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Voorwoord
Onze Voorzitter “Nieuwe stijl”
Sedert 2006 is Eddy Coenye voorzitter van de K.M. Ex-Ooffr. Hij laat nooit na zijn bestuursleden
in de bloemetjes te zetten voor hun geleverde prestaties.
Doch zouden we zelf te kort schieten, om “zijn” inzet te minimaliseren.
Meerdere leden kennen hem reeds door zijn sociale betrokkenheid in zijn eenheid en garnizoen.
Jeugdclub, scouts, veteranenvoetbal, zangkoor …..waren slechts enige van zijn vele activiteiten,
naast zijn militaire verplichtingen.
Als voorzitter van de Maatschappij is hij nog steeds een bezige persoon. Hij organiseert de
tombola’s, bingo’s in een aangename sfeer. Steeds bijgestaan door zijn vrouw Rita.
Hij is meestal aanwezig op festiviteiten en allerhande activiteiten. Marine Club, zilverrock,
Hazegras om maar enkele te noemen.
De vereniging mag tevreden zijn hem in haar midden te hebben.
We willen hem bedanken en hopen nog lang van zijn gedrevenheid te mogen genieten.
Zijn bestuur
&&&&&&&&&&&&

Onze Franse collega’s leven mee met het tragisch busongeval in Zwitserland en sturen ons
volgend bericht

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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Georgina is 104 lentes jong - Oudste lid aan het feest in Sint-Jozef
Jong en minder jong wensten de voor haar leeftijd
bijzonder spraakzame Georgine Haeck proficiat met
haar 104de verjaardag. De felicitaties van het
stadsbestuur kwamen van schepen Arne Deblauwe en
waarnemend burgemeester Hilde Veulemans. (Foto
BVO)
• MEIBOOM - In woonzorgcentrum Sint-Jozef
vierde Georgina Haeck op zaterdag 10 maart haar
104de verjaardag. De eeuwelinge is al een tijdje de
oudste bewoner van het rusthuis in de
Nachtegalenlaan.
."Mijn moeder Georgina, meestal Georgine genoemd, kwam ter wereld op 9 maart 1908 in
de Stad aan Zee", schetst haar enige dochter Wielfrieda, ondertussen zelf al 81jaar."Ma
bracht haar jeugd door op de wijk Oud Hospitaal en trok naar de toenmalige naaischool
langs de Steenbakkersstraat. Ik woonde lange tijd samen met mijn ma in de
Weidenstraat op het gehucht Boterput van de Meiboom. Ma verdiende eerst de kost in de
vestiaire van de speelzaal van hotel Impérial. in de buurt van de Kursaal. Daarna kon
Wagon-Lits op haar rekenen, waar ze vele jaren naaide.
Eens met pensioen was reizen en kaarten haar devies. Hiervoor sloot ma zich aan bij
meerdere seniorenverenigingen. Georgine bleef tot op hoge leeftijd zelfstandig, maar
sinds 2006 woont ze in het Ponton. De familie kreeg nog verschillende keren bezoek
van de ooievaar, met als resultaat een kleindochter Martine (54), en drie achterkleindochters Mei (29), Lente (25) en Merel (22). Het voorbije jaar werd moeder nog
geïnterviewd, waardoor ze een bijdrage kon leveren aan het boek De Allerlaatste
getuigen van Wereld oorlog I van auteur Philip Vanoutrive.
Ze is bijzonder trots op haar foto die er paginagroot in werd afgedrukt. Tijdens de vorige
bezoeken van het stadsbestuur beloofde ze de politici dat ze het jaar erop weer op post
zou zijn. Telkens hield ze woord. Hopelijk kan ze ook nu weer haar belofte waar maken",
aldus nog dochter Wielfrieda
&&&&&&&&&&&&

Wij hebben het overlijden vernomen van volgende leden.
De heer Ferdinand Volbrecht
Geboren te Oostende op 22 december 1935 en er overleden op
11 maart 2012
Echtgenoot van mevrouw Nicole Verbauwe
De heer Marcel Lecomte
Geboren te Hoensbroek op 02 maart 1928 en overleden te Oostende
op 23 maart 2012
Echtgenoot van mevrouw Jacqueline Bernaert

Mevrouw Ingrid Verlinde
Geboren te Oostende op 31 mei 1950 en er overleden op 27 maart
2012
Partner van ons lid Geert Van de Velde

