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Voorwoord door de Voorzitter
Het jaar 2011 is voorbij, overschaduwd door de politieke impasse en de
problemen in Europa.
Het jaar 2012, een nieuwe regering, maar eveneens een aankondiging van
besparingen en veranderingen voor iedereen.
Daarom beste collega’s moeten we proberen wat tijd voor onszelf en weg van alle
stress en drukte, te genieten van de kleinste dingen om ons heen.
Mijn dank gaat ook ieder jaar terug naar alle leden, bestuursleden,
sympathisanten en niet te vergeten de adverteerder, die door hun bijdrage, de
uitgave van ons tijdschrift mee hebben ondersteund. Dit jaar bestaat onze
vereniging 125 jaar, welke wij op passende wijze zullen proberen te vieren
(details later). Onze “Koninklijke vereniging “ is dan ook op de goede weg, dank
zij de leden, om te blijven groeien, waarvoor mijn dank.
Verder blijft het mijn aangename taak, u allen en uw familie een gelukkig en
hoopvol jaar 2012 toe te wensen.
Mogen wij dan ook nog vele gezellige en interessante uren met elkaar
doorbrengen.
Als besluit, wens ik allen, het duurbaarste wat er op aarde bestaat “ Een goede
gezondheid “.
De 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

-3Briefwisseling
Door verschillende leden werden felicitaties en bedankingen overgemaakt aan het
bestuur voor de organisatie van de nieuwjaarsreceptie 2012.
Het bestuur waardeert deze blijken van tevredenheid en doet zijn best om het volgend
jaar even goed of zelfs beter te doen.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Gedichten bezinning
LEREN GELUKKIG TE ZIJN

Wacht niet op zorgeloze dagen,
om gelukkig te zijn
Want altijd zal er een probleem zijn,
Dat je zorgen geeft
Wacht niet op waardering van iedereen,
om gelukkig te zijn
Want altijd zal er iemand,
kritiek op je hebben
Wacht niet op een dag zonder fouten,
om gelukkig te zijn
Want altijd maak je ergens,
een grote of kleine blunder
Wacht niet tot iedereen vriendelijk is tegen je,
om gelukkig te zijn
Want altijd zal er iemand,
jaloers op je zijn
Wacht niet tot ze je je genoeg betalen,
om gelukkig te zijn
Want altijd zal je minder verdienen,
dan je meent waard te zijn
Wacht niet tot je bij iedereen je gelijk haalt,
om gelukkig te zijn
Want altijd zal er iemand denken,
het toch veel beter te weten

