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Voorwoord
Beste Vrienden,
Naar de eindejaarsfeesten toe, wil ik graag in naam van het bestuur en mijzelf al onze
leden, weduwen, sympathisanten, adverteerders en hun familie een Vrolijk Kerstfeest en
een Gelukkig Nieuwjaar toewensen.
Voor hen die afscheid moesten nemen van een dierbare, wensen wij veel sterkte toe in
deze eindejaarsperiode.
Wat de toekomst van de vereniging betreft, hangt dit vooral af van de interesse van
allen.
Daarom roep ik iedereen op om nieuwe oprustgestelde onderofficieren te motiveren, om
bij de vereniging aan te sluiten. Tevens zo veel mogelijk ledenvergaderingen bij te wonen
en eventueel een bestuursfunctie op te nemen.
Een klein minpuntje is dat sommige leden ons tijdschrift “DE KLAROEN” niet
voldoende lezen en daardoor niet op de hoogte zijn van eventuele veranderingen.
Tot slot hopen wij U allen terug te zien in goede gezondheid op onze nieuwjaarsreceptie
op donderdag 09 januari 2014.
NB: Nieuwjaarsreceptie GRATIS, doch inschrijven en lidgeld 2014 reeds betaald hebben.
Prettige Feesten,
De Voorzitter
&&&&&&&&&&&&&&&&
Secretariaat
NIEUWE LEDEN 2014.
Wij heten de volgende Ex-Onderofficieren van harte welkom in onze Koninklijke Maatschappij.
HALLUMIEZ Marcel - DE MOOR Godfried - D’HAEN Guido
EREDIPLOMA VAN VANDELDRAGER
LASON Maurice Ministrieel Besluit van nr 92674 van 03 sep 2013
MEDAILLE VAN DE EX-ONDEROFFICIER.
Volgende leden komen in aanmerking voor het verkrijgen van de Medaille van Ex-Onderofficier in
het jaar 2014.
LOWART André
OLLIGSCHLAEGER Robert
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 2014.
DEWULF Etienne
PAUWELS Pierre
LASON Maurice
Nieuwe leden voor het bestuur worden gezocht. Zij die hun kandidatuur voor het bestuur willen
stellen, moeten dit minstens 15 dagen vóór de statutaire vergadering van 13 maart 2014 doen
en dit schriftelijk richten aan het secretariaat (art. 15 van de statuten).
Er wordt gevraagd om tegen 15 februari 2014 de kandidaturen te laten geworden op volgend
adres : Slachtersstraat 2 bus 4, 8400 Oostende.
Er wordt tevens een reserve vaandeldrager gezocht om bij afwezigheid van Lason Maurice, deze te
vervangen.
Andere ledenvoorstellen die kunnen gesteld worden op deze vergadering, worden verwacht bij
de secretaris vóór 01 maart 2014.
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Agenda
Activiteiten in het jaar 2014
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 09 januari 2014
 verwelkoming door de voorzitter
 verslag en mededelingen
 Nieuwjaarsreceptie
 koffietafel en tombola
Donderdag 13 februari 2014
 verwelkoming door de voorzitter
 verslag en mededelingen
 Optreden showtime Martin en vriend

koffietafel en tombola
Donderdag 13 maart 2014
 verwelkoming door de voorzitter
 verslag en mededelingen
 Statutaire algemene vergadering
 koffietafel en tombola
Donderdag 10 april 2014
 verwelkoming door de voorzitter
 verslag en mededelingen
 Quiz (allerlei) met Robert Dhondt
 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.
– 06 jan – 27 jan – 17 feb – 10 mar – 31 mar – 21 apr – 12 mei – 02 jun – 23 jun – 14
juli – 04 aug - 25 aug – 15 sep – 06 okt – 20 okt – 17 nov – 08 dec

-43. Planning
Bestuursvergaderingen
03 jan – 07 feb – 07 mar – 04 apr – 02 mei – 06 jun – 05 sep – 03 okt – 07 nov – 05
dec
Ledenvergaderingen
-09 jan – 13 feb – 13 mar – 10 apr – 08 mei – 11 sep – 09okt – 13 nov – 11 dec
4. Koningsdag 2014
Zaterdag 15 november
Ledenvergadering VOSVAMO 2014
Woensdag 15 jan-19 feb-19 mar-16 apr-21 mei-18 jun-17 sep- 15 okt-19 nov-17 dec
Opmerking : 17 dec Bijzondere vergadering + maaltijd
Maaltijd GRATIS voor vaandeldragers vereniging

Algemene statutaire vergadering 2014
Agendapunten:
1. Opening vergadering en welkomswoord door de voorzitter
2. Eerbetuiging aan de overleden leden
3. Werkingsverslag – Overzicht dienstjaar 2013 door de secretaris
4. Financieelverslag 2013 door de penningmeester
Verificatieverskag door de revisoren rekeningtoezichters
Ontlasting aan de penningmeester en de raad van bestuur
Aanstelling 2 nieuwe kascommisarissen boekjaar 2014
Raming begroting 2014
5. Verkiezing conform statuten
Bestuursleden einde mandaat : DEWULF Etienne, PAUWELS Pierre, LASON Maurice
6. Lidgeld 2014
7. Aanpassen statuten
8. Vragen door de leden schriftelijk gericht aan het bestuur voor 31 Jan 2014
9. Afsluiten algemene vergadering.
&&&&&&&&&&&&&&&&

Een man uit ons midden
Dhr VERHELLE ARSENE
In de kledij van muzikant van de Gidsen
aan het stedelijk monument te Oostende