-4Mevrouw Magdalena “Madeleine” Janssens
Geboren te Messelbroek (Scherpenheuvel) op 25 november 1929 en
overleden te Oostende op 19 maart 2012
Echtgenote van de heer Armand Ponjaert
Langs deze weg, biedt de Koninklijke Maatschappij der Ex-Onderofficieren van Oostende, haar innige deelneming aan de familie
Agenda
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 13 september 2012
 verwelkoming door de voorzitter
 verslag en mededelingen
 3 maand 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 door Dhr Robert Dhondt
 koffietafel en tombola
Donderdag 08 november 2012
 verwelkoming door de voorzitter
 verslag en mededelingen
 het beleg van Oostende “De vrijbuiters” door De heer Tim Piceu
 koffietafel en tombola
Donderdag 13 december 2012
 verwelkoming door de voorzitter
 verslag en mededelingen
 Muzikale namiddag met Martin en vriend
 koffietafel en tombola
Indien door omstandigheden de organisatie of spreekbeurt niet kan doorgaan wordt deze
vervangen door een Bingo
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.
25 juni- 16 juli– 06 augustus - 27 augustus - 17 september - 08 oktober - 22 oktober - 19
november - 10 december
3. Planning
Bestuursvergaderingen
-05 sep – 03 okt – 07 nov – 05 dec
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Ledenvergaderingen
13 sep – 18 okt – 8 nov – 13 dec
4. Koningsdag 2012
Zaterdag 17 november
910. POTS André
911. TAELMAN Willy
912. RAES Leo
913. GEEROLF Daniël
914. LINGIER Bart

Nieuwe leden 2012

Ledenvergadering van 08 maart 2012
Algemene vergadering
Deze 125ste algemene vergadering wordt bijgewoond door 51 deelnemers.
125, Een jubileumjaar dat een speciale viering verdient en passend zal gevierd
worden op koningsdag.
Om 1430Hr opent de voorzitter de vergadering traditioneel met een
verwelkoming en een ogenblik stilte voor de overleden leden.
De vergadering wordt voorgezeten door onze voorzitter Eddy COENYE
geflankeerd door de secretaris Gilbert DEWULF aan zijn linker zijde en de
penningmeester Pierre KIMPE aan zijn rechter zijde.
Na de opening van de algemene vergadering door de voorzitter wordt een
overzicht van de activiteiten in het jaar 2011 gegeven door de secretaris
Gilbert DEWULF. Het jaarverslag 2011 dat werd voorgelezen is integraal
gepubliceerd in “De klaroen” nr. 2 / 2012.
Na de secretaris is het woord aan de penningmeester Pierre KIMPE.
De financiële toestand van het jaar 2011 wordt door hem toegelicht.
Het jaar 2011 werd afgesloten met 517,55 euro meer uitgaven dan inkomsten.
De kascommissarissen, de heren Charles VERBANDT en François VERLET. die
op 07 feb 2012 de kas controleerden, prijzen de penningmeester voor zijn
nauwkeurige boekhouding, welke ze correct en volledig in orde vonden.
Aan de penningmeester wordt ontlasting verleent voor het werkjaar 2011.
Als kascommissarrissen voor het jaar 2012 worden de heren André
SNAUWAERT en Julien VAN OOST verkozen.
Bij het bestuur zijn vier leden einde mandaat en herverkiesbaar.
De heren Eddy COENYE, Raymond VAN LOOCKE, John VERPOUCKE en Jacques
SOMERS.
Gezien de voorzitter uittredend is voor de verkiezing, wordt het woord
gevoerd door de secretaris om de verkiezing in goede banen te leiden. Er zijn
geen nieuwe kandidaten voor de vrij gekomen mandaten en de vier
uittredende bestuursleden worden herverkozen in hun functie.
De herverkozen voorzitter herneemt het woord en sluit de algemene
vergadering.
Aansluitend wordt een film getoond over defensie en de koude oorlog met als
onderdelen “Defensie: voorrang aan de vrede”, “Op weg naar een nieuwe
toekomst”, ” Een nieuwe defensie” en “Werken bij defensie” .
Ondertussen kon iedereen genieten van een warme wafel en koffie aangeboden
door de vereniging.
Tijd voor de tombola en het afsluiten van alweer een gezellige namiddag.
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LEDENVERGADERING VAN 12 april 2012
De voorzitter wenst iedereen hartelijk welkom en vraagt één minuut stilte voor
onze overleden leden aan de 56 aanwezige leden op de vierde ledenvergadering
van 2012.
Geen spreekbeurt vandaag maar wel een bingo, die misschien wel een prijsje zal
opbrengen. De voorzitter stelt iedereen gerust, er is een prijs voor iedereen. De
deelnameformulieren worden door de charmante dames Rita en Juliette uitgedeeld
zodat de bingo onmiddellijk kan beginnen. De deelname formulieren zijn reuzen
exemplaren vergeleken met de vorige bingospelen. Nu als afmeting van de
spelbriefjes 30 x 10 cm met grote cijfers, vroeger 8 x 2,5 cm met kleine cijfers.
Mogelijk zijn er in het verleden klachten geweest door iemand die zijn bril
vergeten was. En zoals het bestuur is nemen ze onmiddellijk maatregelen om zulke
toestanden te vermijden.
Drie ronden worden gespeeld met telkens drie prijzen per ronde.
Een prijs voor de eerste met een volle bovenste lijn. Een volgende prijs voor de
eerste speler met bovenste en onderste lijn en tenslotte de eerste met een volle
kaart.
Na 29 cijfers kan de eerste winnaar zich aan de prijzentafel melden, 18 beurten
later met de bovenste en onderste lijn vol kan de tweede winnaar zijn prijs afhalen.
Na 67 afgeroepen cijfers is de eerste ronde voorbij als de gelukkige met een volle
kaart recht staat. De volgende ronden verlopen gelijkaardig met 74
cijfertrekkingen voor de tweede ronde en 62 voor de laatste.
De prijzen worden zoals steeds mooi verdeeld de een al meer dan de anderen maar
ja niet iedereen kan in de prijzen vallen rekening houdend dat tenslotte de bingo
volledig gratis is.
Na enkele mededelingen door de voorzitter worden de tombolabiljetten aan de
man gebracht en is het tijd voor de koffie of iets anders.
Als toemaatje verdeelt de voorzitter na de bingo en tombola aan elkeen die geen
prijs heeft gewonnen een paar witte badslippers uit als troostprijs, dus iedereen
prijs zoals beloofd bij het begin van de namiddag.
De tombola verloopt vlot en tegen 16.45 uur is de vergadering ten einde en kan
elkeen tijdig huiswaarts keren met de wens elkaar terug te zien op de volgende
ledenvergadering op 10 mei.

