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Voorwoord
Beste Vrienden,
Na een zachte winter, is het nu het moment om vol goede moed aan de komende
lente te beginnen en de overtollige spekreserves, opgedaan op de
nieuwjaarsfeestjes en recepties, kwijt te spelen.
In onze vorige klaroen, werd aan de leden gevraagd om nieuwe en vooral
oprustgestelde onderofficieren te motiveren om bij onze vereniging aan te sluiten.
Met als resultaat 6 nieuwe leden tot op heden.
Waarvoor mijn dank.
Voor de komende maanden opteren we voor een shownamiddag, Quiz en gratische
bingo, afwisselend met eigen leden als spreker. Een keuze in samenspraak met
verschillende leden.
Ik stel echter vast dat veel verenigingen te kampen hebben met een leden- en
opvolgingsprobleem van bestuur,
waardoor bloeiende verenigingen hebben opgehouden te bestaan. Gelukkig bij ons
nog niet.
Blijf gezond , blijf deelnemen, want zoals steeds, afwezigen hebben ongelijk.
DANK U,
Uw Voorzitter
&&&&&&&&&&&&&&&&
Secretariaat
Rechtzetting
EREDIPLOMA VAN VAANDELDRAGER
LASON Maurice : lezen Ministrieel Besluit nr 92673 i.p.v. 92674 van 03 sep 2013
NIEUWE LEDEN 2014.
Wij heten de volgende Ex-Onderofficieren van harte welkom in onze Koninklijke Maatschappij.
923. ALAERTS Marcel
926. ROELS Robert
927. VAN DEN BERGHE Jean Pierre
GUILBERT Ferdinand

Wij hebben het overlijden vernomen van
Overleden lid:
689.STRUBBE Maurice
°13/10/1927
+09/11/2013 te Oostende
Langs deze weg, biedt de Koninklijke Maatschappij der Ex-Onderofficieren van Oostende, haar
innige deelneming aan de familie

Uit Sympathie
Hilda Seys - Meetje van Mariakerke
van Haeren Robert - V.O.S.V.A.M.O.
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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 10 april 2014
 verwelkoming door de voorzitter
 verslag en mededelingen
 Quiz (allerlei) met Robert Dhondt
 koffietafel en tombola
Donderdag 08 mei 2014
 verwelkoming door de voorzitter
 verslag en mededelingen
 Belevenis van Belgische persfotograaf in Duitsland-Mevr. J. Van de Putte
 koffietafel en tombola
Donderdag 11 sep 2014
 verwelkoming door de voorzitter
 verslag en mededelingen
 Opgraving van een Spitfire jachtvliegtuig- D. Verwerft
 koffietafel en tombola
Donderdag 09 oktober 2014
 verwelkoming door de voorzitter
 verslag en mededelingen
 Shownamiddag- Martin en eigen leden
 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.
– 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
– 04 apr – 02 mei – 06 jun – 05 sep – 03 okt – 07 nov – 05 dec
Ledenvergaderingen
– 10 apr – 08 mei – 11 sep – 09okt – 13 nov – 11 dec
4. Koningsdag 2014
Zaterdag 15 november
Ledenvergadering VOSVAMO 2014
Woensdag -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
&&&&&&&&&&&&&&&&

Daguitstap 29 april 2014.
Bestemming Gent :Lang leve de TV Expo , 60 jaar televisie.
Opstapplaatsen :1.Oostende station
2.Brugge station
0900 Vertrek Opstapplaats N°1
0910 Vertrek Opstapplaats N°2
0955 aankomst Station Gent Sint Pieters
1000 Vrij winkelen ,bezichtigen: rond Sint Baafskerk
1130 Vrij middagmaal in omgeving.
1330 Vertrek richting Sint Pietersabdij .Sint-Pietersplein 9 Gent
Tram of Bus nummers worden ter plaatse medegedeeld.
1400 Bezoek aan :Expo 60 jaar televisie—Lang leve de TV.
1800 Vertrek richting Brugge –Oostende
Opmerking: Trein tickets worden gekocht in station van opstappen , individueel of groepjes van
4.
Gelieve 15 minuten voor vertrek in het station te verzamelen.
Inkomstprijs voor het bezoek aan Sint Pietersabdij
Prijs +65 in groep minimum 15 personen : 10,00 Euro p/p
De betaling van de 10,00 euro moet toekomen uiterlijk op 23 april 2014 bij de penningmeester :
MR Kimpe Pierre, J.Peurquaetstr 18, 8400 Oostende.
Rekn° BE42 0000 1469 1254
Inschrijving is slechts geldig na storting.

