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Voorwoord
HET WOORD VAN DE VOORZITTER
Bij het naderen van de eindejaarsfeesten, wens ik met het bestuur aan alle leden, weduwen,
sympathisanten en adverteerders een Vrolijk Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar.
Het jaar 2012 is voor ons van speciale betekenis. Inderdaad, onze vereniging gesticht in 1887,
is op 01 november haar 125-jarig bestaan ingegaan. Bij de viering van Koningsdag werd voor
deze verjaardag van de vereniging aan alle deelnemers een verrassingsgeschenk aangeboden.
De leden die niet aanwezig waren op Koningsdag zullen hun verrassingsgeschenk ontvangen
tijdens de nieuwjaarsreceptie 2013.
Op vele activiteiten in het jaar, waaronder ledenvergaderingen met voordracht,
bingonamiddagen, etentjes, dagreis en natuurlijk Koningsdag en nieuwjaarsreceptie, kunnen
wij zeggen: ”Er was altijd deelname en belangstelling”.
Dit, natuurlijk, schenkt het bestuur grote voldoening en spoort hen aan zo verder te doen.
Laat ons hopen dat dit zo mag blijven. Alles hangt af van jullie. Mogen wij u dan ook vragen:
”Blijf aan onze activiteiten deelnemen”.
In naam van onze Koninklijke Maatschappij der Ex-Onderofficieren, dank voor uw blijvende
trouw, steun en vriendschap.
De Voorzitter
&&&&&&&&&&&&&&&&
Secretariaat
NIEUWE LEDEN 2012.
Wij heten de volgende Ex-Onderofficieren van harte welkom in onze Koninklijke
Maatschappij.
910 - POTS Andre
913 - GEEROLF Daniel
916 - DE VESTEL Raphael
919 - VAN den BERGH Luc
Nieuw lid 2013
920 –PROVOST Omer

911 - TAELMAN Willy
914 - LINGIER Bart
917 - HALLEMEESCH Roger

912 - RAES Leo
915 - SAMYN Werner
918 - VAN DE VYVER Marc

MEDAILLE VAN DE EX-ONDEROFFICIER.
Volgende leden komen in aanmerking voor het verkrijgen van de Medaille van ExOnderofficier in het jaar 2013.
NUYTTENS Lucien
BONTE Roland
VAN HOOLANDT Georges
VAN DER POORTEN Robert
MOERMAN Jaak
Indien er leden zijn welke niet opgenomen zijn in deze lijst en toch denken in aanmerking te
komen voor deze medaille gelieve dan contact op te nemen met het secretariaat. Het
bovenvermelde lid zal nog schriftelijk verwittigd worden.
BESTUURSLEDEN EINDE MANDAAT EN HERKIESBAAR IN 2013.
DEWULF Gilbert
KIMPE Pierre
POSSENIER Gilbert
Leden die hun kandidatuur voor het bestuur willen stellen, moeten dit minstens 15 dagen vóór de
statutaire vergadering van 14 maart 2013 doen en dit schriftelijk richten aan het secretariaat (art. 15
van de statuten).
Er wordt dan ook gevraagd om tegen 15 februari 2013 de kandidaturen
te laten geworden op volgend adres : Slachtersstraat 2 bus 4
8400 Oostende.
Andere ledenvoorstellen die kunnen gesteld worden op deze vergadering, worden verwacht bij de
secretaris vóór 01 maart 2013.
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Goud voor Renée en André
Het gouden koppel André Meersseman en Renée Sarlet
beleefde op zaterdag 8 september hun jubileumviering
Langs deze weg hartelijke felicitaties vanwege het bestuur en
de leden van de Koninklijke Maatschappij der exOnderofficieren Oostende
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Wij hebben het overlijden vernomen van volgend lid.
Mevrouw

Josma Oosterlynck
Weduwe van de heer Willy Van Ghyseghem
Geboren te Eernegem op 9 maart 1933
en overleden te Oostende op 3 oktober 2012.
Mevrouw

Andrea Theunynck
Weduwe van de heer Roger Vandaele
Geboren te Sint-Joris a/d IJzer op 12 februari 1929
en overleden te Oostende op 8 november 2012
Mevrouw

Jacqueline Rys
Echtgenote van de heer André Baroen
Geboren te Oostende op 24 november 1927
en overleden te Oostende op 9 november 2012
De heer

Francis Verbandt
Zoon van Charles en Simonne VERBANDT - VANDEWALLE
Geboren te Oostende op 31 juli 1970
en overleden 17 november 2012
Mevrouw

Georgette Rau
Levensgezellin van de heer Roland Bonte
Geboren te Oostende op 2 november 1924
en er overleden op 20 november 2012

Jenny Denys
Levensgezellin van de heer Gerard Declercq
Geboren te Oostende op 11 oktober 36
Overleden te Brugge op 04 december 2012

Langs deze weg, biedt de Koninklijke Maatschappij der Ex-Onderofficieren van
Oostende, haar innige deelneming aan de familie
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Agenda
Activiteiten in het jaar 2013
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 10 januari 2013
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- nieuwjaarsreceptie
- koffietafel en tombola
Donderdag 07 februari 2013
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- Martin en vriend (show )
- koffietafel en tombola
Donderdag 14 maart 2013
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- Statutaire vergadering + verrassing
- koffietafel en tombola
Donderdag 11 april 2013 (mogelijk wijziging)
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- Uitdrukkingen en spreuken bij de Zeevaart ( spreker Peter Piraat)
- koffietafel en tombola
Donderdag 16 mei 2013
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- Quiz met Robert Dhondt
- koffietafel en tombola
Donderdag 12 september 2013
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- Later
- koffietafel en tombola
Donderdag 10 oktober 2013
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- Later
- koffietafel en tombola

Donderdag 14 november 2013
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- Later
- koffietafel en tombola
Donderdag 12 december 2013
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- Politie Oostende
- koffietafel en tombola
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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.
07 jan-28 jan-18feb-11 maart-01 april-22 april-13 mei-03 juni-24 juni15 juli-05 aug-26 aug-16 sep-07 okt- 04 nov- 18 nov-09 dec
3. Planning
Bestuursvergaderingen

04 jan-01 feb-01 maart-05 april-03 mei-07 juni-06 sep-04 okt- 08 nov-06 dec
Ledenvergaderingen