Uit Sympathie
Hilda Seys
Meetje van Mariakerke
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LEDENVERGADERING VAN 10 MEI 2012
De laatste ledenvergadering vóór het zomerverlof brengt 56 leden samen in het
Koninginnehof. De voorzitter wenst iedereen hartelijk welkom en vraagt één minuut
stilte voor onze overleden leden.
Door de onbeschikbaarheid van onze feestleider kondigt de voorzitter de spreker aan,
namelijk de Heer Franky De Block, voorzitter van het OCMW te Oostende. Het thema van
zijn uiteenzetting is: “ Beleid – boeiend en leerrijk”.
In het beleid komen er leuke en minder leuke zaken voor. De hoofdtaak van het OCMW is
het bestrijden van de armoede en vooral de kansarmoede.
Bij het begin van zijn werkzaamheden waren er in Oostende 1200 à 1300 mensen met
het leefloon als enig inkomen. Tijdens de eerste twaalf jaar werd een daling van het
aantal uitkeringsgerechtigden bewerkstelligd en verminderd naar de helft door opleiding
en begeleiding. In deze periode bestond ook de samenstelling van de uitkeringsgerechtigden uit 10% niet-Belgen en 90% Belgen.
Nu is het aantal uitkeringsgerechtigden terug gestegen naar het peil van 12 jaar terug.
Uit cijfers van het OCMW blijkt eveneens dat van de 1.113 cliënten er 510 Belgen zijn en
603 niet-Belgen.
Het OCMW van Oostende geeft momenteel steun aan 738 personen die recht hebben op
het leefloon en aan 375 mensen die recht hebben op het equivalent leefloon. Dat is een
vergoeding die aan kandidaat-vluchtelingen wordt toegekend in afwachting van een
beslissing over hun asielaanvraag.
Deze toestroom wordt veroorzaakt door het opengrenzen beleid binnen Europa en het
asielbeleid van de federale regering. Ze komen vooral uit Europese niet-EU-landen en uit
Azië vooral Pakistan. Omdat de federale regering massaal mensen regulariseert, hebben
deze mensen ook recht op een gewoon leefloon. Omdat daarvoor minder toelagen zijn,
komen die kosten ten laste van de lokale overheid. Als ze in de gemeente woonachtig zijn
moeten ze geholpen worden. Meestal zijn deze mensen hoog opgeleid maar kunnen
zonder regularisatie hier niet aan werk geraken.
Oplossingen zijn: Verstrengde regels – instroom verminderen – wijziging van het systeem
gezinshereniging waarbij het enkel toegestaan wordt als het gezinsinkomen het
onderhoud van de gezinsleden mogelijk maakt.
De problemen van nu: - de instroom groter dan de uitstroom – probleem met betaalbare
woningen – Oostende heeft zeer veel lage verdieners( hoger dan het nationaal
gemiddelde) – alleenstaande ouders – lage pensioenen – invaliditeitsuitkeringen – en een
onnatuurlijke instroom.
Bij het 3-jaarlijks tevredenheidsonderzoek bij de 55 plussers staat Oostende wel op de
eerste plaats.
Oostende heeft ook het hoogste aantal dienstencentra per inwoner in Vlaanderen.
Er is een meldpunt voor eenzame senioren die in armoedige en onveilige omstandigheden wonen. 1/3 Van de Oostendse bevolking zijn senioren
Nieuw project: Kansen voor kinderen.
Het project is bedoeld voor kinderen die uit kansarme gezinnen komen om de vicieuze
cirkel van steuntrekker op steuntrekker te doorbreken.
In samenwerking met kind en gezin worden de kinderen door vrijwilligers begeleid. Ze
volgen de schoolopleiding op en stimuleren de kinderen om goed te presteren. Na enkele
weken begeleiding worden reeds vorderingen opgemerkt.
Hiermee sloot Dhr Franky De Block zijn uiteenzetting af en stelde zich open voor vragen.
De verkoop van lotjes voor de traditionele tombola verloopt vlot en gaan er verdacht veel
prijzen naar een zelfde tafel. Ze hebben geluk, het is nu eenmaal een loterij waarbij de
winnaar niet op voorhand kan bepaald worden.
In zijn slotwoord dankt de voorzitter de aanwezigen en wenst hen allen een
zonovergoten zomer.
We hopen elkaar terug te zien op de volgende ledenvergadering op 13 september met
een verslag over 3 maand Compostella door Dhr Lefevere Willy
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Dagreis :Donderdag 20 Sep 2012
Opstapplaatsen :NR1 Dagreis :Donderdag 20 Sep 2012