Wat gaan we gaan bezoeken? Lang leve de tv!
In de tentoonstelling Lang leve de tv! 60 jaar televisie krijg je de unieke kans om een blik te
werpen achter de schermen van een selectie inmiddels legendarisch geworden
televisieprogramma’s.
Je wandelt er door meer dan 2000 m 2 televisiedecor en ontdekt er hoe televisie in de laatste
zestig jaar is geëvolueerd van een curiosum naar een niet meer weg te denken massamedium. Je
beleeft er de evolutie van de eerste ‘zwarte kastjes’ in de huiskamers van de jaren 1950 naar het
digitaal televisiekijken op tablets van vandaag. Je presenteert er zelf het journaal of weerbericht,
maakt foto’s in de keuken van Dagelijkse Kost of waant je Joske Vermeulen in het decor van de
Gaston en Leo eindejaarsshow. Er zijn ook wekelijkse evenementen gepland: meet & greets,
interviews en panelgesprekken, optredens enzovoort.
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Verslag nieuwjaarsreceptie 09 januari 2014
Het nieuwe jaar werd traditioneel ingezet
met de nieuwjaarsreceptie op 09 januari
2014, die zoals gewoonlijk plaatsvond in het
“Koninginnehof” in het Maria-Hendrikapark.
110 personen hadden zich ingeschreven.
Uiteindelijk waren er 100 aanwezig, waarvan
een 70-tal ook het middagmaal nuttigden. De
heer Julien Willendyck, van de afdeling
Brussel, was eveneens tegenwoordig met 5
personen.
Dj. Sandy, onze vaste diskjockey, was paraat
om er eveneens een gezellige dansnamiddag
van te maken. Zijn muziekkeuze, uit de
jeugdjaren van de aanwezigen, viel best in de
smaak. De dansvloer was steeds goed gevuld.
Rond 1600 uur was het de beurt aan Rita en
Juliette, onze vaste lotjesverkoopsters op de
ledenvergaderingen, om de lotjes aan de man
te brengen. Op onze reuzentombola waren
200 prijzen te winnen. Een gemeende
proficiat aan Eddy en Rita voor het geleverde
werk en de vele mooie prijzen.
Ondertussen had het keukenpersoneel ook niet
stilgezeten. De 100 deelnemers kregen belegde
broodjes en een glaasje schuimwijn gratis
aangeboden door de vereniging. De voorzitter
bracht de toast uit op het nieuwe jaar en wenste
iedereen een gezond en voorspoedig 2014.
Tevens werden de gastvrouw en haar personeel
bedacht met een kleine attentie voor het prachtig
geleverd werk en het vlotte verloop van deze zeer
geslaagde namiddag.
Ondertussen werd er nog steeds onvermoeid
verder gedanst op de aangename muziek van Dj.
Sandy.
Enkele bestuursleden organiseerden terwijl de
tombola. Feestleider John loodste de winnaars in
kalmte naar de uitgestalde prijzen.
Aan
alles
komt spijtig
genoeg een
einde. Bij het
vallen van de duisternis, vertrokken de eerste
mensen huiswaarts.
Velen kwamen de bestuursleden nog loven en
bedanken voor het mooie verloop van deze
namiddag. Ze wensten hen tevens succes met nog
komende organisaties. Dit spontaan gebaar is de
impuls om nog lang verder te doen en het voor de
leden op onze bijeenkomsten zo aangenaam
mogelijk te maken.
Op de tonen van “Auf Wiedersehen” werd de nieuwjaarsreceptie rond 1900 uur
afgesloten.
De verslaggever ter plaatse
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Verslag ledenvergadering 13 feb 2014
Op deze stormachtige dag waren toch behoorlijk wat leden voor deze vergadering naar het
Koninginnehof gekomen. 58 leden hadden de felle wind getrotseerd om de muzikale
namiddag bij te wonen.
Na het welkomwoord door de voorzitter en een ogenblik stilte voor onze overleden leden,
werd het muzikaal programma aangekondigd.
Het duo Martin Vanderstraeten en Edmond Aspeslagh, beter gekend als Martin en vriend,
waren de entertainers van dienst. Martin bespeelde het klavier en Edmond zorgde voor de
vocale inbreng.
Edmond nam het woord om ons welkom te heten waarbij een vloedgolf van bijvoeglijke
naamwoorden zoals, beste, liefste, bijzonderste, aangenaamste en nog veel meer aan het
woord publiek werd gekoppeld, Hij had onmiddellijk de aandacht van het publiek aan zijn
kant.
Als eerste werd een ode gebracht aan de Vlaamse cabaretiers uit vervlogen tijden, toen we de
avonden nog vulden met naar de radio te luisteren, en dit had hij gekoppeld aan een
hoofddeksel. Met een normale hoed op zijn hoofd bracht hij liedjes van Willy Lustenhouwer,
een rasechte Bruggeling die zijn liedjes in het Brugs dialect bracht. In 't begun van de joaren
'50 kreeg Willy by Radio Kortryk e program "Lachen es gezoend" en maktege tie z'n êerste
ploatn. Iederêen kent nu nog z'n liedje: Zy'j van Brugge. Van ton of schreef tie ol z'n liedjes in
't Brugs en vo de noten werktege tie t'hope mè den accordeonspeler Roger Danneels. “Zy'j
van Brugge, zet je vanachter, Je moe' van vôren in de reke nie' gon stoan” En “Tis den hoet tie
toet” werd dan ook mooi gebracht door Edmond.
Zijn volgend hoofddeksel was een buishoed die hij voorstelde met een vertellingske over
Rachel uit Oostende waarvan hij de hoed had gekregen en het bijhorend liedje was “
Oostende is so schone in de oeden tit”.
Opeens klonk de sonnerie “verzameling” uit de luidsprekers en Edmond begon nerveus aan
het een verkleedpartij waarbij hij een militaire pet en een militair hemdvestje aantrok om
toch tijdig na het trompetgeschal klaar te zijn met zijn kledij en dit om het liedje uit 1949 “ Ik
sta op wacht” te brengen. Dit liedje was zeer veel te horen op de radio tijdens de uitzending “
Het soldatenhalfuurtje” voor de dienstplichtigen in Duitsland. Dit radioprogramma liep elke
werkdag van maandag tot vrijdag waarbij groeten gestuurd werden naar de in Duistland
verblijvende dienstplichtigen. De radio was dus in de kazerne (Duitsland) meestal
afgestemd op de kortegolf (middengolfzender had ook zijn grenzen) en was dus in principe
de enige (directe) band met het thuisfront. Dat groetenprogramma ( ook lievenprogramma
genoemd ) kende dus fantastische hoogdagen en ik denk dat het op het ogenblik van
uitzending overal wel wat stil was in de kazerne ( er werd meestal in de kantine geluisterd
want in de jaren '40-'50 tot halverwege '60 waren transistorradio's nog geen doordeweeks
ding ) en ook wel in en rond het thuisfront. Misschien links en rechts een gecamoufleerd
traantje wegpinkend, zowel hier als daar.
Bobbejaan Schoepen, die ooit dit liedje had gebracht in het soldatenhalfuurtje, was de
volgende op de lijst en nu was natuurlijk de cowboyhoed het gepast hoofddeksel. De lichtjes
van de Schelde en 'k Zie Zo Gere M'n Duivekot waren de volgende op Edmonds repertoire. Zo
ging het maar door met liedjes van Michel Delpech “Pour un flirt avec toi... “, Will Ferdy “Als
een jongen met een meisje wandelen gaat”, Tante Leen “Zing een liedje voor mij alleen”, Henk
