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Voorwoord door de Voorzitter

Een mooie zonnige lente is bijna voorbij, hopelijk is er nog genoeg
reserve voor een heerlijke zomer, om onze batterijen weer verder op
te laden. Nochtans hoop ik en ben er van overtuigd dat jullie uitgerust
en tevreden terug zult deelnemen aan de komende activiteiten vanaf
september.
Verzorg je goed en blijf gespaard van ziektes of andere
bekommernissen, want we zijn realistisch genoeg om te weten, dat we
spreekwoordelijk aan de boom hangen waaraan geschud wordt,
blijven hangen is de boodschap.
Blijf gezond, dat is onze grootste rijkdom.
En tot slot, nog veel mooie zonnige dagen en tot weerziens in
september.
Uw voorzitter

Secretariaat
LID WORDEN VAN ONZE VERENIGING.
Gewezen onderofficieren van de Krijgsmacht, (beroeps, toegevoegd, tijdelijk of
dienstplichtigen) kunnen lid worden van de Koninklijke Maatschappij der Ex-Onderofficieren
afdeling Oostende.
Vraag het formulier "Aanvraag tot Lidmaatschap" aan het secretariaat, bij één der
bestuursleden of via internet http://www.ex-ooffr.be
Lidgeld dient gestort op het rek. Nr. 000-0146912-54,
Europese overschrijving : Iban : BE42 0000 1469 1254 – BIC : BPOTBEB1
bij KIMPE P. J. Peurquaetstraat 18 / b2 , 84OO Oostende.
Het lidmaatschap bedraagt :
-10 euro : voor effectieve leden (gehuwd of samenwonend)
- 7 euro ; voor weduwen
Maatschappij van Ex-Onderofficieren Secretariaat:
Slachtersstraat 2 bus 4, 8400 Oostende. Tel 059/507848

Nieuwe leden
VANDENBERGHE Herman
VERGUCHT Medard
Heten we hartelijk welkom in de vereniging
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Ons oudste lid
103-jarige gevierd in Sint-Jozef

Georgina is oudste
rusthuisbewoner
• MEIBOOM - Op
woensdag 9 maart vierde
Georgina Haeck samen
met haar enige dochter
Wilfrieda haar 103de
verjaardag. Met
medebewoner en leeftijdsgenoot Ivona Martha
Dewilde vormt de jarige
het duo ouderdomsdekens
van woon- en zorgcentrum
Sint-Jozef.

In tegenstelling tot vele
andere eeuwelingen is
Georgina Haeck nog
perfect in staat om haar
leven te reconstrueren.
„Ik werd in 1908 in
Oostende geboren en
groeide op in de wijk
Oud Hospitaal. Mijn
eerste werkervaring was
in de vestiaire van de
speelzaal van Impérial,
een hotel dat vlakbij de
Kursaal stond. Daarna
werkte ik als naaister bij
de Wagons-Lits van de
spoorwegen. Eens met
pensioen, nu liefst 51
jaar geleden, sloot ik me
aan
bij
heel
wat
verenigingen en kon zo
voldoende reizen, kaar-

Georgina Haeck (links) ontving op 9 maart felicitaties van medebewoner
Maria Devriese (rechts), dochter Wilfrieda, schepen Arne Deblauwe en
Daphne Devey van woon- en zorgcentrum Sint-Jozef. (Foto BVO)

ten, kortom van het leven
genieten. Tot vijf jaar
geleden woonde ik in de
Weidenstraat, vlak in de
buurt van mijn huidige
verblijfplaats rusthuis 't
Ponton.
Het
grote
familiefeest volgt zondag 13 maart. Dan
zullen niet alleen mijn
dochter Wilfrieda (79),
maar ook klein-dochter
Martine (53) en achterkleindochters Mei (28),

Lente(24) en Merel (21)
van de partij zijn.
Wellicht zullen we allemaal samen een paar
liedjes uit de tijd van
toen zingen, zodat de
feeststemming niet zal
ontbreken", aldus nog
Georgina Haeck.

(BVO)
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Activiteiten in het jaar 2011 van de Koninklijke Maatschappij der
Ex-Onderofficieren van de Krijgsmacht Afdeling
Oostende
1. Ledenvergaderingen.
De Ex-Onderofficieren van de Afdeling Oostende, vergaderen in principe op de
tweede donderdag van de maand, uitgezonderd juni, juli en augustus om 14.30 uur.
De bijeenkomsten gaan door in ons lokaal gelegen in het Maria-Hendrikapark "Het
Koninginnehof". Wie het moeilijk heeft om naar de vergadering te komen laat dat
weten aan één der bestuursleden, die voor een gepaste oplossing zullen trachten te
zorgen.
Donderdag 08 september 2011
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- VLIZ – Mr Jan SEYS Verschillende onderwerpen over de zee
- koffietafel en tombola
Donderdag 27 oktober 2011.
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- Palliatieve zorgen door Mr Vergaerde Stefaan
- koffietafel en tombola
Donderdag 17 november 2011
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- Later
- koffietafel en tombola
Donderdag 08 december 2011
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- Politie Oostende – Nieuw in de wegcode
- koffietafel en tombola
2. Etentjes in het Koninginnehof.
Vanaf nu gaan de etentjes door in de grote zaal van het "Koninginnehof". Er wordt
enkel nog de dagschotel of een menu van de kaart geserveerd.
Na het eetmaal blijft nog steeds de mogelijkheid om te kaarten of deel te nemen aan
het bingospel. Leden worden gevraagd om zoveel mogelijk deel te nemen aan deze
ontspanningsnamiddagen.
2011
- 18 juli – 08 augustus – 29 augustus – 19 september – 10 oktober – 07
november – 28 november – 19 december
3. Planning
A Bestuursvergaderingen
2011
- 07 september - 05 oktober – 26 oktober – 07 december

B Ledenvergaderingen
2011
- 08 september – 27 oktober - 17november – 08 december
4. Koningsdag
Zaterdag 12 november
-o-o-o-o-o-

Simonne Zonnekeyn-Gryson
dit jaar

lentes

Simonne
Als 90-jarige blijf heel erg GENIETEN van elke nieuwe dag
- HARTELIJK GEFELICITEERD ! ! !