Bestemming :Witloofmuseum Kampenhout
Legermuseum Brussel
Oostende visserijschool J.Bauwens
NR2 Brugge E40 afrit Loppem.
0715 Vertrek :opstapplaats Oostende
0730 Vertrek :opstapplaats Brugge
0900 Aankomst :Witloofmuseum Kampenhout
Bezoek aan het Witloofmuseum met gids
Bezoek aan een Hydrocultuur witloofbedrijf met gids
1130 Einde bezoek aan Kampenhout
1135 Richting Brussel Legermuseum jubelpark
1215 Vrij middagmaal : Skycafé :de cafetaria van het legermuseum verwelkomt
U met kleine schotels en diverse broodjes .
Van op het terras kan u de prachtige vliegtuig verzameling bewonderen
1330 Bezoek legermuseum
Permanente tentoonstellingen : 12 zalen o.a. luchtvaart, marine, pantserafdeling
Eervolle onderscheidingen –Schatten museum enz….
Na beraad met het bestuur huren wij geen gidsen daar die elke zaal volledig
bespreken, en de zaal naar iedereen zijn of haar mening de beste is.
Ter plaatse :worden alle inlichtingen bekomen over de indeling van het museum

1645 Einde bezoek.
1700 Vertrek richting Brugge Oostende
1900 Aankomst Oostende .

Inbegrepen:
Autobus –drinkgeld chauffeur – inkomst -gidsen
Uiterste datum van inschrijving …13. sep 2012, of tot volledige bezetting van de
bus.
Prijs:30.00 euro.
Aantal plaatsen 50
De betaling moet op de rekening van de penningmeester toekomen uiterlijk op 13
sept.2012 ……………….,de datum van de storting is het enige beslissende criteria bij
overboeking ,inschrijving en betaling bij de penningmeester.
Mr KIMPE PIERRE.
J.PEURQUAETSTRAAT 18 8400 OOSTENDE
Rekening: 000-0146912-54
Europese overschrijving : Iban : BE42 0000 1469 1254 – BIC : BPOTBEB1
Kon. Mij. Ex-Onderofficieren. J. Peurquaetstraat 18 b2, 8400 Oostende
inschrijving is slechts geldig na storting
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Eén op drie ziet harde schijf finaal crashen
«Eén op de drie computergebruikers verliest ooit wel eens alle gegevens van de
harde schijf.» Dat zegt Johan Kesteloot van Datarecover in Aalst, een bedrijfje dat
gespecialiseerd is in het opvissen van data uit kapotte harde schijven. Deze week
verloor de pastoor van het West-Vlaamse Wevelgem alle gegevens over doopsels en
huwelijken door een computercrash. «Hij is dus niet alleen. Jaarlijks gaan er in ons
land honderdduizenden foto's en persoonlijke documenten verloren.»
Kesteloot is al twaalf jaar actief in de sector van datarecovery. "En elk jaar heb ik 15
procent meer klanten. Momenteel krijgen wij hier wekelijks liefst vijftig kapotte harde
schijven binnen. De reden van de stijging is simpel. Vroeger werd een computer thuis
gebruikt om spelletjes op te spelen of wat schoolwerk te doen. Zeer veel persoonlijke
documenten met emotionele waarde vond je niet terug op die harde schijven. Maar nu
heeft iedereen een digitaal fototoestel en komen al die foto's op de computer terecht,
afgeprint worden ze nog zelden. Een gemiddelde harde schijf telt liefst 2.500 beelden
en de mensen denken dat die daar veilig zitten. Niets is minder waar. Elke harde schijf
faalt ooit wel eens door een stroompanne, virus, foute software, schokken,
wateroverlast... Bij iets meer dan 30 procent van de gebruikers is het fataal. En dan gebeuren er natuurlijk drama's. Plots zijn die foto's van dat familiefeest of die leuke reis
verdwenen.'
Tot 2.500 euro
Liefst 99 procent van de data kan door de gespecialiseerde bedrijven teruggevonden
worden. Maar het kost je wel geld. Het start bij 150 euro, maar kan ook 2.500 euro
zijn, legt Kesteloot uit. «Je moet weten dat het specialistenwerk is. De harde schijf
moet geopend worden in een stofvrije ruimte. Eén stofdeeltje is namelijk 100 keer groter dan de plaats waarop info geschreven wordt en kan zware schade aanrichten.
Daarom de volgende tip. Open nooit zelf je harde schijf. Anders is de kans bestaande
dat jij binnen die één procent valt waarvan we niets meer kunnen recupereren. En dat
kan de nodige gevolgen hebben. Volgens Amerikaans onderzoek gaat liefst 6O procent
van de bedrijven die al hun gegevens finaal verloren, binnen de zes maanden failliet.
Oplossing
De oplossing om alle problemen te voorkomen: voldoende kopieën maken. .Ongeveer
de helft van de pc-gebruikers doet dat niet, en vaak zijn ze zich daar zelfs niet eens van
bewust. De voorbije jaren werden er massaal veel externe harde schijven verkocht.
Maar wat doen de mensen dan, ze plaatsen daar al hun persoonlijke documenten en
foto's op en wissen ze vervolgens van de harde schijf van hun computer. Fout dus, je
moet je documenten constant op twee verschillende plaatsen bewaren. Crasht de ene
harde schijf, dan heb je ze nog op de andere en kan je opnieuw een kopie maken en
bewaren op cd's. Ook dan moet je zeker ergens op een harde schijf een dubbel
hebben. Cd's en dvd's blijven niet eeuwig intact. Onlangs hebben we voor een bank
data van dvd's moeten halen. Die schijfjes waren na zeven jaar compleet onleesbaar
geworden.