Uit Sympathie
Hilda Seys - Meetje van Mariakerke
van Haeren Robert - V.O.S.V.A.M.O.
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Wij hebben het overlijden vernomen van
Mvr Georgina Haeck
Erelid van onze vereniging
Met haar 105 jaar oudste lid
Geboren te Oostende op 09 maart 1908
en er overleden op 26 augustus 2013.
Mvr Rose-Anne Verheye
echtgenote van de heer Omer Provoost
Geboren in Zeebrugge op 24 februari 1935
en vredig ingeslapen in Brugge op 4 september 2013.
Langs deze weg, biedt de Koninklijke Maatschappij der Ex-Onderofficieren van
Oostende, haar innige deelneming aan de familie
&&&&&&&&&&&&&&&&

Verslag ledenvergadering 12 september 2013
De ledenvergadering wordt geopend door de voorzitter die de 45 aanwezige leden hartelijk begroet na de drie
maanden pauze tijdens de zomermaanden. Na de minuut stilte voor de overleden leden begroet hij de spreker
van de dag, Mr DE BLOCK, gedeputeerde van de provincie West-Vlaanderen.
De spreker opent zijn betoog met een lof woord voor de vereniging, die er telkens in slaagt een 50 tal leden te
mobiliseren voor de bijeenkomst. Hij maakt ook een vergelijking van de RMT van vroeger met het leger. Beide
waren in de goeie tijd allemaal vrienden onder elkaar en dit is merkbaar door de verbondenheid die nog bestaat
onder de oudgedienden, zowel bij de RMT als bij de ex-militairen. Vervolgens schetst hij zijn loopbaan van
Oostende tot gedeputeerde te Brugge
Voor hij gedeputeerde werd van de provincie was hij 18 jaar voorzitter van het OCMW te Oostende, die hij
omvormde naar het sociaal huis, en daarvoor was hij vakbondsafgevaardigde bij de RMT waar hij de ontbinding
ervan heeft meegemaakt. De teloorgang van de RMT was deels te wijten aan de terugval van de Engelse
toeristen door de waardevermindering van het Britse pond en het te duur worden van de overzet waardoor de
RMT verlieslatend werd.
Als gedeputeerde houdt hij zich bezig met toerisme en toeristische activiteiten in de provincie waarbij zijn
bijzondere aandacht naar de kust blijft gaan die de belangrijkste toeristische sector van West-Vlaanderen is. Deze
sector heeft een omzet van meer dan 1 miljard euro en heeft een tewerkstelling voor 52000 personen. Bij deze
tewerkstelling is er veel plaats voor mindergeschoolden. De doelstelling is de tewerkstelling te verbreden over het
ganse jaar in plaats van enkel de zomermaanden en schoolverloven.
De uitgaven per persoon zijn gedaald van 45 naar 41 euro per dag. Meer volk lokken kan het verlies aan
inkomsten opvangen. De verblijfsduur in het verleden van 8 tot 14 dagen is gedaald naar 4.5 dagen. De tijd dat
men het ganse verlof aan de kust doorbracht is voorbij. Door een grotere en gemakkelijke mobiliteit heeft het
verblijfstoerisme plaats geruimd voor het dagtoerisme met het fileleed erbij.
Westtour neemt verschillende initiatieven om “all weather” activiteiten te ontwikkelen zodat de kust gans het jaar
toeristisch aantrekkelijk zou zijn. Deze activiteiten moet men zeker aantrekkelijk maken voor de jongeren.
Het maritieme, de visserij en alles wat er rond hangt moet men toeristisch promoten.
Het domein Raversijde, nu verscholen in de duinen, is aan renovatie toe waarbij een toegang moet komen aan de
zeedijk zodat het meer zichtbaar wordt voor de toerist.
Men had het gevoel dat hij nog veel meer te vertellen had, maar ondertussen was de voorziene spreektijd
overschreden en sloot hij zijn interessante spreekbeurt af.
De voorzitter dankte de spreker en overhandigde hem het traditioneel geschenk.
Vervolgens werd overgegaan tot het verkopen van de lotjes voor de tombola met alweer een overvloed aan
prijzen die de gelukkige winnaars in ontvangst mochten nemen.
De eerste ledenvergadering na de zomer zat erop en we zien elkaar terug op 17 okt voor een spreekbeurt over
de wijzigingen in het schoolsysteem te Oostende.
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Verslag ledenvergadering 17 oktober 2013
De 56 aanwezige leden werden welkom geheten door onze feestleider John Verpoucke, gezien
onze voorzitter buiten zijn wil verhinderd was. Na het moment stilte voor onze overleden leden
werd de spreker van de dag, Alain Geldof, adjunct-directeur VTI voorgesteld. De spreekbeurt ging
over de schoolgemeenschap van het katholiek onderwijs in Oostende die de volgende scholen
omvat : - Petrus en Paulus Oostende – Sint-Andreasinstituut Oostende – Sint-Godelievecollege
Gistel en Ter Strepe Middelkerke.
Tijdens de uiteenzetting werd gewezen op de verschillende onderwijsvormen die in de scholen
worden gegeven. Zo kan in het O.L.V.-college en Sint-Andreasinstituut de 1ste graad ASO worden
gevolgd, terwijl in het Sint-Jozefinstituut, VTI Oostende, Sint-Godelievecollege en SintLutgardisinstituut 1ste graad TSO en BSO worden aangeboden. De opleiding in Ter Strepe bevat
een observatiejaar en nadien BUSO, zijnde keuken, onderhoud en tuinbouw.
Petrus en Paulus geven les aan 2448 leerlingen onderverdeeld als volgt: Petrus en Paulus
centrum 1203 lln., O.L.V.-college 787 lln. en Sint-Jozefinstituut 416 lln. Petrus en Paulus West
hebben 1245 lln. waarvan 899 lln. in VTI, onderverdeeld in 759 in het voltijds onderwijs en 140 in
het deeltijds onderwijs. Sint-Lutgardisinstituut heeft 346 lln. Sint-Andreasinstituut heeft 591 lln.,
Sint-Godelievecollege 1049 lln. en Ter Strepe tenslotte geeft les aan 86 lln., wat uitkomt op een
totaal van 4174 leerlingen in de schoolgemeenschap.
De schoolgemeenschap heeft ook een centrum voor leerlingenbegeleiding waar volgende
problemen kunnen worden bijgestuurd: Vragen over studiekeuze en onderwijsloopbaan –
Moeilijkheden bij het leren en studeren – Preventieve gezondheidszorg en psychisch en sociaal
functioneren op school en thuis.
In het VTI Oostende worden volgende studiegebieden aangeboden: mechanica – elektriciteit –
hout – bouw - schilderen en decoratie. ASO is geschikt voor leerlingen met interesse voor
techniek, technologie en wetenschappen. Wie wil weten hoe iets ineen steekt en het niet kan
laten om alles uit de natuur te verzamelen zit hier op zijn plaats. AW- wetenschappen voor wie
sterk is in wiskunde en in AT-techniek staan technische activiteiten voorop. Wie leergierig is en
op zoek gaat naar het “waarom” heeft doorstroom mogelijkheden in industriële wetenschappen,
elektromechanica en technische wetenschappen en kunnen deze leerlingen in principe master
studies aan.
Industriële wetenschappen omvat: Studeren - Algemene vorming & interesse voor mechanica en
elektriciteit en wetenschappen - Praktisch verstand: labo en praktijkoefeningen - Zin voor
nauwkeurigheid – Probleem-oplossend denken – Wiskunde - Logische verdere studies:
industrieel ingenieur, bachelor, wetenschappen.
Elektromechanica omvat: Studeren - Algemene vorming & interesse voor mechanica en