§§§§§§§§§§§§§§§

Uit Sympathie
Hilda Seys
Meetje van Mariakerke
OVERLIJDEN.

Wij hebben het overlijden vernomen van ons lid de heer
Roger VAN KERREBROECK echtgenoot van mevrouw
Karin SCHAAL.
Geboren te Gent op 6 februari 1940 en er overleden op 10
februari 2011.
Langs deze weg, biedt de Koninklijke Maatschappij der Exonderofficieren van Oostende, haar innige deelneming aan
de familie.
-o-o-o-o-oWij hebben het overlijden vernomen van ons lid de heer

Etienne Tetaert
Geboren in Brugge op 28 mei 1931 en overleden in het
AZ Sint-Jan in Brugge op 16 mei 2011.
Langs deze weg, biedt de Koninklijke Maatschappij der Exonderofficieren van Oostende, haar innige deelneming aan
de familie

-5-

-6-

Show-time 14 april 2011
Donderdag 14 apr 2011,
62
mensen waren aanwezig op de
maandelijkse
ledenbijeenkomst.
Voor de tweede maal werd voor de
leden een Show-time namiddag
georganiseerd met de medewerking van “De boarestekers”.
Deze rasechte Oostendenaars,
jonge 65 plussers, acht vrouwen en
vier heren brachten dan ook een
programma, volledig gewijd aan
hun zee, en deze keer geanimeerd
met passende lichtbeelden.
Hun repertoire:
In ‘t schipperskwartier – Bie uus an
‘t zeetje – Kom matroos – De oude
haven – Op de vismarkt zien ik geboren – Westenwind – Adio, adio, adio – Als de klok
van Arnemuiden – De oude man en de zee – Zeeman – Aan het Noordzeestrand – De
Lichtjes van de Schelde – Ostende oender woater – M’n vintje komt naar uus, werd
door iedereen gesmaakt met af en toe zelfs een meezinger in het publiek
Als toemaatje verdeelde Eddy de aanwezigen in drie groepen en dirigeerde hij het lied
“Broeder Jacob”. Door alle aanwezigen werd uit volle borst gezongen en dit deed hij
om te bewijzen dat iedereen kan zingen.
-o-o-o-o-oLedenvergadering 12 mei 2011
Franky De Block, voorzitter van het OCMW Oostende, was de gastspreker op de
ledenvergadering van 12 mei 2001. Op deze spreekbeurt waren 62 leden aanwezig.
De spreker schetste een beeld van de sociale toestand in Oostende met een blik op het
verleden, het heden en de toekomst. Na 16 jaar voorzitterschap kon hij de evolutie
perfect beschrijven.
Vóór 10 jaar was 95% van de steuntrekkers Belg, ondertussen is de verhouding
verschoven naar 47% Belgen en 53% niet-Belgen. 38% van de kosten wordt betaald
door de lokale bevolking. Een toestand die volgens de spreker op lange termijn niet
houdbaar blijft. Door kansarmoedebestrijding werden de steuntrekkers met 1/3
verminderd in het jaar 2007.
De wet laat toe dat vreemdelingen hun ouders laten overkomen, maar iedereen
zonder bestaansmiddelen heeft recht op een leefloon tot het overlijden. Om te
besparen en de kosten door de federale overheid te laten dragen, stelt hij een
wettelijke spitsvondigheid voor. Door één dag te werken recht hebben op een
gewaarborgd minimum overlevingspensioen. Hij roept de politieke verantwoordelijken op debatten te voeren om het probleem aan te pakken. Fraudebestrijding te doen door de kruispuntbank weddetrekkenden die steun trekken op te
sporen. De huidige bestuurloosheid van het land belemmert momenteel oplossingen.
Binnenkort wordt een nieuw dienstencentrum geopend in de vuurtorenwijk met
huisarts- en tandartsdienst tijdens de avond, nacht en We. Het tiende in de rij. Deze
centra zijn bovenal een plaats waar de mensen elkaar kunnen ontmoeten, ontspannen
en vorming krijgen. Deze dienstencentra bieden ook de kans om zo lang mogelijk in de
eigen thuissituatie en leefomgeving te blijven. Via de werking van de lokale
dienstencentra, wil het Sociaal Huis de lokale bevolking hierbij maximaal
ondersteunen en zodoende het sociaal weefsel versterken. Het eerste
dienstencentrum in Oostende was “ De schelpe”.
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Daguitstap Donderdag 15 Sept 2011
Bestemming :Frans-Vlaanderen
Opstapplaats : Oostende Visserijschool J.Bauwens (slechts 1 opstapplaats voor
deze reis)
0730 Hr : Vertrek Oostende
0800 Hr : Veurne: Opstappen van gids (zelfde als dagreis van Rijsel )
0900 Hr : St Omer: Koffiestop –bezoek kathedraal uitleg enz..
1000 Hr : Vertrek richting Boulogne : uitleg over route. en omgeving
1100 Hr : Boulogne : Bezoek Kasteel –Kathedraal omgeving
1200 Hr : Middagmaal: eetgelegenheid naar keuze
Bistro Café (meegebrachte broodjes)
Restaurant: dagschotel , aan de Kaart
Vrije tijd
1400 Hr : Vertrek uit Boulogne :Eerst nog bezoek van de benedenstad
De Colonne :Grande Armee uitleg over de benedenstad
Via de kustroute prachtig zicht op Cap Gris , Blanc Nez deze route biedt
mooie zichten , stops voorzien voor foto’s enz, soms bij mooi weer ziet men
Engeland, de moeite , naar de kanaaltunnel en doorheen tunnelcomplex ,
even halt.
1520 Hr : Calais Foto’s aan het monument
1620 Hr : Gravelines : koffiestop ,wandeling naar de vestiging kruitmagazijn e.d .
1730 Hr : Vertrek :rijden langs en deels door de haven van Duinkerke
1830 Hr : Veurne :afscheid van de gids
1900 Hr : Aankomst te Oostende

