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Voorwoord
Beste vrienden,
België, zoals alle andere landen trouwens, zoeken de nodige miljarden om de
financiële crisis te overwinnen.
Iets wat we allen voelen in onze geldbeugel (zuur verdiende centjes ).
Voeg daarbij nog een slechte lente. Alhoewel als men kijkt naar andere landen, zoals
Duitsland, Oostenrijk en Hongarije, dan komen we nog goed weg.
Tijd dus, hopend op een zonnige zomerperiode, om de batterijen terug op te laden en
te genieten van de kleine,mooie dingen om ons heen.
Zo zien we ons dan terug, met een bruin kleurtje, op de eerstvolgende
ledenvergadering op 12 september 2013 .
Klaar om te genieten van een laatste trimester met tal van activiteiten.
Blijf gezond,
De Voorzitter
&&&&&&&&&&&&&&

Vaderlandslievende verenigingen van Oostende
V.OS.VA.M.O - Verbond der Oudstrijders en Vaderlandslievende Maatschappij van
Oostende
K.UK.O.L : Koninklijke Unie Kolonialen Overzeese Landen
V.G.Z.M-A.P.F.N. Vriendenkring gepensioneerden van de Zeemacht - Marine
Vriendenkring der oudstrijders Brigade Piron en Oorlogsvrijwilligers 1940-1945
K.V.R.Z:Koninklijk Verbond der Ridders met Zwaarden
N.F.B.Z :Nationale Federatie der Belgische zeelieden
K.N.V.V.K.L.III :Koninklijk Nationaal verbond der Veteranen van Z.M. Koning Leopold III
Nationale Verbroedering oudstrijders 14/18-40/45 van de 3°, 23°, 33°, 53°
Linieregimenten
V.W.W :Nationaal Verbond der Weggevoerden en werkweigeraars
N.V.V.I.: Nationaal Verbond der Verminkte en Invalide Militairen van de Oorlog
A.N.P.C.V: Nationale Vriendenkring Para-Commando
K.F.M.B : Koninklijke federatie der Militairen in het buitenland
Koninklijke Maatschappij van de Ex-onderofficieren van de krijgsmacht
N.C.P.G.R: Nationale Confederatie der Politieke Gevangenen en Rechthebbenden van
België
N.V.V.S : Nat. Vriendenkring der Veteranen van de Strijdkrachten
K.V.VS. K.A.J : Koninklijk Verbond der Veteranen EN Sympathisanten van Z.M Koning
Albert I
Marine club Oostende
N.V.I.L : Nationale vereniging der Invaliden Vredestijd van het leger en rijkswacht.
Marinekadetten
Hermis Sodales - Royal Navy Section Belge
DYNASTIE
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Secretariaat
Nieuwe leden:

LACROIX Micheline
Heropname van lid nr 761 : VANSTEENE Yvan

Wij hebben het overlijden vernomen van volgende leden.
De heer Fernand CUYPERS
Eerste Meester-chef b.d bij de Zeemacht
Ere-Dirigent Koninklijke Stadsharmonie Oostende
vereerd met verscheidene eretekens
echtgenoot van mevrouw Christiane LAMOOT
geboren te Oostende op 27 oktober 1928 en
er thuis overleden op 26 maart 2013.
De heer Daniël GEEROLF
Eerste Meester-chef b.d bij de Zeemacht
echtgenoot van wijlen mevrouw Fernanda SLEGTINCK
levensgezel van wijlen mevrouw Marie Thérèse BILAEY
levensgezel van mevrouw Daisy DE LAERE
geboren te Brugge op 6 maart 1934 en
er overleden op 16 maart 2013
De heer Hugo DE SCHEEMAEKER
Echtgenoot van Mevrouw Nelly De Deken
Ere-Oppermeester van de Belgische Zeemacht
Geboren te Gent op 18 december 1931 en
overleden te Kortrijk op 5 april 2013.

De heer Louis VERMEERSCH
Adjudant b.d.
Weduwnaar van Rosetta VAN DRIESSCHE
Geboren te Oostende op 31 maart 1928
en er overleden op 28 april 2013

Mevrouw Gilberte KIEKEN
Weduwe van de heer Louis ENEMAN
Geboren te Oostende op 30 juni 1921
en er overleden op 14 mei 2013

De heer Albert VAN DAELE
Echtgenoot van Mevrouw Marie Monbalieu
Geboren te Merelbeke op 22 februari 1934
en overleden te Blankenberge op 6 mei 2013

Wed DESCHACHT-BRUYNEEL Irma
Geboren op 24 maart 1923
Overleden te Bredene op 01 apr 2013

Langs deze weg, biedt de Koninklijke Maatschappij der Ex-Onderofficieren van
Oostende, haar innige deelneming aan de familie
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Oudste rusthuisbewoner van 't Ponton is 105 jaar