Valeer Deschacht
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Activiteiten in het jaar 2012 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 12 april 2012
verwelkoming door de voorzitter
verslag en mededelingen
Bingo
koffietafel en tombola
Donderdag 10 mei 2012
verwelkoming door de voorzitter
verslag en mededelingen
Toestand in België door Dhr Francky DE BLOCK
koffietafel en tombola
Donderdag 13 september 2012
verwelkoming door de voorzitter
verslag en mededelingen
Drie maanden naar Compostella door Dhr Lefevere Willy
koffietafel en tombola
Donderdag 18 oktober 2012
verwelkoming door de voorzitter
verslag en mededelingen
Quiz Muzikaal/allerlei met prijzen voor de winnaars door Dhr Dhont Robert
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.
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
Bestuursvergaderingen
-04 jan – 01 feb – 07 mar – 04 apr – 02 mei – 06 jun – 05 sep – 03 okt – 07 nov – 05 dec
Ledenvergaderingen
-12 jan – 09 feb – 08 mar - 12 apr – 10 mei – 13 sep – 18 okt – 8 nov – 13 dec
4. Koningsdag 2012
Zaterdag 17 november
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LEDENVERGADERING VAN 08 december 2011.
Op de laatste ledenvergadering van het jaar 2011 waren 58 personen komen luisteren
naar de spreekbeurt, gegeven door de politie van Oostende.
Na het welkomstwoord van de voorzitter Eddy Coenye die eveneens een nieuw lid
namelijk Andre Pots voorstelde, werd door de feestleider John Verpoucke de sprekers
aangekondigd, met naam de commissaris Vermaut en de inspecteur Strubbe van de
verkeerspolitie. Het thema was “verkeerscontroles en de rechten en plichten van de
weggebruiker”.
Inspecteur Strubbe nam het woord en verduidelijkte dat hij de SPREKERS was voor
deze bijeenkomst gezien de commissaris naar een andere vergadering moest gaan.
Over de documenten kregen we volgende informatie:
De identiteitskaart is verplicht voor iedereen ouder dan 15 jaar en moet op vraag van
de bevoegde personen vertoond worden. Vertonen betekent ook overhandigen. De
vraag voor het vertonen van de ID-kaart kan enkel gebeuren als er reden toe bestaat.
Andere documenten welke werden vernoemd en aanwezig moeten zijn bij het gebruik
van een voertuig zijn: rijbewijs – inschrijvingsbewijs van het voertuig –
verzekeringsbewijs – keuringsbewijs – gelijkvormigheidsattest. Kopieën zijn niet
toegelaten.
Voorziene maatregelen :
- Geen rijbewijs = voertuig blijft staan of een andere bestuurder met rijbewijs rijdt
verder.
Foto niet gelijkend = waarschuwing en duplicaat met nieuwe foto afhalen.
Nieuw rijbewijs is in de toekomst slechts 10 jaar geldig, kost 20€ + de kosten van de
gemeente (Oostende totaalprijs 25€ ).
- Voertuig niet ingeschreven:
Er wordt proces-verbaal opgemaakt en/of waarschuwing.
Een niet ingeschreven voertuig kan in principe ook geen verzekering hebben en
wordt dan ook zo behandeld.
- Voertuig is niet verzekerd:
Het voertuig wordt weggesleept.
Men krijgt het voertuig terug tegen voorlegging van een geldig verzekeringsbewijs
en het betalen van de takelkosten. (Om een verzekering te krijgen moet het
voertuig ingeschreven zijn).
- De keuring van het voertuig is vervallen:
Proces-verbaal wordt opgesteld en/of waarschuwing.
De onmiddellijke keuring wordt bevolen.
- Het gelijkvormigheidsattest:
De specificaties van het voertuig kunnen via het chassisnummer worden
opgevraagd door de politie om te controleren of het voertuig voldoet aan de
technische normen.
Over de snelheidscontroles werd ons duidelijk dat er twee soorten zijn, namelijk de
controle in de vlucht met flitspaal of mobiel toestel en snelheidscontrole met
onderschepping.
Bij snelheidscontrole in de vlucht.
Er wordt steeds geflitst bij een snelheid overschrijding van 7 km/uur
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In het eerste geval wordt een PV en vragenlijst naar de overtreder gestuurd. Indien
men akkoord is met de overtreding moet men de vragenlijst niet invullen en
terugsturen. Indien de gegevens niet juist zijn zoals bv een andere bestuurder dan de
eigenaar of andere zaken moet men wel de lijst invullen en terugsturen
Enkele dagen later komt dan het voorstel voor onmiddellijke inning van de voorziene
boete.
Behalve bij:
- Beginnend bestuurder (minder dan 2 jaar rijbewijs)
- Te hoge snelheid overschrijding
- Nog andere overtreding
In deze gevallen krijgt men van het parket een minnelijke schikking of moet men voor
de rechtbank verschijnen
Bij snelheidscontrole met onderschepping.
Er wordt ter plaatse een verhoor afgenomen en de mogelijkheid bestaat om
onmiddellijk te betalen.
Indien niet akkoord wordt proces-verbaal opgesteld en krijgt men een vragenlijst voor
het bezwaar en een overschrijvingsformulier.
Via het parket krijgt men dan een minnelijke schikking of moet men voor de rechtbank
verschijnen.
Wat is te hoge snelheid?
In de bebouwde kom betekent dit 30 km/uur meer dan toegelaten.
Buiten de bebouwde kom 40 km/uur meer dan toegelaten.
Voor voertuigen van meer dan 7,5 ton en bussen is dit respectievelijk 20 en 30
km/uur teveel
Ook bij zichtbaarheid van minder dan 100m is de overschrijding 20 en 30 Km/uur
In deze gevallen is er ook de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs voor 15
dagen. Bij ernstige overschrijding van de max toegelaten snelheid kan de procureur
een langer rijverbod opleggen.
Het laatste onderdeel had betrekking op de alcoholcontroles
Wie kan aan de controle onderworpen worden?
- Iedere bestuurder op de openbare weg.
- Iedereen die aanstalten maakt om een voertuig te besturen.
- Iedereen die bij een ongeval betrokken is;
- De vermoedelijke dader of veroorzaker van een verkeersongeval ( ook een
voetganger)
Bij de eerste ademtest heeft men recht op 15 minuten wachttijd.
De mogelijke aanduidingen op het toestel zijn:
- S voor safe (veilig) men kan verder rijden.
- A voor alarm in dit geval is de alcoholconcentratie meer dan 0,22 mg/l maar
minder dan 0,35 mg/l
- P voor positief meer dan 0,34 mg/l
Na een S of P resultaat wordt een tweede test afgenomen met een ander toestel welke
de juiste alcoholconcentratie vaststelt. Na een eerste analyse welke op de grens ligt
tussen 0,22 en 0,23 mg/l of 0,34 en 0,35 mg/l heeft men het recht een twee analyse te
vragen.
Deze tweede analyse kan geen kwaad omdat bij twee analyses het kleinste resultaat
telt. Indien het verschil tussen beide analyses te groot is zal een derde analyse
gebeuren.
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De bloedproef wordt gebruikt:
- Wanneer er een positieve ademtest is en een analyse niet mogelijk is.
- Ademtest en analyse niet mogelijk is en tekenen van dronkenschap aanwezig
zijn.
- Men heeft recht op een tegen expertise op eigen vraag na een geldige
ademanalyse met minstens 0,35mg/l.
Verdere afhandeling bij een resultaat tussen 0,22mg/l (0,5 promille) en 0,34mg/l (0,8
promille):
- Rijverbod van 3 uur
- Rijbewijs terug na 3 uur zonder nieuwe test
- Onmiddellijke inning van 137,5€. De overschrijving wordt u automatisch
toegestuurd.
Geen onmiddellijke inning voor
- Jonge bestuurders
- Indien betrokkenheid bij ongeval
Verdere afhandeling bij een resultaat tussen 0,35mg/l (0,8 promille) en 0,64mg/l (1,5
promille)
- Rijverbod van 6 uur
- Rijbewijs terug na negatieve ademtest
- Verschijnen voor de rechtbank
Verdere afhandeling bij een resultaat van meer dan 0,64mg/l (1,5 promille)
- Parket wordt verwittigd en intrekking van het rijbewijs voor 15 dagen.
- Na 15 dagen rijbewijs afhalen bij wijkagent.
- Verschijnen voor de rechtbank
- Mogelijke inbeslagname van het voertuig.
Tot zover de voorzien thema’s.
Aansluitend beantwoordde de inspecteur vragen uit het publiek over verkeer
allerhande en de parkeerproblematiek in Oostende zoals bewonerskaart in betalende
en in niet betalende zone

