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Voorwoord door de Voorzitter

Als voorzitter heb ik de eer en het genoegen de 100ste Klaroen voor te stellen.
Het idee om een tijdschrift uit te geven ontstond in december 1986.
In 1987 verscheen dan onder impuls van, de secretaris Raymond Van Loocke (huidig
ondervoorzitter) het eerste nummer van een lang gekoesterde betrachting, een eigen
tijdschrift dat de naam “De Klaroen” meekreeg en driemaandelijks zou verschijnen, om
de leden te informeren over het reilen en zeilen van de vereniging.
Er werd ook gerekend op de welwillende en ijverige medewerking van alle leden, wat
niet altijd een succes was. Meer details hierover in het hiernavolgende artikel “ Een
beetje geschiedenis” door de heer Raymond Van Loocke.
Mijn dank gaat dan ook uit naar alle vorige en huidige medewerkers voor de
interessante artikelen en de sponsors voor de financiële hulp, welke het hebben
mogelijk gemaakt dat ons tijdschrift gedurende al die jaren tijdig kon verschijnen.
Het huidige team krijgt dan ook het volste vertrouwen om onze “Klaroen” verder uit te
bouwen en te verbeteren.
Dank u.
Tot ziens op onze volgende ledenvergadering.
Blijf gezond

Uw voorzitter

Secretariaat
HOE 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 een der bestuursleden
of via internet http://home.euphonynet.be/ex-ooffr
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
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KONINGSDAG: 12 NOVEMBER 2011

Wij vieren Koningsdag op 12 november 2011.
Zo zetten de Ex-Onderofficieren van Oostende hun 125- jarig bestaan
in.
Het programma is als volgt:
- 12.30 uur: onthaal in het "Koninginnehof"
- 13.00 uur: banket
- Aperitief met hapjes aangeboden door het "Koninginnehof"
- Roggevleugel gevuld met zalmmousse en blanke botersaus
- Lamsfilet op een bedje van champignons, spek en witloof met portosaus
- Tulp met vanille-ijs, vers fruit en fruitcoullis
- Mokka met koekjes
De drank is niet inbegrepen, maar aangepaste wijnen worden aan
democratische prijzen beschikbaar gesteld.
Er wordt ten dans geleid door DJ's on the Road.
Voor deelname aan het feestmaal werd de prijs vastgelegd op 39 euro
per persoon. De meerwaarde van het banket wordt bijgelegd door de
vereniging.
Er wordt gevraagd om tijdig in te schrijven door storting, overschrijving of contante betaling bij de penningmeester.
Uiterste datum van betaling: 31 oktober 2011.
Het rekeningnummer van onze vereniging: 000-0146912-54
Europese overschrijving : Iban : BE42 0000 1469 1254 – BIC :
BPOTBEB1
J. Peurquaetstraat 18 b2, 8400 Oostende
Penningmeester P. KIMPE zal op de komende ledenvergadering ter
beschikking staan voor diegene die contant willen betalen.
Welke ook de wijze van betaling weze, gelieve bij de inschrijving te
melden met wie U graag aan tafel wil zitten. (Inschrijvingsformulier
verder in dit boekje)
Wij wensen allen die deelnemen een aangename dag toe onder
vrienden.
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Agenda
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
een 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
19 september – 10 oktober – 07 november – 28 november – 19 december
2012
09 jan - 30 jan - 13 feb - 12 mar - 02 apr - 23 apr - 14 mei - 04 jun - 25 jun - 16 jul –
06 aug - 27 aug - 17 sep - 08 okt - 22 okt - 19 nov - 10 dec
3. Planning
A
Bestuursvergaderingen
2011
- 07 september - 05 oktober – 26 oktober – 07 december
2012
-04 jan – 01 feb – 07 mar – 04 apr – 02 mei – 06 jun – 05 sep – 03 okt – 07 nov – 05 dec
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Ledenvergaderingen
2011
- 08 september – 27oktober - 17november – 08 december
2012
-12 jan – 09 feb – 08 mar - 12 apr – 10 mei – 13 sep – 11 okt – 8 nov – 13 dec
4. Koningsdag 2012
Zaterdag 17 november

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Uit Sympathie
Hilda Seys
Meetje van Mariakerke