Inbegrepen: Autobus, drinkgeld chauffeur, inkomsten parkings.
Uiterste datum van inschrijven 07 sept 2011 of tot volledige bezetting van de bus .
Prijs : 22.00 Euro p/p
Aantal plaatsen 50 personen
De betaling moet op de rekening van de penningmeester aankomen uiterlijk op
07 sept 2011 ,de datum van de storting is het enige beslissende criteria bij overboeking,
Inschrijving en betaling bij de penningmeester .
Inschrijving is slechts geldig na storting
.

Mr KIMPE Pierre J.Peurquaetstr 18 bus 2, 8400 Oostende
Rek N° IBAN BE 42 0000 1469 1254 BIC BPOTBEB1
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DE NIEUWE BELGISCHE NUMMERPLAAT
Eens te meer is onze auto nummerplaat van look veranderd, en dit nu voor de
zoveelste keer. Zoals altijd berust het bepalen van het uitzicht van de nieuwe
nummerplaat naar Europees model in België op heel wat discuties van wege onze
politiekers en dus werd er zoals gebruikelijk in België tot een compromis over gegaan (een
oer Belgisch product).
Het meest voor de hand liggende model en het best leesbaar (veiligheid) was een gele
plaat met zwart schrift, doch dat vonden zekere Franstalige Belgen "te Vlaams" een rode
schrift zou dan misschien wel zekere Nederlandstalige Belgen niet bevallen hebben « te
waals ». Ten slotte blijft de bestaande nummerplaat behouden enkel de schrift wordt iets
roder.
Een motor voertuig zonder nummerplaat valt ons in het straatbeeld direct op, doch dat
is niet altijd zo geweest.
In het jaar 1783 beslist het "Conseil du Roi" in Frankrijk dat alle voertuigen (wagens en
karossen) moesten voorzien worden van een metalen plaat met vermelding van de naam
en het adres van de eigenaar, werd later door een nummer vervangen werd. Onder de
regering van Louis XV In 1891 werd het “Pare de la Tête d’Or” te Lyon opengesteld voor
"automobiles", door de vele ongevallen werd aan de eigenaars gevraagd hun
nummer duidelijk leesbaar op hun voertuig te vermelde, en zo ontstond de eerste
immatriculatie voertuigen.
Door de evolutie heen werd in Frankrijk dan op 01, april 1950 over gegaan naar een
system van cijfers, letters en het nummer van het departement dit model is nog steeds van
kracht tot In 2010 werd over gegaan naar het Europese model van nummerplaat.
België heeft zoals nog vele andere landen eveneens het system van evolutieve
nummeringgekend, de bijzonderheid van het Belgische systeem was zonder twijfel de grote
verscheidenheid van de verschillende nummerplaten, denk maar even aan OTAN,
SHAPE, EUR, en dergelijke instellingen welke in ons land verblijven.
> De eerste officiële Belgische nummerplaten verschenen in het jaar 1899, een witte
achtergrond met zwarte schrift
> In 1911 werden de kleuren omgekeerd, dus zwarte achtergrond met witte schrift
> In 1919 werd de zwarte kleur vervangen door de blauwe kleur dus blauwe
achtergrond met wit schrift
> In 1925 kregen wij een nummerplaat met rode achtergrond en witte schrift
> In 1928 werd overgegaan tot de huidige kleuren, witte achtergrond met rode schrift .
In België wordt niet de auto maar wel de eigenaar ervan geïmmatriculeerd, de
nummerplaten blijven dus lang in omloop en kunnen op gelijk welke auto
aangebracht worden. In sommige landen bv. Frankrijk wordt het voertuig
geïmmatriculeerd en niet de eigenaar wat het opvolgen van het voertuig tot aan zijn
uiteindelijke vernietiging toe laat.
De beschrifting van de Belgische nummerplaat heeft eveneens in de loop der jaren heel
wat veranderingen ondergaan
> Van 1951 tot 1961: één letter en vier cijfers in willekeurige volgorde met een punt
voor en na het letter teken. Mogelijke varianten waren: A.1234, 1.A.234, 12.A.34,
123.A.4,1234.A
> Van 1962 tot 1971 worden de cijfers gegroepeerd en gescheiden van de letters door
een punt. Mogelijke varianten waren: AB.123,1.AB.23,12.AB.3,123.AB
> Van 1971 tot 1973 wordt de beschrifting veranderd: één letter, drie cijfers, één
letter:.A.123.B