DE ENIGE OPLOSSING:
JE MOET JE DATA CONSTANT OP 2 VERSCHILLENDE PLAATSEN BEWAREN
Johan Kesteloot
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IN IEDER HUISJE PAST EEN KLUISJE
Beveiligde kasten bestaan in alle maten en gewichten, maar de eerste vraag die
gesteld moet worden is waartegen bescherming gewenst wordt.
Tegen brand, inbraak of tegen beide?
Brandvrije kasten bestaan niet, noch inbraakvrije. Laat dit duidelijk zijn. Elke kast kan
in principe, met het nodige materiaal en de nodige tijd, gekraakt worden. Evenmin
zijn er kasten die een urenlange felle brand kunnen doorstaan. Ook de allerbest
tegen brand beschermende kast zal na verloop van tijd haar inhoud aan de hitte en
de vlammenzee moeten prijs geven.
Kortom, er zijn enkel brandwerende en inbraakwerende kasten.
Een kast tegen brand, inbraak of beide?
Wie waardevolle artikelen wil beschermen zal zich dus eerst moeten afgeven
waartegen ze beveiligd moeten worden, tegen brand, inbraak of tegen beide. De
termen brandwerende kast, inbraakwerende kast en brandkast zijn hier van
toepassing.
Bij de constructie van brandwerende kasten wordt tussen de binnen- en buitenwand
brandwerend isolatiemateriaal aangebracht. Dit zorgt ervoor dat bij brand de
temperatuur in de kast beneden de 165-175°C blijft (papier ontvlamt bij ongeveer
178°).
Inbraakwerende kasten zijn, zoals de term het zelf zegt, gebouwd om de inhoud
tegen inbraak te beschermen. De mate van weerstand wordt bepaald door de
staalkwaliteit, de soort en het aantal sloten, de kwaliteit van de slotschoten, enz...
Brandkasten zijn in principe zowel brand- als inbraakwerend. In de praktijk blijken
echter grote accentverschillen te bestaan. Zo zijn er brandkasten die een behoorlijke
bescherming bieden tegen inbraak, maar slechts een beperkte beveiliging tegen
brand en omgekeerd.
Voorts zijn er kluizen zoals muur- en vloerkluizen. Hoewel in de eerste plaats bedoeld
ter bescherming tegen inbraak, zijn sommige uitgerust met een brandwerende
vulling in de deur of het deksel. Spreekt voor zich dat bij dergelijke inbouwkluizen de
bescherming sterk afhankelijk zal zijn van de kwaliteit van de muur- of
vloerconstructie (bv. gewapend beton).
Hoewel de keuze van een kist, kast of kluis in de eerste plaats afhangt van de aard van
de gewenste beveiliging, tegen brand, inbraak of tegen beide, moet ook de aard en
de waarde van de te beschermen artikelen in rekening worden gebracht (plastic,
videocassetten, microfilms, papierwaren, baargeld, magneetbanden, diskettes,
enz...). Deze zullen immers bepalend zijn voor de mate van brand- en
inbraakwerendheid van de kast.
Bij de brandproef wordt de kast doorgaans blootgesteld aan een temperatuurverloop
dat na vijf minuten ca. 500°C bedraagt, na 10 minuten ca. 680°C en na 20 minuten ca.
800°C en zo verder tot maximaal 1.200°C en dit anderhalf tot twee uur. Vervolgens
ondergaan de kasten een valproef, of zeg maar een simulatie van een instortende
etage. Een kast die door de vloer zakt, kan immers ernstige schade oplopen, waarbij
vallende balken, puin en meubilair een extra belasting vormen.
In een aantal landen zoals Frankrijk wordt ook een afkoelingstest uitgevoerd om na
te gaan in welke mate de kast bestand is tegen een plotselinge snelle afkoeling zoals
die zich kan voordoen bij het blussen.
Na een geslaagde proef verleent de onderzoekscommissie van het land van
herkomst van de kast (VDMA in Duitsland, TNO in Nederland, CSTB in Frankrijk) aan
de fabrikant de toestemming om op de kast een controleplaatje aan te brengen
als bewijs dat de kast aan de hoge eisen van de proefvoorschriften voldoet, in
Duitsland heten deze plaatjes RAL-controles, in Nederland NERN, in Frankrijk A2P
en in de Verenigde Staten UL. Het spreekt voor zich dat wie een deugdelijke
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tot aankoop over te gaan.
Beveiligde data- en diskettekasten
Brandwerende kasten zijn over het algemeen niet geschikt voor het opbergen van
magnetische informatiedragers. Bij brand loopt de vochtigheidsgraad te hoog op,
alsook de temperatuur. Magnetische informatiedragers worden immers al bij
blootstelling aan temperaturen vanaf 65°C onherstelbaar beschadigd (floppy disks
zelfs al vanaf 51°C). Wanneer de relatieve vochtigheidsgraad boven de 85°C stijgt,
treedt eveneens beschadiging op. Beschadiging van dit soort van artikelen wordt
voorkomen door in de brandwerende kast een tweede kast in te bouwen,
opgebouwd uit droog isolerend materiaal. De kast dient zo goed te sluiten, dat
vocht zelfs niet in dampvorm tot de inhoud kan doordringen.
De keuze van een brandwerende kast zal afhangen van de gewenste brand- en
vochtbeveiliging. Voor papierwaren zoals verzekeringspolissen, akten,
waardepapieren, bankbriefjes, testamenten, dossiers en archieven is de norm
brandwerend gewoonlijk voldoende. Voor papierwaren die daarentegen ook door
vocht kunnen worden beschadigd, b.v. een postzegelverzameling, verdient een
extra vochtbeveiliging aanbeveling, zoals het aanbrengen in de kast van
vochtabsorberend materiaal (b.v. silicagel). In Duitsland bijvoorbeeld wordt door een
aantal verzekeringsmaatschappijen bij de aankoop van een genormaliseerde
beveiligde kast een premiereductie toegestaan die kan oplopen tot 80 %. Bij de
aankoop van een inbraakwerende kast, brandkast of installatie van een kluis (muurof vloerkluis) is het aangeraden niet alleen aan de verkoper te vragen naar de
indicatiewaardeberging maar tevens, indien u de inhoud ervan wenst te verzekeren
tegen diefstal, navraag te doen bij uw verzekeraar. Hij zal u kunnen vertellen of de
kast of kluis van uw keuze aan de gewenste eisen voldoet om in aanmerking te komen
voor een premiereductie. Bij de Nederlandse verzekeringsmaatschappijen geldt alleszins
de eis om kasten met een gewicht beneden de 1.000 kg. te verankeren. Uiteraard om te
voorkomen dat ze in hun geheel worden meegenomen.
Inbraakwerende kasten
Het is dus duidelijk dat de waarde van de inhoud bepalend is voor de mate van
bescherming die de kast moet bieden. Hoe attractiever de inhoud, des te groter de
weerstand van de kast tegen allerlei inbraakmethoden moet zijn.
Maar aangezien een ketting zo sterk is als haar zwakste schakel, moet ingeval van
inbraakwerende kasten vooral gelet worden op het sluitmechanisme. Meer bepaald op
de kwaliteit van het slot en het aantal stalen slotschoten of sluitpunten in de deur. Wat
