Erkenningsnummer
P808144

DE KLAROEN
TIJDSCHRIFT VAN DE

KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ DER EX-ONDEROFFICIEREN
OOSTENDE
VERENIGING OPGERICHT IN 1887

Verschijnt trimestrieel
Nr 1 / jan – feb - mar / 2015
Via afgiftekantoor Oostende 1
Bij adreswijziging of foute adressering:
Het juiste adres zenden aan het Secretariaat.
Verantwoordelijke uitgever: E. COENYE, Nieuwlandstraat 27,8400 Oostende
Secretariaat: G. DEWULF, Slachtersstraat 2 b 4, 8400 Oostende
Penningmeester: P. KIMPE, J. Peurquaetstraat 18 b2, 8400 Oostende
Europese overschrijving : Iban : BE42 0000 1469 1254 – BIC : BPOTBEB1

Kon. Mij. Ex-Onderofficieren. J. Peurquaetstraat 18 b2, 8400 Oostende
Website : http://www.ex-ooffr.be

-1-

DE KLAROEN
KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ DER
EX-ONDEROFFICIEREN
van de Krijgsmacht
AFDELING OOSTENDE
29ste JAARGANG

Nr 1/2015

Driemaandelijks informatieblad: jan – feb – mar

113de

UITGAVE

Website : http://www.ex-ooffr.be
Secretariaat:
Dewulf Gilbert
Slachtersstraat 2 bus 4
8400 Oostende
059 50 78 48

Redactie :
Possenier Gilbert
Paul Orbanpromenade 4 bus 0003
8620 Nieuwpoort
058 23 27 44
g.possenier@telenet.be

Inhoud
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Inhoud………………………………………………………………………………………………
Voorwoord ………….………………………………………….………..…………….……...
Secretariaat (mededelingen, leden, gelukwensen) ………..…………………
Dagreis Kortrijk 21 okt 2014…………………………………………………………………..
Bloem van het IJzerfront………………………………………………………………………..
Verslagen ledenvergaderingen…………..…………………………………………….
Koningsdag op 15 november 2014 …………….……………………………….
Het Belgisch leger in de Eerste Wereldoorlog .….………………………………….
Herdenkingsprojecten 1914 – 2014……………………………….…………..
Wereldberoemd hartchirurg onthult ware oorzaak hartkwalen………
Steun gevraagd…………………………………………………………………………………
Weerbaar tijdens de winter………………………………………………………………….;
Bestuur……………..…………………………………………………..……………………...…

Blz.

1
2
3
7
7
8
9
10
12
13
14
15
16

-2-

Voorwoord
Beste leden en sympathisanten,
Naar de eindejaarsfeesten toe, wil ik graag in naam van het bestuur en mijzelf U en
uw familie een Zalig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar wensen.
Voor 2015 wensen wij ook allen een gezond, vredig en rustig jaar, maar vooral
gespaard blijven van tegenslagen.
Een nieuw jaar staat voor de deur. Met de geplande besparingen en de
vuurhaarden in de hele wereld, hebben we meer dan ooit eens een plaats nodig
waar we tot rust kunnen komen.
Waarom niet onze maandelijkse bijeenkomsten, waar we alles gedurende enkele
uurtjes kunnen vergeten.
Daarom beste vrienden, hoopt het bestuur dat jullie zo talrijk mogelijk aan de
geplande activiteiten zullen deelnemen.
Tot onze eerstvolgende activiteiten en blijf gezond.
De Voorzitter
Secretariaat
NIEUWE LEDEN 2015.
Wij heten de volgende leden van harte welkom in onze Koninklijke Maatschappij.
BATAILLE François
Sym FLAMMANG Marthe
MEDAILLE VAN DE ONDEROFFICIER.
Volgende leden komen in aanmerking voor het verkrijgen van de Medaille van
Onderofficier in het jaar 2015.
905 LAFORCE Rudy
906 RYSSELMANS Michel
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.
De bovenvermelde leden zullen nog schriftelijk verwittigd worden.
BESTUURSLEDEN EINDE MANDAAT EN HERKIESBAAR IN 2015 – 2018 (3 jaar).
COENYE Eddy
VAN LOOCKE Raymond
VERPOUCKE John
SOMERS Jacques
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 12 maart 2015 doen en dit schriftelijk richten aan het
secretariaat (art. 15 van de statuten). Er wordt gevraagd om tegen 15 februari
2015 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 2015.
HERVERKIEZING NATIONAAL BESTUUR 2015 – 2019 (4 jaar).
1STE Ondervoorzitter : VERPOUCKE John
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Hartelijke felicitaties vanwege het bestuur en de leden ter gelegenheid van hun
diamanten bruiloft aan