Uit Sympathie
Hilda Seys
Meetje van Mariakerke
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Nieuwjaarsreceptie 2012
Bij zachte temperatuur en krokussen die links en rechts de lente aankondigen werd dit
jaar op 12 januari traditiegetrouw de nieuwjaarsreceptie georganiseerd in het
Koninginnehof. Bij de voorinschrijving hadden
zich 99 personen gemeld.
Reeds voor de middag waren er 69 aanwezig
om er ook het middagmaal te nuttigen en er zo
een daguitstap van maakten. Blijkbaar werd een
record gebroken, nooit voordien waren er reeds
zoveel leden aanwezig voor de middag.
De stemming zat er onmiddellijk goed in. De
nieuwjaarswensen
en
kusjes
werden
overvloedig uitgewisseld. Het zag er naar uit dat
de nieuwjaarsreceptie een succes zou worden.
Om 14.30Hr waren uiteindelijk 117 mensen
aanwezig op de receptie. Na een korte
aankondiging door de feestleider John, sprak de
voorzitter een welkomstwoord en wenste de
aanwezigen een gelukkig en gezond 2012.
Vervolgens zorgde de DJ voor de passende muziek
waarop de voorzitter, met zijn echtgenote Rita, de
dans opende. Al vlug was de dansvloer gevuld en
bleef dit zo gedurende de ganse namiddag.
Bij een korte pauze om 16.30Hr werden de lotjes
van de reuzentombola verkocht. 187 prijzen voor
117 aanwezigen! Iedereen prijs gegarandeerd.
Tijd voor een glaasje Cava en om de smaakvol
belegde broodjes te serveren. Ondertussen bleven
vooral de vrouwen onvermoeid de dansvloer
bezetten.
In de kleine zaal waren ondertussen de 187 prijzen
uitgestald en klaar om door de winnaars afgehaald
te worden. Rond 1800Hr was de klus geklaard en
begon men langzaam huiswaarts te keren.
Een prachtige dag welke volgend jaar zeker zal
herhaald worden.
LEDENVERGADERING VAN 09 FEBRUARI 2012.
Tijdens de kleine ijstijd welke we kenden tijdens de maand februari hadden toch nog
behoorlijk wat leden de ijzige koude getrotseerd om naar de maandelijkse vergadering
te komen.
Na het welkomstwoord van de voorzitter en het ogenblik stilte voor onze overleden
leden was het tijd voor de quiz.
De dame werd voorgesteld door de feestleider en Rosita nam de organisatie in
handen. Na het vormen van de groepen was het dan zover, in rasecht oastends stelde
zij zich voor als vrijwilligster in de Blomme en zij geeft er cursus oastends.
De vragen welke we op een blaadje kregen aangereikt hadden als titel “ Quiz klaps van
de koaje” en was volledig op het oastends dialect gericht.
Na de vertaling van de titel door mijn buurman, voelde ik mij al meer op mijn gemak
omdat er een meertalige deelnemer deel uitmaakte van mijn ploeg.
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haar toen ze het eerste vragenlijstje onder ogen kregen.
De quiz verliep in vier fazen waarbij telkens tien vragen, meestal meerkeuze vragen,
dienden beantwoord te worden.
Als niet Oostendenaar stond er voor mij veel chinees op die blaadjes, waarbij veel
hilariteit ontstond bij het gissen naar de juiste betekenis.
Rond 1600 Hr was de quiz ten einde en de winnaars gekend.
Op veertig vragen had de winnende ploeg 25 juiste antwoorden en volgens ingewijden
bestond deze ploeg uit rasechte Oostendenaars.
Hierna de namen van de ploeg die de Quiz “ klaps van de Koaje” wonnen:
- Havermaet Simonne
- Vandewalle Simonne
- Lenaert Claudine
- Verlet François
Proficiat aan de winnaars.
Nu er wat meer kennis van het oostends werd opgedaan zullen de aangespoelden zich
een beetje meer geïntegreerd voelen tussen de plaatselijke bevolking.
Tijd voor de traditionele tombola.
Na de tombola kon iedereen met een zak vol nieuwe kennis en eventueel een tombola prijs
rond 1700Hr huiswaarts keren.