het slot betreft, gaat de voorkeur uit naar een cijfercombinatieslot samen met een
veiligheidsslot met dubbelbaardsleutel. Nieuw zijn de elektronische druktoetscijfersloten waarnaast eveneens een mechanisch dubbelbaardslot is voorzien voor
probleemloze noodopeningen (b.v. ontladen batterij of vergeten van de ingestelde
cijfercombinatie). Spreekt voor zich dat deze noodsleutel op een andere veilige plaats
moet worden opgeborgen, het liefst in een kluis in een bankinstelling.
Plaats van inbraakwerende kasten
Aangaande inbraakwerende kasten of kluizen speelt ook de locatie van de kast in het
gebouw een belangrijke rol. Spreekt voor zich dat kasten met een gewicht van één ton
best een plaatsje op het gelijkvloers krijgen. Voor kasten met een zodanig gewicht
(minder dan 1 ton) dat ze in hun geheel kunnen worden meegenomen, verdient het
aanbeveling ze aan de vloer te verankeren. Voorts speelt de al of niet aanwezigheid van
een alarmsysteem een rol in de bepaling van de plaats van de kast. Een door alarm
beveiligd vertrek is aangewezen. En hoewel in sommige gevallen kan gekozen worden
voor een opstelling in het zicht, om de kans van ontdekking van een inbraakpoging te
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oog springt. Vergeten we immers niet dat professionele inbrekers altijd proberen eerst
het terrein te verkennen alvorens de inbraak te plegen. Ook gelegenheidsinbrekers
worden met een dergelijke uit-het-zicht opstelling meteen gemeden.
De kast kan zodoende een plaatsje krijgen in de slaapkamer, zelfs in de woonkamer,
maar dan bij voorkeur in een verloren hoek of nis. Er kan ook een speciaal muurtje
voor worden gemetst zodat het een harmonieus geheel vormt met andere
muurelementen (b.v. schoorsteen). De kast kan zodoende door boeken, dossiers of
ingeval van combinatie met een openhaard met openhaardhout van het zicht worden
afgeschermd.
Vakman of doe-het-zelf?
Wanneer een kast of kluis wordt gekocht kan u die of door een deskundige laten
plaatsen of zelf de handen uit de mouwen steken. Het voordeel van doe-het-zelf is,
naast het feit dat U geen plaatsingskosten hebt, dat alleszins niemand buiten uzelf op de
hoogte is van waar de kast of kluis zich in uw woning bevindt, laat staan dat iemand
weet dat u een beveiligde kast in huis hebt gehaald. De verkoper zal misschien uw
aangezicht kennen, maar daarom nog niet uw privé adres, tenzij u een factuurtje
vraagt.
Zelfs ingeval van levering aan huis, wat aangeraden is voor zwaargewicht kasten, zal een
professionele plaatser erop toezien dat de kast uw huis wordt binnengedragen in een
anonieme verpakking. Een aantal deskundigen neemt het zelfs zo nauw met de
beroepsethiek dat ze bij levering elke vorm van reclame van hun wagen weghalen.
Hoe minder mensen, b.v. buren, weet hebben van een installatie, hoe beter. Het nadeel
van doe-het-zelf ligt hem echter in de deskundigheid van de plaatsing, vooral wat betreft
muur- en vloerkluizen. Want zoals reeds gezegd, is dergelijke wijze van inbouw
minstens even belangrijk als de bescherming die de deur of het deksel biedt.
De prijskaartjes
Dat de mate van brand- en/of inbraakwerendheid bepalend is voor het prijskaartje,
hoeft geen betoog. Hoe brand- of inbraakwerender de kast hoe duurder. Over het
algemeen zijn inbouwkluizen goedkoper dan brand- of inbraakwerende kasten en
brandkasten. De constructie van de wanden van kluizen hoeft immers minder
deugdelijk te zijn dan deze van kasten, want eenmaal ingebouwd zorgt daarvoor de
betonconstructie in vloer of muur. Dat voor een deskundige plaatsing wel een extra
centje moet worden neergeteld, spreekt voor zich, tenzij anders vermeld.
Terwijl muur- en vloerkluizen reeds verkrijgbaar zijn vanaf een kleine. 120 € (met een
gewicht van 5 kg. en een nuttige binnenruimte van 110x310x100), met eenvoudig
dubbelbaard-veiligheidsslot moet al gemakkelijk het dubbele worden neergeteld. En in
uitvoering met een extra cijfercombinatieslot mag andermaal op een meerprijsje van
zo'n 120 €. worden gerekend.
Beproefde en dus van een controleplaatje voorziene data- en diskettekasten zijn te
verkrijgen vanaf ongeveer 1000 €. Al naargelang het merk en de gewenste grootte en
binneninrichting zoals uitschuifbare legborden, geleiders en inzetbakjes voor b.v.
disketten, legborden speciaal ingedeeld voor plaatsen van tapes, magneetbanden of Cdroms, kan de prijs oplopen tot zo'n 2500 € a 3000 €.
Dit dossier werd samengesteld door Corine Van Hellemont. Met dank voor de
technische ondersteuning aan de Nationale Slotenmakers Federatie en de firma
Algemene Beveiliging Helmont (A.B.H.) Paulusstraat 38, 8400 Oostende Tel. 059 / 70 45
11 Fax 059/51 3722
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6.
De laatste fase
Op 26 mei moesten onze troepen ten noorden van Kortrijk meer en meer
terrein prijsgeven. Zo was tussen Wervik en Zonnebeke een wijde bres
ontstaan, waarin zich meteen drie Duitse divisies storten in een poging om
tot de Kemmelberg door te stoten. De Britten van hun kant voerden zo snel
mogelijk bataljons aan om tussen Komen en Zillebeke de doorbraak te
verhinderen, terwijl het 12th Lancers' de stad leper moest houden tot Britse
infanteristen zich bij hen kwamen voegen. Op 27 mei, na een dag van
onafgebroken harde gevechten, was ook dat Brits front reeds op twee
plaatsen ingedrukt. Langzaam maar zeker werden zij teruggedrongen tot op
de lijn die loopt van Waasten tot Sint-Elooi. Intussen verlengde de B.E.F,
het front naar het noorden. De Tommy's stelden zich op achter het kanaal,
van leper tot de Ijzer. Tussen leper en Waasten bleven de gevechten
doorgaan tot de nacht van 28 op 29 mei Omdat in België alle aandacht ging
naar de slag aan de Leie en de capitulatie van ons leger had men weinig
oog voor die Britse achterhoede-gevechten. Maar wie in Komen,
Oosttaverne, in Bas-Warneton of op het oorlogskerkhof van Bedford House
de vele grafsteentjes van mei '40 bekijkt, zal onmiddellijk aan de
regimentsnamen zien dat enkele eenheden hier zeer zwaar gevochten
hebben. Zo b.v. de
Schotse 'Cameronians',
die in de vooravond
van 27 mei, met de
bajonet op het geweer,
chargeerden
bij
Oosttaverne, in een
tegenaanval die zo
woest was dat de
luitenant
van
het
'Carrier-platoon' geen
moment aarzelde om
zijn
zwaar
rupsvoertuig over drie
Duitsers te sturen, die
liggend
dekking
hadden gezocht. Die
dag
verloren
de
Cameronians
120
soldaten, 5 officieren werden gewond en 3 officieren sneuvelden, waaronder