elektriciteit - Praktisch verstand: labo en praktijkoefeningen - Aanleg hebben voor
nauwkeurigheid: integrale kwaliteitszorg is een doelstelling. Geschikt voor verstandige, praktisch
aangelegde leerlingen- logische verdere studies: bachelor
Het profiel voor technische wetenschappen is belangstelling voor wiskunde en wetenschap, talen
zijn niet echt je ding. Het biedt doorstroming naar scheikunde, farmacie, veeartsenij.
Als je een goede vakman wil worden is het BSO je ding. Je krijgt dus veel praktijk. Na zes jaar krijg
je een getuigschrift en een diploma na het zevende jaar.
De schoolgemeenschap heeft ook enkele raden ter begeleiding van de opleiding, namelijk een
leerlingenraad, een ouderraad, een schoolraad en het LOC ( lokaal onderhandelingscomité )
Door de contacten met de bedrijven worden aan de leerlingen stages, opleidingen in VDAB
jobbeurs voor leerlingen en nascholing voor mogelijk gemaakt.
Na de uiteenzetting konden vragen gesteld worden die uitgebreid werden beantwoord.
Na deze leerrijke en verhelderende uitleg over de schoolgemeenschap van het katholiek
onderwijs in Oostende werd de spreker bedacht met het traditioneel geschenk.
Onze voorzitter was ondertussen aangekomen en nam het woord om de tombola in goede banen
te leiden. Bij de vele aangeboden prijzen was het bijna onmogelijk niet tot de gelukkigen te
behoren. Met nog een gezellige babbel onder elkaar was het ondertussen tijd geworden om
huiswaarts te keren, met de afspraak elkaar terug te zien op donderdag 14 november 2013 voor
een Oostendse namiddag. Quiz / show met Rosita Van Elslander en team, koffietafel en
tombola.
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Gezien twee dagen later koningsdag wordt gevierd, hadden we deze kleinere opkomst
verwacht. Toch waren 32 leden opgekomen om deel te nemen aan de quiz met Rosita Van
Elslander die het Oostende dialect levendig houdt. Vooral leden van buiten Oostende waren
de afwezigen, mogelijk omdat ze twee dagen later terug de verplaatsing moesten maken of
omdat ze hun kennis van het Oostendse dialect als onvoldoende inschatten. Het Oostendse
dialect is echter springlevend. Dat bewijst zij met voordrachten en quizzen. zij is de motor
achter de cursus 'Ostèns voor beginners' in dienstencentrum De Blomme. Rosita geeft toe dat
ze de mosterd bij anderen haalde. Uiteraard haalt ze ook veel uit het Oostendse
Woordenboek, het naslagwerk van Roland Desnerck.
Veel geboren Oostendenaars denken dat ze het dialect beheersen. Maar bij een testje blijkt
dat ze nog veel woorden niet kennen. En deze test was de inzet van de ledenvergadering.
Bij het openen van de ledenvergadering door de voorzitter werd echter aangekondigd dat
Rosita wegens ziekte niet kon aanwezig zijn, maar geen nood de voorzitter en de feestleider
hadden de nodige documenten bij om de quiz toch te laten doorgaan.
Er werden ploegen van vier personen gevormd zodat in onderling overleg het maximum van
de antwoorden op de vragen kon gevonden worden.
Een eerste lijst voor de quiz werd in twee exemplaren aan de ploegen verdeeld door John.
Deze lijst met als titel “Ostênsjhe klaps mét Rosita” en” A Be Ce Roende” , bevatte 24
dialectwoorden die ik als niet Oostendenaar met moeite kon lezen. Enkele voorbeelden : Mé
rooj of Zjistevint en Oempetént, woorden waar ik nog nooit van gehoord had. Gelukkig zat ik
in een ploeg met een rasechte Oostendenaar die ons de betekenis van deze onbekende
woorden kon vertellen. Toch bleek zijn en onze kennis te beperkt om de maximum score te
halen, wat een andere ploeg wel bereikte.
Bij de tweede reeks bleken de 24 woorden Chinees geschreven met westerse letters, nog wat
moeilijker dan de eerste. Daar vond ik de woorden sjhiertsje, ramulte, kardjasn, kalepingsje
en nog veel meer van die voor mij rare woorden. Weer was het Oostendse koppel in mijn
ploeg die de betekenissen het best kon verklaren, maar weer net niet genoeg om de volle
score te halen.
Om te besluiten kregen we nog enkele raadseltjes in het Oostendse dialect voor geschoteld
die moesten opgelost worden.
1. Er ligt e sjhip in 't woater on de koaje
An de ziekant hangt er e touwlaire
E r zien 10 tértn te zien
De tértn stoan 13 cm va mekoar
't Is hoog woater
't Woater stiegt me 30 cm per eure
Achter 3 euren hoevele tértn stoan er nog boovn woater?
2. De deen die hém makt wilt hém nie hen
De deen die hém kopt goat hém nie gebruukn
Én de deen die hém nodig héd wit 't e nie mai
Wa is't da'k zoekn
Zie zo, begint er maar aan. In het volgende verslag krijg je de oplossing.
De mannen van de marine hadden natuurlijk een beetje voordeel bij de eerste vraag. Niet
omdat ze het direct konden lezen maar ook omdat ze de vraag begrepen.
Na deze plezante quiz waarbij ik veel vertalingen heb gehoord die kant nog wal raakten en
veel werd gelachen was het tijd voor de traditionele tombola. Rita en Eddy werkten deze
zoals naar gewoonte af.
Tijd voor het afscheid bij de snel opkomende duisternis.
De verslaggever ter plaatse
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Zoals verleden jaar was de spreker op de laatste ledenvergadering van het jaar 2013 inspecteur Marc
Strubbe van de lokale politie. Er waren 49 personen komen luisteren naar de uiteenzetting van de
inspecteur. De spreker werd aangekondigd door onze feestleider John Verpoucke gezien de
onbeschikbaarheid van onze voorzitter, die van een welverdiende korte vakantie genoot.
Aan de leden werd vooraf gevraagd welke thema’s ze graag eens uitgelegd wilden krijgen maar er
waren weinig of geen thema’s binnengekomen bij het bestuur. De spreker had dan uit zijn ervaring
het thema wijkwerking gekozen om over te spreken. De wijkagent is dan ook de
politievertegenwoordiger die het dichtst bij de bevolking staat en wellicht het eerste
aanspreekkanaal is naar de politie toe. De beamer was geplaatst, het scherm was ontplooid en de
laptop was aangesloten zodat de powerpointpresentatie de spreekbeurt kon ondersteunen. Nu bleek
de presentatie gemaakt op een andere PC dan deze aanwezig in de zaal en ook nog in een recentere
versie dan deze op de laptop waardoor de presentatie niet kon worden vertoond. Geen nood de
inspecteur kon ook zonder deze ondersteuning vlot over de wijkwerking vertellen.
De historiek
Sinds mensenheugenis kan men de wijkpolitie niet meer uit het straatbeeld bannen. De naam
evolueerde van 'Quartus' (kwartiermeester) bij de Romeinen, tot 'champetter' in de eerste helft van
de 20ste eeuw, naar 'wijkagent' op het einde van de 20ste eeuw om te eindigen als ' wijkinspecteur'
in de hedendaagse moderne politiecultuur. Alhoewel de taak van de champetter en de wijkagent
evolueerde van een niet politionele naar een meer gemeenschaps- en informatiegerichte opdracht,
bleef het belang om 'dicht bij de bevolking te staan' behouden.
Takenpakket
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