Het was weer een gezellige bedoening en wij kijken reeds uit naar de volgende
ledenbijeenkomst.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

JAARVERSLAG VAN DE KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ DER EX-ONDEROFFICIEREN
VAN DE KRIJGSMACHT

AFDELING OOSTENDE
WERKJAAR 2011

Traditiegetrouw brengt de secretaris van onze Maatschappij u een overzicht van de
werking ervan gedurende het voorbije jaar.
Dit gebeurt tijdens de statutaire vergadering van 08 maart 2012. In 2011 waren er
9 ledenvergaderingen en 17 etentjes, l dagreis en diverse andere activiteiten.
Op 13 januari namen 103 leden deel aan de nieuwjaarsreceptie. Na het
welkomstwoord door de voorzitter en het in acht nemen van één minuut stilte kon
deze gezellige namiddag een aanvang nemen. Met het koude weer waren er toch
nog 70 leden komen opdagen voor de ledenvergadering van 10 februari. Er was
ditmaal een quiz voorzien die treffelijk werd geleid door Robert D'Hondt. 03 maart
was er onze jaarlijkse statutaire vergadering met slechts 56 leden. Na de
voorlezing van het jaarverslag door de secretaris was het de beurt aan onze
penningmeester om een woordje uitleg te geven over onze financiële toestand.
Vervolgens waren er de herverkiezing van enkele bestuursleden. Waarbij E.
Dewulf - P. Pauwels en M. Lason opnieuw werden verkozen. Op 14 april was de
volgende vergadering met 62 leden tegenwoordig. Er was een optreden van "De
Boarestekers" dat alweer een groot succes was voor hun prestatie.
12 mei was de laatste vergadering vóór het verlof. Er waren 61 leden present. De
spreker van de dag was Dhr. F. De Block voorzitter van het Sociaal Huis.
Na de zomerstop was de volgende vergadering op 08 september. Er waren 68 leden
komen opdagen. De heer Jan Seys van het VLIZ sprak ons over het leven in de zee en de
fauna en flora die er daarin leeft.
Donderdag 27 oktober was er een optreden voorzien van Martin en
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bijval rekenen.
Op 17 november was de volgende vergadering met 44 leden. De sprekers waren
Dhr Vergaerde en Mevrouw Veerle Goossens beiden werkzaam in de Palliatieve
zorgen eenheid "De Vlinder" te Brugge. Ze spraken ons over de zorgen bij de Palliatieve
patiënten zoals begeleiden, comfort bieden en veel luisteren. Het was een zeer pijnlijk
onderwerp die zeer goed naar voren werd gebracht.
De laatste vergadering van het jaar was op8 december die bijgewoond werd
door 58 leden. Het was de lokale Politie Oostende die deze spreekbeurt verzorgde.
De opkomst voor onze ledenvergaderingen had dit jaar een gemiddelde van 59.9
% wat een grote daling is tegenover de voorbije jaren.
De andere activiteiten :
We beginnen met Koningsdag die plaatsvond op 12 november met 114
deelnemers. Er waren zoals steeds andere delegaties van onze Federatie
tegenwoordig. De feestleider heeft alles in goede banen geleid.
Er waren dit jaar eretekens voorzien voor Dhrn. ASPESLAGH Roland, TAGHON
Daniel, DEPIL Claude, SNIJDERS Jan en ALLEMEERSCH Erik._
Onze jaarlijkse dagreis had plaats op maandag 19 september met
als bestemming Boulogne (Frans-Vlaanderen). Er waren slechts 34,
deelnemers. De reis verliep zeer vlot via Duinkerke naar St-0mer voor een koffiestop.
Daarna ging de trip verder naar Boulogne; Onze gids Wilfried toonde ons daar de
binnenstad met bezoek aan de Baziliek. Een wandeling op de omwalling sloot de
voormiddag af. Tijd voor de lunch. Om 14.30 uur werd de tocht voortgezet. Langs de
kustroute via Cap Griz-Nez en Cap Blanc-Nez reden we voorbij de ingang van de
kanaaltunnel. We reden verder naar Gravelines voor een laatste stop om
vervolgens het laatste stuk aan te vatten. Het was een zeer fijne dag.
Op de vergaderingen van het Federaal Bestuur zijn de voorzitter en de
penningmeester of een bestuurslid aanwezig. Dhr. J. Verpoucke is automatisch
aanwezig als Federaal ondervoorzitter. Op alle vaderlandslievende
plechtigheden van het VOSVAMO zijn de voorzitter, vaandeldrager en enkele
bestuursleden aanwezig.
Het tijdschrift "DE KLAROEN" verscheen in 2011 om de drie maanden. Onze
opsteller van het tijdschrift kan dan ook rekenen op steun van enkele
bestuursleden.
In dit jaar kregen we er 3 nieuwe leden erbij, allen gewezen Onderofficieren
van de Krijgsmacht: l van de Marine, 1 van de Landmacht en l van de Medische
Dienst.
907 VANHOUTTE Constant
908 VANDENBERGHE Herman
909 VERGUCHT Medard
Wij kenden het verlies wegens overlijden van :
CASTERMANS Marcel, BEERNAERT Robert, VAN KERREBROECK Roger,
TETAERT Etienne en WILDEMEERSCH, Noël
Onze gelden zijn zoals steeds in de goede handen van onze penningmeester
Pierre Kimpe. Van hem krijgt U nu een overzicht van de toestand van de kas
van het voorbije jaar.
(Zoals voorgelezen op de statutaire vergadering van donderdag 08 maart 2012
door de secretaris).