Georgina houdt woord

• MEIBOOM - Nadat ze het stadsbestuur vorig jaar had beloofd om zeker haar
105de verjaardag te halen, verwelkomde de oudste bewoner uit het
woonzorgcentrum Sint-Jozef, Georgina Haeck, op zaterdag 9 maart inderdaad
opnieuw burgemeester Jean Vandecasteele en schepen Martine Lesaffre.
Net als tijdens onze vorige bezoeken aan Georgina Haeck voert haar enige dochter
Wielfrieda (82) het woord. "Georgina bracht haar jeugd door in de wijk Oud
Hospitaal en volgde les aan de toenmalige naaischool van de Steenbakkersstraat".
We woonden lange tijd samen in de Weidenstraat op de Meiboom, tot ma in 2006
werd opgenomen in woonzorgcentrum Sint-Jozef."
"Mijn moeder werkte eerst in de vestiaire van de speelzaal van hotel Impérial, in
de buurt van het Kursaal. Daarna ging ze als naaister aan de slag bij de Wagon Lits.
Als jonggepensioneerde sloot moeder zich aan bij tal van verenigingen, waarmee
ze op reis trok. Ze was ook lid van meerdere vader-landslievende verenigingen,
waaronder het Koninklijk Verbond der Veteranen van Koning Albert I. Naar
aanleiding van haar 105de verjaardag kreeg moeder bezoek van kleindochter
Martine (55) en de achterkleindochters Mei (30), Lente (26) en Merel (23).
Hoewel Georgina er mentaal op achteruit gaat, kon ze op haar verjaardag toch
echt genieten van een grote taart", aldus nog dochter Wielfrieda.
(BVO)
Het bestuur van de ex-onderofficieren wenst haar nogmaals proficiat en kent
haar de titel toe van erelid.
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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
één der bestuursleden, die voor een gepaste oplossing zullen trachten te zorgen.
Donderdag 12 september 2013
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- Provincie West-Vlaanderen Dhr De Block
- koffietafel en tombola
Donderdag 17 oktober 2013
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- Katholieke middelbaar onderwijs in Oostende. Dhr Alain Gheldof. Adjunct
directeur van het VTI Oostende.
- koffietafel en tombola
Donderdag 14 november 2013
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- Oostendse namiddag. Quiz / show door Rosita Van Elslander en team
- koffietafel en tombola
Donderdag 12 december 2013
- verwelkoming door de voorzitter
- verslag en mededelingen
- Politie Oostende
- 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.
15 juli-05 aug-26 aug-16 sep-07 okt- 04 nov- 18 nov-09 dec
3. Planning
Bestuursvergaderingen
06 sep-04 okt- 08 nov-06 dec
4. Koningsdag 2013
Zaterdag 16 november
5. Andere activiteiten
08 sep : Nationaal banket + afd Brussel te Ukkel