Samenwoonst en gezinshereniging van vreemdelingen;
Onderzoeken en seinen van niet aangifte woonstveranderingen;
Uitvoeren van parketopdrachten in het kader van verkeersongevallen en
verkeersovertredingen
Verkeerstoezicht in schoolomgevingen;
Signaleren van schade aan het openbaar domein
Signaleren en formuleren van mogelijke oplossingen van verkeersproblemen; - opsporen van
sluikstorten en het uitvoeren van verder onderzoek naar de dader; - toezicht op
speelterreinen;
Participatie aan sociale buurtvergaderingen in risicowijken;
Verkeersregeling tijdens voetbalwedstrijden; - Bevragingsbank voor de eigen en andere
politiecollega's;
Aanwezigheid op grote evenementen in hun zone;
Verkeersregeling bij wielerwedstrijden in hun zone;
Onderzoek bij een aanvraag tot het aanleggen van een parkeerplaats voor personen met een
handicap.

De wijkagent wordt verondersteld de wijk te kennen waar hij verantwoordelijk is zodat hij zelf zaken
die niet normaal zijn kan erkennen. Oudere wijkagenten verdwijnen door pensionering en worden
door jongere agenten vervangen die de wijk nog moeten leren kennen. Er is wel een
verantwoordelijke hoofdinspecteur die de jonge agenten met raad en daad kan bijstaan. Indien geen
gehoor bij de wijkagent kan men steeds bij deze verantwoordelijke of de commissaris terecht.
Na de leerrijke uitleg over de wijkwerking konden vragen gesteld worden. Talrijke vragen werden
gesteld over nieuw rijbewijs, parkings van warenhuizen, wegmarkeringen, parkeren met aanvullende
borden, voorbehouden plaatsen voor zorgenverstrekkers, gehandicaptenkaart enz. Op alle vragen
werd door de inspecteur een antwoord gegeven zodat we op deze gebieden ook nog wat wijzer
werden. Tevens werd ons gezegd dat er nog veel ongeldige gehandicaptenkaarten in omloop zijn,
deels van overleden personen waarvan, de familie de kaart niet heeft ingeleverd of om andere reden.
Om het misbruik te kunnen beteugelen moet men de gebruiker echter op heterdaad betrappen, wat
niet gemakkelijk is doordat de misbruiker zeker de kaart niet zal gebruiken als er politie toezicht is.
Om 15.30 hr werd de spreekbeurt beëindigd. John bedankte de spreker met het traditioneel
geschenk waarna door Jacques Somers en echtgenote de tombola werd voorbereid.
Het was weer een gezellige en leerrijke ledenvergadering. Alvorens huiswaarts te keren werden er al
afspraken werden gemaakt voor de nieuwjaarsreceptie op donderdag 09 jan 2014.
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Koningsdag 16 november 2013
Ons traditioneel feest ter gelegenheid van Koningsdag vond dit jaar plaats op zaterdag 16
november. Vanaf 11.45 hr stonden Raymond en Jacques paraat aan de ingang van het
Koninginnehof om de 109 deelnemers te verwelkomen en hun tafelplaats aan te wijzen. In
afwachting van aanvang van het feestmaal, kwam iedereen samen in de receptiezaal voor de
eerste begroetingen.
Omstreeks 12.30 hr namen allen plaats aan de mooi versierde tafels. Staande vaantjes,
driekleuren-linten en mooie menukaarten gaven een zeer verzorgde indruk. Een pluim voor
de organisatoren.
Tijdens zijn korte toespraak, bedankte de voorzitter de aanwezige vaderlandslievende
verenigingen voor hun aanwezigheid. Afdeling Brussel met zeven leden, waaronder de
voorzitter Dhr Jacques Verheyden en de nationaal ondervoorzitter Julien Willendyck met
dames. Afdeling Kortrijk met voorzitter Gilbert Declercq en dame waren vergezeld van 6
personen. 2 vertegenwoordigers ten slotte uit het Franse Rijsel met voorzitter Jean-Paul
Bouchet
Na een ogenblik stilte voor onze overleden leden, werd voor de eerste maal de toast aan
Z.M.Koning Filip gebracht. De ceremoniemeester John las het postogram voor gericht aan de
koning.
DJ Sandy speelde eerst het Frans vaderlandslied ter ere van
onze Franse genodigden, gevolgd door de Brabançonne.
Waarna het banket kon aanvangen.
De eerste dans werd ingezet en al gauw was de dansvloer te
klein voor de talrijke danslustigen. Het feestmaal was
heerlijk en de ambiance navenant.
Tussendoor werd ook het officieel gedeelte afgewerkt. De te
huldigen leden werden door bestuurslid Pierre Pauwels
uitgenodigd voor de uitreiking van de medailles en diploma.
Roland Bonte, Moerman Jaak, Nuyttens Lucien en Van
Hoolandt
Georges
werden
door
de
nationale
ondervoorzitters Julien Willendyck en John Verpoucke de
“Medaille van de Onderofficier” opgespeld. De
gedecoreerden werden onder warm applaus gefeliciteerd.
Pierre nodigde ten slotte Maurice Lason uit. Voorzitter Eddy
Coenye
overhandigde
hem het “
Erediploma
van vaandeldrager” met oprechte felicitaties.
Er waren ook nog bloemen voor onze gastvrouw
Greet van het Koninginnehof.
DJ Sandy speelde tot 19.00 hr. De stemming
bleef behouden tot het einde. Alle deelnemers
konden tevreden huiswaarts keren na een
geslaagd banket. Er werden reeds afspraken
gemaakt om elkaar volgend jaar terug te zien.
Er werden heel wat foto’s gemaakt door enkele
leden.
Deze zullen op de website www.ex-ooffr.be van
de vereniging gepost worden.
&&&&&&&&&&&&&&&&
Op 23 nov mocht onze voorzitter een dank woord ontvangen van het Hoofd van het Militair