-9> Van 1973 tot 2008 wordt de beschrifting andermaal veranderd in: drie letters, drie
cijfers gescheiden door een streepje: AAA-123
> Van 2008 tot 2010 (november) wordt de beschrifting omgekeerd: drie cijfers, drie
letters gescheiden door een streepje: 123-AAA tot 999-CFQ
> Vanaf 2010 (november) wordt overgegaan tot het Europese model. Voor België
wordt het een witte achtergrond met robijnrode schrift: één indicatie cijfer, drie
letters en drie cijfers telkens gescheiden door een streepje: l-AAA-001
Zekere lettergroepen zoals: AAP, ANE, GAG, CON, CUL, DOM, SEX, en dergelijke
worden (behalve bij gepersonaliseerde nummerplaten) niet toegelaten. Combinaties
welke verwijzen kunnen naar een politieke partij zoal bv. CDH, VLD of NVA vallen
eveneens onder de zelfde regel
De indicatie cijfers van l tot en met 7 zijn voorbehouden aan de normale immatriculaties
van de voertuigen: l-AAA-001 tot 7-YZZ-999
Het indicatie cijfer 8 wordt voorbehouden voor internationale functionarissen en zal de
nummerplaten van EUR, EURO, NATO en SHAPE vervangen
Het indicatie cijfer 9 is bestemd voor de historische (oldtimers) voertuigen en
gepersonaliseerde nummerplaten, (vanaf 16 nov.2010 bedraagt de kostprijs ervan
1020,00 Euro), de huidige combinaties blijven behouden maar worden vooraf gegaan
door het indicatie cijfer 9. Het privaat nummer ATH.001 wordt dan naar Europeaanse
model 9-ATH-001
De diplomaten krijgen in plaats van een indicatie cijfer de letters CD, en zien er dus als
volgt uit: CD-AB-123
Het leger krijgt een witte nummerplaat met zwarte cijfers en de Belgische vlag op de
linker zijde van de nummerplaat
De nummerplaten van het Koningshuis veranderen niet en bestaat enkel uit cijfers. De
Koning en de Koningin beschikken over de nummers van l tot 10.
Parlementairen en ministers blijven hun nummerplaat met één letter gevolgd door één a
drie cijfers behouden: A-123.
Voor de ministers is de letter » A » gereserveerd (A-001)
Voor de parlementairen wordt de letter » P » gereserveerd (P-001)
Voor de minister-presidenten, regionale en communautaire uitvoerende machten is de
Letter « E » voorzien (E-001)
De huidige plaatnummers met drie cijfers en drie letters 123-AAA en met drie letters en
drie cijfers AAA-123 blijven verder in omloop en zullen na en na, door het afsterven van
de eigenaar of het immatriculeren van een nieuw voertuig verdwijnen.
Rodem
Inlichtingenbronnen : wikimedia Foundation, Directie Immatriculatie voertuigen
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CLUBHUIS VAN DE JACHTCLUB RYCO
In de Dr. Edw. Moreauxlaan van Oostende wordt de
bedding van de kusttram verlegd en is men daar thans
druk aan bezig. De tramlijn zal rakelings langs het
clubhuis van de Ryco lopen maar de toegang langs de
monumentale trap blijft verzekerd. Gelukkig werd in
2002 het honderdjarige gebouw beschermd als erfgoed.
Het clubgebouw werd op 22 juli 1906 plechtig geopend.
Het was getekend door de vermaarde architect Georges
Hobé en had toen 125.000 frank gekost. Die som werd
bijeengebracht met obligaties waarvan een behoorlijk
aantal waren onderschreven door Leopold II. Maar ook
veel leden van de club hadden ingetekend en zo komt
het dat de Yachtclub d'Ostende, later Royal Yacht Club d'Ostende ( RYCO) sinds honderd jaar exclusief en
onvervreembaar over een eigen gebouw beschikt.
HOE HET BEGON
Vanaf de oprichting in 1846 onder de naam "Cercle des Régates", werden alle vergaderingen en bijeenkomsten van
deze jachtclub gehouden in "Le Cercle du Phare", een ruim houten gebouw uit 1848,opgetrokken rond de
vuurtoren, daar waar nu bij het Klein Strand het monument van de zeelieden staat.Vanop een schitterend terras
konden start en aankomst van de regatta's tussen Dover en Oostende worden gevolgd die al sinds 1834 jaarlijks
werden georganiseerd door de "Royal Victoria" en de "Royal Thames" uit Londen.
De" Cercle des Régates" zorgde voor vertrek en aankomst in Oostende en stelde prijzen ter beschikking. Het was een
zeer elitair gebeuren.
Toen in 1878 het gebouw" Cercle du Phare" werd afgebroken,
was dat een kleine ramp voor de vereniging, die inmiddels was
