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Voorwoord
Het blijft mijn aangename taak, U allen en uw familie een gelukkig en hoopvol jaar 2013 toe te
wensen.
Met de viering van het 125-jarig bestaan van onze ”Koninklijke Maatschappij”, was 2012 een
hoogtepunt.
Minder aangenaam was echter het spijtig overlijden van meerdere leden. Wij wensen de
nabestaanden dan ook veel sterkte toe .
De vereniging mocht toch ook talrijke nieuwe leden verwelkomen. Waarvoor onze dank.
Als onze leden, die soms in moeilijke omstandigheden(een jaartje ouder, vervoer of medische
zorgen) trouw blijven aan onze maandelijkse bijeenkomsten, dan staat de vereniging nog een
mooie toekomst te wachten.
Elkaar regelmatig kunnen ontmoeten ,is een taak van het bestuur. Evenals de samenkomsten zo
goed mogelijk organiseren en af te sluiten met een tombola met of zonder moppen.
Als besluit, geniet van het leven, want het is er maar even.
Gedenk mijn leuze: ”Blijf gezond!”
De Voorzitter,

Secretariaat
Leden: Nieuw lid Alex Vlamynck werd voorgesteld op de ledenvergadering van februari 2013

&&&&&&&&&&&&&&&
Brief van de Voorzitter ter Ere André Baroen
Oostende,20 november 2012
Aan: de Voorzitter van de
Kon.Mij.Ex-O/Offrn, te Oostende
Beste Eddy,
Mijn oprechte dank voor de aanwezigheid van het bestuur en de talrijke aantal leden op
de begrafenisplechtigheid van mijn vrouw Jacqueline. Dit heeft mij werkelijk gesteund
om deze droevige dag door te maken.
Meer dan twintig jaar genoot Jacqueline met mij van de vele ledenvergaderingen,
etentjes en de banketten te Oostende en in de afdelingen van de Federatie. Het laatste
jaar was minder , dit door haar ziekte.
Na meer dan 68 jaar (61 jaar huwelijk) schijnt het leven voor mij een andere zin te
krijgen.
Gelukkiglijk heb ik de kinderen , kleinkinderen en vrienden van de vereniging. Zonder dit
zou het leven zinloos worden.
Eddy, ik waardeer de aanwezigheid van het vaandel, alsook het schenken van de
bloementuil.
Ik wens de vereniging een mooie toekomst nog die ik blijvend zal steunen.
Nogmaals dank en misschien tot binnen enkele maanden, alleen.
Groeten
Uw vriend
André
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KONINKLIJKE NATIONALE FEDERATIE

Brugge, 06 november 2012

VAN OP RUSTGESTELDE MILITAIREN KRING BEIDE
VLAANDEREN K. N. F . O . M. -VL
Aan Dhr CÖENYE Eddy
Voorzitter Ex OOffr Afd. Oostende
De Koninklijke Nationale Federatie van op Rust gestelde militairen - Kring Beide Vlaanderen wenst jullie van
harte geluk met het 125 - jarig bestaan van jullie Kring.
Wij hopen dat jullie nog heel tang mogen en kunnen verder bestaan en wensen jullie alle succes en
genoegdoening 'm het verdere bestaan van jullie prachtige afdeling.

Namens het bestuur
Daniël BEUCKELS
Voorzitter
&&&&&&&&&&&&&&&&&
Brief van het Militair huis van de Koning

Aan de Heer COENYE
Voorzitter van de Koninklijke Maatschappij van ExOnderofficieren van de Krijgsmacht -Afdeling Oostende
p/a Slachtersstraat, 2/4
8400 OOSTENDE
20 november 2012

Mijnheer de Voorzitter,

De Vorsten werden zeer getroffen door de blijken van trouw en gehechtheid aan het
Vorstenhuis, die u uitdrukte in uw boodschap ter gelegenheid van Koningsdag.
Ik heb de eer om u en al diegenen waarvan u de tolk was, in opdracht van de Koning en
mede in naam van de andere Leden van de Koninklijke Familie, te danken voor deze betuiging van
aanhankelijkheid en toewijding aan België en aan de Dynastie.
Met de meeste hoogachting.

Generaal Jef Van den put
Hoofd van het Militair Huis van de Koning
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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 11 april 2013 (mogelijk wijziging)
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- Uitdrukkingen en spreuken bij de
Zeevaart ( spreker Albert Boedts)
- koffietafel en tombola
Donderdag 12 september 2013
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- Provincie West-Vlaanderen
Dhr De Block
- koffietafel en tombola

Donderdag 16 mei 2013
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- Quiz met Robert Dhondt
- koffietafel en tombola

Donderdag 14 november 2013
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- Bingo
- koffietafel en tombola

Donderdag 12 december 2013
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- Politie Oostende
- koffietafel en tombola

Donderdag 17 oktober 2013
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- Later
- 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.
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
05 april-03 mei-07 juni-06 sep-04 okt- 08 nov-06 dec
Ledenvergaderingen
11 april-16 mei-12 sep-17 okt-14 nov-12 dec
4. Koningsdag 2013
Zaterdag 16 november
5. Andere activiteiten
14 mei: 12.20 Hr Nationaal banket te Brussel
31 mei: 12.00 Hr Banket afdeling Antwerpen
Info voor deelname bij het bestuur
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De heer

Eduard Vermeylen
Weduwnaar van mevrouw Nelly Naesen
Vriend van mevrouw Madeleine Delanghe
Geboren te Heist op 18 maart 1920
en overleden te Oostende op 20 december 2012.

Langs deze weg, biedt de Koninklijke Maatschappij der Ex-Onderofficieren van
Oostende, haar innige deelneming aan de familie

Felicitaties
Wed HAECK Georgina
09 03 2013 - 105 jaar
Wed DESCHACHT-BRUYNEEL Irma 24 03 2013 - 90 jaar
Al wat je maar wenst, al wat je hart begeert,
dat wensen we jullie wel duizend keer

Welgemeende felicitaties vanwege alle leden
&&&&&&&&&&&&&&

Daguitstap 19 Sept 2013
Bestemming :Brussel : VRT
Mechelen : kazerne Dossin Museum
Opstapplaatsen:1.Oostende Visserijschool J.Bauwens
2.Brugge E40 Afrit Loppem
0750 Vertrek opstapplaats 1.
0800 Vertrek opstapplaats 2.
0915 Aankomst Brussel VRT.
0930 Bezoek VRT (2 gidsen)rondleiding met uitleg.
1115 Einde bezoek.
1130 Vertrek richting Mechelen.
1230 Middagmaal :Kervelsoep.
½ Kip, sla of champignonsaus frieten
Fruitsla
Dranken ten laste van belanghebbende.
1430 Bezoek kazerne Dossin : memoreal museum en Documentatiecentrum over holocaust mensenrechten.
1700 Einde bezoek.
1715 Vertrek richting Brugge Oostende
1900 Aankomst Oostende