10 jan-07 feb-14 maart-11 april-16 mei-12 sep-10 okt-14 nov-12 dec
4. Koningsdag 2013
Zaterdag 16 november
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

LIDGELDEN
Het lidgeld voor het jaar 2013 is onveranderd gebleven
-10 euro : voor effectieve leden (gehuwd of samenwonend)
-10 euro ; voor sympathiserende leden
- 7 euro ; voor weduwen
Lidgeld kan 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.
Er kan ook contant betaald worden tijdens de ledenvergaderingen
Gezien de recente wijzigingen in de nationale voorschriften, waarbij de afdelingen,
vóór 01 feb het lidgeld voor hun leden moeten doorstorten naar de nationale kas,
vragen wij nu ook aan onze leden om zich vóór deze datum in orde te stellen met hun
lidgeld 2013. Indien lidgeld niet in orde op 15 maart 2013, wordt er geen
Klaroen meer verstuurd.
Er wordt er ook aan herinnerd dat men met het lidgeld 2013 in orde moet zijn
bij de inschrijving voor de nieuwjaarsreceptie 2013

-6LEDENVERGADERING VAN 13 september 2012
Op de eerste ledenvergadering, na de zomerperiode, waren er 47 personen aanwezig. De spreker,
Dhr. Lefevere Willy, een gepensioneerd verpleger, kwam spreken over zijn wedervaren van een drie
maanden durende voettocht van 2.145 km naar Santiago de Compostella in het jaar 2010. Een tocht
die hij maakte met Luc Pauwels. Santiago, dat Sint- Jacobus betekent, ligt in Galicië. In het NW van
Spanje. Het initiatief werd gesponsord aan 5 euro/km, ten voordele van V.Z.W. ZORGHUIS, Pater
Pirelaan 6 - 8400 Oostende. Het zorghuis is een ontmoetingsplaats voor palliatieve patiënten, familie
en hulpverleners.
Volgens de legende zond Jezus zijn apostelen uit. Petrus naar Italië, Johannes naar Palestina en
Jacobus naar Spanje. Bij de aankomst in Spanje was de boot van Jacobus vol bezet met schelpen.
Vandaar ook de naam Sint-Jacobschelpen. Symbool van Compostella. In het jaar 800 werd het
stoffelijk overschot van de apostel gevonden. Het werd bijgezet in een zijbeuk van de kathedraal.
De voettocht naar het bedevaartsoord is ontstaan uit een christelijke traditie. De gestraften konden
via de tocht hun straf afkopen als boetedoening.
Met zijn metgezel Luc Pauwels uit Oudenburg,
vertrokken zij op 08 augustus 2010 in SintPieterskapelle. Langs lange eentonige wegen,
veldwegen en kleine dorpjes. Te voet, met de fiets,
te paard of met een ezel ontmoetten zij onderweg
deelnemers uit alle windstreken. Op de rug 18kg
bagage voor drie maanden .In drievoud voor alle
weersomstandigheden om het dagelijks wassen te
vermijden.
In
de
Pyreneeën
was
er
een
groot
temperatuurverschil. 25° in de vallei en -5° op de bergen. De winterkledij was zeker noodzakelijk. Ook
14 dagen regen werd overwonnen.
Ieder pelgrim had een geloofsbrief en stempelkaart bij, om de Compostellatocht te staven met
officiële stempels en voor het logement.
De spreker prees vooral de gastvrijheid van de Franse bevolking en het bewonderenswaardig
landschap. In Spanje waren tekenen van crisis reeds goed merkbaar. Huizen te koop, werkloosheid,
duurder dan Frankrijk, taalprobleem en minder gastvrij.
Na de boeiende uiteenzetting volgde nog een
fotoreportage. De laatste foto’s toonden het ritueel
van de kledijverbranding, welke tijdens de tocht
gedragen werden. Als slot het hartelijk weerzien bij
de thuiskomst.
Gezien de onderneming ten voordele was van V.Z.W.
ZORGHUIS, werd afgezien van het traditioneel
geschenk. Een kleine bijdrage werd geschonken door
onze vereniging. Dat in dank werd aangenomen door
de spreker.
Na de tombola met vele prijzen en een gezellige
babbel werd de ledenvergadering rond 1700 Hr
beëindigd.

Uit Sympathie
Hilda Seys
Meetje van Mariakerke
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LEDENVERGADERING VAN 18 oktober 2012