GEEF INBREKERS GEEN KANS
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Uw ramen zijn geen winkeletalages. Plaats geen kostbare spullen, zoals audio- en videomateriaal, antiek, etc. in het zicht van de voorbijgangers. Laat daarom niet onnodig
waardevolle dingen zoals geld, waardepapieren en cheques in huis. Laat juwelen en andere
waardevolle dingen niet rondslingeren, maar berg deze veilig op in een safe.
Zorg voor zichtbare tekenen van aanwezigheid en geef aan uw huis steeds een bewoonde
indruk. Laat geen briefjes achter op de deur waarin U uw afwezigheid meldt. Zorg dat er 's
avonds licht brandt. Een eenvoudige tijdschakelaar of het gebruik van een spaarlamp kan de
dief de indruk geven dat er iemand thuis is. Spreek, wanneer U op vakantie gaat, met iemand af om
bijvoorbeeld de brievenbus regelmatig te ledigen, de rolluiken op te trekken, de gordijnen te
openen of het gras te maaien.
Een dief heeft vaak maar een tiental minuten nodig om juwelen, geld, cheques of andere,
eerder kleine goederen, mee te nemen uit uw huis, uw garage of uw tuinhuisje. Laat de deuren
en ramen nooit openstaan, maar sluit ze goed af, ook als U maar heel even weg bent.
Verstop uw sleutels nooit op die typische "publiek geheime" plaatsen zoals onder de
mat, in de bloembak, etc.. Laat liever een sleutel bijmaken voor uw huisgeno(o)t(en).
Laat uw sleutels ook niet rondslingeren, bijvoorbeeld in uw wagen. En nodig de vinder van uw
sleutels niet uit op een door U ongewilde visite door aan uw sleutels een label te hangen met uw
naam en adres.
Bewijs de inbreker geen diensten door allerlei materiaal, zoals ladders, klein gereedschap, etc.
voor hem klaar te leggen. Berg het goed op achter slot en grendel
Zorg er voor dat alle kanten van uw woning goed zichtbaar zijn. Hoge muurtjes, hagen of
andere afsluitingen verhogen uw privacy, maar geenszins uw veiligheid.
Licht uw buren ook in als U met vakantie gaat of om een of andere reden een tijdje afwezig bent en
vraag hen om een oogje te houden.
Het inbrengen van een code in of op waardevolle goederen, ook wel merken genoemd,
vergemakkelijkt dat gestolen goederen worden herkend. Voor hifi-apparatuur, fototoestellen en
dergelijke zijn er graveertoestellen of markeerstiften op de markt. Registreer ook het merk,
het type en eventuele bijzonderheden van uw waardevolle goederen en berg dit veilig op. Foto's nemen is
aan te bevelen voor die goederen die moeilijker te omschrijven of te merken zijn, zoals juwelen,
schilderijen, etc.
Degelijk hang- en sluitwerk kan de dief kostbare tijd benemen. Vandaar dat de
beveiliging van deuren en ramen en in voorkomend geval ook kelderopeningen en koepels,
elementair is. Vergeet vooral de achterkant van uw woning niet. De plaatselijke politie-of
preventiediensten kunnen U inlichten over de zinvolheid en de kwaliteit van veiligheids-sloten,
bijzetsloten, dievenpinnen, dievenklauwen, rolluiken, veiligheidsglas, etc.. of er best voor dat ze deskundig
geïnstalleerd worden.
Als U toch kiest voor het plaatsen van een electronisch alarmsysteem, dient U zich te
houden aan bepaalde wettelijke voorschriften zoals de meldingsplicht bij de
plaatselijke politie, het verplicht afsluiten van een onderhoudscontract, etc. Voor
meer informatie kunt u terecht bij de politie- en preventie diensten.
Indien ondanks al uw voorzorgen nog het slachtoffer van een diefstal uit uw woning zou
worden, doe hiervan Dan zo vlug mogelijk aangifte bij de politie. Als U snel na het gebeurde
een zo volledig mogelijk aangifte doet, zal de kans op een succesvolle opsporing aan zienlijk
toenemen.
Deze folder is bedoeld om het risico op een inbraak in uw woning drastisch te verminderen. Volg zoveel
mogelijk de richtlijnen. Daarmee helpt U de politie bij het aanpakken van het probleem. Ook de politie doet
al het mogelijke. Zo kan U met een gerust hart uw woning verlaten.
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Een vrouw uit ons midden
Denise LENAERS is lid van onze vereniging en deze kranige dame mag dit jaar 90 kaarsjes
uitblazen. Nu al welgemeende felicitaties.
De hierna volgende info werd op het internet gevonden
BELGIAN WOMEN IN UNIFORM - ATS & WAAF - ARMY NURSES
1940 - 1946