Inbegrepen: Autobus – drinkgeld chauffeur – inkomsten bezoeken – gidsen - middagmaal.
Uiterste datum van inschrijving …31 Juli 2013, of tot volledige bezetting van de bus
Aantal plaatsen 50
Prijs: 45.00 euro.
De betaling moet op de rekening van de penningmeester toekomen uiterlijk op 31 Juli 2013
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
Rekn° BE42 0000 1469 1254 BIC BPOTBEB1. Inschrijving is slechts geldig na storting
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LEDENVERGADERING VAN 8 november 2012
De vergadering werd geopend door John Verpoucke. Hij verwelkomde iedereen en vroeg één minuut stilte ter
ere van onze overleden leden. Aansluitend werd de spreker, historicus Tim Piceu, voorgesteld. Het thema was
“Over vrybuters en quaetdoeners”. Terreur op het Vlaamse platteland, een periode waarin Oostende ook een
grote rol heeft gespeeld.
Walmende brandstapels, fel bevochten veldslagen en bitter volgehouden belegeringen staan symbool voor de
godsdienstoorlogen in de Lage Landen. Maar er was meer. Voor de gewone bevolking betekende de oorlog
voortdurend leven met terreur en angst. Hinderlagen en hongersnood, ontvoeringen en brandstichting,
afpersing en ongewenst bezoek van muitende soldaten waren dagelijkse kost.
Tim Piceu nam ons mee op strooptocht in het Vlaanderen van het einde van de 16de eeuw, waar vrijbuiters
ongestraft roofden, vee stalen, moordden, plunderden en verkrachtten. Hij bracht deze ‘kleine’ oorlog in
Vlaanderen tot leven. Walmende brandstapels, fel bevochten veldslagen en bitter volgehouden belegeringen
staan symbool voor de godsdienstoorlogen in de Lage Landen. Maar er was meer. Voor de gewone bevolking
betekende de oorlog voortdurend leven met terreur en angst: hinderlagen en hongersnood, ontvoeringen en
brandstichting, afpersing en ongewenst bezoek van muitende soldaten waren dagelijkse kost.
Tim Piceu begon zijn spreekbeurt met een voorbeeld te geven van hoe het er aan toe ging als vrijbuiters een
aanval uitvoerden in Blankenberge. In 1584 kwamen vrijbuiters uit Oostende naar Wenduine en Heist. Als ze
weg waren bleef er van de dorpen alleen nog een puinhoop over. Twee jaar nadien trokken vrijbuiters uit Sluis
naar o.a. Dudzele, met hetzelfde gevolg. De spreekbeurt omvatte 4 delen: de bronnen over vrijbuiters, de
opstand in de Nederlanden, het leven ten tijde van oorlog (crisis, confrontatie met vrijbuiters, betalen van
contributies) en de hartslag van een conflict.
De voornaamste bronnen om iets te weten te komen over vrijbuiters zijn brieven, vooral van slachtoffers (bvb.
inwoners van Heist die schreven naar het bestuur van het Brugse Vrije) en van en aan militaire bevelhebbers
van de streek. Ook rekeningen en verslagen van processen van vrijbuiters zijn een bron van informatie. In het
Brugse Vrije zijn er echter weinig procesverslagen over vrijbuiters bewaard gebleven, in tegenstelling tot de
streek van Kortrijk. Andere bronnen zijn besluitboeken (met de genomen politieke beslissingen van het Brugse
Vrije) en wetten.
Bijzondere bronnen zijn schilderijen en literatuur. De spreker toonde een afbeelding van het schilderij “De
brand van Wommelgem” van Sebastian Vranckx, dat zich in het Musée du Louvre in Parijs bevindt. Dit stelt
een echt historisch gebeurd feit voor en het toont ook hoe het er aan toe ging bij invallen in Blankenberge,
Dudzele, Heist of Wenduine. Het schilderij “De overval” van Pieter Brueghel toonde hoe reizigers overvallen
werden.
Dan gaf de spreker een overzicht van de Opstand in de Nederlanden, hoewel hij liever sprak over “de
opstanden”. Het begon in 1560 met onrust in de Nederlanden omdat de protestanten zich keerden tegen
koning Filips II, die het protestantisme niet kon verdragen, en omdat de edelen (met o.a. Willem van Oranje)
tegen de absolutistische aanpak van de koning waren. Het ging ook economisch minder goed in die periode in
de Nederlanden.
In 1566 begon de Eerste Opstand met de Beeldenstorm. Dat jaar was er een felle winter en heerste er
hongersnood. Als reactie hierop stuurde Filips III de hertog van Alva met 10.000 elitesoldaten naar de
Nederlanden. Daarenboven sloegen die soldaten ook nog aan het plunderen. Het gevolg hiervan was de
Tweede Opstand in 1572. Dit was een opstand van de steden, vooral in het noorden, maar ook zuidelijke
steden zoals Mechelen deden mee. Na een tijd konden de Spaanse soldaten niet meer betaald worden en in
1576 volgde de Pacificatie van Gent. Hierbij werd overeengekomen dat de Spaanse soldaten zouden
wegtrekken en dat de religieuze problemen later zouden opgelost worden onder de Nederlanders zelf.
Maar de spanningen bleven en bij de Derde Opstand veroverde Alexander Farnese, hertog van Parma, in 1584
Vlaanderen en in 1585 Brabant en Mechelen. In 1585 nam hij Antwerpen in. Nadien stagneerde zijn offensief
en sloegen de Noordelijke Nederlanden terug. In 1609 werd een wapenstilstand gesloten die 12 jaar zou
duren.
Het optreden van de vrijbuiters situeerde zich tijdens de periode van deze Derde Opstand. De inwoners van de
Zwinstreek moesten toen leven in tijden van oorlog. De Zwinstreek lag 30 jaar lang in de frontstreek, met als
gevolg economische crisis, aanvallen van vrijbuiters en betalen van contributies. Waarom lag de frontstreek
hier? Farnese slaagde er niet in om snel Oostende en Sluis in te nemen. Door de oorlog werd de streek in een
economische crisis gedompeld. De huursoldaten eisten woningen, bedden, linnen, eten, kaarsen en brandhout
op, niet alleen voor henzelf maar ook voor hun meegekomen vrouwen, kinderen of andere familieleden.
Aangezien dit niet allemaal kon geleverd worden door de plaatselijke bevolking, begonnen de soldaten te
plunderen. Hierdoor vluchtte de plaatselijke bevolking naar het platteland. De landbouwactiviteiten
verminderden sterk, met als gevolg minder voedsel, gestegen prijzen en hongersnood. De mensen verzwakten
en door de onhygiënische omstandigheden ontstonden er ziekten, zoals cholera en pest. In Heist woonde er
bijna niemand meer: 95 % van de inwoners was gevlucht. De weinigen die durfden terug te keren werden
geconfronteerd met vrijbuiters.
Wat deden deze vrijbuiters? Eén van hun activiteiten was het roven van vee. Dit kwam wel weinig voor. Er was
niet veel vee meer in de streek ten gevolge van de oorlog en daarenboven was het ook moeilijk voor de
vrijbuiters om met het geroofde vee over de Blankenbergse Vaart naar Sluis of Oostende te trekken (vaak
vermomd als boer in vijandelijk gebied). Meestal werkten zij met lokale helers (die tevens ook als spion voor
hen werkten) om het geroofde vee te verkopen.
Wat wel veel voorkwam was het gevangen nemen van mensen om zeer hoge bedragen aan losgeld voor hen
te vragen. Deze gevangenen werden naar Sluis, Oostende of Zeeland gebracht. Als het losgeld niet betaald
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verdronken).
Vrijbuiters overvielen ook reizigers. Zij lagen in een hinderlaag langs de weg vóór en achter de reizigers, die
geen kant meer op konden. Op dezelfde wijze overvielen zij ook konvooien. Deze waren nochtans beveiligd
door soldaten, maar deze laatsten gooiden meestal vlug hun wapens weg en sloegen op de vlucht als zij zagen
dat de vrijbuiters in de meerderheid waren. Ook het plunderen van dorpen was een activiteit van de
vrijbuiters.
Een laatste te vermelden activiteit was moord. Dit kwam minder voor, aangezien dit financieel niet interessant
was voor de vrijbuiters. Het gebeurde bij weerstand van het slachtoffer of als wraak indien iemand voordien
een vrijbuiter gedood had. Het gevolg van al deze acties was dat er veel angst heerste in de streek. De spreker
illustreerde deze acties met afbeeldingen van een reeks etsen, getiteld “Les Misères de la Guerre” van Jacques
Cablot en van het schilderij “Plundering van een boerderij” van Sebastian Vranckx.
Hoe werd er gereageerd op die vrijbuiters? Er werden lokaal specifieke wetten uitgevaardigd. Men mocht een
vrijbuiter direct doden. Of hem naar de baljuw brengen, die hem dan liet opknopen. Er werd ook een premie
uitgeloofd op het hoofd van een vrijbuiter. Onder leiding van de baljuw werd een landwacht ingesteld, die
bestond uit inwoners die wapens en een opleiding gekregen hadden. Voor vervoer van koopwaar werden
konvooien ingericht.
Maar soms waren het de begeleiders zelf die hun eigen konvooi plunderden. Op strategische plaatsen werden
forten opgericht en bemand met een troepenmacht. Speciale militietroepen moesten vanuit het graafschap
Vlaanderen de streek komen helpen. Tenslotte trokken de lokale autoriteiten naar Brussel om te gaan smeken
om een militaire oplossing: het aanvallen van Sluis en Oostende en het innemen van deze steden. Men wilde
in dit geval zelfs meer belastingen betalen. Sluis werd belegerd. Het Zwin werd afgesloten door middel van 2
forten aan weerszijden met een brug van schepen er tussenin. Sluis werd uiteindelijk veroverd, maar dit bracht
weinig verandering in de situatie omdat Oostende in handen van de Staatsen bleef. Daar kwam nog bij dat het
Spaanse garnizoen dat erna in Sluis gelegerd was, aan het muiten sloeg en ook begon te plunderen.
Uiteindelijk had geen enkele van deze maatregelen enig effect. De wetten werden niet nageleefd: vrijbuiters
werden zelden opgeknoopt, want anders zouden gevangen genomen soldaten in Oostende als represaille
opgehangen worden en gevangenen werden meestal uitgewisseld, ondanks het wettelijk verbod hierop. Om
een landwacht te installeren waren er te weinig inwoners. Deze hadden trouwens wat anders aan hun hoofd:
ze moesten hun velden bewerken. Het resultaat was een oudere man die op wacht stond op de kerktoren (of
de plaatselijke dronkaard, die al eens vals alarm sloeg). Ook de forten waren niet effectief. Ze stonden te ver
uit elkaar (tot meer dan 8 km) en de tussenliggende waterlopen (eerder grachten) waren niet breed genoeg
(de vrijbuiters sprongen er zo over). Voor de speciale militietroepen was er te weinig geld en hun soldaten
plunderden zelf (vermomd als vrijbuiters). Ook de gevraagde militaire oplossing werkte niet, omdat Oostende
niet kon ingenomen worden en dus een nest van vrijbuiters bleef. Vlaanderen was trouwens ook niet
eensgezind om het probleem aan te pakken: Kortrijk, Ieper en Gent konden het niet veel schelen dat de streek
rond Brugge te lijden had van vrijbuiters. Ze dachten alleen aan hun eigen belangen.
Wie waren nu die vrijbuiters? Een deel bestond uit burgers uit de streek zelf die gevlucht waren naar Zeeland.
De redenen van hun strooptochten hadden soms te maken met het vereffenen van afrekeningen en het feit
dat ze daar in Zeeland niets te doen hadden. Door de economische crisis was het ook een middel om aan
inkomsten te geraken. Ze hadden daarbij het voordeel dat ze de streek goed kenden en er nog veel kennissen
hadden. Een ander deel bestond uit vijandelijke soldaten uit de garnizoenen van Sluis en Oostende die door de
vrijbuiterij hun soldij aanvulden. Zij werkten dan samen met de eerste groep van de plaatselijke gevluchte
burgers. De uitvalsbasissen van de vrijbuiters waren vooral Oostende, Sluis, en andere frontsteden.
In 1590 zijn de vrijbuiters plots verdwenen uit de bronnen. De reden was het betalen van contributies: het
afkopen van de plunderingen door maandelijks een som geld aan de vijandelijke garnizoenen te betalen. Maar
er was een opbod van de te betalen sommen en er was ook tegenwerking van bepaalde groepen waardoor er
toch nog werd geplunderd.
De spreker eindigde zijn spreekbeurt met een overzicht van de verdere fases van het conflict. Van 1599 tot
1604 werd alles op alles gezet om Oostende te veroveren. Er werden dicht bij elkaar forten rondom Oostende
gebouwd, waardoor het systeem van de contributies in elkaar stuikte. De Spaanse koning stuurde galeien naar
Sluis en Duinkerke om de handel te blokkeren en vijandelijke schepen te plunderen. In 1600 vond de slag bij
Nieuwpoort plaats en werden de forten rond Oostende vernietigd door de Hollanders. Ambrogio Spinola werd
in 1601 door de Spaanse koning Filips III naar de Nederlanden gezonden, nadat hij het jaar ervoor de Slag bij
Nieuwpoort had verloren. Van 1601 tot 1604 werd Oostende belegerd door de Spaanse troepen en in 1604
Sluis door de Hollanders. In 1602 kwam Spinola met 9000 man aan in de Nederlanden. Hij redde daarmee het
bewind van landvoogd Albrecht van Oostenrijk. Hoewel hij geen militaire ervaring had, werd hij vrijwel direct
benoemd tot opperbevelhebber over het leger in de Zuidelijke Nederlanden. Hij werd opperbevelhebber
omdat hij over persoonlijke financiële middelen beschikte die hij kon aanwenden om het leger te betalen.
Spinola is onder andere bekend om de verovering van Oostende dat hij na een jarenlange belegering in 1604
wist in te nemen.
Door de val van Oostende en de herovering van Sluis, werd het probleem van de vrijbuiters en het betalen van
contributies opnieuw verplaatst. Er werden door de Spanjaarden nieuwe forten rond Sluis gebouwd. Door al
het oorlog voeren geraakte het geld op en men ging op zoek naar vrede. In 1607 werd een wapenstilstand
gesloten, met een extra clausule i.v.m. het betalen van contributies en vrijbuiterij. In 1609 werd er vrede
gesloten voor 12 jaar, waarbij ook de vrijbuiterij gestopt werd . De heropbouw van de Zwinstreek kon toen
terug beginnen.
Tot het laatste woord kleefden de toehoorders aan de lippen van de spreker en bedankten hem dan ook met
een warm applaus voor deze verrijkende uiteenzetting, waarbij hij dan ook het traditioneel geschenk mocht
ontvangen.
De gebruikelijk tombola sloot de namiddag af