Voor de ledenvergadering waren 36 leden opgekomen. Waarschijnlijk had de lage opkomst
te maken met het verplaatsen van de ledenvergadering van de tweede naar de derde
donderdag van de maand. Velen onder ons hebben nog andere terugkomende activiteiten in
hun kalender zodat bij het verschuiven van een activiteit een keuze moet gemaakt worden.
De reünie van de oudgedienden Kwartier Hellersen te Ludenscheid die op dezelfde dag
plaats vond, had ook enkele trouwe aanwezigen weggehouden van de ledenvergadering.
De vergadering werd geopend door de voorzitter Eddy Coenye. Hij verwelkomde iedereen en
vroeg één minuut stilte ter ere van onze overleden leden. Een quiz was voorzien voor de
vergadering van oktober.
Een quiz is een voornamelijk op kennis gebaseerd spel waarbij spelers binnen een bepaald
tijdsbestek vragen moeten beantwoorden, eventueel gecombineerd met andere opdrachten.
Naast het oproepen van feitenkennis is soms ook logisch of lateraal denken vereist. Dat is de
definitie van “Quiz” in wikepedia. Benieuwd wat onze leden ervan terecht brengen?
Na de voorstelling van de organisator van de quiz, Robert Dhondt, nam deze het woord met
de nodige uitleg over het verloop van de quiz. Er moesten ploegen gevormd worden van vier.
De broer van Robert fungeerde als jury. Hij controleerde de aangebrachte antwoorden en
kende de punten toe aan de juiste antwoorden.
Acht ploegen werden gevormd om te strijden voor de titel van slimste ploeg bij de exonderofficieren. Met een opwarmingsronde werd gestart, waarbij de eerste letter van het
antwoord werd gegeven. Nadien werden nog vier ronden gespeeld. De eerste met twintig
vragen en de andere met tien vragen. De vragen betroffen zowel het kennisgebied
aardrijkskunde, geschiedenis, medisch, muziek, de actuele gebeurtenissen enz., zodat wel
een waaier van wetenschap en parate kennis aanwezig moest zijn bij de deelnemers. Bij
iedere ronde kregen ploegen de nodige tijd voor overleg met de ploegleden om de (juiste)
antwoorden te geven. Bij de uitwisseling van gedachten over het te geven antwoord binnen
de ploeg werd af en toe wel eens een luide stem gebruikt zodat een twijfelachtig antwoord
van buiten de ploeg bevestigd werd. Na elke beurt en afgifte van het vragenblaadje werden
de juiste antwoorden gegeven.
Nieuw in de organisatie was het gebruik van elektronische middelen. Waar we twee jaar
eerder de vragen op een blad gepresenteerd kregen, werden deze nu op een scherm
geprojecteerd al dan niet vergezeld van een foto of illustratie ter verduidelijking.
Er heerste een gezonde competitiegeest waarbij gefluister en afschermen van de genoteerde
antwoorden duidelijk merkbaar waren.
De uitslagen : eerste 45 punten, tweede : ploeg 6 en 8 met 44punten, vierde 43 punten, vijfde
42 punten, zesde 41 punten. De scores waren hoog en lagen dicht bijeen waaruit we kunnen
stellen dat onze leden ook nog geestelijk zeer gezond zijn en over een uitgebreide kennis
beschikken.
De winnende ploeg 2 met als samenstelling de leden Corneillie en Coenye met hun
respectievelijke echtgenote werd als succesvolste ploeg met een kleine attentie beloond. Qua
kennis mogen ze gerust deelnemen aan het TV-programma “de slimste mens”. Ze zouden er
geen slecht figuur slaan.
De organisator en zijn broer werden bedankt met het traditioneel geschenk.
Na deze leerrijke namiddag werd gestart met de aansluitende tombola. De verse kippen en
een konijn van de wekelijkse markt en daar tussen een heel gamma van verschillende prijzen
sloot de namiddag af.
In zijn slotwoord dankte de voorzitter de aanwezigen en wenste hen allen een behouden
thuiskomst.
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Op 20 sep om 0715 hr was het vertrek voorzien voor deze daguitstap. Vanaf 0700 Hr kwamen de
eerste deelnemers aan. Op het voorziene uur zette de bus zich in beweging richting Brugge om
nog vier deelnemers op te nemen. Met 28 personen werd de tocht naar Kampenhout aangevat.
Na het traditioneel fileleed tussen Aalst - Brussel en op de ring rond Brussel kwamen we om
0915 hr aan te Kampenhout. In het café “Ter Elst” werden we opgewacht door onze gids ,
Edgard Meulemans. Na een korte koffiepauze vertrokken we naar het hydrocultuur
witloofbedrijf “VAN INGELGOM”.
Het bedrijf bestaat sinds 1922. Patrick Van Ingelgom is een witloofboer die sinds 1989 de
hydrocultuur toepast en dus waterwitloof produceert. Het is minder arbeidsintensief dan
grondcultuur.
Waterwitloof wordt gemiddeld verkocht aan 2 euro per kilo. Terwijl de kiloprijs bij grondwitloof
snel oploopt tot 10 euro. Nochtans is er volgens de gids nauwelijks of geen smaakverschil. Je mag
de beste koks beide soorten witloof laten proeven. Ze zullen geen verschil merken. Toch hemelen
ze grondwitloof vaak op.
Hoewel witloofwortels maar gedurende een beperkte periode op het
veld gekweekt worden, werkt het bedrijf het hele jaar door. De wortels
worden vooral in Vlaams- Brabant geteeld. Ze komen bij levering in
koelkamers terecht waar ze beneveld worden met water. Aan een
temperatuur van -1,5 graden worden ze bewaard. Met deze
temperatuur wordt een ijslaagje gevormd rond de wortel om niet uit te
drogen. Eens deze uit de koelkamer wordt gehaald, neemt de productie
van het witloof 3 weken in beslag om verkooprijp te worden. Eerst
worden de wortels in speciale bakken geplaatst alvorens ze naar de