Plassendale

Plassendale is een grootscheeps project om de industrie in Oostende te
stimuleren. Het 150 hectare grote terrein biedt plaats aan talloze bedrijven,
waardoor er heel wat werkgelegenheid gecreëerd wordt. Het Plassendaleproject
zorgt er zo voor dat naast het toerisme ook de industrie een belangrijke sector
voor de arbeidsplaatsen in Oostende vormt. Het doel is om 3.000 nieuwe jobs te
creëren tegen 2012.
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De stad Oostende heeft het beheer van de industriële site toevertrouwd aan de nv
Plassendale, een dochterbedrijf van het Autonoom Gemeentebedrijf Haven
Oostende. Uniek is de veelzijdigheid van het terrein: het werd ingedeeld in vier
zones, die elk een andere industrievorm als doelgroep hebben. Die doelgroepen
worden onder meer mee bepaald door de ligging en de bereikbaarheid van de
terreinen.
Plassendale l ligt aan het kanaal Gent-Oostende en heeft een directe ontsluiting
naar de haven van Oostende. Watergebonden bedrijven kunnen in deze zone ook
gebruik maken van de dokken om hun schepen te laden of te lossen. Dit terrein is
omgeven door uitvalswegen: naast het kanaal is er ook een spoorlijn, die zorgt voor
de verbinding met het hinterland. Een nieuwe weg van de Plassendalebrug naarde
Brugsesteenweg zorgt voor een goede bereikbaarheid voor vrachtwagens. Bedrijven
krijgen er een unieke ligging in een gebied van 35 hectare groen tussen bomen,
struiken en waterpartijen. Op termijn zouden hier 800 nieuwe arbeidsplaatsen
gecreëerd moeten worden.
Plassendale II, tussen het kanaal en de spoorlijn, is vooral geschikt voor transporten constructiebedrijven. Langs de Plassendalevaart wordt het gebied uitgebreid met
drie hectare op het grondgebied van Oudenburg. In dit gebied zullen 400 mensen
aan het werk kunnen. Plassendale III is het neusje van de zalm van het Oostendse
industrieproject. Het ligt pal aan de autosnelweg en biedt een unieke zichtlocatie
voor moderne industrieën zoals biotechnologie, onderzoek en ontwikkeling van
nieuwe producten. Deze bedrijven moeten in de toekomst werk bieden aan 1.000
mensen. In deze zone is er ook plaats voor ICT-bedrijven.
Plassendale IV ten slotte, is vooral geschikt voor kleinere vestigingen die minder
ruimte nodig hebben. Het zijn de resterende percelen van het klassieke
bedrijventerrein tussen de Zandvoor-destraat en de Stationsstraat. De prognose is
dat er in dit deel nog 500 jobs bijkomen.
De chemische bedrijven zijn ook een belangrijke tak van de industrie. Zij zijn
voorzien op het terrein Plassendale chemie. Deze zone wordt niet beheerd door
de nv, maar is eigendom van Proviron.
In 2000 werd gestart met de nodige werken om de terreinen klaar te maken voor
de inplanting van de bedrijven. Ondertussen zijn we een hele tijd verder en zijn
zowel deze werken als de infrastructuurwerken afgerond. Vijftig procent van de
beschikbare ruimte is al ingevuld en er is dan ook al heel wat bedrijvigheid. De
prognose is dat tegen 2012 de terreinen van Plassendale volgebouwd zullen zijn.
Meer informatie vind je ook op de website www.plassendale.be
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Een beetje GESCHIEDENIS.
Webmaster Gilbert heeft mij gevraagd om enkele herinneringen i.v.m. "De
Klaroen" en meer bepaald de beginjaren van het tijdschrift, op papier te zetten.
Bij de stichting kwam het embleem van de voorpagina al vlug ter sprake en er
werden volgende voorstellen naar voor gebracht: een klaroen, een
onderofficier (?), een tank, een vliegtuig, en nog meer. Er kwam een
compromis uit de bus: een logo met een schip, een tank, een vliegtuig, een
ambulance en later een Rijkswacht combi. Met algemene goedkeuring werd dit
aangenomen. Jan Dreesen zorgde voor de uitvoering.