8Ledenvergadering 13 december 2012
Op de laatste ledenvergadering van het jaar 2012 waren 48 personen komen luisteren naar de uiteenzetting
over de wegcode door inspecteur Marc Strubbe van de lokale politie. De spreker werd aangekondigd door
onze feestleider John Verpoucke. Aan de leden werd vooraf gevraagd welke thema’s ze graag eens uitgelegd
wilden krijgen. De spreker vatte het als volgt samen: eerste vraag was over de tram, de tweede vraag was
over de tram, de derde vraag was over de tram. ”Waarmee hij bedoelde dat het voornamelijk ging over de
spoorvoertuigen en het openbaar vervoer.
Er is een algemene regel die geldt voor spoorvoertuigen. De tram of trein heeft ALTIJD voorrang. De troleybus
of bus is gebonden aan de wegcode. Elke weggebruiker moet voorrang verlenen. Ook de voetgangers, zelfs op
zebrastrepen. De sporen moeten zo snel mogelijk verlaten worden.
De bus kan op een busstrook rijden of op een overrijdbare berm waar de tram op rijdt.
Een overweg wordt gesignaleerd door slagbomen, lichten,een belsignaal of alle drie samen. Die treden in
werking zodra een spoorvoertuig nadert. Bijzondere voorzichtigheid wordt gevraagd wanneer de
alarmsignalen niet werken(mogelijk defect).
Het inhalen van spoorvoertuigen die de rijbaan volgen geschiedt rechts. Zowel wanneer die voertuigen in
beweging zijn of stilstaan om reizigers te laten in- en uitstappen.
Het inhalen mag evenwel links geschieden wanneer het rechts niet kan wegens de engte van de doorgang, de
aanwezigheid van een stilstaand of geparkeerd voertuig of enig ander vaste hindernis. Op voorwaarde dat de
tegemoetkomende weggebruikers niet gehinderd of in gevaar gebracht worden.
Het inhalen mag eveneens links gebeuren op rijbanen met eenrichtingsverkeer, wanneer de behoeften van het
verkeer het rechtvaardigen.