kweekcel gaan om het witloof te laten groeien. Het groeien gebeurt bij
een aangepaste temperatuur en in duisternis.
Na de kweekperiode gaat het witloof naar
de sorteer- en bewerkingseenheid.
Machinaal wordt het witloof van de
wortel gescheiden, waarna bezige vrouwenhanden het product
verkoop klaar maken. Op het einde van de loopband sorteren de
inpaksters het witloof naar grote en vorm, wat de kwaliteit van
het witloof bepaalt.
Het Belgisch witloof wordt naar alle
windstreken van de wereld
uitgevoerd. Ter plaatse werd door
de meegereisde dames gretig
gebruik gemaakt van het aanbod
om witloof te kopen aan 1 euro per
kilo. Bovenop kregen ze nog het
recept om witloofconfituur te
maken.
Tijd voor het witloofmuseum welke in februari 2004 officieel werd
geopend. Het museum is gevestigd in een deel van de oude
gebouwen van de voormalige Tuinbouwveiling aan de brug van
Kampenhout-Sas.
De meeste mensen kennen "WITLOOF", maar weten daarom nog
niet welke verschillende handelingen deze groente ondergaat,
alvorens ze aan tafel wordt geserveerd. Hier komt men alles te weten. Het museum wil aan de
volgende generaties tonen hoe witloof traditioneel gekweekt en verhandeld werd en wordt. De
bezoeker krijgt er de geschiedenis van het "witte goud" voorgeschoteld.
In het witloofkot vertellen teler, kuisers, inpakkers en opkoper via videobeelden hun verhalen.
Vier beelden naast elkaar geven een dialoog weer van deze arbeiders. Zij praten over de harde
stiel van zaaien, oogsten, inkuilen en marktklaar maken van het witte goud.
Niet alleen het uitgebreid agrarisch aspect, ook de sociale en culturele impact die de witloofteelt
had, komt aan bod.
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Waardoor de bezoeker als het ware ondergedompeld wordt in de wereld van het witloof.
Ook is er de evolutie te zien die de machines tijdens de jaren hebben ondergaan. Na eerst
volledig handenarbeid, werd daarna veel machinaal gedaan. Toch is er nog veel handenarbeid
nodig bij de witloofteelt.
Het kenmerk ‘Flanders” staat voor kwaliteit en de normen zijn veel strenger dan de Europese.
Het buitenblad moet 4/5 van de krop bedekken en de binnenkern mag max 1/4 bedragen van de
totale lengte.
Bij grond- en hydrocultuur is het onderscheid uiterlijk niet te onderscheiden. Daarom moet op
de verpakking (zak of doos) een label de herkomst garanderen met de naam van de producent en
zijn nummer.
Het volgende onderdeel van de uitstap was het bezoek aan het Koninklijk museum van het leger
en de krijgsgeschiedenis. De aankomst te Brussel was rond het middaguur. Het eerste bezoek
was gereserveerd voor de sky bar, in het deel van het vliegwezen, waar de innerlijke
mens kon gesterkt worden met een drankje en een hapje. Na het nuttigen van een kleine of een
grote maaltijd was iedereen vrij om het museum te bezichtigen. RV om 16.30 hr aan de bus.
Het museum is onderverdeeld in verschillende zalen met ieder een thema zoals:
Oostenrijkse en Nederlanden: Geschikte tafereeltjes, satirische etsen of driekleurige kokardes
zijn de getuigenissen van het korte bestaan van de Verenigde Nederlandse Staten die werden
opgericht na de Brabantse Omwenteling in 1789.
Wapens en Harnassen: Een minimalistische zaalinrichting laat de rijkdom van de
wapenrustingen en de prachtig bewerkte jachtwapens tot hun recht komen. Wapens worden
kunstvoorwerpen.
Napoleon en zijn tijd: Twee bijzondere privé-collecties, bewaard in de spectaculaire arcadezaal,
doen de luister van het Franse Keizerrijk herleven. Een zeer zeldzame verzameling
muziekinstrumenten vestigt de aandacht op het belang van de militaire muziek.
Bewapening in de 19de eeuw: Technische panelen, blanke wapens en gedemonteerde stukken
geven een overzicht van de technologische evolutie van de reglementaire bewapening van het
Belgische leger in de 19de eeuw
Marine: Het driehoekige binnenplein vormt de thuishaven van de afdeling Marine. Een militaire
riviersnelboot, de "Meuse" en het jacht van Zijne Majesteit wijlen Koning Boudewijn, de "Avila",
symboliseren de diversiteit van de marinecomponent van Landsverdediging.
Vliegtuigen: De Grote Hal, een enorm gevaarte van ijzer en glas, huisvest een indrukwekkend
aantal vliegende tuigen: ballons uit de 19de eeuw en oude tweedekkers, maar ook jagers uit de
Tweede Wereldoorlog en de supersonische gevechtsvliegtuigen Mirage of F-16 van de Belgische
Luchtmacht
Tanks: Het vierkante binnenplein herbergt de verzameling pantser- en rupsvoertuigen. Talrijke
exemplaren uit de Tweede Wereldoorlog staan opgesteld naast meer hedendaagse voorbeelden.
Eerste Wereldoorlog: Alle oorlogvoerende landen uit de "Groote Oorlog" staan hier opgesteld. De
kwetsbare soldaat krijgt af te rekenen met nieuwe technologieën: vliegtuigen, tanks, gas,
machinegeweren.
Schatten van het Russische Keizerrijk: Een intieme zaal (die wel iets wegheeft van een schrijn)
beschermt de schatten van de Russische keizerlijke Wacht. Zilverwerk, vaandels en
uitzonderlijke uniformen tonen de pracht en praal van het tsaristische leger.
Hedendaagse conflicten: (1918-...) In de Bordiauhal verenigt een chronologisch parcours
wetenschappelijke nauwkeurigheid en museale verscheidenheid. De bezoeker krijgt een
overzicht van de nationale en internationale conflicten uit de 20ste eeuw, gezien door militaire