-14twee zonen van generaals. Inmiddels had de Britse Genie alle bruggen
tussen Diksmuide en Nieuwpoort springensklaar gekregen. De 60ste Franse
Infanteriedivisie, die nog voor de capitulatie door Belgische legervrachtwagens naar achteren was getransporteerd, werd al aan de Ijzer
overweldigd. Wat ervan overbleef werd opgevangen door de Britten achter
het kanaal Veurne-Nieuwpoort, en door de '2e Division Légere Mécanique',
die achter het Lo-kanaal stond opgesteld.
Voor wat ons grondgebied betreft, begon daarmee langs de Westkust de
laatste fase van het oorlogsgeweld in mei '40. Terwijl het GrootHoofdkwartier van de B.E.F, in De Panne via de onderzeese kabel
eindeloze gesprekken voerde met Engeland, betrok de '4th Division'
stellingen achter de Ijzermonding en het kanaal van Nieuwpoort, tot vlak
voor Veurne. De '3rd Division' was zich aan het ingraven achter het
onooglijk kanaaltje, dat van Veurne over Bulskamp en de zuidelijke rand
van de Moeren naar Frankrijk leidt. Voor de verdediging van Veurne kon
Montgomery beschikken over de extra steun van de '4th Guards Brigade'.
Toen ze aankwamen ging een groepje officieren op verkenning voor de
stellingname. Bij het 2de bataljon Garde-Grenadiers werden toen de kolonel,
een majoor en een kapitein dodelijk getroffen door een scherpschutter. Een
paar kilometer ten noorden van Veurne leed het 4de bataljon van het 'Royal
Berkshire Regiment' op 30 mei zware verliezen toen de 56ste Duitse infanteriedivisie een eerste poging deed om het kanaal over te steken. Toen de
aanvallers er toch in geslaagd waren op de westelijke oever een klein bruggehoofd te vormen, ging het 1 ste bataljon van de ’Coldstream Guards' in de
tegenaanval, daarbij gesteund door de Carriers van het '2nd Grenadier
Guards'. De gevechten om Veurne verliepen zowel voor Britten als Duitsers
zeer bloedig. Opnieuw verloren twee Britse generaals een zoon. Intussen
voerde Montgomery het bevel over het 2de Britse Legerkorps dat voor de
verdediging van de kuststrook moest instaan. De ultieme aftocht zou echter
niet lang meer uitblijven.
Bij de 256ste I.D. kreeg
Majoor
Schenk,
de
bevelhebber van het III /
481 de eer naar de kust
op te rukken. De 1 ste ,
5de, 10de en 12de Komp.
werden rond 13 uur op
vrachtwagens
geladen.
Over Oedelem, Brugge
en Oudenburg ging het
in de richting van
Oostende.
Westende,
Lombardsijde en