-6Verslag ledenvergadering 11 april 2013
De voorzitter wenst de 48 aanwezige leden hartelijk welkom en vraagt één minuut
stilte voor onze overleden leden .
Geen spreekbeurt vandaag. De spreuken bij de zeevaart door Albert Boedts zijn
verschoven naar een latere datum om redenen buiten de wil van het bestuur.
Gezien de planning en voor alle ledenvergaderingen een spreker is voorzien, zal de
heer Boedts waarschijnlijk pas volgend jaar terug op de kalender staan voor zijn
spreekbeurt.
Vandaag dus een bingo, die misschien wel een prijsje zal opbrengen.
De voorzitter stelt iedereen gerust, er is
een prijs voor iedereen.
De deelnameformulieren worden door
de charmante dames Rita en Juliette
uitgedeeld, zodat de bingo onmiddellijk
kan beginnen. De deelnameformulieren
zijn terug de reuze exemplaren die we
kennen van het vorige bingospel. Nu als
afmeting van de spelbriefjes 30 x 10 cm
met grote cijfers, vroeger 8 x 2,5 cm met
kleine cijfers. Klachten van aanwezigen
die hun bril vergeten zijn worden niet
meer aanvaard. Volgens het bestuur zal
de genomen maatregel ook in de toekomst zo blijven.
Drie spelen worden gespeeld, telkens met drie mogelijkheden.
Eerst voor de bovenste volle horizontale lijn voor de eerste prijs, vervolgens voor
de bovenste en onderste horizontale lijn voor de tweede prijs en om te besluiten
voor de volledige kaart voor de derde prijs.
De prijzen worden zoals steeds mooi verdeeld. De één al meer dan de anderen.
Maar niet iedereen kan in de prijzen vallen rekening houdend dat tenslotte de
bingo volledig gratis is. Tussendoor wordt door Eddy af en toe een mopje op de
aanwezigen losgelaten.
Na enkele mededelingen door de voorzitter worden de tombolabiljetten aan de
man gebracht en is het tijd voor de koffie of iets anders.
De tombola verloopt vlot tot dat op zeker ogenblik door een speling van het lot,
twee winnaars met een identiek lotje hun prijs komen ophalen. Hoe is dit mogelijk?
Bij controle blijkt in het lotenboekje tweemaal 10 opeenvolgende nummers
aanwezig te zijn. Een faire oplossing wordt gegeven. Tegen 16.45 uur is de
vergadering ten einde en kan elkeen tijdig huiswaarts keren met de wens elkaar
terug te zien op de volgende ledenvergadering op 16 mei.
We gaan ervan uit dat de voorzitter nu bij aankoop van lotenboekjes deze één voor
één zal controleren alvorens ze te koop aan te bieden. Vrijwilligers gevraagd om
hem daarin bij te staan.
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Voor de ledenvergadering van mei is Robert Dhondt voorzien met een quiz, dit is
steeds een leerrijke en amusante namiddag.
Ondanks het guur weer zijn toch 40 leden, die het herfstachtig weer trotseren,
aanwezig.
Voorzitter Eddy verwelkomt allen en vraagt één minuut stilte voor de overleden
leden.
Hij stelt de quizmaster Robert Dhondt , die de quiz gaat leiden, en zijn broer voor.
Met de aanwezige leden worden 7 ploegen samengesteld.
De quiz bestaat uit 6 reeksen:
1. Opwarmingsronde om het systeem onder de knie te krijgen
2. Geef de naam van onze ministers. Een beetje politieke kennis is hier wel
noodzakelijk.
3. Oostende. Zelfs inwoners leren bij.
4.Algemene vragen. Parate kennis komt hier goed van pas.
5. Droedels. Waar halen ze het vandaan?
6.Muziek. Van elk genre een beetje
Alle vragen worden op het scherm geprojecteerd.
Tussen reeks 4 en 5 wordt een pauze van 10 minuten ingelast.
Rita en Anita maken ervan gebruik om de tombolalotjes te verkopen.
De zeer aangename en gevarieerde quiz mondt uit in een nek aan nek strijd. Het
eindigt op een ex-aequo winst tussen ploeg 2 en 4 (44/60 p.). Zelfs de laatste ploeg
behaalt nog 35 punten.
Alle winnaars worden beloond met een fles wijn.
De quizmasters worden met handgeklap bedankt en krijgen het traditioneel
geschenk. Het is zeker voor herhaling vatbaar. Tussendoor worden we steeds
opgemonterd door Eddy.
Na een vlotte verloop van de tombola wordt iedereen een goede thuiskomst
gewenst. Rond 16.45 uur is de ledenvergadering verlopen.
Onze feestleider John vraagt nog eens uitdrukkelijk om VOOR half juli in te
schrijven voor de dagreis.
We hopen elkaar terug te zien op de volgende ledenvergadering in september.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Gezocht

De vereniging vraagt een vrijwilliger voor de functie van reserve vaandeldrager om
de opdrachten van Maurice een beetje te verlichten en hem te vervangen wanneer
hij niet beschikbaar is
Tevens zoeken we een vervanger om Gilbert Dewulf te vervangen bij de
seniorenraad van Oostende als afgevaardigde van onze vereniging vanaf 01 jan
2014.
Kandidaten kunnen zich melden bij het bestuur