De Bruin “ Als jij van mij houdt”. Tussen door vertelde Edmond mopjes en sprookjes over de
liefde waar de hilariteit van afdroop en door het publiek zeer gesmaakt werden.
Tussen de optredens van Edmond speelde Martin muzikale intermezzo’s.
Om af te sluiten bracht Edmond liedjes van Luc Steeno “ De patron, hij speelde akkordeon”,
Johny Jordaan en Lucy Loes “Gi zi mi zèkapitaing” en nog meer liedjes Over Oostende en de
zee.
Met een daverend applaus werden beide bedankt door het fantastische en geweldigste
publiek van deze dag, om Edmonds woorden te gebruiken, voor dit fel gesmaakte optreden,
die naar mijn mening zeker voor herhaling vatbaar is. Vele aanwezigen konden niet laten om
mee te zingen met de volksliedjes van de cabaretiers van weleer, die Edmond, gelijk in welke
imitatie, bracht. Ze zullen het de volgende dag ook wel gemerkt hebben aan hun hese stem.
Dan was het tijd voor de tombola met weeral vele prijzen. Rita en Juliette verkochten de
lotjes waarna Eddy de winnende nummers verkondigde.
Rond 1700Hr was het dan tijd om huiswaarts te keren na het beleven van een gezellige
namiddag.
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JAARVERSLAG VAN DE KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ DER EX-ONDEROFFICIEREN
VAN DE KRIJGSMACHT
AFDELING OOSTENDE
WERKJAAR 2013
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 13 maart 2014. In 2013 waren er 10 bestuursvergaderingen, 9
ledenvergaderingen, 17 etentjes, 1 dagreis en diverse andere activiteiten.
Ons jaar werd ingezet met de nieuwjaarsreceptie waar 103 leden aanwezig waren. Na het welkomstwoord door de
voorzitter en één minuut stilte voor de overleden leden kon het feest een aanvang nemen. Alles verliep zoals
gepland zodat rond 18.00 uur iedereen huiswaarts kon keren met of zonder een prijs.
Op 17 februari was de tweede vergadering van het jaar met een opkomst van 53 leden. Het waren Martin en vriend
die voor de ambiance zorgden. Met de liedjes die men te horen kreeg werd dan ook uit volle borst meegezongen
door de aanwezigen.
De algemene vergadering of liever de jaarlijkse statutaire vergadering vond plaats op 14 maart met 55 leden
tegenwoordig. Het voorziene programma werd dan ook vlot afgewerkt. De herverkiezing van enkele bestuursleden
leverde ook geen problemen op en daarmede was het einde aangebroken voor deze vergadering.
11 april was de volgende vergadering met 48 leden. Er was ditmaal een spreekbeurt voorzien over de zeevaart maar
door omstandigheden kon dit niet doorgaan en werd er dan een bingo gehouden ter vervanging. Na een kleine
hapering bij de verkoop van de loten kwam tenslotte alles op zijn pootjes terecht...
16 mei met 40 leden die werden geleid door quizmaster Robert Dhondt die de kennis van iedereen op proef stelde.
Dit was dan ook de laatste vergadering voor de zomerstop zodat iedereen gerust met verlof kon vertrekken met of
zonder goed weer.
De eerste ledenvergadering na de zomerstop vond plaats op 12 september met 45 aanwezigen.
De spreker van de dag was Mr De Block, gedeputeerde van de provincie West-Vlaanderen. Zijn onderwerp was het
bevorderen van het toerisme aan de kust. Hij wilde duidelijk maken dat het verblijfstoerisme de plaats heeft moeten
ruimen voor het dagtoerisme.
17 oktober was de volgende vergadering met 56 leden. De spreker was Alain Geldhof, adjunct-directeur van het VTI.
De spreekbeurt ging over de schoolgemeenschap van het katholiek onderwijs in Oostende.
14 november was de volgende vergadering twee dagen voor ons banket maar toch waren nog 32 moedige leden
tegenwoordig. Ditmaal was er een quiz onder de leiding van Rosita Van Elslander. Het ging het over het Oostends
dialect wat voor vele leden eventjes achter de oren krabben was voor de woordentekst die te voorschijn kwam. De
laatste vergadering van het jaar was op 12 december met 49 leden. Het was de heer Mark Strubbe, inspecteur van
de lokale politie. Hij sprak voornamelijk over het werk van de wijkpolitie en de werking ervan .
De opkomst voor onze ledenvergaderingen had een gemiddelde van 50,11 % wat een kleine vermindering maakt
met de voorbije jaren.
De andere activiteiten:
We beginnen met Koningsdag die plaatsvond op 16 november met 109 deelnemers waaronder ook
vertegenwoordigers van andere delegaties van de Federatie. De feestleider had zoals gewoonlijk alles onder
controle zodat het een aangenaam feest is geworden.
Onze jaarlijkse dagreis vond plaats op 19 september met vertrek om 07.45 uur met 42 personen. Er was een bezoek
voorzien aan de VRT. De grote files bleven uit en met een kleine vertraging kon ons doel worden bereikt. Daar
werden we opgewacht door 2 gidsen. De rondleiding werd voor de twee groepen in omgekeerde volgorde gedaan
waarbij de verschillende studio’s werden bezocht met de nodige uitleg over belichting, akoestiek, beeldopname enz.
Alles lijkt veel kleiner dan wat we op het televisiescherm te zien krijgen. Na deze rondgang werd er verder gereden
naar Mechelen waar het middagmaal op ons wachtte. Nadien werd een bezoek gebracht aan de Kazerne Dossin voor
de tentoonstelling, het memoriaal en museum over de Holocaust en de mensenrechten. Dit museum is wel geslaagd
te noemen omdat men een volledig overzicht krijgt over de gruwelen die werden gepleegd tegenover de mensheid.
Na een laatste consummatie kon de terugreis worden aangevat met einde van het verhaal rond 19.00 uur.
Op de vergaderingen van het Federaal Bestuur zijn de voorzitter en de penningmeester of een bestuurslid aanwezig.
Dhr. J. 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 2013 om de drie maanden. Onze opsteller van het tijdschrift kan dan ook
rekenen op steun van enkele bestuursleden.
Werden herverkozen in 2013 als bestuurslid tot 2016: Dewulf Gilbert - Kimpe Pierre - Possenier Gilbert
In 2013 kregen we er 4 nieuwe leden bij, gewezen Onderofficieren van de Krijgsmacht : 3 van de Landmacht en 1
sympathisante : 761 VANSTEENE Yvan
920 PROVOOST Omer
921 VLAMYNCK Alex
Sym LACROIX Micheline
Wij kenden het verlies wegens overlijden van volgende leden : CUYPERS Fernand - GEEROLF Daniël –
DE SCHEEMAEKER Hugo - VERMEERSCH Louis - VAN DAELE Albert - STRUBBE Maurice - KIEKEN Gilberte –
DESCHACHT-BRUYNEEL Irma – HAECK Georgina.
In het jaar 2013 werden 5 medailles OOffr verleent aan: NUYTTENS Lucien, VAN HOOLANDT Georges, MOERMAN
Jaak, BONTE Roland en VAN DER POORTEN Robert.
De titel van erelid werd toegekend aan HAECK Georgina en het erediploma van vaandeldrager aan LASON Maurice.
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 13 maart 2014 door de secretaris).