Korte geschiedenis
Zeer weinig Belgische vrouwen hebben tijdens de tweede wereldoorlog een Brits militair
uniform gedragen. Hun aantal was zeer laag maar, men moet begrijpen dat deze Belgische
vrouwelijke militairen uit de rangen van de Belgische vluchtelingengemeenschap kwamen..
LENAERS Denise als
ATS soldate
België had geen traditie van vrouwen
in uniform voor de 2e wereldoorlog.
De meeste vrouwen kozen voor de
fabriek i.p.v. de Gewapende Macht.
Wie zich toch aanmeldde kon niet
worden opgenomen bij het WRNSkorps, (de Royal Navy) aangezien
hiervoor de Britse nationaliteit vereist
was, bleef dus de ATS (landleger) of
de WAAF (luchtmacht).waar ze
meestal een administratieve of
logistieke functie vervulden.
Ons lid Denise Lenaers werd dan ook
aangeduid voor de ATS en volgde de P.T.I.-course (lichamelijke opvoeding). Ze slaagde
met brio en werd Lance-corporal, Corporal en op het einde van de oorlog Sergeant.

Private LENAERS Denise
wearing the "BELGIUM" arm title

Manchester, Spring 1944. Lance-Corporal LENAERS
at the Physical Training Instructor course

De Belgische vrouwen van de ATS en de WAAF zijn afgezwaaid na het einde van de oorlog
in 1945 en 1946.
Denise LENAERS is ons eerste vrouwelijk lid en is ook aangesloten bij andere
Vaderlandslievende maatschappijen in onze stad.
R.V.L.
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IN DE TUIN
DE TUIN