omgevormd tot 'Yacht-club d'Ostende". Van toen af werden de
mogelijkheden van een eigen gebouw afgetast en in 1906 was
het eindelijk zo ver.
ALS EEN ROTS IN DE BRANDING
Het clubhuis als een speerpunt in de haven naar zee toe
gebouwd staat op opgespoten en dus niet zo stabiele grond.
Bij het uitdiepen van de haven in 1944 en reparaties aan de
damwanden in 1970, zakte het gebouw bijna vijftien
centimeter weg maar hield stand. Het was in de tweede
wereldoorlog bezet en uitgerust met kanonnen en zoeklichten.
Het huis doorstond het allemaal zonder veel schade, tot na de
Bevrijding de Britten het betrokken en er in een mum van tijd
een puinhoop van maakten. Het duurde jaren eer het decor in
zijn oorspronkelijke pracht hersteld was, maar het lukte.
Weer dreigde onheil toen een masterplan voor de Oostendse
haven voorzag in het aanleggen van een zeesluis om het
industriepark Plassendale rechtstreeks te verbinden. Het
tracé liep recht door het clubgebouw dat dus gedoemd was te
verdwijnen. Langs de Spuikom werden huizen onteigend en
later afgebroken en zelfs het gebouw van het Koninklijk Werk
IBIS ging moeten verdwijnen. Gelukkig voor de jachtclub is van
dat masterplan niets in huis gekomen
Het bestuur van de RYCO met de commodores R. Ouvry en J.R Mestdagh kregen het gedaan dat het mooie clubhuis als
monument werd beschermd en is er zekerheid dat het gebouw blijft
Maar buiten het gebouw werd toch geknabbeld aan de voorliggende grond en de parking voor de auto's wordt
erdoor verkleind ook ligplaatsen voor de jachten werden verminderd.
Het is wel zo dat clubleden van RYCO om hun clubhuis te bereiken over een tramspoor zullen moeten wat zeker geen
toegangsverbetering is.
(Naar een artikel in North Sea News van RNSYC 2/2006)
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Van 18 november tot 28 november 2002 werd voor de eerste maal de week van de
brandwondenpreventie georganiseerd door KBC en de Nationale Brandwondenstichting,
in samenwerking met verschillende partners. Een noodzakelijk initiatief want er gebeuren
nog altijd te veel ongelukken die zware brandwonden tot gevolg hebben. Vooral bij kleine
kinderen is het belangrijk om extra waakzaam te zijn.
Voorzichtig met hete vloeistoffen
De meeste mensen zijn zich wel bewust van de belangrijkste gevaren in en rondom het
huis. Opletten met vuur, attent zijn voor verdachte gasgeuren, chemische producten
achter slot en grendel opbergen... Maar het is meestal niet geweten dat de meeste
ongelukken met kleine kinderen gebeuren met hete vloeistoffen. 75% van alle
brandwonden bij kinderen onder de vijf jaar worden veroorzaakt door hete vloeistoffen.
De meeste ongevallen gebeuren in de keuken en - verrassend genoeg - ook in de
badkamer. Bovendien zijn de opgelopen brandwonden in de badkamer vaak de ergste.
Bekijk je badkamer dan ook eens extra kritisch en wees uiterst
voorzichtig wanneer je je kleine spruiten in bad stopt.
Sommige dingen lijken misschien evident, maar komen jammer genoeg nog te vaak voor.
Dompel je kinderen niet onder in te warm water. Daarbij is het belangrijk om te weten
dat water van 40 °C voor volwassenen nog zeer draaglijk is, maar de huid van kinderen
verbrandt. De huid van kinderen is ook veel gevoeliger voor hoge temperaturen. Bij 54
°C duurt het 10 seconden om de kinderhuid tot in de 2e graad te verbranden.
Enkele nuttige tips voor de badkamer
- Controleer de temperatuur van het badwater met een badthermometer. Om de
warmte nauwkeurig te meten zijn je handen niet gevoelig genoeg.
- Laat je een bad vollopen? Draai dan eerst de koudwaterkraan open, daarna de
warmwaterkraan en eindig met de koudwaterkraan. Zo kan je kind zich niet aan een hete
kraan verbranden.
- Wil je helemaal op veilig spelen, plaats dan een thermostaatkraan. Zorg dat die
standaard op 37 °C ingesteld staat. Zo krijg je steeds water met een ideale temperatuur
en bovendien help je energie te besparen.
- Laat je kinderen nooit alleen in bad ook niet voor heel even. Een oogwenk volstaat om
een warmwaterkraan open te draaien.
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HOE REAGEREN BIJ EEN VERKEERSONGEVAL