Met de naam "De Klaroen" kon iedereen akkoord gaan. Het instrument werd in die
tijd nog steeds gebruikt bij de drie machten en bij de Rijkswacht.
Voorafgaandelijk kwamen de volgende benamingen aan bod: de Bootsmanfluit, het Garnizoen, de Confrater, de EX en nog andere die me ontsnapt zijn.
De eerste drie "Klaroenen" werden door mij op de oude schrijfmachine van de
vereniging getypt. Het was soms niet mooi om aan te zien! Er werd daarom een
nieuwe machine aangekocht na veel heen en weer gepraat in de
bestuursrangen. Het resultaat na gebruik van het nieuwe apparaat was een
mooie verbetering.
Het drukwerk werd toevertrouwd aan het fotokopiehuis "D. DESNERCK", op de
Torhoutsesteenweg alhier, (bestaat niet meer). Onze toenmalige
penningmeester Theo Dehaemers, woonde dicht bij de zaak en zorgde voor
het bezorgen en afhalen van het tijdschrift.
Reeds vanaf het ontstaan werd het tijdschrift door vrijwilligers, meestal
bestuursleden, bij de leden aan huis bezorgd.
Er werd van bij het begin een oproep gedaan aan de leden om aan "De Klaroen"
mee te werken door bijdragen te leveren. Het is spijtig dat het steeds moeilijk
geweest is om de ex-onderofficieren te overtuigen om dit te doen.
Niettemin is de kwaliteit van de inhoud er op vooruit gegaan. Wij mogen fier
zijn dat ons tijdschrift een voorbeeld was en nog steeds is, voor de overige
verenigingen van onze federatie.
Mijn eerste pagina's op de nieuwe "AEG Olympia" waren ver van gemakkelijk.
De toetsen waren zeer up-to-date voor die periode en voor de leek moeilijk te
begrijpen: INDEKT - DEC.TAB - HYPHEN -AUTO - CENTER - AUTO-RETURN CODE - WORD enz.
Na het overlijden van J. Dreesen stond ik er alleen voor en werd het mij wat te
veel, ook nog secretaris zijnde. Gelukkig was daar Gilbert Dewulf die het
secretariaat overnam en vervolgens ook de redactie van "De Klaroen". Ik was
70 geworden en het was tijd om een stap achteruit te doen.
Gilbert Possenier heeft nu het roer in handen genomen. Nu hebben we "the right
man on the right place", met zijn kennis en ervaring in computers en alles
daaromtrent zien wij onze "Klaroen" steeds vooruitgaan qua inhoud en
presentatie. Maar ook hij kan het niet zonder de hulp van velen. Daarom
nogmaals een oproep aan alle leden om mee te werken aan de opbouw van
onze "Klaroen".
R.V.
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Stad aan Zee
De Legaardsdijk en de Gouwelozekreek
Oostende werd tussen 1601 en 1604 belegerd door de Spanjaarden.
Om zich te verdedigen hadden de Oostendenaars de stad versterkt en de duinen ten oosten
van de stad afgegraven. Hierdoor liep de streek rond Oostende onder water en konden de
Spanjaarden op afstand gehouden worden.
Op de plaats waar de duinen werden doorgestoken ontstond algauw een geul (de
Oostgeul, nu de havengeul van Oostende) die door het in- en uitgaande zeewater werd
uitgeschuurd. Bij vloed bereikte het zeewater de dorpen Stene, Bredene, Zandvoorde,
Oudenburg, Snaaskerke en Leffinge.
Dit grote overstromingsgebied werd na het beleg van Oostende ingedijkt met een ringdijk (de
Steense dijk in het westen, de Groenendijk in het oosten).
Vanuit de Oostgeul vormden zich verschillende kreken die diep in het land binnendrongen:
de Gouwelozekreek, de Zoute Kreek, en de Keignaertkreek,...
In 1626 werd de Legaardsdijk gebouwd om dit overstromingsgebied te verkleinen en ten
zuiden ervan opnieuw landbouw mogelijk te maken. Op die manier kwamen Zandvoorde en
Snaaskerke watervrij.
Tegen 1660 was de havengeul verzand. Om de havengeul vrij te houden werd zeewater
het land in gestuwd via diverse kreken. Zo werd de havengeul uitgespoeld. Dit systeem
werd toegepast tot 1803.
De Gouwelozekreek functioneert nog steeds als enig afwateringskanaal naar zee voor de
achterliggende polders.