Valentine Cornilly en Armand De Brandt Edith Vrambout en Jean Tulpin
op 02 okt 2014
op 09 okt 2014
OVERLIJDEN
Wij hebben het overlijden vernomen van onze leden
666. DEPOORTER Leo
Geboren te Oostende op 26 apr 1936
Overleden te Oostende op 19 okt 2014
Oud lid en ex -schatbewaarder van de vereniging
DEHAEMERS Theo
Geboren te Gistel op 02 sep 1928
Overleden te Wilskerke op 17 nov 2014
672. PONJAERT Armand :
Geboren te Oostende op 26 maart 1928
Overleden te Oostende op 28 nov 2014
Langs deze weg, biedt de Koninklijke Maatschappij der Ex-Onderofficieren van
Oostende, haar innige deelneming aan de familie
Algemene statutaire vergadering 2015
Agendapunten:
1. Opening vergadering en welkomwoord door de voorzitter
2. Eerbetuiging aan de overleden leden
3. Werkingsverslag – Overzicht dienstjaar 2014 door de secretaris
4. Financieel verslag 2014 door de penningmeester
Verificatieverslag door de revisoren rekeningtoezichters
Ontlasting aan de penningmeester en de raad van bestuur
Aanstelling 2 nieuwe kascommisarissen boekjaar 2015
Raming begroting 2015
5. Verkiezing conform statuten
Bestuursleden einde mandaat: COENYE Eddy – VAN LOOCKE Raymond –
VERPOUCKE John – SOMERS Jacques
6. Lidgeld 2016
7. Mogelijke formules voor dagreizen
8. Vragen door de leden schriftelijk gericht aan het bestuur vóór 01 maart 2015
9. Afsluiten algemene vergadering.
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Agenda
Activiteiten in het jaar 2015 van de Koninklijke Maatschappij der ExOnderofficieren 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 juli, augustus en nov, om 14.30 uur.
De bijeenkomsten gaan door in het “Koninginnehof” gelegen in het MariaHendrikapark. 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.
De ledenvergaderingen worden voortaan in de kleine zaal gehouden
Behalve op Koningsdag, Nieuwjaarsreceptie of meer dan 65 deelnemers
Het eten blijft in de grote zaal
Donderdag 08 januari 2015
 verwelkoming door de voorzitter
 verslag en mededelingen
 Nieuwjaarsreceptie met grote tombola
 koffietafel en tombola
Donderdag 12 februari 2015
 verwelkoming door de voorzitter
 verslag en mededelingen
 Showtime met Martin en vriend
 koffietafel en tombola
Donderdag 12 maart 2015
 verwelkoming door de voorzitter
 verslag en mededelingen
 Statutaire Algemene vergadering
 koffietafel en tombola
Donderdag 23 april 2015
 verwelkoming door de voorzitter
 verslag en mededelingen
 Quiz allerlei met Robert Dhondt
 koffietafel en tombola
Donderdag 28 mei 2015
 verwelkoming door de voorzitter
 verslag en mededelingen
 Annecdoten allerlei – Mevr. Juliette Lason
 koffietafel en tombola
Donderdag 11 juni 2015
 verwelkoming door de voorzitter
 verslag en mededelingen
 Bingo (gratis)
 koffietafel en tombola