Ter gelegenheid van een barbecue in de tuin,
zullen volgende raadgevingen voor ogen
gehouden worden zodat het feestje niet op
een tragedie uitdraait.
Plaats de barbecue buiten de wind en zorg
ervoor dat hij stevig vast staat.
Verwijder hem op voldoende afstand van
planten, bomen, zonneschermen en zelfs van
de woning...
Gebruik nooit alkohol noch benzine om uw
vuur aan te steken of aan te wakkeren.
Laat de barbecue niet achter zonder toezicht.
Gensters kunnen wegspringen.
Na gebruik, zich vergewissen dat het vuur
degelijk gedoofd is; de assen verwijderen
alvorens weg te gaan. Na het maken van een
barbecue op "houtskool" neem geen
genoegen met het besprenkelen met water
van de resterende gloeiende kolen.
Volg ook deze raad bij het verbranden van
droog onkruid, gras, oud karton, enz ...
Bron : NVBB-vzw
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5.
Op het afleidingskanaal van de
Leie...
Nadat ze het Gentse bruggehoofd ontruimd hadden, betrokken de 2 de , 5de en
4de Infanteriedivisies stellingen achter het Afleidingskanaal van Merendree tot
Deinze. Deze nieuwe aftocht ontnam velen de laatste restjes motivering - voor
zover die er ooit was geweest.
Naar het noorden toe werd het front verlengd door de 12de I.D. Het 23ste
Linie zou langs de kanaaloever in Ronsele worden opgesteld, terwijl het 2 de Linie de eerste linie zou bezetten bij Oostwinkel. Linkerbuurman werd het 1 ste
Carabiniers, bij wie de herinnering aan de voorbije dagen langs het kanaal
Terneuzen nog sterk voortleefde. De Carabiniers stelden onmiddellijk vast dat
ze nu de wapens moesten opstellen achter een versperring die (zeker in
vergelijking met wat ze in Zelzate hadden gezien), nauwelijks beter was dan
een brede sloot. Bovendien belemmerden de bospartijen, bomen en struiken
aan de overkant het uitzicht: op meer dan één plaats zouden zelfs de
waarnemers van de artillerie vanop hun hogere uitkijkposten de aanvallers pas
op het laatste nippertje kunnen ontdekken. In de sector van de 12 de
Infanteriedivisie werden de vaste bruggen in de vroege namiddag van 24 mei
opgeblazen. Aan kilometerpaal 19,6 waar de Ronselestraat op het kanaal
doodliep, dreef nog een loopbrug op het water die de verbinding moest verzekeren met een voorpost. Die trok amper 250 m naar het oosten de wacht op
bij een brugje over de Lieve. Als de vijand naderde, kon die voorpost alarm
slaan en via de passerelle naar de eigen linies terugkeren. Bij de loopbrug
stonden trouwens al enkele mannen van de Genie klaar om het vlotbrugje
onmiddellijk daarna onbruikbaar te maken. Niet ver van de gesprongen brug
van Stoktevijver zat Reserve-wachtmeester Dubrulle, als waarnemer voor de
2de Groep van het 7 de Artillerie. Rond 18 uur gaf hij door dat bij de loopbrug
plots Duitsers opgedoken waren. Met luidsprekers riepen ze 'in het Vlaams' op
om over te lopen. Door zijn verrekijker zag Dubrulle heel duidelijk dat een
aantal infanteristen op de uitnodiging ingingen en zonder wapens over de
loopbrug renden. Dit bericht veroorzaakte natuurlijk groot alarm op de PC van
de artillerie. Onmiddellijk meldde zich de korpsoverste van het 2de Linie met
de vraag om een vuurgordijn te laten neerkomen op Stoktevijver. Daarna zou
men de opzet met 400 m verminderen om de kanaaloever te treffen. Enkele
minuten later gierden de granaten op de doelzone af. De waarnemer meldde
dat de passerelle getroffen was, en dat ook aan de overkant Duitsers wegliepen
van het kanaal. Maar het was al te laat: heel wat Duitsers hadden van de
verwarring gebruik gemaakt om het water over te steken, en zich ten westen
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tegenaanval kon daaraan nog iets veranderen.
In de nacht van 24 op 25 mei maakte het eerste bataljon van het 22 ste Linie
zich gereed voor een tegenstoot. Om 4.10 uur hoorde men het gedonder van
het voorbereidend artilleriebombardement. Twintig minuten later begon de
infanterie op te rukken in de richting van het kanaal. In de overtuiging dat de
'anciens' van '14-'18 op een dergelijk moment het voorbeeld moesten geven
door hun kalm maar vastberaden optreden, stapte Bataljonscommandant
Majoor Feyerick de moordende beschieting van de gealarmeerde Duitsers
tegemoet. Enkele uren later was de kanaaloever weer in Belgische handen.
Meer nog: een paar honderd Duitsers van het I.R. 309 zaten in de val en gaven
zich over. De kaartentas van Hauptmann Winter veranderde van eigenaar en