Kleiontginning
Het komen en gaan van de zee heeft ervoor gezorgd dat er in de Oostendse polders heel
wat klei is afgezet. De ondiepe kleilagen worden uitgegraven om bakstenen te bakken.
Nu nog graaft de Zandvoordse steenbakkerij De Keignaert klei op om er de typische
antieke gele gevelstenen mee te bakken.
Vroeger werden de putten dan terug opgevuld met afval (stort). Dat mag nu niet meer: de
kleiputten worden opgevuld met aarde. Nadien worden de percelen bebost. Het
Stadsrandbos maakt deel uit van de groene gordel rond onze stad.

Stadsrandbos
In de winter van 1995-1996 werd het eerste perceel aangeplant. Intussen is het al
gegroeid tot 50 ha!
Het bos vormt een groene buffer tussen woon- en industriezone en het achterliggende
poldergebied.
Bossen vervullen een cruciale rol voor mens, natuur en milieu. Mensen kunnen er wandelen
en genieten van de schone lucht, de rust en de natuurwaarden.
Planten en dieren krijgen alle kansen om er zich te ontwikkelen.
De hoofdboomsoorten in het Stadsrandbos zijn es, els en zomereik. In de struikgordels vind
je vooral meidoorn, sleedoorn, hazelaar en kardinaalsmuts.
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EEN NIEUWE ETIKETTERING VAN
CHEMISCHE PRODUCTEN
We gebruiken elke dag wel chemische producten bij onze
dagelijkse taken zoals schoonmaken, ontkalken, schilderen,
verlijmen, oliën of invetten. Maar hoewel deze hulpmiddeltjes
natuurlijk heel welkom zijn, is het gebruik ervan niet zonder
gevaar ... Ze zijn dan ook onderworpen aan strenge normen om de
gebruiker te beschermen.
Sinds 2009 worden de mededelingen over de gevaren van
chemische producten geregeld door een systeem dat internationaal werd geharmoniseerd.
Het GHS of Globally Harmonized System (Mondiaal
Geharmoniseerd Systeem) voor de indeling en etikettering van
chemische producten werd uitgewerkt om de bestaande
systemen te harmoniseren en om voor de hele wereld één enkel
uniform systeem te creëren. Het GHS wil ook garanderen dat de informatie over de fysische
gevaren en de toxiciteit van chemische producten beschikbaar is om de menselijke gezondheid
en het leefmilieu tijdens de behandeling, het vervoer en het gebruik van deze producten beter te
beschermen.
Die mondiale harmonisatie deelt
de producten in volgens hun
intrinsieke gevaar en biedt één
enkel etiketteringsysteem met
pictogrammen die voor iedereen
duidelijk
zijn.
Voor
de
doorsneegebruiker van gevaarlijke
stoffen zullen de gewijzigde labels
het meest merkbare en ingrijpende
gevolg zijn. De vertrouwde
vierkante oranje labels verdwijnen
immers helemaal en worden
vervangen door ruitvormige witte
labels met rode rand. Het bekende
sint-andrieskruis (zwart kruis)
wordt niet langer gebruikt en
wordt vervangen door een label
met een uitroepteken. Bovendien
wordt een volledig nieuw label
ingevoerd, namelijk een silhouet
met exploderende long of hart. Dit
symbool zal gebruikt worden voor
de
hogere
klassen
van
verschillende gezondheidsgevaren.
Het is echter niet zo dat alle
bestaande
labels
op
een
eenvoudige
manier
kunnen
vertaald worden naar nieuwe
labels. Voor elk product zal op
basis van de aangepaste criteria
moeten bepaald worden welke
labels moeten gebruikt worden. Er
kan dus ook geen eenvoudige oudnieuw tabel opgesteld worden. We
willen hieronder toch een poging
wagen om de oude pictogrammen
naast de nieuwe te leggen.
Federale Overheidsdienst (FOD)
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedsel keten en Leefmilieu