-8Uit de herinneringen van een MP

Naar aanleiding van het artikel over de Nobelprijs voor de vrede voor de EU greep
een lid naar papier en pende enkele herinneringen neer.
Niets dan lof over het artikel waarin de toestand van de verdeling van Duitsland
gebeurde en de “bezetting”.
Hij schreef : “Mag ik u volgende gegevens meedelen, welke misschien een
aanvulling kunnen zijn van het bestaande artikel of desnoods een nieuw artikel,
waarvoor soms een oproep gedaan wordt. Ik weet waarover ik spreek, want ik
verbleef 32 jaar in de BSD”.
Als jonge Sgt werd ik regelmatig aangeduid als Det Comd van de 4 man sterke MP
ploeg (Militaire Politie ) op de DVT ( Dagelijkse verlofgangerstrein)
Wat ik daar allemaal meemaakte is soms ongeloofwaardig. Wat dacht u b.v. van
een bevalling, gevonden oorlogsmunitie, gesmokkelde goederen zoals alcohol en
sigaretten, personen welke bijna overleden aan een hartfalen, zieke kleine
kinderen enz.
Deze trein met een bezetting schommelend tussen de 700 à 800 personen vertrok
in het begin uit SCHAARBEEK en later omstreeks 12.34 Hr uit BRUSSEL – NOORD.
De “Troep” werd per 8 geklasseerd in een compartiment. De OOffrn hadden een
afzonderlijk compartiment. De families hadden een speciale wagon. Voor de Offrn
was een 1° klas rijtuig voorzien, waar de actieve adjudanten ook mochten plaats in
nemen, dit omdat de Adjt KRO ook bij de Offrn mochten plaats nemen.
Douanecontroles waren er in Herbestahl. Hier was er mogelijkheid om iets te eten
of te drinken in een door de CMC(Cantine Militaire – Militaire Cantine) ingericht
lokaal. Hetzelfde gebeurde in Aachen. Ook hier moest de ganse trein uitstappen,
ook de families, en werd nadien de trein door een speciale ploeg volledig
onderzocht naar achtergebleven smokkelwaren.
Later werd dit uitstappen afgeschaft en gebeurde de douanecontrole op de trein
uitsluitend door de Belgische ploeg welke dan afstapte tijdens een zeer korte halte
in Visé.
Toen er nog sprake was van een “Bezettingsleger” dus tot de oprichting van de
BRD (Bundes Republiek Deutschland) reden volgende DVT :
1. 1 om de 2 dagen tot in Kassel
2. 1 dagelijks tot in Köln (voor de daar gelegen garnizoen zoals WeidenWesthoven-Ossendorf-Dellbruck-Longerich-Butzweilerhoff enz.
3. 1 om de 2 dagen tot in Arnsberg
4. 1 om de 2 dagen tot in Siegen
Later werd alles terug gebracht tot 2 lijnen om de andere dag naar de
bestemmingen Kassel en Siegen. Later werden de bijgekomen garnizoenen
Essentho - Brakel en Buren bediend. Sommige door militaire bussen.
Tot in 1958 (wereldtentoonstelling in Brussel) reed de DVT naar België overdag.
Daarna vertrok de trein uit Soest om 03.08 hr. Hij kwam toen van Kassel waar hij
vertrok omstreeks 01.00 hr (juist uur kan ik mij niet meer herinneren).Overdag
kwam de DVT in Soest aan omstreeks 18.06 Hr en vertrok in Brussel om 12.34 hr.
Over mijn belevenissen op de DVT zou ik een lijvig boek kunnen schrijven. Maar zal
mij beperken tot het hierboven beschrevene. Ik wil altijd uitgebreider melding
maken.
Wat betreft de BZ nummerplaten voor de auto’s. DE “BZ” komt van “bezetting” .
Toen er nog zoveel geen wagens reden waren de laatste letters BZ op de
nummerplaat en voorafgegaan door een getal. De nummer van de nummerplaat
werd aangeduid door de Sec. MP van het 1 (BE) Corps uit Weiden. Het ronde

-9vignetje werd door de MP van het garnizoen geplaatst als de documenten en de
nummerplaat in orde waren b.v de afmetingen. Deze wagens werden niet alleen
met een verminderde BTW aangekocht maar wij konden ook in de MHK (Militaire
Hoofdkantien) benzinebons van 10 liter kopen. Er kon uitsluitend getankt worden
bij Shell, later werd Aral eraan toegevoegd.
Voor er gebruikt gemaakt werd van deze benzinebons kon er getankt worden in de
kazerne Tabora in Aachen . Het aantal liters brandstof werd toegedeeld volgens de
cilinderinhoud van de wagen.
Als keuronderofficier hadden wij als MP een speciale cursus gevolgd en kregen
soms van de Auditeur de opdracht om gerechtelijke onderzoeken uit te voeren in
plaats van de Det. Pro (Rijkswacht)
De aankoop van deze benzinebons werd later uitgebreid naar de miliciens welke
de toelating kregen om met hun wagen naar hun garnizoensstad te komen.
&&&&&&&&&&&&&&&&&

Daguitstap 19 sep 2013
Details zie “De klaroen” nummer 2 / 2013 of raadpleeg de website
http://www.ex-ooffr.be
De inschrijvingen lopen vlot binnen
Het is de laatste mogelijkheid het gebouw van de VRT te bezoeken gezien de plannen
voor afbraak en het bouwen van een nieuw gebouw in de omgeving van de VRT toren die
behouden blijft.
We duiden nogmaals op de inschrijvingsdatum gezien de bestelling en betaling aan de
VRT 6 weken voor datum moet gebeuren
Inbegrepen: –Autobus
–drinkgeld chauffeur
–inkomst bezoeken
–gidsen.
–Middagmaal.
Uiterste datum van INSCHRIJVING …21 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 21
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

Rekn° BE42 0000 1469 1254

BIC BPOTBEB1.