Busstrook: De rijstrook die is afgebakend met brede onderbroken strepen, aangeduid door het bord
F17 en de markering van het woord « BUS », is voorbehouden aan voertuigen van geregelde diensten
voor gemeenschappelijk vervoer, taxi’s en voertuigen voor schoolvervoer bedoeld in artikel 39bis.
Het woord « BUS » en het verkeersbord F17 worden herhaald na ieder kruispunt.
De andere voertuigen mogen hierop niet rijden behalve om omheen een hindernis op de rijbaan te
rijden en in de onmiddellijke nabijheid van een kruispunt om van richting te veranderen.
De prioritaire voertuigen mogen op deze rijstrook rijden wanneer hun dringende opdracht het
rechtvaardigt.
Prioritaire voertuigen: Prioritaire voertuigen zijn uitgerust met één of meerdere blauwe
knipperlichten en een speciaal geluidstoestel overeenkomstig de bepalingen van de technische
reglementen van de auto's of van de bromfietsen en motorfietsen.
De blauwe knipperlichten moeten gebruikt worden wanneer het prioritaire voertuig een dringende
opdracht uitvoert.
Ze mogen gebruikt worden bij de uitvoering van elke andere opdracht.
Het speciaal geluidstoestel mag slechts gebruikt worden wanneer het prioritaire voertuig een
dringende opdracht uitvoert.
Wanneer het verkeer door verkeerslichten wordt geregeld mag het prioritaire voertuig dat het
speciaal geluidstoestel gebruikt, het rood licht voorbijrijden na te hebben
gestopt en op voorwaarde dat zulks geen gevaar voor de andere weggebruikers oplevert.
Enkele voorbeelden van prioritaire voertuigen zijn: Politie, brandweer, ambulance, mug, douane,
burgerbescherming, MP, DOVO ……
Bij blauwlicht en geluidssignaal heeft het voertuig voorrang en moet idereen de doorgang vrijmaken
en voorrang verlenen.
Zone 30 : Een zone 30 is een gebied waar de maximumsnelheid 30 km/u bedraagt, meestal toegepast
op erftoegangswegen en in de buurt van scholen. De belangrijkste reden om een 30 km/u-zone aan
te leggen, is dat de verkeersveiligheid in de verblijfsgebieden verbeterd wordt, zodat er vooral
plaatsgebonden en geen doorgaand verkeer langskomt. Een veilig verblijfsgebied wordt bereikt door
het invoeren van snelheidsremmende maatregelen. En wanneer automobilisten hun snelheid
minderen, is dat niet alleen goed voor de levenskwaliteit in de buurt, maar ook voor de voetgangers
en fietsers. Zij kunnen zo bijvoorbeeld veiliger oversteken. In een zone 30 is het belangrijk dat
iedereen zich aanpast aan de situatie. Van autobestuurders wordt verwacht dat ze in een zone 30
trager rijden en uit hoffelijkheid voorrang verlenen aan andere weggebruikers. Voetgangers mogen
er overal oversteken (de zebrapaden verdwijnen), op voorwaarde ze dat op een verantwoorde
manier doen. Op sommige plaatsen aan scholen worden de borden gestuurd, aangepast aan de
schooluren.
Woonerf: Binnen de woonerven en de erven: mogen de voetgangers de ganse breedte van de
openbare weg gebruiken : spelen zijn er eveneens toegelaten.Mogen de bestuurders de voetgangers
niet in gevaar brengen en ze niet hinderen; zo nodig moeten zij stoppen. Zij moeten bovendien
dubbel voorzichtig zijn ten aanzien van kinderen. De voetgangers mogen het verkeer niet nodeloos
belemmeren.
Is de snelheid beperkt tot 20 km per uur.
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een wegbedekking in een andere kleur en waar de letter P aangebracht is; op plaatsen waar een
verkeersbord het toelaat.
Mogen de stilstaande of geparkeerde voertuigen rechts of links ten opzichte van hun rijrichting
opgesteld worden.
Alcoholcontrole: Wie mag gecontroleerd worden? Alle bestuurders en geleiders. Iedereen die
aanstalten maakt om een voertuig te besturen. Bestuurders die bij een ongeval betrokken zijn.
Vermoedelijke daders of veroorzakers van een ongeval.
Alcohol gaat niet samen met veilig verkeer.
Vanaf een alcoholconcentratie van 0,22 mgl/l UAL (uitgeademde alveolaire lucht) of 0,5 promille in
uw bloed, ben je strafbaar als je een voertuig bestuurt. Eén consumptie bier, wijn, aperitief of sterke
drank komt overeen met 0,2 promille voor mannen en 0,3 promille voor vrouwen. Mannen mogen
dus net geen 3 glazen kort na elkaar drinken, vrouwen amper 2. Maar zo eenvoudig is het nu ook
weer niet. Het aantal drankjes dat iemand veilig mag nuttigen kan van persoon tot persoon flink
verschillen. De alcoholopname is onder meer afhankelijk van het lichaamsgewicht, de snelheid
waartegen het drankje genuttigd wordt, het soort drank, hetgeen vooraf werd gegeten,..
De alcohol wordt na opname in het bloed weer afgebroken, maar ook hier kan men met een
eenvoudig sommetje niet aangeven hoeveel drank per uur verwerkt wordt. Ook het drinken van
koffie, het knabbelen van koffiebonen of het slikken van allerlei preparaten helpen je niet verder. Er
is maar één oplossing wanneer je op stap wil gaan en om een of andere reden absoluut wil rijden:
geen alcohol drinken.
Bij een ademtest ziet u vaak dat er een letter verschijnt op het testtoestel. Deze kan ofwel S, A of P
zijn. Het resultaat van deze ademtest is slechts indicatief. Het resultaat bepaalt of er al dan niet een
ademanalysetest volgt.
1. S (Safe / veilig)
 Het alcoholgehalte is onder het wettelijk toegelaten maximum.
 U mag verder rijden.
2. A (Alarm)
- De uitslag wijst op een vermoedelijke inbreuk.
- Het alcoholniveau ligt waarschijnlijk boven 0,22 mg/liter uitgeademde alveolaire lucht (0,5 °/°°)
maar onder 0,35 mg/l (0,8 °/°°).
- U zult een ademanalyse moeten doen om het eindresultaat te bepalen.
De uitslag is ten minste 0,22 milligram en minder dan 0,35 milligram alcohol per liter uitgeademde
lucht
 U krijgt een onmiddellijk en tijdelijk rijverbod van drie uur
 U moet uw rijbewijs of voorlopig rijbewijs aan de politie afgeven voor drie uur
Onmiddellijke inning 150 €
3. P (Positief)
- De uitslag is positief.
- Het alcoholniveau ligt waarschijnlijk 0,35 mg/l (0,8 °/°°) of meer.
- U zult een ademanalyse moeten doen om het eindresultaat te bepalen.
De uitslag is ten minste 0,35 milligram alcohol per liter uitgeademde lucht of meer
 U krijgt een onmiddellijk en tijdelijk rijverbod van zes uur
 U moet uw rijbewijs of voorlopig rijbewijs aan de politie afgeven voor zes uur
 Na die zes uur zal u een nieuwe ademtest of ademanalyse moeten doen.
 Is het positief, krijgt u opnieuw drie of zes uur rijverbod
Tot 0,50 mg/l 400 € boete
Tot 0,64 mg/l 550 € boete
Meer dan 0,64mg/l is verwijzing naar de rechtbank. Parket wordt verwittigd. Intrekking rijbewijs voor
15 dagen.
Hier eindigde de uiteenzetting over de aangehaalde punten uit de wegcode. Aansluitend
beantwoordde inspekteur Strubbe alle gestelde vragen uit het publiek.
Bij het afscheid nemen van de spreker door John werd ongebruikelijk een minuut stilte gevraagd voor
onze overleden leden.
Tijd voor een babbel en de tombola. De lotjes werden door Rita vlot aan de man of vrouw gebracht
waarna de trekking kon beginnen. Zoals steeds vele prijzen om iedereen zoveel mogelijk een kans op
winst te geven.
Gezien de korte dagen in deze tijd van het jaar was de duisternis reeds lang ingetreden bij het
huiswaarts keren.
Voor dit jaar zaten de ledenvergaderingen erop en we zien ons hopelijk terug op de
nieuwjaarsreceptie op donderdag 10 januarie.
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KONINGSDAG 17 NOVEMBER 2012
Op zaterdag 17 november 2012 werd door de Koninklijke Maatschappij der Ex-Onderofficieren,
afdeling Oostende Koningsdag gevierd. Zoals steeds de zaterdag het dichtst bij 15 november.
Raymond Van Loocke en Jacques Somers verwelkomden de gasten met een brochure over het 125jarig bestaan van de vereniging.114 personen namen deel aan de viering. Delegaties van de
Koninklijke Maatschappij, afdeling Tongeren, Brussel en Kortrijk waren aanwezig. Tevens een Franse
afvaardiging van Rijsel.
Na een oponthoud in de kleine zaal, werden de deelnemers uitgenodigd om plaats te nemen aan de
mooi versierde tafels. Allen werden begroet door de voorzitter Eddy Coenye en zijn echtgenote
Rita.
Het officieel gedeelte werd ingeleid door de feestleider John Verpoucke,
waarbij de voorzitter één minuut stilte vroeg ter nagedachtenis van onze
overleden leden. De toast aan Zijne Majesteit de Koning werd uitgebracht met
volgende woorden:
“Dames en Heren,
De Koninklijke Maatschappij der Ex-Onderofficieren, afdeling Oostende,
oudste vaderlandslievende vereniging hier ter stede, viert vandaag
Koningsdag. Ik nodig U allen uit om op deze gelegenheid de toast te brengen
aan Z.M. Koning Albert II.”
“LEVE de KONING”
Aansluitend werd de brief voorgelezen gericht aan de Koning:
“Sire,
De Ex-Onderofficieren van de Krijgsmacht, afdeling Oostende, zijn heden verenigd op het feest van
Koningsdag.
Op deze heugelijke dag, bieden wij U en de Koningin onze beste wensen aan.
De voorzitter, het bestuur en de leden betuigen hierbij hun trouw en onwankelbare gehechtheid aan
het Vorstenhuis en aan het Vaderland.
Allen zijn van Uw Majesteiten, de meest trouwe en eerbiedige
dienaars.”
De Franse en Belgische volksliederen beëindigden het plechtige
gedeelte.
Het opdienen van de maaltijd kende een vlot verloop. Tussen het
voorgerecht en de hoofdschotel nam de ondervoorzitter Raymond Van
Loocke het woord. Met meer dan 25 jaar bestuur deelname bracht hij
een schets over het reilen en zeilen van de vereniging. Het ontstaan, de
voorzitters, waarvan er één 37 jaar de maatschappij heeft geleid,
kwamen aan bod. Alsook de ledenvergaderingen en de meerdere
vergaderplaatsen, waarvan sommige reeds verdwenen zijn. Maar toch
nog in herinnering blijven. De evolutie van het tijdschrift DE KLAROEN
werd eveneens toegelicht.
Het hoofdgerecht werd opgediend en DJ Sandy zorgde voor de muzikale
sfeer. Tijdens de maaltijd mocht gedanst worden.
Aan lid Freddy Vanacker werd door Nationaal ondervoorzitter John
Verpoucke het ereteken EX-ONDEROFFICIER uitgereikt.
Aan uitbaatster van het Koninginnehof mevrouw Griet Keunen werden
bloemen aangeboden.
Het zangers duo Eddy en Rita, begeleid door het 5 Lansierskwartet,
zorgden nog voor animatie. Liedjes van Frans Bauer en lucie Loes
stonden op het repertoire. Later op de avond was er ook nog een
gastoptreden van ons lid Siegfried Meeremans.
Aanwezige leden werden nog bedacht met een kleine attentie ter
gelegenheid van de verenigings-verjaardag.
Om 19.00 uur was het feest ten einde. Iedereen vertrok zichtbaar
tevreden naar huis na een aangename Koningsdag.
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NIEUWJAARSRECEPTIE 2013
Op de eerste donderdag van het nieuwe jaar werd
traditiegetrouw de nieuwjaarsreceptie georganiseerd in het
Koninginnehof. Bij de voorinschrijving en enkelen nog ter plaatse,
hadden zich 132 personen gemeld.5 leden hadden zich nog
afgemeld, doch 24 bleven in gebreke. Wat toch altijd een
financieel verlies voor de vereniging betekent. Dus 103 leden
waren tegenwoordig. Reeds vóór de middag waren talrijke leden
aanwezig, om het middagmaal te nuttigen.
Om 14.30Hr werd het begin van de receptie ingeleid door onze
feestleider John. Vervolgens sprak de voorzitter Eddy het
welkomstwoord en wenste allen een gelukkig en gezond
2013.Daarop vroeg hij één minuut stilte voor onze overledenen.
De DJ zorgde voor de passende muziek. De dansvloer bleef de ganse namiddag goed gevuld.
Door de ijverige fotograaf, Hilda Moerman, werd het gebeuren op de digitale plaat vastgelegd en
bereidwillig ter beschikking gesteld van de vereniging. Waarvoor onze dank. Deze foto’s zijn te
bewonderen op onze website.
Gedurende een korte pauze om 16.00Hr,werden de lotjes voor de reuzentombola verkocht door Rita en
Juliette. 216 prijzen!!! Iedereen prijs gegarandeerd.
Tijd voor een glaasje Cava
en smaakvol belegde
broodjes te serveren.
Ondertussen
bleven
vooral
de
vrouwen
onvermoeid de dansvloer
bezetten. De tombola
kende ondertussen een
vloeiend verloop, door
een degelijke organisatie.
Rond 18.00Hr was de klus
geklaard en begonnen de eerste leden langzaam huiswaarts te keren. Een aangename dag was voorbij.
De nieuwjaarsreceptie was weer een succes. Wat het bestuur zeer tevreden stelde en volgend jaar zal
herhaald worden.
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LEDENVERGADERING VAN 7 FEBRUARI 2013