Meer dan waarschijnlijk ben je zelf al getuige van een verkeersongeval geweest. Meestal
beperken deze ongevallen zich tot blikschade. Maar dat is niet altijd het geval en een goede
waarneming is altijd noodzakelijk om de omvang van de noodsituatie te bepalen. In ieder geval moet
je steeds zorgen voor veiligheid door een duidelijke signalisatie en brandpreventie. Indien je de hulp
van gespecialiseerde diensten moet inroepen, doe het dan steeds op een rustige manier. Geef
altijd de juiste en volledige gegevens door.
Bij het naderen van een ongeval:
- Doe geen plotse of onverwachte maneuvers (vb. draaien of remmen) want zo kun je zelf
een ongeval veroorzaken.
- Wanneer je als laatste bij een file aansluit, zorg voor een goede signalisatie. Zo kun je
alle gevaarknipperlichten gelijktijdig aansteken en je stoplichten als waarschuwingsteken
gebruiken (doe dit door je rempedaal afwisselend in te drukken en los te laten).
Op de plaats van het ongeval:
- Zorg steeds dat je wagen zo weinig mogelijk gevaar of hinder voor het verkeer oplevert
en zoek dus een goede plaats voor je eigen wagen (liefst naast de rijbaan). Kun je niet naast
de rij baan parkeren, plaats de wagen steeds voorbij het ongeval zodat de signalisatie voor
iedereen zichtbaar is en zodat de hulpdiensten niet belemmerd worden.
- Is het donker, dan kun je de plaats van het ongeval met de lichten van je eigen wagen
verlichten.
Kijk dan wel uit dat je wagen op een veilige plaats staat en dat de wettelijke
signalisatiemiddelen altijd goed zichtbaar blijven.
- Ben je bij een ongeval in de mist betrokken, ver laat dan zo vlug mogelijk je wagen en plaats
je veilig langs de rand van de weg. Bij mistig weer bestaat er veel meer gevaar voor
kettingbotsingen !
- Indien je niet kunt meehelpen aan de hulpverlening verlaat je best de plaats van het
ongeval.
Hoe meer mensen en wagens er staan, hoe meer kans op ongevallen.
Brandpreventie
Neem steeds de volgende maatregelen bij een ongeval :
- het is volstrekt verboden te roken in de omgeving;
- bedek de uitgelopen benzine of olie onmiddellijk met zand ;
- het contact van het betrokken voertuig (wagen, bromfiets...) steeds afzetten ;
- zorg steeds dat er een aantal brandblussers bij de hand zijn ;
- let ook op de gevaarsetikettering. Een rechthoekige, oranje plaat, zonder gevaar- of
identificatienummer betekent dat de wagen verschillende gassen in flessen vervoert. Elk
van die flessen is dan gemerkt met de inhoud ervan. In de oranje koker bij de gevaarplaats
(voor- en achterbumper van het voertuig) vind je een overeenkomstige gevarenkaart van
de aanwezige stof. Deze gevarenkaart vermeldt de instructies bij ongeval.
Alarmering
Belangrijke telefoonnummers : 100 of 70 10 10 voor Oostende - Bredene
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100 is het eenvormige nummer voor dringende medische hulpverlening. In West Vlaanderen is Brugge de centrale dienst waar alle 100-oproepen beantwoord worden. Vanuit
deze centrale wordt dan alle verdere hulp georganiseerd : politie, brandweer...
Je kunt natuurlijk ook rechtstreeks met de brandweer in verbinding komen (zo win je tijd).
Voor de streek Oostende, Bredene en omgeving is dat het nummer 70 10 10
Aarzel nooit om hulp in te roepen, een mensenleven kan gered worden door een eenvoudig
telefoontje.
Langs sommige belangrijke wegen vind je praatpalen. Met pijltjes op de verlichtingspalen wordt
de dichtstbijzijnde praatpaal aangegeven. Op de paal bevindt zich een drukknop die je moet
indrukken om te spreken met de politiepost. De politiecentrale verwittigt dan de nodige
hulpdiensten. Via deze praatpalen kun je een ongeval of een mechanisch defect melden of om heel
dringende inlichtingen vragen. Wat moet je meedelen ?
WAT er gebeurd is : geef de gegevens kort en bondig. Vermeld alle gegevens zodat de juiste
hulpdiensten kunnen verwittigd worden :
- vermoedelijk aantal slachtoffers ;
- toestand van de slachtoffers ;
- slachtoffer dat moet bevrijd worden ;
- brand- of ontploffingsgevaar;
- gaslek ;
- vermoedelijke hartaandoeningen.
WAAR het gebeurd is :
- straat en huisnummer ;
- eventueel verdieping ;
- juiste gemeente of wijk ;
- eventueel grote herkenningspunten in de omgeving (vb. warenhuis, monument...).