Huis van de Koning met volgende tekst
Mijnheer de Voorzitter,
De blijken van trouw aan de Dynastie die u Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin
betuigde naar aanleiding van het Feest van de Koning, hebben Hen zeer getroffen.
Zij gelasten me met de eer om u, evenals al diegenen van wie u de tolk was, van harte te
danken voor deze warme uiting van sympathie en aanhankelijkheid aan het land en het Vorstenhuis.
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Daguitstap 19 sep 2013
De VRT in de voormiddag en de Kazerne DOSSIN met zijn memorial, museum en documentatiecentrum over Holocaust en mensenrechten in de namiddag waren de bestemmingen van deze
uitstap. 42 personen hadden zich ingeschreven en verzamelden rond 0745 hr aan de visserijschool
J.Bauwens waar de bus om 0750 hr vertrok. Bij een tussenstop aan de afrit Loppem stapten nog 3
deelnemers op en kon de rit naar Brussel verder gezet worden.
De traditionele grote files bleven uit en met enkele kleine vertragingen van een paar minuten
bereikten we de hoofdstad Brussel. Een omleiding ter plaatse dwong de chauffeur langs onbekende
weg rond te rijden waardoor we met vertraging aan de VRT aankwamen. Onze komst was gemeld en
de twee voorziene gidsen wachtten ons op aan het onthaal. Door een ellenlange gang die het
gebouw in twee splitst, met langs links de RTBF en rechts de VRT werden we naar het achterste
gedeelte van het gebouw geleid. Twee groepen werden gevormd om aan de rondleiding te beginnen.
Gezien de beide groepen het zelfde bezochten maar in omgekeerde volgorde wordt in een niet
chronologische volgorde de bezochte plaatsen vernoemd. Studio 3 en 5 waar opnamen worden
gemaakt met publiek, namelijk “de 7 de dag” en “extra time”, leken ter plaatse veel kleiner dan dat
wat we op TV te zien krijgen. De gids gaf in verstaanbare woorden uitleg over belichting, klank
akoestiek, beeldopname, gebruik camera’s en nog veel meer. Langs een grote hal, waar de studiorekwisieten worden bewaard verplaatsten we ons naar andere studio’s. Er werd ook een studio
getoond waar opnames gebeuren zonder publiek en een blauwe kamer waar bvb opname gebeurt
waar de presentator alleen in een
blauw veld staat en de rest
technisch in het beeld wordt
bijgevoegd. Belangrijk bij zulke
opname is dat de presentator geen
blauwe kledij draagt. Een lid van
onze groep met een broek in het
zelfde blauw als de achtergrond
kwam dan ook zonder benen in
beeld omdat de blauwe kleur uit
het beeld wordt gehaald. Verder
was er ook een regiekamer waar de
technici, zowel beeld en klank, en
de regisseur alle beelden te zien
krijgen die door de camera’s
opgenomen worden en waar de
regisseur beslist welk beeld we in
Groepsfoto deelnemers
de huiskamer te zien krijgen.
Niettegenstaande we te laat waren hebben de beide gidsen hun rondgang volledig afgewerkt die
zodoende later eindigde dan voorzien.
De verplaatsing naar Mechelen voor het volgende onderdeel verliep vlot en rond 1230 hr waren we
aan het restaurant “Theatrium” waar het middagmaal genomen werd.
Om 1430 hr verplaatsten we ons naar het
museum van de Kazerne Dossin waar we
terug met gids de fototentoonstelling
bezochten.
Tussen 1942 en 1944 gebruikten de nazi's
deze oude legerkazerne als verzamelkamp
voor de deportatie van meer dan 25.000
Joden en zigeuners uit België en NoordFrankrijk naar Auschwitz-Birkenau. Een
memoriaal en een museum brengen dit
Zicht op de kazerne en museum
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is een krachtig baken dat contrasteert met de oude kazerne. Het Memoriaal, Museum en
Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten gedenkt, informeert over en waarschuwt
voor uitsluiting, discriminatie en massa-geweld vroeger en nu.
Dit museum kan zichzelf geslaagd noemen als het de bezoeker een beklijvend inzicht meegeeft in het
fenomeen van discriminatie en uitsluiting, in de kracht van de massa, in de handelingsmogelijkheden
van de enkeling in de context van groepsagressie van welke vorm dan ook. De boodschap van
Kazerne Dossin is dat, staande tegenover de agerende massa, je steeds op zoek moet gaan naar de
marge om ‘neen’ te zeggen.
Kazerne Dossin is een museum over België en de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog.
In de historische tentoonstelling staan drie thema’s centraal :
1/ het ‘Belgische luik’ in de Holocaust, in zijn Duitse en Europese context;
2/ het gedrag en de motieven van daders en de reacties van slachtoffers en omstanders;
3/ de traumaverwerking en het rechtsherstel. Dat alles wordt dan ingebed in een
mensenrechtenconcept dat aansluiting zoekt bij de fundamenten van de moderne democratische
rechtsstaat.
HOLOCAUST Het museum vertelt het verhaal
van de Jodenvervolging in België. Minder dan
vijf procent van de vanuit Mechelen
gedeporteerde Joden en zigeuners overleefde
de oorlog. Op de eerste verdieping
illustreren foto's, dossiers en getuigenissen
het leven van de Joden en de
zigeunerbevolking in België vóór de oorlog en
de verplichte registratie in het najaar van 1940.