Voor deze vergadering waren 53 leden opgekomen.
Na het welkomstwoord door de voorzitter en een ogenblik stilte voor onze overleden leden, werd het
muzikaal programma aangekondigd.
Het duo Martin Vanderstraeten - Edmond Aspeslagh waren de entertainers van dienst.Martin bespeelde
de keyboard en Edmond zorgde voor de vocale inbreng.
Als aanvang bracht hij Tony Corsari met ondermeer ”Waarom zijn de bananen krom?” Dit zelfs in een
Nederlandse, Engelse en Duitse versie(hum!).
Edmond bleek ook een kameleon te zijn. Hij imiteerde zowel Bobbejaan Schoepen als Claude François.
Na enkele ludieke poëzievertellingen volgde een muzikaal intermezzo.
Hij vertelde over een smoorverliefde jonge man die aan een meisje vroeg: ”Wil je met me trouwen?”
Waarop het meisje antwoordde: ”Neen! ”De jongen leefde nog lang en gelukkig.
Vader Abraham en Eddy Wally waren de volgenden aan de beurt. ”The Voice of Europe” met zijn
successen
“Chérie” en “Ik spring uit een vliegmachine”. Tijdens zijn optreden in China, had hij ook enkele woorden
Chinees geleerd. Zoals “Taipé”,volgens Edmond ”saccoche”.
Als Zêkapieting eindigde hij zijn optreden met de platte ”Ostênsche” voksliedjes. Vele aanwezigen
hadden mogelijk ’s anderendaags een schorre stem door luidkeels mee te zingen.
Zijn afscheidswoorden klinken nog na in de oren: ”Jullie waren het meest fantastische en geweldigste
publiek van deze dag.
Na het optreden, de traditionele tombola met weer veel prijzen.
Rond 1700Hr was het dan tijd om huiswaarts te keren, na een gezellige namiddag
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Na de sneeuwbuien in de voormiddag waren 55 leden opgekomen voor de algemene vergadering 2013.
Met een welkomstwoord en een ogenblik stilte voor onze overleden leden werd de namiddag in gezet.
De 4 punten op de agenda
1. Openen vergadering
2. Jaarverslag 2012
3. Financieel verslag
4. Varia
werden aansluitend behandeld.
Om 14.30 hr opende de voorzitter Eddy Coenye de vergadering waarna de secretaris Gilbert Dewulf het
jaarverslag voorlas.
De penningmeester Pierre Kimpe nam daarop het woord om het financieel gebeuren toe te lichten. Het boekjaar
2012 werd met meer uitgaven dan inkomsten afgesloten. Het 125 jarig bestaan waarbij alle leden met een
attentie werden bedacht was een van de oorzaken van de meer uitgave. De kascommissaris bracht verslag uit en
loofde de penningmeester voor zijn nauwkeurige en correct gevoerde boekhouding waar na hem ontlasting voor
het boekjaar 2012 werd verleend.
Bij varia waren geen vragen van de leden en de voorzitter kondigde de voorziene verrassing aan, namelijk een
wafel met koffie voor alle aanwezigen op de vergadering betaald door de clubkas.
Hierop werd de vergadering gesloten en de verkoop van de lotjes voor de tombola door Rita en Juliette gestart.
Deze gezellige namiddag met veel ruimte voor een babbel eindigde zoals gewoonlijk rond 1700 Hr .
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JAARVERSLAG VAN DE KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ DER EX-ONDEROFFICIEREN
VAN DE KRIJGSMACHT
AFDELING OOSTENDE
WERKJAAR 2012
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 14 maart 2013. In 2012 waren er 9
ledenvergaderingen, 17 etentjes, 1 dagreis en diverse andere activiteiten.
Op 12 januari namen 117 leden deel aan de nieuwjaarsreceptie. Na het welkomstwoord van de
voorzitter en het in acht nemen van één minuut stilte kon het feest losbarsten. Alles verliep zoals
steeds in goede orde en was iedereen tevreden.
Ondanks de barre koude waren er toch nog 49 leden komen opdagen om deel te nemen aan de quiz
geleid door Rosita. Het was een grote Oostendse Quiz die voor iedereen niet evident was. Proficiat
voor de winnaars.
De algemene statutaire vergadering greep plaats op 08 maart met 51 deelnemers. Deze vergadering
werd ingeleid door de voorzitter, waarna de secretaris het woord nam voor het voorlezen van het
jaarverslag. Onze penningmeester gaf dan de toestand van de financies tot op heden. De
herverkiezing van sommige bestuursleden (einde mandaat) leverde geen probleem en met een ruim
applaus werden Eddy Coenye, Raymond Van Loocke, John Verpoucke en Jacques Somers herkozen.
Dan was het tijd voor een lekkere wafel met koffie aangeboden door de vereniging.
Op 12 april was de volgende vergadering met 56 leden. Er was geen spreekbeurt voorzien maar wel
een bingo. De prijzen werden mooi verdeeld zodat iedereen tevreden naar huis kon gaan. De laatste
vergadering vóór het zomerverlof was dan op 10 mei met 56 leden. De spreker van de dag was Dhr.
Franky De Block. Hij sprak over het bestrijden van de armoede die grotendeels de taak is van het
OCMW.
De eerste vergadering na het zomerverlof was 13 september met 47 deelnemers. De spreker was
Dhr. Willy Lefevere. Hij sprak over zijn wedervaren van een drie maanden durende voettocht, zo een
kleine 2.145 km lang naar Santiago de Compostella.
De vergadering op 18 oktober kende slechts 36 leden door het feit dat deze geplande
vergadering een week werd uitgesteld. Het werd deze maal een quiz onder leiding van Dhr.
Robert Dhondt. Op 08 november was de volgende vergadering met 44 deelnemers. Het was de
beurt aan Tim Picue om ons te onderhouden over het thema Vrijbuiter en het beleg van
Oostende.
De laatste vergadering van het jaar was op 13 december. Deze maal was de Politie van Oostende
aan de beurt, die sprak over de houding in het verkeer.
De opkomst voor onze ledenvergaderingen had een gemiddelde van 52,4 %. Wat maar een
miniem verschil maakt met de voorbije jaren.
De andere activiteiten :
Te beginnen met Koningsdag die plaatsvond op 17 november met 114 deelnemers. Waaronder ook
vertegenwoordigers van andere delegaties van de Federatie. De feestleider had zoals steeds alles
onder controle en is het een aangenaam feest geworden.
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Onze jaarlijkse dagreis vond plaats op 20 september met vertrek om 07.15 uur. Er waren slechts 28
deelnemers. Wat zeer weinig was.
Er werd een bezoek gebracht aan het witloofbedrijf "Van Ingelgom” en dit onder de leiding van de gids
Dhr. Meulemans. Er werd zeer uitgebreid uitleg gegeven over het kweken van witloof en vooral het
verschil tussen de grond- en hydrocultuur.
Nadien ging het richting Brussel voor een bezoek aan het legermuseum, waar vooreerst het middagmaal
werd genomen. Het bezoek aan het museum was vrij voor iedereen met een afspraak om 16.30 uur voor
de terugkeer naar het thuisfront. Het was zoals steeds een aangename en leerrijke reis.
Op de vergaderingen van het Federaal Bestuur zijn de voorzitter en de penningmeester of een
bestuurslid aanwezig. Dhr. John 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 2012 om de drie maanden. Onze opsteller van het
tijdschrift kan ook rekenen op de steun van enkele bestuursleden.
In dit jaar kregen we er 10 nieuwe leden bij, allen gewezen onderofficieren van de krijgsmacht: 3 van
de marine, 4 van de landmacht, 2 van de luchtmacht en 1 gewezen rijkswachter.
910 POTS André - 911 TAELMAN Willy - 912 RAES Leo - 913 GEEROLF Daniel - 914 LINGIER Bart
915 SAMYN Werner - 916 DE VESTEL Raphael - 917 HALLEMEESCH Roger - 918 VAN DE VYVER
Marc - 919 VAN den BERGH Luc
De medaille van Ex-OOffr werd toegekend aan VANACKER Freddy
Wij kenden het verlies wegens overlijden van :
VOLBRECHT Ferdinand - LECOMTE Marcel - VERMEYLEN Eduard – OOSTERLINCK Josma –
THEUNINCK Andrea – DENYS Jenny
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 op donderdag 14 maart 2013 door de secretaris).
&&&&&&&&&&&&&&&&