ONGEVALLEN THUIS
leder jaar sterven er in België meer dan 2.000 personen ten gevolge van een
ongeval in de privé-sfeer en meer dan 160.000 mensen lopen - soms ernstige
- verwondingen op. Ongevallen thuis maken meer slachtoffers dan het
verkeer !
BELANGRIJKSTE OORZAKEN VAN ONGEVALLEN IN EN OM DE WONING
Valpartijen vormen de voornaamste oorzaak van ongevallen thuis : ongeveer
50%. Stoten en klappen vertegenwoordigen 20%, snijwonden 10% en
brandwonden, vergiftigingen en andere risico's vormen ook 20%.
PREVENTIE
1 Valpartijen
- Is uw trappenhuis goed verlicht ? Gaat de elektrische schakelaar niet te snel
uit ? Zit het tapijt op de trap nergens los ? Laat geen voorwerpen op de trap
slingeren.
- Vraag hulp als je omvangrijke vrachten via een trap moet verplaatsen.
- Zorg ervoor dat u ziet waar u uw voeten plaatst. Draag geen te hoge vrachten.
- Ga nooit op een vouwstoel staan en opgepast voor geïmproviseerde
stellingen om in de hoogte te werken. Plaats liever een trapje.
- Draag geen hoge hakken of ruime kleren om op een ladder te klimmen.
- Zorg ervoor dat kinderen niet door een raam kunnen leunen.
- Verticale balkonstangen bieden een betere bescherming dan horizontale.
- Een afsluiting (vanaf 400 fr.) zorgt ervoor dat kinderen niet op de trap
belanden.
- Maak alle rekken vast aan de muur zodat ze niet kunnen kantelen.
- Leg geen losse vloerkleden op een gladde vloer. Er bestaan hechtmiddelen
die onderaan een tapijt worden aangebracht om gevaarlijke slippartijen te
voorkomen.
- Maak onmiddellijk schoon wat u gemorst hebt.
- Stel een ladder altijd stevig op, zelfs als het maar voor een klein klusje is;
- Breng antisliprubber aan in de badkuip of handgrepen aan de zijkanten.
2 Stoten, klappen
- Als er kinderen in huis zijn, rond dan zoveel mogelijk hoeken van
tafels, vensterbanken e.d.af. Zorg anders voor plastic hoekbeschermers
(ca 5 €. voor 4).
- Laat geen tuinmateriaal rondslingeren.
- Kinderen zijn nieuwsgierig. Breng achteraan in laden een ladenstop aan
zodat de lade niet op hun hoofdje terechtkomt als ze er te hard aan
rukken.
- Laat de kastdeuren nooit open staan.
- Leg ladders en houten planken op een vloer, liever dan ze rechtop tegen
een muur te plaatsen. Op die manier kunnen ze niet vallen en daarbij
iemand raken.
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- Opgepast voor kleine vingertjes die tussen deuren terechtkomen. Als de
deur open moet blijven, breng dan een speciale 'deurkikker' of een houten spie aan.
- Opgepast met autoportieren.
3 Snijwonden
- Messen, scharen, scheermessen, breinaalden, enz. buiten het bereik van
kinderen houden.
- Elektrische toestellen en werktuigen altijd op een onbereikbare plaats
voor kinderen zetten of leggen.
- Wanneer je een elektrisch toestel koopt, informeer altijd naar de
elektrische of mechanische veiligheid.
4 Brandwonden
- Plaats braad- en kookpannen altijd met de steel naar de achterkant of het
midden van het fornuis, zodat een kind er niet aan kan.
- Laat geen lucifers of aanstekers rondslingeren.
- Scherm verwarmingstoestellen, de open haard en de kachel af zodat
kinderen zich niet kunnen verbranden.
- Gebruik nooit ontvlambare vloeistoffen (brandalcohol, petroleum) om vuur
te maken. Daarvoor bestaan speciale aansteenblokjes.
- Maak het snoer van de frituurpan, het fonduestel of de tafelgrill aan tafel
vast. Op die manier bestaat het gevaar niet dat men het toestel omgooit
als men per ongeluk aan het snoer blijft haperen.
- Het water uit de warmwaterkraan is heet genoeg om er zich aan te
verbranden. Laat dus altijd eerst wat koud water lopen in bad of de wastafel,