-5Donderdag 10 september 2015
 verwelkoming door de voorzitter
 verslag en mededelingen
 Spreekbeurt ”Dagboek van een frontsoldaat” – Dhr. Redgy Geselle
 koffietafel en tombola
Donderdag 08 oktober 2015
 verwelkoming door de voorzitter
 verslag en mededelingen
 Speciale Quiz – Mevr. Rosita Vanelslander
 koffietafel en tombola
Donderdag 10 december 2015
 verwelkoming door de voorzitter
 verslag en mededelingen
 Politie Oostende (thema later)
 koffietafel en tombola
Indien door omstandigheden de organisatie of spreekbeurt niet kan doorgaan
wordt deze vervangen door een Bingo
2. Etentjes in het Koninginnehof.
De etentjes gaan 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.
05 jan – 26 jan – 16 feb – 09 mar - 30 mar – 20 apr – 11 mei – 01 jun – 22 jun –
13 jul - 03 aug – 24 aug – 14 sep – 05 okt – 19 okt – 16 nov – 07 dec
3. Planning
Bestuursvergaderingen 2015
Di 06 jan - Vr 06 feb - Vr 06 mar - Vr 03 apr – Vr 08 mei - Vr 05 juni - Vr 04 sep –
Vr 02 okt - Vr 06 nov - Vr 04 dec
Ledenvergaderingen 2015
Gezien de ledenvergadering en Koningsdag dicht bij elkaar liggen is er
steeds een geringe opkomst voor de ledenvergadering tijdens de maand
november.
Om deze reden zal in het jaar 2015 geen ledenvergadering tijdens de
maand november gehouden worden.
Er komt wel terug een ledenvergadering tijdens de maand juni
08 jan - 12 feb - 12 mar – 23 apr - 28 mei – 11 jun - 10 sep - 08 okt - 10 dec
Vet gedrukt vallen niet op de tweede donderdag
4. Koningsdag 2015
Zaterdag 14 nov
Ledenvergadering VOSVAMO 2015
21 jan – 18 feb – 18 mar – 15 apr – 20 mei – 17 jun – 16 sep – 21 okt – 18 nov – 16 dec
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De winterprik en bandenwissel
Stad Oostende, Ensor en het Centrum Deeltijds Onderwijs
werken opnieuw samen voor de 'actie winterprik en
bandenwissel' waarbij personenwagens nagekeken worden.
Vlak voor de winter is dat geen overbodige luxe.
De leerlingen zullen, onder begeleiding van de lesgevers
autotechniek, de wagen controleren op een twintigtal punten
zoals bandenspanning, ruitenwissers, vloeistofpeil van olie,
remmen, ruitensproeiers en koelvloeistof. Ook de lichten,
verbanddoos, driehoek, brandblusser en claxon worden
nagekeken. Na afloop krijgt iedere bezoeker een checklist mee zodat hij weet waarop te letten.
Niettegenstaande de controle zeer uitgebreid is, worden er geen herstellingen uitgevoerd. Met
de checklist kan je terecht in een garage. Nieuw dit jaar is de bandenwissel zomer/winter,
winter/zomer. Er kunnen geen banden aangekocht worden, enkel mogelijk met eigen banden
op velgen.
De deelname is gratis maar inschrijven is noodzakelijk en kan in een ontmoetingscentrum in je
buurt. Ook telefonische inschrijving is mogelijk. Bij inschrijving ontvang je meteen de datum en
tijdstip van het nazicht.
Hoe inschrijven?
De data zijn woensdag 09/01/2015, 23/01/2015, 06/02/2015, 13/03/2015
telkens van 09.00 tot 11.00 uur en van 13.00 tot 14.00 uur
De winterprik/bandenwissel vindt plaats in het hoofdgebouw O1 (KTA1) Leopold Ill-laan
1 in Oostende
OC Coördinatie | Vindictivelaan 1 | 8400 Oostende | 059/80.55.00