-15Mannekensvere werden bezet. Tegen de avond stootte de spits bij
Nieuwpoort op Britse weerstand. Deze foto werd vermoedelijk op 29 mei
gemaakt, toen de Duitse voorhoede Nieuwpoort binnentrok. Wie de stad
kent,
heeft
ongetwijfeld
al
het
monument
voor
Koning
Albert I herkend.
De tocht naar de
kust is voor de
meeste Duitsers
een
ware
attractie;
ze
maken
er
een toeristische
uitstap van. Toen
ze
Oostende
bereikten, lag de
stad er verlaten
bij. Voor de vernielingen die de Duitse bombardementen hadden
aangericht hadden ze geen oog. Oberstlt. Rodt, de bevelhebber van de
A.A. 25, liet zich op de dijk in Oostende fotograferen: het ideale souvenir
voor het thuis front.
Dit is geen opname van de 'Atlantik Wall'. Het gaat om één van de 13
tanktorens die van de Nederlandse grens tot Nieuwpoort op de Zeedijk
ingeplant waren, en die voor de verdediging van de kust moesten instaan.
Deze APX- 2Btorens
werden
vervaardigd door
de Franse 'Ateliers
de Puteaux'. Ze
waren bewapend
met een 47 mm
kanon model 1935
en een machine
geweer Hotchkiss
van
13,2mm.
Dezelfde
toren
vinden we overigens ook terug op de 'ACG l Renaulttanks' waarover ons
leger in 1940 beschikte. Het Romeinse cijfer X op de flank van de koepel
was dat van de tanktoren aan het casino te Oostende. Enkele soldaten van
het I.R. 234 poseren op het betonnen voetstuk
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De uitbaters van ons vergaderlokaal “Koninginnehof “ openen nieuwe bistro te Oostende

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
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ELEKTRICITEIT
WINKEL:
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24 op 24 uur
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