of regel het debiet meteen op de juiste temperatuur.
5 Vergiftigingen
- Sommige kamer- en tuinplanten zijn giftig. Leer uw kinderen af te blijven
van planten die ze niet kennen.
- Als er kinderen in huis zijn, is het kastje onder de spoelbak niet de beste
plaats om onderhoudsproducten op te bergen, tenzij je het kastje altijd
afsluit.
- Maak geen gebruik van giftige producten in aanwezigheid van kinderen.
Meststoffen en bestrijdingsmiddelen moeten buiten hun bereik
bewaard worden, achter slot en grendel.
- Giet nooit niet-eetbare waren over in een verpakking van eetwaren of dranken
en verwijder nooit het etiket van gevaarlijke producten.
- Geneesmiddelen horen niet thuis in een nachtkastje. Bewaar ze achter slot
en grendel in een apotheekkastje en in ieder geval buiten het bereik van
kinderen.
- Talrijke ontvlekkingsmiddelen, verven, oplosmiddelen, enz. zijn giftig door
inademing. Werk altijd in luchtige lokalen of, beter nog, buiten voor zover
dat mogelijk is. Neem alle nodige voorzorgsmaatregelen (handschoenen, bril,
enz.).
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- Gevaarlijke producten moeten altijd goed geëtiketteerd zijn. Koop liever geen
afwasmiddelen die men met een drank kan verwarren. Leer uw kind de
betekenis van de symbolen die op de etiketten staan.
- Opgepast voor toestellen die op gas werken : een slecht onderhoud, een
slechte afstelling of onvoldoende luchttoevoer gepaard met CO-vorming
kunnen een fatale afloop hebben. Laat uw toestellen controleren en leef de
veiligheidsnormen na.
6 Diverse risico's
- Plastic zakken zijn geen speelgoed. Laat ze niet rondslingeren want
kinderen hebben veel verbeelding om zich te verkleden en kunnen erin
stikken .
- Het gebeurt soms dat baby's hun hoofdje tussen de spijlen van hun bedje
stoppen en het er niet meer uit kunnen krijgen of zelfs stikken. Zorg
ervoor dat de afstand tussen de spijlen niet groter is dan 7 cm.
- Laat kinderen nooit zonder toezicht dichtbij het water of in een bad
spelen : 20 cm is voor hen soms genoeg om te verdrinken !
- Speelgoed mag niet giftig zijn en zodanig ontworpen dat kinderen zich er
niet mee kunnen verwonden. Als de ogen van knuffeldiertjes of de wielen
van autootjes niet goed bevestigd zijn, kunnen kinderen ze inslikken, ze in
oren of neus duwen of kunnen ze verstikking veroorzaken. Hetzelfde
geldt voor andere kleine voorwerpen die ze hier en daar aantreffen.
- Om te verhinderen dat een kind een lokaal betreedt, kan men wanneer
mogelijk, de deurklink naar boven draaien.
In de badkamer
In de badkamer moet elk onderdeel van een elektrische installatie buiten het
bereik staan van die persoon die een bad of een stortbad neemt. Met natte of
vochtige handen, raak niet aan een schakelaar, een wandcontactdoos of een
elektrisch toestel.
In het bad wordt geen haardroger, geen elektrisch scheerapparaat, geen radio of
telefoon gebruikt. De vaste verlichtingstoestellen mogen niet boven de
badkuip of het stortbad geplaatst worden en moeten beschermd worden
door een lichtdiffusor (geen schutrooster).
Zorg ervoor dat de elektrische onderdelen van de elektrische waterverwarmer
goed geaard zijn. Bij een waterverwarmer op gas moet ABSOLUUT gezorgd
worden voor een permanente toevoer van frisse lucht, bijvoorbeeld een
rooster onderaan in de deur of in een muur (de oppervlakte van de opening is
afhankelijk van het volume van de badkamer).
Laat regelmatig de goede werking van de toestellen en de staat van de
afvoerbuis van verbrande gassen nakijken door een technicus. Laat de
branders regelmatig schoonmaken.
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3.