Op de tweede verdieping wordt de steeds
toenemende discriminatie via uitsluiting,
confiscatie en beroving geschetst. Die
Foto wand gedeporteerden
ontwikkeling mondt uit in de Jodenster en de
internering in Kazerne Dossin. De derde
verdieping staat in het teken van de gruwel van de vernietigingscentra en van het blijvende trauma.
MENSENRECHTEN In de vaste opstelling en tijdelijke tentoonstellingen analyseert Kazerne Dossin
grove schendingen van de mensenrechten vroeger en nu. Welke mechanismen liggen ten grondslag
aan massamoord en genocide? Welk soort dynamiek kan een samenleving volledig doen
ontsporen? En welke rol speelt de massa in dit proces? Sleutelconcepten in dit thema zijn
massageweld en nondiscriminatie. Het museum nodigt de bezoekers uit om vragen te stellen en op
zoek te gaan naar antwoorden,
De eerste verdieping gaat over het thema ‘massa’:
de vraag hoe een staat kan omgaan met
diversiteit. Foto’s, dossiers en interviews
illustreren het leven van Joden en zigeuners in
België in de jaren 1920-1930. Daar tegenover staat
de grimmige evolutie in Duitsland in die periode.
In België stuikt de rechtsstaat in elkaar na mei
1940, met onder meer de verplichte registratie van
Joden in het najaar van 1940. Vanaf nu gaat de
bezetter in nauwe samenwerking met de Belgische
overheid
bepaalde
bevolkingsgroepen
discrimineren. Aangepaste multimedia brengen
deze schijnbaar ‘saaie’ administratieve kwestie tot
leven.
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‘angst’ centraal, met de steeds toenemende
Jodendiscriminatie vanaf de herfst van 1940.
De
nazi’s
maken
van
de
Joden
tweederangsburgers. In drie opeenvolgende
kamers kan de bezoeker via audioguides
kennismaken met 25 verhalen over concrete
gebeurtenissen, zoals beleefd en meegemaakt
in 1941, 1942…
In de zomer van 1942 beginnen de
Jodendeportaties en razzia's, soms met
medewerking van de Belgische politie. In
Noord-Frankrijk gebeurt precies hetzelfde. Het
museum probeert na te gaan wat je in die context kon doen. Het ingeschakelde lokale politiekorps
beweegt zich tussen collaboratie en verzet. De vervolgde Joden van hun kant reageren ontredderd,
wanhopig, en zoeken uitwegen.
De derde verdieping gaat in op het lot van
de Joden en zigeuners vanaf hun
gedwongen verblijf in de Kazerne Dossin.
Van daaruit vertrekken 28 treintransporten met 25.484 Joden en 352
zigeuners uit België en Noord-Frankrijk
naar Auschwitz-Birkenau, haast iedereen
zal omkomen. Een centrale unit behandelt
de genese van de planmatige Jodenuitroeiing door de nazi's in Oost-Europa.
Anderzijds zijn er de in België ondergedoken Joden, die terugvallen op de hulp
van zeer velen. Ook is er het georganiseerd, gewapende verzet, dat vele
Joden in zijn rangen telt.
Het museum gaat ook diep in op de
verwerking van het naoorlogse trauma. Het centrale thema van deze derde verdieping mag dan al
‘dood’ zijn, even belangrijk is de vraag hoe nadien nog leven mogelijk kon zijn voor de vervolgden die
het geluk hadden de oorlog te overleven. Uiteindelijk ging het dan toch om zowat 55% van de in1940
in België geregistreerde Joden.
De Kazerne Dossin heeft een geschiedenis die verder teruggaat dan WO II. Het geheel werd in 1756
gebouwd in opdracht van Maria Theresia van Oostenrijk en heette aanvankelijk ‘Hof van Habsburg’.
De stad stond in voor de bouw van de kazerne. Het gebouw diende aanvankelijk als infanteriekazerne
en huisde 2400 soldaten. Later werd het pand ook gebruikt voor niet-infanteristen en als
opslagruimte. Pas in 1936 kreeg het gebouw de naam Kazerne Dossin, voluit Kazerne Dossin de SaintGeorges, genoemd naar luitenant-generaal Baron Dossin de Saint-Georges.
Om 1700 hr was de begeleide rondgang gedaan en was ook het sluitingsuur van het museum bereikt.
De massa aan informatie daar aanwezig is teveel om te verwerken in de twee uur welke we daar met
gids aanwezig waren. Er is een ganse namiddag of zelfs een ganse dag nodig om alle info en zeker
deze op de tweede verdieping waar je met audioguides de verhalen kan beluisteren, te bekijken of te
beluisteren
De cafetaria sloot eveneens op dit uur zodat de reisleider het initiatief nam om ons nogmaals naar
het Theatrium te brengen waar we ’s middags het middagmaal genomen hadden, om een
consummatie te nuttigen.
De terugreis via Antwerpen verliep probleemloos. Moe en tevreden werden we op de
respectievelijke vertrekplaatsen veilig afgezet om dan huiswaarts te gaan.
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HITLERS VERGELDINGSWAPENS
De V1 (Vergeltungswaffe 1) De eerste kruisvluchtraket
De V1
De V1 was het eerste zogenaamde V-wapen, een Duitse
uitvinding uit de Tweede Wereldoorlog. In feite was de V1 de
eerste aanzet voor het latere kruisvluchtwapen.
In totaal zijn er meer dan 30.000 V1's geproduceerd. De naam
V1 (Duitse afkorting) was een afgeleide van Vergeltungswaffe 1
(Vergeldingswapen 1).
Eigenlijk
was
de
Links de aandrijving, rechts een doorsnede.
aanduiding Fieseler Fi
103 of FZG-76 (FZG betekende Flak Ziel Gerät ofwel
luchtafweerdoelapparaat).