en burgerogen.
Al vlug kon men de verschillende krijgsmachtdelen onder de leden onderscheiden aan de keuze
van hun interesse.
Om 16.30 Hr was iedereen op tijd aan de bus om de terugweg aan te vangen. In het spitsverkeer
ging het stapvoets door Brussel en over de ring tot aan de autosnelweg richting kust, waarna we
vlot Brugge en Oostende rond 1900 Hr bereikten.
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Geschiedenis van Witlof
Witlof of witloof
De volkse overlevering wil dat witlof toevallig ontdekt werd omstreeks 1830 tijdens de
afscheidingsoorlog met Nederland vlakbij Brussel toen de boer Jan Lammers in
Schaarbeek de cichoreiwortels in zijn kelder onder een laagje zand verstopte. Na enkele
weken, door de milde winter, stelde hij vast dat de bittere wortels waren uitgelopen en
dat de blaadjes zoet en mals smaakten. Hij kwam op het idee de witte blaadjes te
verkopen als rauwe wintergroente (wit loof) omdat er weinig andere groenten ter
beschikking zouden zijn geweest (afsluiting door Nederland, weinig vervoer).
Deskundigen doen dit verhaal af als een mythe.
Vast staat dat Frans Breziers cultuuroverste van de Plantentuin in Brussel, in 1850-1851
witte kropvorming op de wortelen ontwikkelde. Hij ondervond dat duisternis, warmte en
vochtigheid onontbeerlijk waren voor witlof. De witte bladeren ontstaan doordat het
licht de plant niet kan bereiken. Zonder daglicht produceert de plant geen chlorofyl, de
groene kleurstof. Het 'wit loof' werd voor het eerst in 1867 op de Brusselse markt
verkocht en in de Parijse Hallen in 1883. De kroppen werden mettertijd groter en vaster
door verbetering van de teelttechniek en door veredeling.
Mede door het succes van de groente gingen steeds meer landbouwers rond Brussel en
Leuven over tot witlofteelt. In de eerste helft van vorige eeuw zorgde dat 'witte goud'
zelfs voor een grote agrarische rijkdom. Tijdens de Eerste Wereldoorlog vluchtten
Brabantse boeren naar Noord-Frankrijk. Zij hebben de teelt daar ingevoerd. De teelt is
maar vrij recent in Nederland op grote schaal aanwezig, vooral na 1970, met de
doorbraak van de witloftrek op stromend water. Op dit ogenblik is (Noord)Frankrijk
veruit de grootste producent, gevolgd door België en Nederland. De teelt komt in andere
landen weinig voor. De groente wordt naar vrijwel alle werelddelen uitgevoerd.
Consumptie
In België wordt jaarlijks gemiddeld 7 kilogram per persoon gegeten. Witlof is de op één
na meest gegeten groente. In Nederland eet men gemiddeld 3,2 kilogram per jaar en
komt witlof op de derde plaats. Ook in Frankrijk blijkt witlof een van de favorieten. Daar
verorbert men per jaar gemiddeld 3,5 kilogram per persoon en komt de groente op de
vierde plaats.
Naam
De Nederlanders noemen de groente witlof, Vlamingen spreken ook van witloof. De
Fransen spreken meest van endives of ook chicorées witloof om de groente te
onderscheiden van andijvie, die in het Frans ook endive heet. Franstalige Belgen spreken
van chicon, een term die in Frankrijk onbekend is, behalve in het uiterste noordoosten
van het land. De Nederlanders spreken bij de teelt van witlof trekken, sommige
Vlamingen zeggen naar Frans voorbeeld witloof forceren.
Teelt
Witlof is tweejarig. In het eerste jaar worden de wortelen geteeld door in mei te zaaien,
waarna in de herfst de wortelen worden geoogst. Vroeger was witlof een wintergroente
en gebeurde de trek met dekgrond, waarbij bovenop de wortels een tot 20 cm dikke laag
grond werd gebracht. Bij een dunnere laag grond moet de trekruimte lichtdicht zijn,
omdat anders de witlof aan de bovenkant groen wordt. Er werd toen onderscheid
gemaakt in een koude en een warme trek. Bij de warme trek werd de bodem onder de
wortels verwarmd door onder de wortels kippengaas te leggen en hierdoor elektriciteit
te laten lopen. Ook werd wel gebruikgemaakt van verwarmingsbuizen met warm water.
Tegenwoordig wordt witlof bijna het geheel jaar rond getrokken. De wortelen geoogst in
september worden direct opgezet. De wortelen geoogst in oktober/november worden
gekoeld bewaard. Voor de zeer late trek worden de wortelen in ijs bewaard. Vervolgens
worden de wortelen in een donkere ruimte geplaatst. Eerst gebeurde dat nog boven op
de grond met dekkleden eroverheen. Tegenwoordig vindt de trek op stromend water
plaats. In 3 tot 4 weken groeit de witlofkrop uit.
Door de schaalvergroting van de teelt ontstaat specialisatie. De teelt van de wortels
verschuift meer en meer naar akkerbouwbedrijven, die een contract hebben met een
witloftrekker. De witloftrekkers zorgen voor de bewaring van de witlofwortels in
koelcellen en hebben zeer grote trekcellen. De wortels worden soms over verre
afstanden vervoerd, bijvoorbeeld van Noord-Frankrijk naar Friesland.
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Nobelprijs voor de vrede gaat naar de EU
Om de 500 miljoen Europeanen er aan te herinneren dat de unie al 60 jaar zorgt voor vrede.
Enkele staatsleiders en Europarlementariërs hebben daarop enkele uitspraken gedaan:
William Darthmouth, een Britse eurosceptici, gaf volgend commentaar: “het comité rookte
wellicht een jointje. Het is de NAVO die vrede bracht”.
Met deze gedachte in het achterhoofd werd er een artikel over de BSD opgediept om de
bijdrage van de Belgische Strijdkrachten tot het handhaven van de vrede te onderstrepen.