VERGEET NOOIT
- Sluit gas- of stroomtoevoer af als uw frituurpan vuur vat. Dek hem af met een deksel
of een vochtige doek.
- Laat nooit kleine kinderen alleen thuis. Draai de kraan dicht als u uw gasflessen niet
gebruikt.
- Draai bij een lek van butaan, propaan of aardgas onmiddellijk de gaskraan dicht en
verlucht de kamer.
- Doof nooit de vlam die kan ontstaan bij een gaslek. Sluit de toevoer af en de vlam
gaat uit. Leg geen elektrische draad onder een tapijt. Hang geen wasgoed te drogen
boven een kachel of straalkachel.
- Laat elk jaar uw schoorsteen schoonmaken en uw brander afstellen als u stookolie
of steenkool gebruikt.
- Plaats nooit boeken, dagbladen en vazen met water... op de televisie.
- Als uw televisietoestel vuur vat, schakel dan de stroom uit en gooi er enkele glazen
water over. Kijk de dampkap van uw keuken na en reinig ze. Rook nooit in bed.
- Wees voorzichtig met sigaretten op zolder, in de kelder... Werp uw sigaret niet weg,
maar druk de peuk uit.
- Ga liggen en rol over de grond als uw kleren vuur vatten
- Als u een begin van brand of verdachte rook opmerkt, bel dan vlug het nummer 100
of 70 1 0 1 0 (voor regio Oostende - Bredene).
- De interventie van de brandweer is volledig kosteloos.
- Koop goedgekeurd materiaal.
- Bewaar deze veiligheidsbrochure op een goed zichtbare plaats en lees er af en toe
eens in. Wat u leert, kan ooit te pas komen bij u thuis en eventueel zelfs
mensenlevens redden !
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HET VUUR VERSPREIDT ZICH IN ENKELE MINUTEN
DE ROOK DOODT IN ENKELE SECONDEN !
Volgens officiële statistieken waren er in 1987 in België 25.000 branden. Daarvan
vinden we 47% in woonhuizen en ruim 8% in appartementen. In dat jaar verloren
148 mensen, waaronder veel kinderen, hun leven in een brand. Ruim 80% van de
dodelijke slachtoffers stierven aan verstikking door de heel giftige rook en
verbrandingsgassen. De statistieken hebben bewezen dat de meeste branden tussen 8
uur 's avonds en 6 uur 's morgens ontstaan, dus de tijd dat men slaapt. Alleen een
rookdetector kan toezicht houden tijdens uw slaap.
En vergeten we ook de vele duizenden gewonden niet. De meesten lijden aan de heel
pijnlijke en zware gevolgen van brandwonden.