werd als souvenir meegenomen door een fiere Onderluitenant, die de
aanmoedigingen van zijn Majoor nooit zou vergeten. Evenmin trouwens als
het dramatisch beeld van de Bataljonscommandant die plots opzij rolde,
dodelijk getroffen door een granaatscherf.
Op zaterdag 25 mei geraakten de Duitsers over het kanaal in Meigem. Het 15 de
Linie stortte in elkaar, artilleristen werden verrast, velen capituleerden of
liepen over. Oudere officieren, die een kwarteeuw vroeger de Ijzer hadden
meegemaakt, moesten machteloos meemaken hoe hun bataljons uiteenvielen.
Het werd de zwartste dag van hun loopbaan. Ze wisten niet dat ze schaakmat
waren gezet door een Duitse veteraan, die het voordeel had erg gemotiveerde
troepen te kunnen commanderen: voor Oberst Wolff van het
Infanterieregiment 192 was dit de gloriedag.
In Nevele begaf het 7 de Linie. Op de vleugel werd ook het 11de Linie hard
aangepakt: toen de bevelhebber van het 1 ste bataljon van het 11 de Linie nog
een tegenaanval wou inzetten, zag hij dat het 2 de bataljon al met de armen
omhoog liep. Het resterende voetvolk van de 4de Infanteriedivisie werd nog
dezelfde dag teruggetrokken; het zou nergens meer ingezet worden. De
toestand was helemaal anders bij de Ardeense Jagers en de Jagers te Voet die
meteen in actie kwamen om de doorbraak in te dijken. Flink geleid, moedig
en nog duidelijk bezield, boden zij hardnekkig weerstand. Te Nevele werd
door de 'Chasseurs a Ried' nog een poging gedaan om de burgerbevolking tot
ontruiming te dwingen. Misschien gebeurde dit wel uit argwaan, wat
waarschijnlijk weinigen vandaag nog zouden durven bekennen. De maatregel
zou uiteindelijk misschien de redding betekenen voor de burgers in de
gevarenzone. De tragische gebeurtenissen in Meigem en in Vinkt toonden aan
wat hen kon overkomen.
Op zondag 26 mei konden priesters in uniform tussen de beschietingen door nog
voor wat geestelijke troost zorgen, maar even later brak opnieuw de hel los. Rond
16 uur zette de vijand een hevige aanval in bij Oostwinkel, op de grens van het
2de en 23ste Linie. Ten westen van Oostwinkel kon het 22ste Linie de bres nog
even dichten. Uit de naburige sector kwamen ook twee bataljons van het 29ste
Linie ter hulp.
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gegeven. Die zondag vielen de Duitsers ook hier hevig aan. Over het gehele front
werden ze daarenboven gesteund door vliegtuigen die kwistig antiinfanteriebommen uitstrooiden en alles dewat bewoog mitrailleerden. Het liep ook
mis links van de Carabiniers, waar het 7 Jagers onder de voet werd gelopen.
De Carabiniers poogden hardnekkig stand te houden, maar de toestand
verslechterde van uur tot uur: in het noorden waren de Jagers te Voet aan het
wijken voor de overmacht en in het zuiden vluchtte een groot deel van het 23ste
Linie naar de stellingen van de Carabiniers. In de verte holden andere landgenoten naar de kanaaldijk, de armen in de lucht, zwaaiend met witte
zakdoeken. De tegenaanval van 25 mei en de hardnekkige verdediging van Vinkt
zijn opvallende wapenfeiten. Even indrukwekkend zou uiteindelijk de zware tol
aan doden en gewonden blijven, die de korte slag aan het Afleidingskanaal
helaas had geëist. De overlevenden trokken zich naar het westen terug, of ze
werden (al dan niet opgelucht) als krijgsgevangenen weggebracht.
Langs het Schipdonkkanaal worden eindeloze
rijen Belgische krijgsgevangenen weggebracht.
Het 15de Linie gaat haast
helemaal verloren. Kap.Cdt. Lochs wil met zijn 7de
Komp. nog ten tegenaanval opzetten, maar
wordt samen met Lt.
Mutsaers in bijzonder
verdachte omstandig-heden
neergeschoten.

Op 25 mei 1940
maakte de 56ste I.D.
meer
dan
5.000
gevangenen. Ze maakten deel uit van de
Linieregimenten 7, 11
en 15 en van het 8ste
Artillerie. De 4de I.D.
is van de kaart geveegd,
hoewel
er
nauwelijks gevochten werd. Met de officieren aan het hoofd marcheren de
troepen naar de krijgsgevangenschap; twee Duitsers bewaken hen.
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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 18400
COENYE Eddy 059/51.30.41
Nieuwlandstraat 27 8400
VAN LOOCKE Raymond
Taboralaan 124 8400 Oostende
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
Penningmeester
pierre.kimpe@telenet.be
Bestuurslid

e_dewulf@skynet.be
Bestuurslid
Bestuurslid / Materiaalmeester
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