Inschrijving is slechts geldig na storting

8400 OOSTENDE
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Onlangs bezocht ik in de Provinciale Bibliotheek in het Tolhuis te Brugge samen met
mijn zus, een zeer interessante tentoonstelling gewijd aan de vooraanstaande
Bruggeling die André DE MEULEMEESTER was.
Als tweede zoon van brouwer Victor DE MEULEMEESTER. en diens echtgenote Marie
WALTREMER zag hij het levenslicht op 28/12/1894. Hij overleed in zijn geboortestad
Brugge op 7/3/1973 na een rijk gevuld leven: als gevechtspiloot tijdens de eerste
wereldoorlog, als industrieel, als kunstenaar, als egyptoloog.
Hij kreeg zijn opleiding als piloot in Engeland in 1915. Zijn specifieke opleiding als
gevechtspiloot kreeg André in het Franse Etampes, samen met zijn oudere broer
Jacques, die erbij verongelukte en overleed op 5/12/1917. Aanvang 1917 vervoegde
André als gevechtspiloot het 1ste Escadrille de Chasse, met basis in de Moeren, nabij
de Franse grens.
In 1917 zou André bij deze eenheid 7 erkende overwinningen op zijn actief zetten.
Aanvang 1918 werd het 1ste Escadrille de Chasse omgevormd tot 9de Escadrille de
Chasse.
Ook bij deze eenheid zal André DE MEULEMEESTER nog 4 erkende en bevestigde
overwinningen op zijn naam zetten. Dat maakt een totaal van 11 neergeschoten
vijandelijke vliegtuigen. Bij die overwinningen zijn niet meegerekend een aantal
twijfelachtige en niet bevestigde overwinningen en een aantal neergehaalde zwaar
bewapende observatieballons
De toen gebruikte gevechtsvliegtuigen waren twee- en driedekkers, uitgerust met een
stermotor.
Uiteraard hadden deze toestellen weinig plaats nodig om van de grond te komen en
neer te strijken.
Samen met "azen" als Willy COPPENS, Jan OLIESLAGERS, behoorde André DE
MEULEMEESTER spoedig tot de elite van de Belgische gevechtspiloten en werd terecht
geroemd als "De Arend van Vlaanderen".
Tussen maart en november 1916 voerde André DE MEULEMEESTER zowat 2OO
patrouillevluchten uit bij het 9de Escadrille, waarbij hij 55 luchtgevechten meemaakte.
Al bij de aanvang van de 1ste wereldoorlog bouwde de Antwerpse firma "BOLLEKENS"
vliegtuigen met een romp in spaanderhout en zeildoek.
Bij deze firma monteerde men voor het eerst in Europa een mitrailleur boven op de
motorkap, gesynchroniseerd om, doorheen het schroefveld te schieten.
Bij het begin van de 1ste WO dacht men nog niet aan luchtgevechten
Aanvankelijk wuifden de piloten elkaar tot. Later staken ze hun vuist op. Dan schoten
ze op elkaar met pistolen, tot het uiteindelijk mitrailleurvuur werd. Nieuwe
gevechtstechnieken ontwikkelden zich, zoals beschieten van doelen op de grond in
duikvlucht.
André DE MEULEMEESTER was een graag geziene gast bij onze Luchtmacht: steeds
optimistisch, met heel veel zin voor humor. En zelfs al was hij een onverschrokken
gevechtspiloot en oorlogsheld, toch bleef hij steeds bescheiden en goedlachs.
Hierbij een foto van André als gevechtspiloot met zijn toestel, met in zijn armen zijn
onafscheidbaar chihuahuahondje "Stabilo', dat hij naar het schijnt meenam in het
luchtruim.
Hoe hij dat aan boord legde, in zo'n wendbaar vliegtuig en gedurende luchtgevechten
is mij een raadsel?
Op 11 juli 1918 moest André wegens motorpech zijn kist aan de grond zetten, achter
de Belgische linies. Hij hield er heel wat kneuzingen en gebroken tanden aan over.
Vanaf 1917 hadden
de Duitsers zowat het overwicht in de lucht, met tientallen
"Jachtgeschwader” van ieder 12 gevechtsvliegtuigen.