De kascommissarissen verklaarden de boekhouding te hebben nagezien en er waren geen opmerkingen.
DEWULF Etienne, PAUWELS Pierre en LASON Maurice werden herverkozen voor een bestuursmandaat
voor de periode 2014-2017.

BRUGGE GARNIZOENSSTAD
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In de 9de eeuw is Brugge ontstaan uit een militaire vestiging van de Noormannen. Ook later
onderhield de stad altijd nauwe banden met het militaire. In het verleden, zelfs in het Bruges
la Morte van de 19de eeuw, was Brugge een bruisende soldatenstad met meerdere kazernes en
andere militaire gebouwen. Het was de glorieuze tijd van...
Het eerste échte Brugse garnizoen werd in 1656 opgericht door de Engelse koning Karel II,
toen hij in Brugge in ballingschap verbleef. Het beroemde regiment bestond uit de
Grenadier Guards (toen nog niet met berenmuts).De militaire gebouwen (van Fransen,
Oostenrijkers, Hollanders en natuurlijk Belgen) lagen over de hele stad verspreid. Het
zwaartepunt lag ongetwijfeld in de omgeving van de Kruispoort met de Knapen- en
Rademakerskazernes. Maar de militairen hadden daar ook een zeer grote impact op het
leven in de stad. De omgeving van de kazernes ontplofte na de diensturen van de piotjes
tot een kermis-kwartier met bruisende ambiance. Legendarische regimenten, zoals het
4de Linie, zullen wel voor altijd verder leven in het collectieve geheugen van de
Bruggelingen. Het Brugse garnizoen beperkte zich niet tot de stad zelf. Niet alleen binnen
de stadsmuren schreven de militairen geschiedenis, maar ook buiten Brugge, zoals in Sijsele,
Lissewege en Zeebrugge. Het provinciecommando van het garnizoen strekte zich immers
uit tot vér over de stadsgrenzen heen. De school voor onderofficieren en het
munitiedepot in Zedelgem zijn waarschijnlijk gekend maar wie weet dat na WO II aldaar
het grootste Geallieerde krijgsgevangenenkamp was van België? Het volledige verhaal
wordt beschreven in "100 jaar militaire aanwezigheid in Zedelgem".Of het toch wel boeiend
verhaal van het militair hospitaal, dat eerst in het Ganzenkwartier (in de Ganzenstraat) via
het klooster van de ongeschoeide karmelieten ten slotte in de Peterseliestraat
ondergebracht werd.
Of de geschiedenis van de Rijkswacht,
gegroeid uit de Franse gendarmes en
de Hollandse marechaussee. Ook de
Rijkswacht vormde vroeger een
onderdeel van het Belgisch leger.
Kortom,"Brugge-Garnizoensstad"is
een verkennings-tocht in alle kazernes
van toen en nu. En toch is er ook
aandacht besteed aan dagdagelijkse
dingen. Een van de lichtere bijdragen
gaat bijvoorbeeld over de"taal van de
klaroen". De klaroen bepaalde ooit het
dagelijkse leven van de piotjes en op
al die vertrouwde melodieën
bestonden allerlei (soms nogal
scabreuze) teksten.
Er wordt ten slotte ook aandacht besteed aan een nog bestaande band tussen Brugge en het
1!te Jagers te Paard, waarover de stad sinds 1962 het peterschap waarneemt. Hoe deze band
tot stand kwam en hoe die relatie zich ontwikkelde in de loop van de jaren wordt voor 't
eerst uit de doeken gedaan in "Brugge-Garnizoensstad". Op Sint-Kruis bijvoorbeeld, waar
de parochieherders ooit hun schapen vanaf de preekstoel waarschuwden voor het "blauwe
gevaar", dat de omgeving onveilig maakte. De marientjes werden in die begintijd
inderdaad met een scheef oog bekeken!
Aan Brugges militaire geschiedenis kwam abrupt een einde na de Tweede Wereldoorlog; de
Belgische regimenten werden toen naar Duitsland gedetacheerd. Overal in de stad kwamen
de militaire gebouwen en kazernes leeg te staan. Ze leven slechts verder in de herinnering.
Aan de huidige generatie moet zelfs al uiteengezet worden waarom de stadswallen aan de
Kruispoort de Kazernevest noemen. Daar verrijst immers al sinds meerdere decennia het
nieuwe gerechtsgebouw.
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Vergeten is menselijk