DE AUTONOME DETECTOR
Branden in woningen en appartementen eisen de meeste slachtoffers van het vuur
: de brand werd laattijdig ontdekt of ontstond terwijl de bewoners sliepen.
In Verenigde Staten komen jaarlijks duizenden mensen bij brand om 't leven. Om
deze ramp te keer te gaan organiseren de Amerikaanse overheid en brandweer
campagnes voor het plaatsen van autonome branddetectoren door iedere burger
in zijn woongelegenheid. Enkele staten hebben dit wettelijk verplichtend
gemaakt.
De ionische rookdetectorten zijn ongetwijfeld de meest betrouwbare. Ze worden
gevoed door een batterij met een levensduur van ongeveer 1 jaar. Deze
detectoren zijn uitgerust met een ingebouwd akoestisch waarschuwingssignaal.
Wanneer de batterij naar haar einde gaat wordt een onderbroken signaal
uitgezonden, dit signaal duurt zeven dagen. Bij een langer afwezigheid is het
geraadzaam, bij de thuiskomst, de goede werking van de geplaatste detectoren
te beproeven.
De autonome rookdetectoren zijn een doeltreffend middel om mensenlevens, bij
branden in woongelegenheden, te beveiligen
Deze detectoren zullen, bij voorrang, als volgt geplaatst worden :
1. op de overloop waarop de slaapkamers uitgeven,
2. bovenaan het trappenhuis dat leidt naar de kelder,
3. in het vertrek naast de keuken,
4. op zolder
De detector zal bij voorkeur geplaatst worden in 't midden van het plafond, zeker
nooit op minder dan 30 cm. van een hoek of een rand van het plafond. Hij kan ook
op een muur geplaatst worden, maar dan op hoogstens 30 cm. en ten minste 15
cm. van het plafond en op 30 cm. van een hoek (zie schema).
Nooit een rookdetector verven. De verf
verstopt de openingen en maakt de
doeltreffendheid van het toestel ongedaan.
Maak ook de rookdetector regelmatig stofvrij
met een stofzuiger.
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ENKELE TIPS OM DE MOGELIJKE BRANDOORZAKEN IN UW
WONING TE VERMINDEREN.
1 KELDER
 Sluit steeds uw kelderdeur
 plaats nooit "licht ontvlambare" vloeistoffen of gassen in een kelderruimte
 in een stookplaats horen geen brandbare voorwerpen thuis
 is uw gasmeter goed bereikbaar
2 KEUKEN
 verwijder gordijnen boven het kookvuur
 dampkappen regelmatig reinigen
 gooi nooit, onmiddellijk na gebruik, sigaretten in de vuilbak
 trek na gebruik de stekker van de elektrische toestellen uit
 een gaslek nooit opsporen met lucifers of aanstekers maar met zeepsop (let
op : zelfs de kleinste vonk bv. aanslaan van een elektrisch toestel, kan reeds
een ontploffing veroorzaken !)
3 WOONKAMER
 elektrische stekkerdozen niet
overbelasten
 gebruik passende asbakken
 vermijd slechte elektrische
bedrading
 doof de open haard als je de
kamer voor langere tijd verlaat
4 SLAAPKAMERS
 rook nooit in bed
 kijk de bedrading van een
elektrische deken na, en gebruik
dit slechts indien het niet anders
kan
 wantrouw ieder ander
verwarmingstoestel
5 BADKAMER
 verwijder brandbare
voorwerpen die in de nabijheid
van een badverwarmer hangen
 gebruik geen elektrische
straalkachels
 iedere open gasverwarmer moet
aangesloten zijn op een
schoorsteen
 zorg voor voldoende luchtcirculatie
6 ZOLDER
 laat dit geen rommelkamer zijn
 gebruik steeds elektrische verlichting, geen lucifers of kaarsen
 roken zou hier verboden moeten zijn
 laat geen kleine kinderen toe op zolder
ALGEMENE RAADGEVINGEN
 Bij brand van een frituurpan: sluit gas of de elektriciteit af en werp een dikke
doek (bv. een jas) of een vochtige doek (bv. een dweil) over de frituurpan.
Gebruik hier nooit water om te blussen en verplaats nooit een frituurpan!
 Indien uw televisietoestel vuur vat of stuk springt, trek de stekker uit en
werp een emmer water over het toestel.
 Bij brand van gordijnen, overgordijnen of andere stoffen, werp ze op de
grond en gooi er iets over wat de vlammen zal doven
 Bij defect of brand aan een elektrisch toestel, sluit eerst de stroom af!