-11Bij de Duitse tegenstrevers was von RICHTHOFEN één van de "azen".
Bij de Fransen was dat een GUINEMER, die uiteindelijk werd neergeschoten boven
Poelkapelle, waar hij overigens zijn monument heeft.
Na de oorlogsjaren die hij overleefde werd André Voorzitter van de Beheerraad van
het familiebedrijf, de brouwerij "AIGLE BËLGICA".
Dit bedrijf heb ik zeer goed gekend, omdat het Sint Leo College, waar ik school liep,
zowat omsingeld was door de bedrijfsgebouwen van voornoemde brouwerij. Zo
gebeurde het dat een Zeer Eerwaarde Heer leraar zijn pastoorshoed naar de kapstok
mikte, zijn doel miste. Zodat het doorluchtig hoofddeksel in de mouterij van de
brouwerij terecht kwam.
Tijdens onze kinderjaren hadden kleine binnenschepen nog toegang tot de Brugse
reien. Langs de Coupure en de Verversdijk vaarden ze naar de Lange Rei en de
Potterierei om grondstoffen te lossen ondermeer voor de "AIGLE BELGICA" en de
Gistfabriek. Nabij de Damspoort konden die binnenschepen dan weer de Qostendseen Gentse vaarten bereiken. Veel bruggen in de Brugse binnenstad waren toen nog
draaibruggen, nog met de hand bediend door "Bruggendraaiers". De brouwerij “AIGLE
BËLGICA” is uiteindelijk ter ziele gegaan in 1997, wegens verouderde infrastructuren,
André DE MEULEMEESTER hield zich na de 1ste wereldoorlog uiteraard vooral bezig
met de brouwerij, maar ook met sociale werking bij diverse oudstrijdersverenigingen.
Hij ontpopte zich ook als een gedreven kunstenaar, die zowat 1500 tekeningen,
pentekeningen, doorgaans met satirische thema's produceerde. In de aan hem gewijde
expositie bewonderen wij enkele van zijn olieverfschilderijen met stadswachten en
sfeerbeelden in Brugge, in een uniek kleurenpalet.
In zijn haastig gekrabbelde nota's op briefpapier van de "AIGLE BELGICA" heeft hij het
over het soort ontroering die hij voelde
als hij uit zijn gevechtsvliegtuig, hoog in
de lucht, zijn door de Duitsers bezette
geboortestad aan zijn voeten zag liggen.
Als talentvolle pianospeler luisterde
André DE MEULEMEESTER na de 1ste
wereldoorlog
ondermeer
benefietconcerten op ten voordele van
Belgische,
tijdens
de
voorbije
oorlogsjaren verminkte militairen.
Het is bekend dat André DE
MEULEMEESTER zich graag verdiepte in
de kunst van het Oude Egypte.
Na jaren van persoonlijke studies was
André in staat om het hiërogliefengeschrift te ontcijferen. Deze fascinering voor de
Oud-Egyptische cultuur kwam voort uit een jarenlange vriendschap met professor Jean
CAPART.
Professor CAPART, geb. in 1877 en overleden in 1947, wordt beschouwd als de
grondlegger van de Belgische Egyptologie. Jean CAPART genoot de uitzonderlijke eer
Koningin Elisabeth te mogen vergezellen naar het op 4 november 1922 in de Vallei der
Koningen ontdekte fabelachtige graf van farao Toetanchamon. Deze farao uit de 18 de
dynastie regeerde over het Oude Egypte van 1333 tot 1323 vóór Chr. CAPART leidde
tussen 1937 en 1939 en verder in 1945 de opgravingen in het Belgisch
opgravingsgebied van El Kab aan de Nijl. Het zou niet ondenkbeeldig zijn dat André DE
MEULEMEESTER als deskundig archeoloog en Egyptoloog hieraan zou hebben
deelgenomen.
Niettegenstaande zijn veelzijdige talenten en kwaliteiten bleef André zijn leven lang
een toonbeeld van bescheidenheid.
Hij was nochtans terecht een vooraanstaande en verdienstelijke Bruggeling.
VERHÉ Achille.
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" ARMAND

HUYGHÉ "

HISTORIEK VAN EEN DAPPERE OOSTENDENAAR

Onze soldaten vertrekken zonder veel drukte, vol durf en
stoutmoedigheid naar het krijgstoneel.
Het lot is soms wreed voor wie ten strijde trekt.
Bijna allen hebben vastberaden de dood in de ogen gezien.
Zonder veel omhaal "deden" ze hun job, en hun plicht.
Velen zijn gesneuveld, en zo velen zijn nooit teruggekeerd.
Als aangespoelde Bruggeling in Oostende, ben ik tot de
bevinding gekomen dat een telg uit een Oostendse familie
een vooraanstaande rol heeft gespeeld in Afrika, vooral
tijdens de 1ste wereldoorlog.
Kolonel Huyghé Comd.
4de regiment bataljons
11,12, en 13 . ter
vervanging van Kolonel
Rouling, zwaar
gekwetst te Kato.
Bevelhebber Belgische
koloniale troepen op
Oost-Afrikaans front in
1917

Het betreft Armand HUYGHÉ.

Op 06 mei werd hij als onderluitenant aangeduid voor de
verkenning van de Ubangi- en Bomurivieren, helemaal
in het noorden van Congo.
Amper ter bestemming aangekomen werd hij getroffen
door een hardnekkige dysenterie.
Wegens het toenmalig gebrek aan doeltreffende
geneesmiddelen tegen allerlei tropische aandoeningen
keert hij noodgedwongen terug naar België op 24 maart
1894. Maar dit was slechts het voorspel van zijn
werkelijke toekomstige koloniale carrière.
Twintig jaren later, na zijn plaats verworven te hebben onder de helden van de
gevechten om Luik, Aarschot, Antwerpen en de Ijzerslag, na vermeldingen op de
Belgische legerdagorders en vereremerking door de Franse generaal Joffre, bevond
hij zich terug op Afrikaanse bodem, met de graad van Luitenant-kolonel, en in
hoedanigheid van stafchef van de noordelijke brigade van de Force Publique, met
de toenmalige Kolonel Molitor als bevelhebber.
Van de brigade Molitor maakten toen deel uit: de 3de en 4de infanterieregimenten
van de F.P.
Op 3 juli 1916 geraakte het 4de regiment verwikkeld in hevige gevechten te Kato,
nabij de zuidwesthoek van het Victoriameer, tegen terugtrekkende Duitse
strijdkrachten van overste Godevius, die probeerden door de brousse te
ontsnappen aan insluiting.
De bevelhebber van het 4de regiment, de Majoor Rouling, werd er zwaar gekwetst
en moest vervangen worden door Lt.-kol. HUYGHÉ.
Aan het hoofd van het 4de infanterieregiment rukte HUYGHÉ zuidwaarts op naar
TABORA, dat door de Belgische koloniale strijdkrachten werd veroverd op 19
september 1916, na zware gevechten.
Het is aan Kolonel Armand HUYGHÉ dat de eer te beurt viel opperbevelhebber te
worden van de Belgische koloniale strijdkrachten bij de 2de veldtocht in Duits
Oost-Afrika.
Hij voerde zijn troepen naar de overwinning met als eindresultaat de inname van
het Duits bolwerk MAHENGE, en de bijna vernietiging, van de overgebleven Duitse
koloniale strijdkrachten op 9 oktober 1917.