Onlangs verscheen in een tijdschrift een artikel over vergeten.
Overkom u dat ook soms? Vergeten, waarbij je de vraag stelt is dit normaal? Gezien het mij overkomt was de
interesse voor het artikel gewekt. Daarin las ik dat vergeten normaal is en dat we met de leeftijd neigen om meer
te vergeten, mogelijk omdat onze geheugencapaciteit afneemt
Hoe heet die man ook weer? Waar liggen mijn sleutels? Wat kwam ik hier nu weer doen?... Iedereen maakt het wel
eens mee dat zijn geheugen hem in de steek laat. In de meeste gevallen is dit een normaal verschijnsel. De
schrijvers van het artikel onderzochten wat "normale" vergeetachtigheid in de handwerkt.
U kunt er niet opkomen! Een naam, een woord, niet meer weten waar uw auto staat of waar uw sleutels liggen.
Van plan zijn om iets te doen of te zeggen, maar het uiteindelijk toch vergeten ... Voorbeelden die de
vergeetachtige natuur van ons brein illustreren, zijn er genoeg. Moet u zich zorgen maken wanneer uw geheugen
u steeds vaker in de steek laat? "Veel mensen panikeren te snel wanneer zulke incidenten zich voordoen",
vertelt de expert terzake Dr. José Maria Gonzalez, neuroloog. "De meeste mensen die zich bij een neuroloog
aanmelden, hebben geen echte geheugenstoornis." Wat gaat er dan wel schuil achter "normale" vergetelheden?
En kunt u iets doen om vergeetachtigheid te beperken?
Ouder en wijzer
Hoe ouder we worden, hoe meer we vergeten ... Een cliché, maar één dat niet helemaal klopt. In het onderzoek
scoorden 40-plussers én 60-plussers immers beter dan dertigers voor het onthouden van voornemens en
afspraken, zelfs wanneer er geen reminder voorhanden was. Veertigers en vijftigers rapporteerden overigens
minder incidenten waarbij ze datgene wat ze even daarna moesten doen, vergaten (bijvoorbeeld een pil nemen of
een pan van het vuur nemen). Daartegenover staat dat 60-plussers op andere vlakken (zoals het onthouden
van wat ze onlangs deden of zegden) slechter scoren. Alle vergetelheden bij elkaar genomen, lijken we met de
jaren wél meer te vergeten ...
Een mogelijke verklaring hiervoor is kleiner wordende geheugencapaciteit. De hoeveelheid feiten die we
vanbuiten kunnen leren, begint al rond ons twintigste levensjaar te verminderen. Is dat een probleem? Neen,
want met de leeftijd worden we steeds sterker in het "filteren" van informatie. We kunnen beter inschatten wat
belangrijk is en gaan bijgevolg efficiënter onthouden. Goed om te weten: het geheugen evolueert traag. Dat zagen
de testers duidelijk bij de ondervraagden die zich meermaals door een professional lieten testen. Bij hen werd er
slechts een lichte achteruitgang gemeten na gemiddeld tien jaar.
Aandacht a.u.b.
Een kleiner wordende geheugencapaciteit verklaart in elk geval niet alle vergeetincidenten. In veel gevallen is
niet het geheugen, maar de aandacht die een persoon aan iets schenkt de boosdoener. Informatie waar te weinig
aandacht aan wordt geschonken, wordt niet of niet goed opgeslagen in het geheugen. In dat geval is het logisch
dat we deze gegevens niet of moeilijker kunnen ophalen. Een voorbeeld: wie zijn wagen parkeert op een grote
parking terwijl hij met zijn hoofd ergens anders is, loopt meer kans om de locatie van zijn auto te vergeten dan
iemand die bewust parkeert. En iemand die maar met een half oor luistert, zal zich achteraf minder herinneren
van een gesprek dan iemand die zijn volle aandacht erbij houdt.
UW GEHEUGEN VERBETEREN
TIPS OM NIET TE VERGETEN
Raakt u gemakkelijk iets kwijt?
 Leg uw portefeuille, sleutels, gsm, bril enz. elke dag op dezelfde plek.
 Waar staat uw auto geparkeerd? Onthoud nietszeggende parkeerplaatsen op grote parkings, zoals A1 of G8, door er
iets betekenisvol van te maken, bijvoorbeeld "Anne" (begint met "A") en "januari" (eerste maand van het jaar,
dus "1").
Ligt het woord op het puntje van uw tong?
 Denk na over de eerste letter, gerelateerde woorden of woorden die gelijkaardig klinken. Zo activeert u neurale
verbindingen waardoor het woord plots kan opduiken.
 Niet panikeren, want dat kan het ophalen van het gezochte woord hinderen. Laat gewoon even los.
 Een lijstje met woorden leren? Maak eerst 90 seconden lang een vuist met uw rechterhand. Vooraleer u zich de
woorden probeert te herinneren: maak anderhalve minuut een vuist met uw linkerhand. Er zijn aanwijzingen dat
dit het onthouden bevordert omdat dit de betrokken hersendelen activeert.
Beter namen onthouden?
 Als u iemand nieuw ontmoet: spreek zijn naam minstens één of twee keer uit. U kunt zijn naam ook mentaal
herhalen terwijl u hem in de ogen kijkt.
 Nog beter: zoek een link met iemand die u kent. Bijvoorbeeld: Peter heeft hoge jukbeenderen net zoals Patrick
Swayze. Beide namen beginnen met een "P". Zo verwerkt u de naam op een dieper niveau.
 Wat ook kan helpen, is de naam opschrijven. Dan onthoudt u hoe een naam klinkt én hoe hij eruitziet op papier.
Dat kan de herinnering ervan bevorderen.
Een telefoonnummer onthouden?
 Uw kortetermijngeheugen kan ongeveer zeven items vasthouden. Groepeer lange cijferreeksen zoals een
telefoonnummer dus in groepjes van cijfers ("twee-honderddertien" in plaats van "twee, één, drie"). Deze
techniek heet "chunking".
 Herhaal het nummer in uw hoofd tot u het gebruikt of ergens noteert. Zorg dat u ondertussen niet wordt
afgeleid, want dat interfereert met het onthouden van het nummer!
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De Onbekende Soldaat
In 1922 werd er op vijf verschillende militaire begraafplaatsen een doodkist opgegraven van een
niet-geïdentificeerde militair, gesneuveld in Luik, Namen, Antwerpen, aan het IJzerfront en in de
zone van het bevrijdingsoffensief in Vlaanderen. Hun naam rang en graad waren onbekend. De vijf
doodkisten werden op 10 november 1922 overgebracht en opgebaard in het treinstation
van Brugge, dienstdoend als rouwkapel. Een blinde oorlogsinvalide moest uit één van deze vijf
doodkisten de Onbekende Soldaat kiezen.
Renold Haesebrouck, een Assebroekenaar, viel de eer te
beurt om de doodkist aan te duiden. Deze
oud-strijder raakte gewond op 24 oktober 1917, zijn
beide ogen werden doorboord door granaatscherven.
De blinde oorlogsinvalide werd op 10 november 1922 in
de namiddag naar het station gebracht.
Tijdens een korte plechtigheid vroeg Generaal de
Longueville aan de veteraan om over te gaan tot de
aanduiding van de doodkist.
Haesebrouck koos de vierde kist van links.
Op zaterdag 11 november 1922 werd de kist met het
stoffelijk overschot van de Onbekende Soldaat door acht
oorlogsinvaliden (vier verloren hun linkerarm en de
andere vier hun rechterarm) van de rouwkapel naar de
trein gedragen.
Te Brussel Noord-station werd de kist op een affuit