2.
De geallieerden snellen ter
hulp...

Tot op het allerlaatste ogenblik hadden zowel Nederland als België gehoopt dat
het neutraliteitsbeginsel strikt nageleefd zou worden. Pas enkele uren na de
Duitse inval toen heel wat landgenoten al waren gedood door vijandelijke kogels
en het grondgebied was getroffen door de genadeloze luchtaanvallen, vroeg onze
regering militaire hulp aan Engeland en Frankrijk. Geen enkele oorlogsverklaring,
geen enkel ultimatum was aan de overval voorafgegaan. Het oorlogsgeweld had
reeds zwaar toegeslagen toen de ambassadeur van het 3de Rijk in Brussel officieel
kwam verklaren dat de Duitse aanval uitsluitend tot doel had onze 'door Engeland en Frankrijk bedreigde' neutraliteit met militaire middelen veilig te stellen...
Het hoofdkwartier van de 'British Expeditionary
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Hoofdkwartier om alarm te geven. Een half uur later werd meegedeeld dat de
Opperbevelhebber besloten had om onmiddellijk het 'Plan D' te starten. Men zou
dus overgaan tot de opmars, die de Franse en Britse strijdkrachten zou toelaten
om stelling te nemen achter de Dijle. Om 7 uur had ook de nieuwslezer van de
B.B.C, het nieuws van de Duitse inval omgeroepen, zodat men in alle
kantonnementen aanstalten maakte om de voertuigen te bemannen. Natuurlijk
was de officiële Duitse verklaring helemaal uit de lucht gegrepen: de Britten
waren zeker niet van plan om onverhoeds België binnen te vallen. Integendeel
zelfs, ze waren verrast door de gebeurtenissen: begin mei waren de verloven bij
de B.E.F, weer vrijgegeven. Heel wat eenheidscommandanten met verlof hoorden
op 10 mei het onheilspellend nieuws en deden alles om zo snel mogelijk terug te
kunnen keren. Voor de uitvoering van het 'Plan D' brachten de Britten hun drie
Legerkorpsen in het strijdperk. De opmars zou verlopen met twee Legerkorpsen
vooraan: op de rechtervleugel het Eerste Korps (samengesteld uit de 1ste , 2de en
48ste Divisie) en links ervan het Tweede Korps (3de en 4de Divisie). Over de gehele
breedte zou dit front gedekt worden door de gemotoriseerde cavalerie van de
divisies en een bijkomend pantserwagenregiment ('12th Lancers').
Deze eenheden moesten zo snel mogelijk oprukken om post te vatten achter de
Dijle, op de algemene lijn Leuven-Waver. Daar zouden de Britten op de
rechterflank contact krijgen met de Fransen; de Belgen zouden dan links aansluiten. Het Derde Britse Korps zou, met zijn 41ste en 44ste
Divisie, achteraan in reserve blijven.
Onder het Eerste Legerkorps ressorteerde een divisie die in het hoofdstuk over
Leuven een grote rol zal spelen: de '3rd lnfantry Division', onder het bevel van
generaal-majoor Bernard Law Montgomery, de latere veldmaarschalk. Zijn
voorhoede was het '15th/19th Hussars'; daarnaast had hij ook versterking
gekregen van het '5th lnniskilling Dragoon Guards'.
De Fransen rekenden vooral op het 7 de Franse Leger van Generaal Giraud, dat
oprukte naar de provincies Oost- en West-Vlaanderen en Antwerpen, en van plan
was te opereren in Nederland, in de richting van de Moerdijk en Tilburg. De
Britten gebruikten de spoorweg
haast alleen voor de aanvoer van
hun zwaarste tanks, maar de
Franse
troepenverplaatsingen
gebeurden zowel langs het wegennet als per spoor. Voor die tijd
was
het
een
gigantische
onderneming, die blijkbaar door de
Franse overheden onopvallend
maar grondig was voorbereid: zo
hadden ze handleidingen
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doortochten van steden enz. Daarvoor konden ze rekenen op de inlichtingen die
Fransgezinde Belgen hun hadden gegeven. Aan Franse zijde streed ook het 1ste
Franse Leger, dat zijn troepen uitstuurde om ze tussen Waver en Namen te
deployeren. De cavalerie-eenheden van het 2de en het 9de Franse Leger
verplaatsen zich naar de Maas, om hun lichte elementen te laten doorstoten in de
richting van de Ourthe, en van Marche, Bastogne en Neufchateau in onze
Ardennen.
Te Vilvoorde op het kruispunt vlakbij de
Onze-Lieve-Vrouwkerk heeft een 'motorcyclist' zijn 'Ariel' tegen de tramhalte
gezet om het verkeer te kunnen geleiden.
Misschien behoort hij tot het 2de bataljon
van de 'Royal Northumberland Fusiliers',
dat daar o.a. moest instaan voor de 'traffic
control'. Hij is blijkbaar goed uitgerust met
zijn lange lederen handschoenen, zijn stofbril die aan de hals bengelt. Aan de zijkant
van zijn gasmaskerzak heeft hij zijn militaire zaklamp vastgemaakt. De 'Carrier,
Bren, N°2, Mark I', die uit de richting van Aalst-Grimbergen komt, ratelt over de
kasseien voorbij. Het Bren geweer hangt aan de hoge pikkel bovenop de
rupswagen in 'anti-aircraft position': tijdens dergelijke verplaatsingen dreigt toch
alleen vanuit de lucht gevaar.
Aan de 'Banque de Bruxelles Succursale de Vilvorde' slaat de
kolonne de Leuvense-straat in.
De choco-ladewinkel op de hoek
heeft voor het raam nog een
doorzichtig reclamebordje \oor
de beroemde chocola 'Gala Peter' hangen. Op de voorgevel
werd een militaire wegwijzer
aangebracht: een twee-kleurig
vierkant plaatje met de letter
'D'. Belgische militairen en
inwoners kijken belangstellend
toe of zwaaien naar de fotograaf.
Op de Britse vrachtwagen houdt
men een Bren in gereedheid voor een plotse aanval van 'raiders'; een deel van het
dekzeil werd opzij geschoven, en het wapen zelf rust op een stang boven het dak
van de stuurcabine. De glimlachende Britten houden er de moed in. Hun
vrachtwagen, geleverd door de algemene diensten van de 'B.E.F.' is licht
gehavend en is een koplamp kwijtgeraakt.
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Eurocross
EuroCross België vzw is een intermutualistisch project van de Christelijke, Socialistische,
Liberale, Onafhankelijke en Neutrale ziekenfondsen, evenals van de Mutualiteit van de
Spoorwegbedienden.
Medische bijstand in het buitenland Wat?
De alarmcentrale EuroCross verleent medische bijstand aan de leden van de
aangesloten ziekenfondsen en hun gezin op vakantie in het buitenland.
De juiste modaliteiten en voorwaarden van deze bijstand kunnen verschillen per
ziekenfonds.

De dienstverlening bestaat ondermeer uit:
•

advies en begeleiding van patiënt en gezin ter plaatse en van de familie in
België;

•

contact en overleg met het ziekenhuis of de behandelende arts ter plaatse;

•

medische feedback bij de behandeling;

•
•

versturen van de nodige documenten en betaling van de medische kosten
indien nodig;
organisatie van een repatriëring indien medisch noodzakelijk;

•

bij overlijden: overbrengen van het stoffelijke overschot naar België.