De BSD
De Britse zone omvatte het noordwestelijke deel van Duitsland, overeenkomend met de
huidige deelstaten Schlesweig-Holstein, Niedersachsen, Rheinland-Westfalen en Hamburg.
Midden erin lag Bremen, dat aan de USA werd overgelaten als ravitailleringshaven voor de
Amerikaanse troepen. In de Britse zone golden dezelfde bezettingsvoorwaarden als elders en
resulteerden in volgende opgaven:
Demontage: Afbouw van de industrie. Die afbouw werd echter wegens economische redenen
slechts aanvankelijk en deels doorgevoerd.
Demilitarisering: Afbouw van het Duitse leger en opsporing van paramilitaire groeperingen.
Tevens lag het in deze opdracht militarisme te voorkomen in de jaren daarop.
Denazificatie: In de Britse bezettingszone werden de burgers op basis van een beoordeling
ingedeeld in 5 groepen. De eerste twee groepen waren de ernstige gevallen van
nazisamenwerking. Gebaseerd op de normen van het gerechtshof van Nürnberg zouden
daarvoor 5 miljoen Duitsers in aanmerking komen. Zij riskeerden een veroordeling. In de
Britse zone traden Engeland en zijn verbondenen waaronder België eerder zacht op en
werden slechts 24.200 veroordelingen uitgesproken. De drie laagste groepen omvatten
burgers die slechts een occasionele samenwerking met het naziregime vertoond hadden,
enkel maar sympathie vertoonden of helemaal niet nazigezind waren. Deze drie groepen
werden beoordeeld door lokaal aangestelde politici onder controle weliswaar van het Britse
leger. Buiten deze beoordeling en veroordeling van burgers was het ook de taak van de
bezetter om elke propaganda voor nazisme te voorkomen. Zowel maatschappelijk, cultureel,
politiek, juridisch als economisch moesten alle wortels van het nazisme bestreden worden
en opflakkeringen voorkomen.
Democratisering: De bezetter organiseerde eerste vrije verkiezingen tussen mei en oktober
1946 voor de gemeenteraden en de Kreistage (de raden van de districten). Het Britse leger
zorgde voor het ordentelijk verloop van die verkiezingen.
Decentralisatie: Het naziregime was uitgesproken centralistisch. Alle macht en bestuur lag in
Berlijn. Het was de taak van de bezetter om de macht over het land te decentraliseren, ergens
in het principe: verdeel en heers. De bezetter organiseerde en controleerde dan ook de
installatie van deelregeringen in elk van de nieuw gevormde deelstaten.
In de praktijk voerden de vier bezetters, USA,CCCP, Groot-Brittanië en Frankrijk, de
hierboven weergegeven taken uit op eigen initiatief en naar eigen goeddunken. Dat leidde tot
vaak grote verschillen in de vier zones, en daardoor ook tot misnoegens van de Duitse
bevolking o.a. in de grensgebieden tussen elke zone. Bovendien ontvlamde reeds snel na de
Tweede Wereldoorlog de Koude Oorlog tussen de CCCP en de drie andere
bezettingsmachten. De Britse bezetter concentreerde daardoor o.a. haar werk op het ruime
grensgebied met de CCCP-zone. Dat is een van de vele redenen waarom Engeland aan België
gevraagd had te helpen in de andere grensgebieden, namelijk deze met de Franse en de
Amerikaanse zone. Vanaf 1946 kreeg daardoor het Belgische leger het toezicht aldaar.
Van bezetter tot afschrikker.
Duitsland werd na de Tweede Wereldoorlog verdeeld in vier bezettingszones. Deze verdeling
was niet van een leien dakje gelopen. Tijdens de conferentie van Jalta en deze van Potsdam
ter regeling van die bezettingszones hadden de USA, GB en ook wel de CCCP geen
vertrouwen in Frankrijk. Dat land leek hen nog veel te instabiel en de ware intenties van de
grote man van
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'minder gevaarlijk' deel van Duitsland ter bezetting.
Bezetting van Duitsland:
Als u de eerste kaart onderaan bekijkt, dan ziet u hoe bijvoorbeeld de deelstaat BadenWürttemberg (ZW-Duitsland) de enige is die gedeeld werd over twee bezetters: de USA en
Frankrijk. Uiteraard kreeg Frankrijk de Duitse gebieden aan haar grenzen, maar de
'gevaarlijkste' centra als Stuttgart en Ulm vielen in de handen van de USA, terwijl Frankrijk
alleen maar de controle kreeg over het Zwarte Woud. Buiten dat deel kreeg Frankrijk ook het
minder gevaarlijke Rheinland-Pfalz.
De Britten bezetten de noordwestelijke delen van Duitsland waaronder het 'gevaarlijke'
Ruhrgebied. Zij hadden hun handen vol met dat Ruhrgebied, de andere delen van NWDuitsland en de grenszone met de CCCP-bezetting, waar onrust steeds kon opflakkeren. Om
hun zware opdracht te verlichten deden de Britten beroep op het Belgische leger om de
bezetting mee te realiseren. Als U op de eerste kaart onderaan kijkt, ziet u dat België een
belangrijk deel van Duitsland onder haar bevoegdheid kreeg, waaronder de grote centra als
Keulen en Bonn. Men mag dan ook wegens het gevaar van grote centra als Keulen en Bonn
terecht stellen dat België een grotere rol speelde in de bezetting dan Frankrijk, ook al was
het een 'klein broertje' tussen de geallieerden.
Waarom vroegen de Britten het Belgische leger voor ondersteuning? De reden ligt in de
bezetting die België doorgevoerd had na de Eerste Wereldoorlog. Toen had het land grote
delen van het Ruhrgebied bezet - samen met Frankrijk - om Duitsland te dwingen haar
oorlogsschulden af te betalen. Omwille van die deskundigheid der Belgen op het vlak van
bezetting in Duitsland werden de Belgische strijdkrachten dan ook ingezet over de hele zone,
die u kan bemerken op onderstaande kaart.
De Belgische bezetting werd vanaf 1946 gerealiseerd vanuit o.a. kazernes in de omgeving
Aachen (Hitfeld, Brand, Probsteier Wald), omgeving Keulen, omgeving Bonn, Soest en meer.
In Bonn was het militair hospitaal gevestigd, in Keulen de krijgsraad en het auditoriaat. De
taken van de bezetting (zie vorige posting) werden naar behoren uitgevoerd, maar steeds
opnieuw moesten de Belgische strijdkrachten zich aanpassen aan de ontwikkelingen in
Duitsland. Zo bijvoorbeeld toen de BRD, De West-Duitse Bondsrepubliek, in 1949 ontstond,
moesten de Belgische strijdkrachten hun kazernes in Bonn opgeven omdat daar de nieuwe
West-Duitse regering zich kwam vestigen. Het militair hospitaal werd verlegd naar Keulen.
Met de loop der jaren steeg het aantal Belgische soldaten tot 44.000 man. Artillerie, genie,
alle onderdelen van het Belgische leger hadden hun regimenten/compagnies in Duitsland
vertegenwoordigd.
NATO:
In 1949 was de deling van Duitsland in een West-Duitsland (BRD) en een Oost-Duitsland
(DDR) een feit. En met die deling ontstond een enorm wantrouwen tussen enerzijds de
westelijke bezetters (USA, GB, Fr) en de CCCP. Dit leidde tot de Koude Oorlog, een periode
van ongebreidelde wapenwedloop. De samenwerking tussen de USA, GB en Fr en de andere
westelijke staten aan beide zijden van de Atlantische Oceaan werd verankerd in een nieuw
militair orgaan: de NATO (North Atlantic Treaty Organisation). Om de CCCP af te schrikken
was van in het begin het doel van de NATO onverbloemd vastgelegd: de vrijheid en veiligheid
van de westelijke landen garanderen door afschrikking en bewapening. De CCCP reageerde
enkele jaren later met een gelijkaardige militaire organisatie van de landen onder haar
invloed: het Warschaupakt (1955).
Het ontstaan van de NATO en van de tweedeling van de wereld door de Koude Oorlog deed
het karakter van de bezettingslegers in Duitsland totaal veranderen. Sneller dan gepland
werden de bezettingstaken als voltooid beschouwd. Duitsland werd geacht veilig genoeg te
zijn tegen heropflakkeringen van het nazisme. De volledige militaire activiteit van de
voormalige bezetters werd plots gericht op het doel van de NATO: vrijheid en veiligheid
garanderen door middel van afschrikking. En aldus werd ook de inzet van de Belgische
strijdkrachten aangepast. Zij opereerden van dan af onder NATO-bevel. Voor het eerst werd
de benaming BSD gebruikt. De vestigingen van het Belgisch leger in Duitsland werden
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werden vanaf de jaren vijftig Belgische militairen ingezet ter hoogte van Kassel, en later
Arolsen en Korbach. De aard van Belgische krachten veranderde evenzeer. Een belangrijk
accent kwam te liggen in de verspreiding en opstelling van Hawkraketten en NIKE-Missiles,
niet alleen naar de zijde van de CCCP-bezettingszone, maar evenzeer in vestigingen aan de
Neder-Rijn en westelijk Münsterland zoals in Erle.
IJzeren Gordijn en Berlijnse Muur:
De Koude Oorlog kwam in een stroomversnelling door de bouw van de Berlijnse Muur in
1961. Plots werd de deling van de wereld ook zichtbaar voltooid door een ware
gevangenismuur rond West-Berlijn en een afschrikwekkend IJzeren Gordijn tussen West- en
Oost-Europa. Dat verscherpte de maatregelen van de NATO. De Belgische strijdkrachten
waren met dit gegeven direct geconfronteerd doordat ze gekazerneerd waren tot in de buurt
van dit IJzeren Gordijn (Kassel en omgeving).
Overzicht van de Belgische kazernes en kampen in Duitsland:
Op de rechtse kaart van deze posting kan u de belangrijkste vestigingen van de Belgische
Strijdkrachten in Duitsland terugvinden.
Voor sommige vestigingen is een link voorzien naar een website over een van de
regimenten/compagnies of over de vestigingsplaats zelf. Ter informatie: een website
(http://www.legerdienst.be/BSD.html) over de kazernes in de BSD geeft voor elk van de
betrokken kazernes en kampen meer informatie en ook beelden en bestemming van deze
vestigingen na de terugtrekking van het Belgische leger.