-16-

Uit Sympathie
Hilda Seys - Meetje van Mariakerke
van Haeren Robert - V.O.S.V.A.M.O.
Activiteiten vaderlandslievende verenigingen Oostende
Maand: April 2013
Maandag

01/apr

09.30 hr

Zondag

07/apr

11.00 hr

Zaterdag

13/apr

11.00 hr

Zaterdag

27/apr 19.00 hr

Dag Vissers en zeelieden - St.Petrus en Pauluskerk
Eucharistische Viering. Waarna bloemenhulde aan
het monument Zeelieden
NVVS - Dag Mil. Gesneuvelden na 1945 –
stadsmonument Jozef II straat – Bloemenhulde aan
Stadsmonument ( 10 jaar ) en Monument Bootsman
Jonson
Veteranen .Leopold III –provinciale dag – Monument
Leopold III naast stadhuis- zaal Pax
Marine club – Kaasavond met gezellig samenzijn

Maand Mei 2013
Maandag
Zondag

01/apr 09.30 hr
05/mei

09.30 hr

Woensdag 08/mei

13.00 hr
10.30 hr

Vrijdag

24/mei

uur later

Zondag

26/mei

13.00 hr

Dag Vissers en zeelieden - St.Petrus en Pauluskerk
eucharistische Viering. Waarna bloemenhulde aan
het monument Zeelieden
VOSVAMO – V-dag (8 mei) St.Petrus en Pauluskerk –
Eucharistische Viering waarna groet aan de vaandels
der geallieerde landen en bloemenhulde aan
Stadsmonument
Feestmaal in de zaal “ Ten Stuyver “
Politieke Gevangenen – Plechtigheid aan de zuil op
de begraafplaats Stuiverstraat
Stad Oostende – Herdenking Vindictive (laatste
wijziging en info later )
Marine club – Koud buffet met muziek en dans

Maand Juni 2013
Zaterdag

22/jun

10.30 hr

Zondag

23/jun

13.00 hr

3°Li.Reg. – Nationaal Hulde betoon en
Regimentsfeest monument 3°;23°;33° en
53°Li.Regten Zaal Bosjoenk
Marine club - BBQ

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