Ontwikkeling
De V1 werd ontworpen door Robert Lüsser van de Duitse
vliegtuigfabriek Fieseler en Frits Gosslau van de Argusmotorenfabriek. Het ontwerp en testteam werd in Peenemünde
geleid door Wernher von Braun en Walter Dornberger.
De V1 had vliegtuigvleugels en staartvlakken. Ze werd
voortgestuwd door een Argus AS-014 pulserende straalmotor, een
variant van de reeds in 1932 door Paul Schmidt ontworpen
Een V1 wordt naar de lanceerbaan
gebracht

straalmotor. Hij kon een stuwkracht produceren van ca 300 kilogram
en gebruikte een doodgewone autobougie als ontsteking.
In technisch opzicht was de V1 eigenlijk een onbemand
straalvliegtuig. Hij kon een maximumsnelheid van 620 km/u bereiken en had een bereik van 240 km
(later werd dit 400 km).
De lengte bedroeg 7,9 meter en de spanwijdte 5,3 meter.
Een V1 woog 2.180 kilogram en had een springkop van 850 kilogram. De motor van de V1 liep op
gewone kerosine.
Het toestel was uitgerust met een
explosieve lading in de neus en
vloog door middel van een
primitieve straalmotoraandrijving
(pulserende straalmotor) en een
simpel geleidingssysteem op
eigen kracht naar zijn doel.

Testen en inzet
De eerste testvluchten vonden eind 1941 en begin 1942 plaats
vanaf Peenemünde. In juni 1944 hebben zelfs bemande
testvluchten plaatsgevonden om de mogelijkheid van
zelfmoordmissies te onderzoeken, maar die zijn niet in praktijk
gebracht. De meeste lanceringen vonden plaats vanuit
Frankrijk en West-Nederland. Later, in december 1944,
plaatste men nog een aantal installaties in Oost-Nederland.
Deze waren gericht op Antwerpen vanwege het
Ardennenoffensief.

Onderaardse fabricagelijn.
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– of als de brandstof op was – stopte de motor en dook de raket omlaag waarna bij de inslag de
springkop explodeerde.
Vanwege het kenmerkende pruttelende geluid dat de motor maakte kreeg de V1 van de Amerikanen
de bijnaam buzz-bomb. De Britten noemden hem doodlebug naar een groot zoemend Australisch
insect.