-13De resten van de Duitse koloniale strijdkrachten van de generaal von LETTOWVORBECK namen de wijk naar het Portugese Mozambique, waar ze slechts na de
wapenstilstand op 11 november 1918 kapituleerden.
Teruggekeerd naar Europa voerde HUYGHÉ het bevel over de Belgische
bezettingstroepen in het Duitse Frankfurt. Ernstig ziek geworden werd hij op rust
gesteld. Zijn naam en daden waren zowat in de vergeethoek beland, als Koning
ALBERT I hem en zijn nageslacht op 26 oktober 1933 voor zijn uitzonderlijke
verdiensten in de adelstand verheft, met het recht aan hun familienaam "de
MAHENGE toe te voegen, en de titel van "Ridder” te voeren. Armand HUYGHÉ de
MAHENGE is houder van 26 eretekens en vormt het voorwerp van talloze eervolle
citaten en vermeldingen.
Het wapenschild dat Koning LEOPOLD III hem heeft toegekend voert de
wapenspreuk:"Denk en handel als een Ridder"... "Pense et agis en Chevalier".
Generaal HUYGHÉ had twee oudere broers die in de Congolese Vrijstaat van
Koning LEOPOLD II gewerkt hebben tijdens de Pionierstijd, als zaakvoerders van
faktorijen. Eén van die twee broers is er op 26jarige leeftijd overleden van een
tropische ziekte waartegen er toen nog geen kruid gewassen was.
De grootvader van Generaal HUYGHÉ, Charles HUYGHÉ, en één van diens broers,
een grootoom van de generaal, namen deel aan de gevechten van 1830 te Brussel
en Antwerpen tegen de Hollanders.
En de vader van Armand HUYGHÉ was cavalerieofficier in het Belgisch leger.
Ridder Armand HUYGHÉ de MAHENGE, de Oostendenaar en dappere strijder
waarover ik het had, woonde waarschijnlijk tot aan zijn levenseinde nr. 84
Koningsstraat te Oostende.