geplaatst en overgebracht naar de Congreskolom.
Langsheen het parcours was een erehaag gevormd door
oorlogsinvaliden en gedeporteerden. Om 11.00 Hr werd
de doodskist met alle eer en in het bijzijn van de
koninklijke familie begraven in de grafkelder juist voor
de Congreskolom. Koning Albert l sprak tijdens de
ceremonie onder meer deze woorden:
"Het is van geen belang te weten
of hij burger, werkman of
landbouwer, Vlaming of Waal is;
wij brengen hem hulde omdat hij
in onze ogen de blijvende
eigenschappen van ons ras
vertegenwoordigt, omdat hij een
onaantastbaar symbool is van de
verdediging van onze vrijheid en
eenheid en onafhankelijkheid, en
een
waarborg
voor
het
onsterfelijk bestaan van ons
Vaderland"
De overige vier kisten kregen eveneens op 11 november 1922 met de nodige ceremonie een laatste
rustplaats op het militair kerkhof van Brugge.
Erik
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Opvolger Sea King strijkt eind dit jaar neer in Koksijde
De eerste NH90 helikopter NFH, de opvolger van de
legendarische Sea King die gespecialiseerd is in
reddingsoperaties op zee, is aangekomen op de
luchtmachtbasis van Koksijde.
Een eerste batterij piloten en onderhoudspersoneel
wordt tot mei 2014, opgeleid in het Zuid-Franse
Marignane.
Ons land kocht in juni 2007 acht NH90 helikopters
voor een bedrag van bijna 300 miljoen euro. Bij vier
gaat het om de marineversie (NFH). De vier andere
zijn voor tactisch transport (TTH). De NFH's
moeten niet alleen de goede oude Sea Kings vervangen, die dringend aan vervanging toe
zijn, maar ook nieuwe capaciteiten geven aan de twee fregatten van de Belgische marine.
De Belgische militairen willen snel
ervaring opdoen met de NH90.
Bedoeling is tegen begin 2016 de Sea
King definitief te vervangen. Die zal
dan een carrière van bijna veertig jaar
achter de rug hebben. De Sea Kings
moesten langer in de lucht blijven
omdat het programma voor de NFH's, waaraan verschillende Europese landen
deelnamen, vertraging opliep. De NH-90 zijn aangekocht als vervangers voor de Sea
Kings. Maar allerlei vertragingen hebben ervoor gezorgd dat er nog steeds op de
assemblagelijn in de fabriek staan.
Internationaal kader:
In 1983 hadden vier NAVO landen (Frankrijk, Nederland, Duitsland en Italië)
gelijklopende behoeften aan een 'medium size helicopter'. Na een lange studiefase, werd
in 1991 door die vier landen een akkoord (General MoU) ondertekend voor de
gezamenlijke ontwikkeling van deze helikopter (NH90 - Nato Helicopter for the 90's) in
twee versies, een transportversie en een maritieme versie.
De realisatie van dit ambitieuze programma werd toevertrouwd aan NAHEMO (NATO
Helicopter Design and Development, Production and Logistics Management
Organization), een NAVO organisatie opgericht op basis van Art 9 van het NAVO-Verdrag.
NAHEMO heeft als taak de ontwikkeling, de productie en de logistieke ondersteuning (InService Support - ISS) van de NH90 te verzekeren en te garanderen dat de helikopter
beantwoordt aan de operationele behoeften van de vier stichtende landen. De praktische
uitvoering hiervan werd toevertrouwd aan NAHEMA, het NATO Helicopter Management
Agency. Dit agentschap is gevestigd in Aix-en-Provence (Frankrijk) en bestaat actueel uit
ongeveer 50 personen. Langs de kant van de industrie werd NHIndustries (NHI), een
consortium van Eurocopter France, Eurocopter Deutschland, Agusta (Italië) en Fokker
(Nederland) opgericht. Dit consortium is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de
productie van de NH90 helikopters. Het NATO Charter betreffende de oprichting van
NAHEMO voorziet in de mogelijke toetreding van andere landen tot het NH90
programma. Hiervan werd een eerste maal gebruik gemaakt door Portugal in 2001.
Het 'Joint Support Helicopter Programma' werd opgestart in de zomer van 2005. Na een
initiële prospectie werd voorgesteld dit programma te realiseren in het kader van een
internationale Europese samenwerking en toe te treden tot NAHEMO.
Eind 2005 gaf de Ministerraad haar goedkeuring om de aankoop van tien
multifunctionele NH-90 helikopters via NAHEMA voor te bereiden. De keuze voor dit
type helikopter sluit perfect aan bij de wil van Defensie om de internationale
samenwerking met onze Europese partners verder te ontwikkelen en op die manier
onder andere belangrijke besparingen te realiseren op de werkingskosten.
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Waar is de tijd ...
Het munitiedepot van Houthulst'
Nooit van gehoord?
Of toch?
Voor veel Vlaamse soldaten
was dit het einde van hun
nog jonge leven bij de
verovering van het bos in de
1ste wereldoorlog.
Op deze plaats hebben veel
dienstplichtigen een paar
decennia
geleden
hun
soldatenplicht
vervuld,
middenin dat 180 ha groot
natuurpark met meer dan
200 munitiegangen en veel
brandvijvers. Het merendeel
van deze jonge mannen
bestond uit landbouwerzonen uit de streek van Roeselare, Kortrijk, leper en de
Vlaamse kust.
Onze depotcommandant. Franstalig opgevoed, speelde er de baas en het bos
behoorde hem toe. Het was 'zijn' bos. het waren 'zijn' konijnen, 'zijn' kastanjes ...
en ga zo maar door!
De majoor had op een zekere dag visjes uit een brandvijver uitgezet in een
gemetste waterput om te gaan vissen op snoek. Een snuggere korporaal - de
hondenbeul (lees hondentemmer) - had dit gadegeslagen en voor de majoor het
wist, waren die allen verdwenen. Op het eenheidsboekje stond vermeld dat alle
visjes, gemerkt waren met 'Alexander’. De majoor vroeg uitleg aan een KRO
(reserveofficier) en die antwoordde: ‘Heu heu. Alexander is een merk van sigaren'.
Iedere avond zette de majoor zijn kaki militaire fiets die voorzien was van een
kilometerteller in het wachtlokaal, na eerst de km-stand opgenomen te hebben,
zodat er niemand mee zou gaan rijden. De officier van wacht - een adjudant had
dit bemerkt en draaide de teller terug, "s Anderendaags kon de majoor zijn ogen
niet geloven en dacht dat iemand met die fiets achteruit gereden had!
Op een voormiddag blies de majoor appel voor het ganse kader op zijn bureau. Er
lag 'iets' op zijn maag ... een benoeming. “Je moet nu eens denken", zei hij, ‘die
kloot - een vriend-majoor - wordt kolonel en die is nog dommer dan ik!’. Waarop
een adjudant opmerkte: ‘Nog dommer?'. Ja', antwoordde hij. 'nog dommer'.
Waarop iedereen het uitgierde!
Onze soldatentijd behoorde tot de mooiste tijd van ons leven – althans van mijn
leven - en die tijd komt niet meer terug. Dat beseften we pas als we al heel lang
afgezwaaid waren ... bij vrouw en kinderen ... als we vertelden ... toen ik soldaat
was…..
Siegfried Meeremans
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De V2 (Vergeltungswaffe 2) De eerste « echte » raket …( Deel 1)