De BSD wordt opgedoekt.
De terugtrekking van de Belgische strijdkrachten en allerlei praktische organisaties die het
leven van de soldaten in Duitsland vergemakkelijkten
Op 9 november 1989 gebeurde het onmogelijke van het onmogelijke, de grootste blunder
ooit:
De maanden daarvoor hadden Oost-Duitse inwoners dagen en dagen betoogd. Zij wilden
reisvrijheid. Dat verlangen was gegroeid doordat Hongarije een deel van het IJzeren Gordijn
had afgebroken en haar inwoners reisvrijheid gaf naar het westen. De SED, de
communistische partij van de DDR, bleef die vrijheid weigeren. Maar onder druk van de
betogingen en op de allereerste plaats onder de druk van de Glasnost (de openheidspolitiek
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tijdelijke uitreisvisa te verlenen aan de Oost-Duitsers. Dat op zich was een unicum. Nooit
tevoren mochten Oost-Duitsers een reis naar het westen ondernemen, om bijvoorbeeld hun
familie daar te bezoeken.'s Avonds zou Günter Schabowski deze beslissing bekend maken op
een persconferentie. En zo gebeurde. Een journalist vroeg hem "Wanneer gaat dit besluit in
voege?". Schabowksi twijfelde even, las een papiertje in de hand en antwoordde: "Maar mijn
mening onmiddellijk". Dat was een flater van jewelste, want de partijleiding had beslist die
regeling pas op 10 november in te laten gaan. Een tweede journalist vroeg nogmaals.
"Wanneer?". Schabowski werd duidelijk zenuwachtig en herhaalde iets voor 19h: "Nu, nu!
Onmiddellijk!".
Die woorden vlogen rond de aardbol met een snelheid waaraan de lichtsnelheid nauwelijks
kan rieken! In de USA geloofde men de oren niet op die Amerikaanse namiddag. In Japan
dacht men weer een aardbeving mee te maken in die oostelijke ochtend. In China trok men
ogen zozeer dat niemand meer spleetogen droeg, ook al stonden de meesten nog maar net op
uit bed. In Engeland, Frankrijk, België kwam het nieuws als een donderslag, juist op de
primetime (19h) van alle televisiekanalen. In West-Berlijn werd het dagdagelijkse
radioprogramma plots onderbroken: "De muur is open! De muur is open!". Het Oost-Duitse
volk hoorde de West-Duitse radio en stormde op straat. De druk op de grenswachters werd
onhoudbaar. Aan de overgang in de Bornholmer Strasse konden ze het niet meer aan en... om
23h barstte er de grens open!!
Aan de Brandenburger Tor hoorde men van de open grens. Jongeren bestormden
onmiddellijk de Berlijnse Muur... DE MUUR VIEL. En met de muur viel de DDR, en met de
DDR viel de CCCP, en... met de CCCP viel de Koude Oorlog.
Een klein jaar later werden West- en Oost-Duitsland officieel verenigd. Ja, door de blunder
van Schabowski viel zelfs het heilige doel van de NATO: veiligheid waarborgen door
afschrikking. Sinds dat jaar was het dan ook gedaan met de taak van de Belgische
strijdkrachten in Duitsland. Beetje na beetje werden de troepen teruggetrokken. Vaak ging
dit met vertwijfeling en hier en daar zelfs met een klein drama gepaard. Vele militairen
waren immers vergroeid met de Duitse standplaats, hadden hun familie, hun eigendom daar.
Speciale wetten en verordeningen werden in België opgesteld om de terugkerende soldaten
en hun familie een gegarandeerde toekomst te verzekeren. In 2005 werd de laatste
standplaats, Vogelsang, overgedragen aan Duitsland. En dat alles door de flater van
Schabowski!
Bij vele beroepsmilitairen heeft de afbouw van de BSD een heel speciale band doen ontstaan,
een band van nostalgie. Vele kinderen en jongeren hadden jaar na jaar schoolgelopen op het
atheneum van Bensberg of dat van Soest en andere Belgische scholen in Duitsland. Plots was
die zo typische verbondenheid tussen hen verbroken. Elk ging met zijn/haar familie naar
België en volgde er school in elk hun eigen omgeving. De echtgenotes van de militairen
moesten zich plots aanpassen aan een leven in een land dat sommigen zolang geleden
verlaten hadden, of waar sommigen nog nooit gewoond hadden.
Enkele aspecten van het leven als militair in Duitsland die het leven van de soldaten
vergemakkelijkt.
De organisatie van de BSD was buiten de normale militaire organisaties ook nodig wat het
dagelijkse leven van de soldaten en hun familie betreft, zoals post, speciale winkels, speciale
scholen, speciale verloftreinen, enzovoort. Bij meerdere van deze diensten hadden de
miliciens en militairen fiscale voordelen wegens hun dienst aan het vaderland.
DVT (Dagelijkse Verlofgangerstreinen):
Voor de dienstplichtige soldaten (tot in de jaren negentig) reed elke dag een speciale
militaire trein (de DVT) van Schaarbeek tot Warburg in het oosten van Nordrhein-Westfalen.
Deze trein was gratis voor de miliciens. Er was wel een nadeel aan: die trein deed er vrij lang
over, ongeveer negen uren over heel het traject. Jarenlang startte hij in Schaarbeek op de
middag, stopte waar ook nodig was en kwam 's avonds laat aan in Warburg. Daar vertrok hij
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tegen die treinuren op en namen dan maar een gewone trein of eigen vervoer.
Post:
Sinds de onafhankelijkheid van België bestond er een speciale postbedeling voor de
militairen. Dat was de veldpost. Toen vanaf 1946 Belgische militairen ingezet werden in
Duitsland, werd deze veldpost herstructureerd. Er werd in Brussel een speciaal BPA (Leger
Post Bureau) in dienst genomen. De poststukken voor de miliciens, beroepssoldaten en hun
familie, werden in een speciale wagon aan de DVT-trein verzameld. Vanaf 1949 verhuisde
dat BPA naar Luik en werden de poststukken met gewone treinen verzonden.
Post voor miliciens in Duitsland was portovrij op voorwaarde dat een militair adres
aangegeven werd en de code MD (Militaire Dienst), en de brief niet zwaarder was dan 20
gram. Voor post van de miliciens vanuit de BSD naar België moest ook niet betaald worden in
zoverre het post was gericht naar familie, bekenden, firma's of organisaties.
Er bestond ook nog een speciale SDS (Dienst voor estafettes). Die dienst verzorgde interne
post tussen de garnizoenen en ook naar België toe. In elk garnizoen was daarvoor een
speciale CTr-eenheid (transmissiecentrum).
Ten slotte is het ook vermeldenswaard, dat Belgische soldaten zelfs op maneuver post
konden ontvangen. Dat werd bezorgd samen met de voedselravitaillering. Vanuit België
moest dan wel een speciaal adres aangegeven worden, bijvoorbeeld: SM
Naam/stamnummer/eenheidsnaam/ vermelding "op maneuver"/ (dan bv.) SPB27/ B-4090
BSD.
Autonummerplaten:
De militairen bezaten speciale autonummerplaten voor hun
persoonlijke auto. Deze platen gaven voordelen op het gebied van de
belastingen. Na ja, dat mocht wel gezien zij met hun BSD-missie een
speciale dienst leverden aan het vaderland.
Taksvrije winkels:
In de BSD waren er een twintigtal taksvrije winkels waar miliciens, militairen en de familie
van deze laatsten hun inkopen konden doen. Het waren kleine tot middelgrote
supermarkten, de CMC. Daar genoten de miliciens natuurlijk van taksvrije sigaretten...
Belgische scholen:
Gezien beroepsmilitairen met hun familie intrek hadden genomen in hen aangeboden
woningen in Duitsland, moest ook gezorgd worden voor scholen. Daartoe werden meerdere
scholen opgericht, vaak met internaatsmogelijkheid. De bekendsten zijn wel het koninklijk
atheneum van Bensberg, dit van Rösrath en dit van Soest. De eerste Belgische school werd in
1947 reeds geopend in Bad Godesberg tegen Bonn. In 1950 werd het K.A. van Rösrath
opengesteld. Dat lag ten oosten van Keulen aan de autosnelweg naar Frankfurt. In 1965 was
het overbevolkt en werden de jongens ervan naar het kasteel van Bensberg gestuurd. Dat ligt
eveneens ten oosten van Keulen aan de autosnelweg naar Olpe. Dat koninklijk Atheneum
was wellicht wel het mooiste, gelegen in een waar kasteel. In 1969 waren daar reeds 1600
leerlingen waaronder zo maar even 800 internen. Om die overbevolking tegen te gaan werd
in Soest een bijkomend atheneum geopend in de beginjaren zeventig. De leerlingen ervan
verbleven in de Canadese school (school van de Canadezen die tot dan in Soest verbleven). In
1979 waren er 600 leerlingen in dat atheneum. Reeds sinds 1949 bestond een kleinere
rijksschool in Soest.
Algemeen kan men stellen dat België veel aanzien heeft verworven binnen de NATO dankzij
de inzet van de soldaten in de BSD. Een vrij volledige lijst van garnizoenen der BSD in
Duitsland kan u vinden op volgende website ( http://www.museum-bsd.de/museumbsd/grafiken/standorte.htm).
Beide websites vermeld in het artikel geven een duidelijk beeld van de BSD zoals het was en
geworden is.
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KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ DER EX-ONDEROFFICIEREN
VAN OOSTENDE
BAROEN André
H Conscienceplein 1
COENYE Eddy
Nieuwlandstraat 27
VAN LOOCKE Raymond
Taboralaan 124
VERPOUCKE Albert-John
Nieuwpoortsesteenweg 571 bus 3-2