Er wordt enkel bijstand verleend voor dringende en onvoorziene medische zorgen. Verloren
bagage, huisdieren, autopech, repatriëring van uw wagen, ... zijn niet in de bijstand
opgenomen.
Wanneer neemt u contact
Bij raadpleging van een arts, wanneer u verzorging nodig hebt, bij opname in het
ziekenhuis, bij andere medische interventies in het buitenland.

Hoe neemt u contact
EuroCross kan 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 gecontacteerd worden.
Bel voor bijstand naar volgende nummers:
Leden van het Christelijke ziekenfonds: +32 2 272 09 00
Leden van het Socialistische ziekenfonds: +32 2 272 08 80
Leden van het Onafhankelijke ziekenfonds: +32 2 272 09 00
Leden van het Liberale ziekenfonds: +32 2 272 09 00
Leden van het Neutrale ziekenfonds: +32 2 272 09 00
Leden van de Mutualiteit van de Spoorwegbedienden: +32 2 272 08 70
Wat is verzekerd
De bijstand gebeurt op basis van de voorwaarden van de aanvullende verzekering van het
ziekenfonds waarbij u aangesloten bent. Raadpleeg hiervoor uw ziekenfonds.

Voorbereid op vakantie
Raadpleeg steeds uw ziekenfonds vóór u op vakantie vertrekt!
Verzekerd of niet...
Verifieer vóór uw vertrek bij uw ziekenfonds of u in regel bent met de verplichte en de
aanvullende verzekering. Vraag ook na of de reden en de duur van uw verblijf onder de
regeling van uw medische bijstandsverzekering vallen en welke tussenkomst u geniet in het
land waar u verblijft.
Neem steeds uw WAC-kaart (World Assistance Card) of uw Pluspas mee. Op
deze kaart vindt u ondermeer het telefoonnummer van EuroCross
Bron : www.eurocross.be

Bank
DEXIA REGIO OOSTENDE CVBA
AGENTSCHAPPEN
WAPENPLEIN : 059 / 56 80 80
PETIT – PARIS : 059 / 56 07 00
SINT – JAN :

059 / 56 07 90

MARIAKERKE : 059 / 56 07 50
BREDENE :

059 / 33 94 90

Begrafenisonderneming Crematies
Funerarium met de meest
hygiënische bewerkingszorgen
DAG en NACHT tot uw dienst
Alle formaliteiten en vooraf regelingen
Een onderneming die geen deel uitmaakt
van een Amerikaanse groep

Opel

Degroote

Distributeur en erkend reparateur voor
personen en bedrijfswagens
(1) Brugge, Kolverstraat 76

LUC SERVATY
Torhoutsesteenweg 212
8400 Oostende
Tel 059 50 25 43

(2) Jabbeke, Gistelsesteenweg 546
www.opeldegroote.be
Tel ( 1 ) 050 / 45 62 62
( 2 ) 050 / 81 90 10

HET BESTUUR VAN DE

KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ DER EX-ONDEROFFICIEREN
VAN OOSTENDE
BAROEN André
H Conscienceplein 1
COENYE Eddy
Nieuwlandstraat 27
VAN LOOCKE Raymond
Taboralaan 124
VERPOUCKE Albert-John
Nieuwpoortsesteenweg 571 bus 3-2

059/70.89.22
8400 Oostende
059/51.30.41
8400 Oostende
059/32.32.07
8400 Oostende
059/50.35.47
8400 Oostende

DEWULF Gilbert
Slachtersstraat 2, bus 4
LASON Maurice
Berkenlaan 12
KIMPE Pierre
J. Peurquaetstraat 18 bus 2
DEWULF Etienne
Stockholmstraat 43 bus 5
SOMERS Jacques
Zeedijk 170, D7
PAUWELS Pierre
J. Peurquaetstraat.18 bus 1
POSSENIER Gilbert
Paul Orbanpromenade 4 bus 0003

059/50.78.48
8400 Oostende
059/80.90.38
8400 Oostende
059/50.35.69
8400 Oostende
059/50.60.10
8400 Oostende
059/50.20.87
8400 Oostende
059/50.24.74
8400 Oostende
058/23.27.44
8620 Nieuwpoort

Voorzitter ter Ere
Voorzitter
eddy.coenye@skynet.be
Ondervoorzitter
Nat Ondervoorzitter Federatie
Ceremoniemeester/feestleider
albertjohn.verpoucke@telenet.be
Secretaris
Vaandeldrager
Penningmeester
pierre.kimpe@telenet.be
Bestuurslid
e_dewulf@skynet.be
Bestuurslid
Bestuurslid / Materiaalmeester
pierrepauwels@telenet.be
Bestuurslid /Webmaster
g.possenier@telenet.be

Joris LESTAEGHE
ELEKTRICITEIT
WINKEL:
Nu met bijstand
24 op 24 uur
Kantoor

Torhoutsesteenweg 516
8400 oostende
Tel : 059 / 80 02 84
Fax : 059 / 51 03 43

UYTTENHOVE bvba

Dorpstraat 77 – 8432 LEFFINGE
Tel 059 / 30 06 20 – fax 059 / 31 42 93
E-mail : info@kantoor-uyttenhove.be

Alle werkdagen open van :
07.00 – 12.00 en 13.00 – 19.00