De Leie'...
Voor de tweede keer zou 'De Leie' een belangrijke rol spelen in de Belgische
militaire geschiedenis. In oktober '18 waren de omstandigheden echter totaal
verschillend. Toen ging het om een zegevierende opmars van troepen, die
vanaf de Ijzer hun triomfantelijk bevrijdingsoffensief hadden ingezet, met
het moreel op zenit. In hun rush naar de eindoverwinning wisten ze zich
daarenboven gesteund door machtige Franse bondgenoten, zelfs door een
Amerikaanse divisie. Nu waren het de Belgen die vanaf de eerste dag van de
veldtocht in het defensief waren gedrongen, en die zich steeds verder
moesten terugtrekken. Heel wat eenheden hadden niet meer hun volledige
getalsterkte terwijl ook een aanzienlijk deel van de uitrusting of bewapening
verloren was gegaan. Velen waren daarbij zwaar aangeslagen door de Duitse
supprematie in de lucht; net zoals hun makkers van de Franse en Britse
infanterie zouden ze voor de rest van hun leven blijven herhalen, dat ze tijdens die hele oorlog van mei '40 geen enkel geallieerd vliegtuig hadden
gezien. Aan vijandelijke kant daarentegen werd iedereen voortgestuwd door
een onweerstaanbare zegeroes. De jonge Duitsers waren opgegroeid met de
verhalen over de vernedering van Versailles. De ouderen herinnerden zich
hun roemloze aftocht van 1918, herkenden de plaatsnamen op de wegwijzers
en wisten dat ze weldra de zone zouden bereiken waar hun kameraden van
toen nog op een soldatenkerkhof lagen. Bovendien waren de meesten erbij
geweest toen Polen onder de voet werd gelopen, en hadden ze sinds het
begin van de 'Westfeldzug' dag na dag de zegefanfares van de propaganda op
de Duitse zender beluisterd. Het was alsof het veroveringslied zou
bewaarheid worden: 'Morgen die ganze Welt...'!
Het terrein was ongunstig voor de verdedigers. In 1940 had de niet zo heel
brede rivier nog veel bochten en kronkels die de verdediging fel bemoeilijkten. Ook hier stond het waterpeil erg laag. Tussen Kortrijk en Menen
konden de aanvallers dominerende posities innemen op de hogere hellingen
van de rechteroever. Precies in die zone had onze 1ste Infanteriedivisie zich
ingegraven, op een front van meer dan 11 kilometer lengte. Terwijl haar 4de
Linie aanleunde tegen de Britse sector aan de rand van Menen en het 3de
Linie zich ontplooid had te Wevelgem, stond het 24ste Linie in voor de
verdediging van de Leieoevers te Kortrijk. Dat de Belgen ook dit deel van
het front voor hun rekening zouden nemen, was op 21 mei afgesproken op de
conferentie te leper. Toen werd er nog steeds gedacht aan een ultieme
verdedigingsstelling achter de Ijzer. Maar toen het op 24 mei ernst werd en
de Duitse divisies tot de aanval overgingen, stond vast dat de ultieme slag
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zou worden uitgevochten aan de Leie. Waren onze legeraanvoerders niet te
edelmoedig ofte optimistisch geweest, toen ze op verzoek van de Britten ook
stroomopwaarts van Kortrijk de verdediging op zich namen. De rangen van
onze regimenten waren al flink uitgedund; dat gold ook voor het 25 ste linie,
dat stroomopwaarts van Kortrijk het middenstuk vormde van het trom dat
door de 3de Infanteriedivisie moest gehouden worden.
Wat gevreesd werd gebeurde ook: zowel in de buurt van Bissegem als in
Harelbeke konden de Duitsers in de namiddag van 24 mei de rivier oversteken. Van daaruit ontplooiden ze zich. Onze soldaten moesten wijken.
Alleen door dwarsstellingen kon men de vijand misschien nog opvangen en
zijn opmars vertragen. Maar ook de volgende dag rukten de Duitsers verder
op, langzaam maar zeker. Over Rollegem-Kapelle en Sint-Eloois-Winkel
kwamen ze naar Roeselare aanzetten. Via Dadizele en Geluwe, de streek
waar de Lansiers van de 2de Cavalerie Divisie stellingen hadden ingenomen,
probeerden ze op te rukken in de richting van leper. Op 26 mei tekenden
andere Duitse aanvalsspitsen zich af ten noorden van het kanaal van de
Mande. Toen ze tussen Desselgem en Wielsbeke de Leie hadden
overgestoken, werden ook Oostrozebeke, Meulebeke en Ingelmunster al
bedreigd. Het 13de Linie geraakte in moeilijkheden, ons 19de Linie werd in
Oeselgem weggedrongen van de Leie, de vijand veroverde Wakken en wat
nog overbleef van het 19de Linie moest ten noorden van Markegem zijn heil
zoeken achter de Mandelbeek, Ten westen van Deinze, bij Gottem, was het
6de Ardeense Jagers in hevige gevechten verwikkeld. In Dentergem kwamen
de Duitsers over de Mandelbeek, waarbij het 4de Regiment Ardeense Jagers
ten onder ging. ,,
Wat op deze foto's vooral opvalt, is het grote verschil tussen de Belgische
krijgsgevangenen aan de Leie en de Belgen die in de eerste week van de oorlog gevangen werden gemaakt. Hier aan de Leie werden de meesten in volle
gevecht tot de overgave gedwongen. De foto's tonen militairen met de helm
nog op het hoofd of in de hand; zware rugzakken met volledige bagage zijn
nergens nog te zien. Wie nog een eetketeltje of een zware mantel had, mocht
zich gelukkig prijzen. En iedereen kende goede kameraden die er het leven
bij ingeschoten hadden of met zware kwetsuren afgevoerd waren
Terwijl de strijd rond het
bruggenhoofd te Harelbeke nog
in alle hevigheid woedde,
werden de eerste gewonden
geëvacueerd.
Een
groepje
Belgische brancardiers rent door
de Forestierstraat. Ze dragen een
zwaargewonde kameraad naar
een Duitse eerstehulppost. Een
Duits onderofficier wijst de weg.
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Vanuit Escanaffles
(waar ze door Britse
bommenwerpers was
aangevallen) rukte
de 18de I.D., langs
het kanaal KortrijkBossuit, naar de Leie
op. Bij St.-Lodewijk
Deerlijk
bezocht
Generaal Oberst von
Bock, de bevelhebber
van
Legergroep B, de
staf van het I.R. 54.
Hij
feliciteerde
vooral het Illde Bat. I.R. 54 voor hun prestaties in de gevechten rond
Calonne. Hier praat hij met Oberst Recknagel, de Regimentscommandant
van het I.R. 54. Blijkbaar hield Generaal Oberst von Bock van elegante
wagens.
Ook de Belgische artillerie speelde een belangrijke rol in de gevechten aan
de Leie. Hier in Deerlijk heeft ze een van de 'Beobachtungs Abteilung 14'
op de korrel genomen. Het vuur was zo hevig en zo goed gericht dat de
Duitsers dachten dat het van de Britten kwam. In de voorbije jaren heeft de
Harelbekestraat nogal wat veranderingen ondergaan: in de vernielde woning
vond bakker Adens een onderkomen, terwijl de elektriciteitszaak plaats
moest maken voor de keukens 'Roobrouck en zonen'.
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INSCHRIJVINGSFORMULIER KONINGSDAG
Koningsdag 12 november 2011
Naam :…………………………………………………………….
Straat :……………………………………………………………
Postnr :……………………………………………………………
Tel/GSM :………………………………………