Geleiding
Het V1-geleidingssysteem was erg simpel en bestond uit een
automatische piloot gekoppeld aan een gyrokompas. Deze
stuureenheid regelde alleen de hoogte en de snelheid. De
afstand naar het doel werd slechts grofweg ingeschat nauwkeurigheid was geen vereiste - en een door een
propellertje in de neus aangedreven teller bepaalde wanneer
deze afstand was bereikt.
Voor de lancering werd de teller zodanig ingesteld dat deze
boven het ingeschatte doel op 0 kwam te staan. Tijdens de
vlucht dreef de luchtsnelheid het propellertje aan en na elke 30
omwentelingen liep de teller één tik terug. De teller stelde de
raket in de vlucht ook op scherp; dit gebeurde na ca. 60 km. Als de teller op 0 stond, werd het roer
door middel van een continu gespannen veer omlaag geklapt en
Omlaag duikende V1.
dook de raket omlaag.

Productie
De V1's werden voornamelijk geproduceerd door gevangenen die
als dwangarbeiders werden ingezet. Na de grote aanval op
Peenemünde door de Britse RAF in de nacht van 17 op 18
augustus 1943 werd de productie verplaatst naar Mittelbau-Dora,
een
reusachtige
ondergrondse
fabriek
onder het Kohnsteinmassief bij Nordhausen,
waar
duizenden
De ingang van de fabriek.
gevangenen
onder
onmenselijke omstandigheden moesten werken. Sommigen
onder hen zagen kans om met gevaar voor eigen leven
De geallieerde bevrijders voor de
sabotage te plegen aan de door hen geproduceerde V1's.
ondergrondse fabriek.

Lancering
De V1’s werden gelanceerd vanaf een soort katapultinstallatie - de Abschussrampe. Met een
generator werd druk opgebouwd en een bougie ontstak de straalmotor waarna een toestel door
middel van perslucht over 46 meter lange hellende rails onder een hoek van 6° de lucht in werd
geschoten.
Volgens Duitse gegevens zijn 8.564 V1’s naar Engeland en de haven van Antwerpen afgevuurd.
Hiervan trof circa 57% zijn doel; de overige werden door
de luchtafweer, sperballonnen of jagerinzet vernietigd.
Ook gingen er veel verloren door defecten bij de
lancering of tijdens de vlucht.
Een van de manieren om de V1 onschadelijk te maken:
een jachtvliegtuig tilt de vleugel van de raket op en
brengt hem zo uit zijn baan. Naast de P-51 Mustang en

-15de Tempest was de Spitfire Mk XIV het enige type dat hier snel genoeg voor was. Deze tactiek raakte
echter bekend bij de Duitsers die vervolgens detonators aan de vleugels monteerden die explodeerden
bij aanraking tijdens de vlucht. Dit maakte een eind aan de toepassing van deze simpele truc.

Inzet
Op 20 december 1942 vond mogelijk al een aanval met een V1 of anders een voorloper van de V1
plaats in Blerick, Venlo, maar zeker is dit niet. Die dag trof een projectiel de Maasbreesestraat in
Blerick. 17 inwoners van Blerick werden gedood. Ooggetuigen meldden dat het projectiel ongeveer
anderhalve minuut in de lucht te zien was alvorens het insloeg. Het projectiel was omgeven met een
krans van vuur en maakte een sputterend geluid. Vele direct betrokkenen dachten dat het om een V1
proefexemplaar ging. Het ruimen van de wrakstukken was omgeven met geheimzinnigheid en strenge
Duitse bewaking. Ooggetuigen maakten enkele dagen hiervoor melding van een houten
lanceerinstallatie op de Venlose heide? ook bekend als de Duitse vliegbasis Fliegerhorst.
De eerste gedocumenteerde V1-aanval op Londen vond plaats op 13
juni 1944, een week na de landing in Normandië. Tijdens het V1offensief vielen per uur 100 V1’ s op Londen. Over een periode van 80
dagen werden meer dan 6.000 personen gedood, meer dan 17.000
gewond en meer dan 1 miljoen gebouwen verwoest.
Op Antwerpen vielen in de periode van 7 oktober 1944 tot en met 30
maart 1945 2.448 V-1's.
Als gevolg van de aanvallen met V1’s vielen in geheel Europa ongeveer
40.000 gewonden, voornamelijk onder de burgerbevolking.

Op 13 juni 1944 viel de eerste V1 op Londen
naast de spoorwegbrug op Grove Road, Mile
End. Daar ziet men nu een herdenkingsplaat.
De ontploffing doodde acht burgers

De V1’s werden onder alle weersomstandigheden en op willekeurige tijden van de
dag gelanceerd en kwamen vaak midden in
woonwijken terecht. Hierdoor zaaiden ze veel
angst onder de bevolking.
V1 in een Duits museum

Na de oorlog
Aan het einde van de oorlog in Europa wisten de
Amerikanen en Sovjets een aantal V1's te
bemachtigen. De Amerikanen wilden ze gebruiken in
de strijd op de Stille Oceaan tegen de Japanners. Dit
is echter niet gebeurd. de V1's die waren
buitgemaakt hebben, net als de latere V2’s, dienst
gedaan als testobjecten voor hun eigen
wapenontwik-kelingsprogramma's.
V1 in een Frans museum.
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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://home.euphonynet.be/ex-ooffr
Lidgeld dient gestort op het rek. Nr. 000-0146912-54,
Europese overschrijving : Iban : BE42 0000 1469 1254 – BIC : BPOTBEB1
bij KIMPE P. J. Peurquaetstraat 18 / b2 , 84OO Oostende.
Het lidmaatschap bedraagt :
-10 euro : voor effectieve leden (gehuwd of samenwonend)
- 7 euro ; voor weduwen
Maatschappij van Ex-Onderofficieren Secretariaat:
Slachtersstraat 2 bus 4, 8400 Oostende. Tel 059/507848
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Antwoord vraag van de maand
Het is geen van allen, het is verloren tijd, want zij luistert toch niet !!!!!

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