De V2
De V2 was de eerste onbemande
geleide ballistische raket. De A-4
(Aggregat 4), later hernoemd in V2, was
de opvolger van de V1. Als brandstof
voor de hoofdmotor fungeerden
methylalcohol en vloeibare zuurstof. De
brandstofpompen liepen op
waterstofperoxide ("T-Stoff") en
natriumpermanganaat ("Z-Stoff").
Een V2 bereikte een maximale hoogte
van 83 tot 93 km en had een bereik
tussen 321 en 362 km. De springkop
bestaande uit Amatol Fp60/40, woog
circa 738 kg en kon een heel huizenblok
wegvagen. Vlak voor het afslaan van de
raketmotor woog een V2 nog 4.040 kg.
De raket startte bij 1 G kracht en
bereikte 8 G bij het afslaan van de
motor. Hij viel omlaag met 3.600 km/u en sloeg in met 3x de snelheid van het geluid.
De raket werd voor het eerst operationeel ingezet
op 8 september 1944. De doelen waren Parijs en
Londen. Het V2-offensief duurde van september
1944 tot en met maart 1945. In deze periode
werden meer dan 3.000 raketten afgevuurd. Het
gebied direct rond Londen werd door meer dan 500
V2’s getroffen en enkele honderden kwamen verder
weg neer. Eerst waren Londen en Antwerpen de
belangrijkste doelen maar de V2’s vielen ook op
Ipswich en Norwich en op door de geallieerden
bezette delen van België, Frankrijk, Nederland en
tenslotte zelfs Duitsland.
Teststand bij Peenemünde in Duitsland