Voornaam :……………………………………………
Nr :………….Bus :……………………
Gemeente :……………………………………………
e-mail :…………………………………..

Tafelgenoot :(één naam)………………………..
Aantal personen :………………..
Ik stort vóór 31 okt 2011 x…… maal het bedrag van …………..€ per persoon op rekening
000-0146912-54 van de K.M.Ex.Ooffr Afd Oostende
Europese overschrijving : Iban : BE42 0000 1469 1254 – BIC : BPOTBEB1
KIMPE Pierre, J.Peurquaetstraat 18 bus 2, 8400 Oostende
De inschrijving is geldig bij ontvangst betaling
Handtekening
Opsturen naar: VERPOUCKE John, Nieuwpoortsesteenweg, 571 bus 3/2, 8400 Oostende
Of mailen naar albertjohn.verpoucke@telenet.be

INSCHRIJVINGSFORMULIER NIEUWJAARSRECEPTIE
Nieuwjaarsreceptie 12 januari 2012
Naam :…………………………………………………………….
Straat :……………………………………………………………
Postnr :……………………………………………………………
Tel/GSM :………………………………………

Voornaam :……………………………………………
Nr :………….Bus :……………………
Gemeente :……………………………………………
e-mail :…………………………………..

Tafelgenoot : (één naam)………………………..
Met echtgenote/partner :…Ja / Neen……(Schrappen wat niet past)
Deelname GRATIS voor u en uw echtgenote / partner, mits lidgeld 2012 betaald
Lidgeld 2012 betaald
Ik stort mijn lidgeld 2012 op rekening 000-0146912-54 van de K.M.Ex.Ooffr Afd Oostende
Europese overschrijving : Iban : BE42 0000 1469 1254 – BIC : BPOTBEB1
KIMPE Pierre, J.Peurquaetstraat 18 bus 2, 8400 Oostende
Leden en sympathisanten: 10 €
Weduwen : 7 €
Handtekening

□
□

Opsturen naar: VERPOUCKE John, Nieuwpoortsesteenweg, 571 bus 3/2, 8400 Oostende

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@euphonynet.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