Achille VERHÉ
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HOE LEG IK KLACHT NEER - GOED OM WETEN!
Eerdere benadeelde van een misdrijf kan klacht neerleggen bij de politie of
het parket. Dit kan op verschillende manieren gebeuren, telkens met
specifieke eisen en gevolgen. Het is goed die te kennen voor u eraan begint!
U doet boodschappen in de stad en uw handtas wordt gestolen. Of u treft uw
wagen beschadigd aan. Dan kunt u klacht neerleggen bij de politie, maar u
mag de feiten ook zelf op papier zetten en een brief sturen naar het parket.
I. Een klacht bij de politie
Als benadeelde van een misdrijf beschikt u over rechten die u bij het begin
van het verhoor moeten worden voorgelezen.
U hebt het recht dat het verhoor wordt opgenomen in uw eigen
bewoordingen. Ook kunt u bepaalde opsporingshandelingen vragen, maar de
politie is niet verplicht hierop in te gaan.
Tip: Bereid u goed voor. Vat de feiten bondig en overzichtelijk samen. Zoek,
zo mogelijk, een antwoord op de vragen: wie, wat, waar, wanneer, hoe en
waarom. Breng eventueel bewijzen aan, maak melding van getuigen en
verduidelijk uw nadeel of het nadeel van derden.
U mag gebruik maken van nota's en documenten. U mag ook eisen dat ze bij
het proces-verbaal worden gevoegd.
Tip: Als u tijdens het verhoor meent dat u thuis nog nuttige documenten
hebt, mag u vragen dat het later wordt voltooid.
Op het einde van het verhoor krijgt u een ontwerp van proces-verbaal te
lezen.
Tip: Doe dit zeer grondig en eis de aanpassingen of verbeteringen die u nodig
acht alvorens het te ondertekenen. Hierna zult u nooit meer kunnen beweren
dat het verklaringen bevat die u niet hebt afgelegd!
Indien u de taal van de politieambtenaren niet machtig bent, wordt een
beroep gedaan op een tolk of wordt uw verklaring vertaald.
U hebt het recht een kopie te vragen van het proces-verbaal.
Tip: Vraag steeds naar het nummer van het proces-verbaal en het bevoegde
parket zodat u de zaak kunt opvolgen (zie verder).
11. Een brief naar het parket
De procureur des Konings mag op eigen initiatief onderzoeken instellen,
maar ook u als burger kunt feiten melden aan het parket. U hoeft dan niet
naar het politiebureau te gaan, maar schrijft een brief naar het parket waarin
u de
feiten vermeldt. Het is wel geen echte klacht zoals u die bij de politie kunt
indienen, maar uw brief kan wel dezelfde gevolgen hebben.
Hou er rekening mee dat een dergelijk schrijven een onderzoek op gang kan
brengen, maar dat het u geen enkel recht verschaft! Om bepaalde rechten te
krijgen, moet u een "Verklaring van benadeelde" afleggen (zie verder) of u
burgerlijke partij stellen bij de onderzoeksrechter (idem). Let op. Het parket
wordt overstelpt met klachten, in de praktijk worden er heel wat
geseponeerd (zonder gevolg geklasseerd).
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Maar altijd:
Verklaring van benadeelde!
Door het formuleren van een klacht (bij de politie of d.m.v. een brief) hebt
u nog geen hoedanigheid als benadeelde. Dit betekent dat u bijvoorbeeld
nog niet het recht hebt om op de hoogte gebracht te worden van wat er
verder met uw klacht gebeurt. U verneemt dus niet wanneer de zaak voor
de rechtbank komt, zodat u de kans zou ontlopen om een
schadevergoeding te krijgen voor de strafrechter.
Pas als u de hoedanigheid van benadeelde partij krijgt, maakt u kans op
een vergoeding voor de strafrechter. Die krijgt u door een verklaring af te
leggen (of te laten afleggen door uw advocaat) op het secretariaat van het
parket. Deze verklaring verleent u volgende rechten:
U te laten vertegenwoordigen of bijstaan door een advocaat;
Op de hoogte te worden gebracht van de eventuele seponering en de
reden daarvan;
Op de hoogte te zijn van de vaststelling van een zittingsdag voor het
onderzoeks- of vonnisgerecht.
Tip: Als benadeelde van een misdrijf kunt u in vele gevallen aanspraak
maken op de dekking van een verzekeringspolis. Kijk uw algemene
rechtsbijstandsverzekering of familiale polis na!
Let op
Voor lasterlijke aangifte!
Als u een strafklacht neerlegt tegen een persoon die later wordt
vrijgesproken, kan die in bepaalde gevallen een klacht tegen u neerleggen
wegens lasterlijke aangifte. Als u niet zeker bent over de identiteit van de
dader, legt u daarom beter klacht neer tegen onbekenden. In uw verhoor
kunt u uw vermoedens nog altijd melden. Wie klacht neerlegt wegens
laster of eerroof kan geconfronteerd worden met een onderzoek... . tegen
zichzelf.
Uw klacht geseponeerd?
Als benadeelde persoon hoeft u zich niet neer te leggen bij een eventuele
seponering. U hebt volgende mogelijkheden:
Voor ernstige misdrijven (niet voor kleinere pekelzonden) kunt u een
gerechtelijk onderzoek op gang brengen door klacht met burgerlijke
partij stelling neer te leggen bij de onderzoeksrechter. Hiervoor moet u
een door hem bepaald bedrag (meestal 150,00 tot 750,00 €) betalen.
Deze som krijgt u terug wanneer later een veroordeling volgt. Er is dan
geen klassering zonder gevolg meer mogelijk, de onderzoeksrechter zal
steeds onderzoeksmaatregelen nemen en de raadkamer zal hoe dan ook
uitspraak doen over de zaak.
In bepaalde gevallen kunt u ondanks seponering de vermoedelijke dader
ook rechtstreeks laten dagvaarden voor de strafrechter en
schadevergoeding eisen. Raadpleeg hierover uw advocaat.
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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

Activiteiten vaderlandslievende verenigingen Oostende
Maand Juli 2013
Zondag 21 jul 10.15 hr VOSVAMO - Verzameling aan monument ZM. Koning Leopold
I voor de bloemenhulde later in de St.Petrus en Pauluskerk “
Te Deum "
13.00 hr
VOSVAMO – Feestmaal in de zaal “Ten Stuyver “
Zondag 28 jul 10.30 hr Dynastie : Herdenkingmis St Jozefskerk -ZM.Koning
Boudewijn
Maand Augustus 2013
Zondag 04 aug 10.00 hr Nieuwpoort –Herdenking van ZM .Koning Albert I en de
Helden van den Yzer
Zondag 18 aug 11.00 hr KUKOL - Bloemenhulde aan het monument ZM. Koning
Leopold II (Zeedijk – 3 gapers)
Maand September 2013
Zondag 15 sep 10.00 hr KFMB –Jaarfeest – Bloemenhulde aan het monument 3° Linie
Regiment
Zondag22 sep ?
3Li herdenking Houthulst - busreis
14.00 hr Marine club – Chinese maaltijd

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