Aandrijving
De brandstof voor de hoofdmotor bestond uit een
mengsel van alcohol (75% ethyl alcohol en 25% water) en
vloeibare zuurstof. Het systeem leverde circa 24.947 kg
stuwdruk bij de start, wat opliep naar 72.574 kg op
maximale snelheid. De raketmotor brandde circa 70
seconden en de V2 ontwikkelde een topsnelheid van 1.341
m/sec.
Servomotor en raketmotor.
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grote hoeveelheden brandstof naar de
verbrandingskamer gebracht. Dit ging door middel van
twee door een gasturbine aangedreven
brandstofpompen. De gasturbine draaide aan 5.000
toeren per minuut en liep op twee speciale
brandstoffen: natriumpermanganaat (20%) en
waterstofperoxide (80 %). Hiervan zat 130 liter in een
kleine tank.

Geleiding
De raketgeleiding verliep via een geavanceerd
gyroscopisch systeem dat stuursignalen naar de
aerodynamische stuurvinnen en vanen in de uitlaat van de
verbrandingskamer stuurde. De raket kon vanaf de grond
worden gestuurd door de "Leitstrahlstellung“, een plaats
vanwaar tijdens de vlucht een elektronische leidstraal op
de raket was gericht.
Slechts 25% van de V2’s werd geleid door de
Leitstrahlstellung. Voor het merendeel werd een grove
mechanische instelling gebruikt. Gelanceerd op doelen die
tegen de maximale reikwijdte aan lagen was de afwijking
Gyroscoop.
tussen doel en inslagpunt circa 7-17 km. Hierdoor was het
wapen slechts inzetbaar tegen grote dichtbevolkte
gebieden. Bij kortere reikwijdten werd de nauwkeurigheid aanmerkelijk beter.

Gebruikte kleuren
Op de V2 waren verschillende kleurenschema’s van toepassing.

Dit zwartwitte patroon werd in de eerste tests
gebruikt.

Gevolgd door dit zwartwit testpatroon.
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Gevlamde camouflage volgde al snel.

In batik camouflage werden de eerste inzetbare
V2’s afgeleverd.

Inzet
Voor de lancering van V2’s naar
Engeland vanuit vaste lanceerplaatsen
werden in 1943 en 1944 in NoordFrankrijk enorme bunkers gebouwd.
Hiervoor gebruikte men 40.000 krijgsgevangenen en dwangarbeiders.
Zesduizend van hen begonnen bij het
stadje Eperlecques waar de uitgraving
begon voor het latere Watten
“Blockhaus" en de rest bij Saint-Omer
en Wizernes. Een andere V2 lanceerbunker stond bij het stadje Sottevast
vlakbij Cherbourg. Omdat deze plaatsen zwaar werden gebombardeerd,
zijn er nooit V2’s uit verschoten.
Men ging daarop snel over tot het
bouwen van mobiele lanceereenheden
volgens een simpel concept. Een
lanceereenheid bestond uit circa 30 voertuigen. Hieronder waren een transporttrailer, een mobiele
kraan, een lanceertrailer, tankvoertuigen en commandovoertuigen.
Het “Blockhaus” in Eperlecques.
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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
Bestuurslid / webmaster
g.possenier@telenet.be

HOE LID WORDEN VAN ONZE VERENIGING.
Gewezen onderofficieren van de Krijgsmacht, (beroeps, toegevoegd, tijdelijk of
dienstplichtigen) kunnen l id worden van de Koninklijke Maatschappij der ExOnderofficieren 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
&&&&&&&&&&&&&&&&

Antwoord vraag van de maand
In de drie gevallen , …..is er een kerel die het er niet op tijd heeft uitgehaald !!!!

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