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

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

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

Voorzitter ter Ere
Voorzitter
eddy.coenye@skynet.be
Ondervoorzitter
Nat Ondervoorzitter Federatie
Ceremoniemeester/feestleider
albertjohn.verpoucke@telenet.be
Secretaris
Vaandeldrager

Penningmeester

pierre.kimpe@telenet.be
Bestuurslid

e_dewulf@skynet.be
Bestuurslid
Bestuurslid / Materiaalmeester
pierrepauwels@telenet.be
Bestuurslid / webmaster
g.possenier@telenet.be

HOE LID WORDEN VAN ONZE VERENIGING.
Gewezen onderofficieren van de Krijgsmacht, (beroeps, toegevoegd, tijdelijk of dienstplichtigen)
kunnen li d 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://www.ex-ooffr.be
Lidgeld dient gestort op het rek. Nr. 000-0146912-54,
Europese overschrijving : Iban : BE42 0000 1469 1254 – BIC : BPOTBEB1
bij KIMPE P. J. Peurquaetstraat 18 / b2 , 84OO Oostende.
Het lidmaatschap bedraagt :
-10 euro : voor effectieve leden (gehuwd of samenwonend)
- 7 euro ; voor weduwen
Maatschappij van Ex-Onderofficieren Secretariaat:
Slachtersstraat 2 bus 4, 8400 Oostende. Tel 059/507848

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

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

UYTTENHOVE bvba

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

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