De prekeuring
De keuring van de auto kan een vervelende en dure zaak
worden als je onvoorbereid naar het keuringsbureau trekt.
Herkeuring kan kosten met zich meebrengen. De
prekeuring van Ensor en het Centrum Deeltijds Onderwijs
biedt de oplossing: leerlingen en leraars bekijken grondig
of je auto keuringsklaar is. Ze voeren een analyse van het
uitlaatgas uit, bekijken de lichten, staat van de ophanging,
de wieluitlijning en kwaliteit van de schokdempers. Verder
wordt ook een remtest uitgevoerd. Na deze prekeuring
krijg je een checklist mee, voor eventuele herstelling in de
garage.
Hoe inschrijven?
De data zijn woensdag 14/01/2015, 28/01/2015, 11/02/2015, 25/02/2015, 04/03/2015,
18/03/15, telkens van 09.00 tot 11.00 uur.
Vrijdag 12/12/2014, 09/01/2015, 23/01/2014, 06/02/2015, 13/03/2015 telkens van 09.00 tot
11.00 uuren van 13.00 tot 14.00 ur
De deelname is gratis maar inschrijven is noodzakelijk en kan in een ontmoetingscentrum in je
buurt. Ook telefonische inschrijving is mogelijk. Bij inschrijving ontvang je meteen de datum en
tijdstip van het nazicht.
De prekeuring vindt plaats in het hoofdgebouw O1 (KTA1) Leopold IlI-laan 1 in Oostende
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Dagreis Kortrijk 21 okt 2014
Door gebrek aan deelnemers is de dagreis naar Kortrijk niet doorgegaan.
De bestuursleden buiten beschouwing genomen had zich slechts één lid ingeschreven
voor deelname aan deze uitstap.
Tijdens de algemene vergadering 2015 gaan we de mogelijke formules voor dagreizen
uitvoerig bespreken en luisteren naar wat de voorkeuren van de leden zijn om
zodoende daguitstappen te plannen die tegemoet komen aan de wensen van de leden.
In afwachting kunnen de leden reeds hun wensen aan het bestuur kenbaar maken zodat
we een breed platform hebben voor de bespreking ervan.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

De Bloem van het IJzerfront
Wat de Klaproos was voor de Britten,
de Korenbloem voor de Fransen,
dat was het Madeliefje voor de Belgen
Reeds in september 1914, net na de Eerste Slag bij de Marne, ontstond bij de soldaten
de gedachte een veldbloem te kiezen als symbool voor hun lot. Een veldbloem van
daar die in de omwoelde aarde van het slagveld steeds weer snel opschoot
De Fransen kozen voor de blauwe Korenbloem die de kleur had van de uniformjas
zoals die de Franse militairen droegen bij de aanvang van de oorlog.
In mei 1915 schreef de Canadese arts John McRae het alomgekende gedicht "In
Flanders Fields (the Poppies blow)..." waardoor de rode Klaproos de bloem werd
voor alle Britse troepen.
De Belgen kozen het witte Madeliefje dat met zijn kleur ook nog eens symbool voor
vrede was. Het lijkt thans vergeten maar soldaten stopten toen in hun brieven naar
huis geregeld gedroogde madeliefjes "van de boorden van den Ijzer". Er werden ook
speciale postkaarten gedrukt, met één bloem erop of alle drie samen.
Na de oorlog werden oorlogsinvaliden tewerkgesteld om deze bloemetjes in zijde of
papier te vervaardigen die door hen op de respectieve nationale feestdagen werden
verkocht, soms samen met speciale wenskaarten. De opbrengst diende om hen te
steunen.
In België werd tot in de vijftiger jaren met Madeliefjes rondgegaan ten gunste van de
oorlogsslachtoffers.
Terwijl in het hele Britse Gemenebest de rode Klaproos alom gekend is en door velen
in de periode rond 11 november wordt gedragen, terwijl in Frankrijk op de nationale
feestdagen door velen een papieren "Bleuet" wordt gedragen, is in België het
Madeliefje wat vergeten geraakt.
Nu de aanvang van de Eerste Wereldoorlog 100 jaar geleden wordt herdacht, is het
tijd om de Madelief in ere te herstellen.
Draag de Madelief en toon zo dat ook de Belgen hun oorlogsslachtoffers, burger en
militair, niet zijn vergeten.
(Bron : "Het Ijzerfront" van Patrick Lagrou, uitgeverij "De Lantaarn"; ISBN : 978-946097-199-0)
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Verslag ledenvergadering 09 Okt 2014
De voorzitter wenst iedereen hartelijk welkom en vraagt één minuut stilte voor onze
overleden leden aan de 49 aanwezige leden op de ledenvergadering.
Geen spreekbeurt vandaag maar wel een bingo, dat misschien wel een prijsje zal
opbrengen. De voorzitter stelt iedereen gerust, er zijn prijzen genoeg.
De deelnameformulieren worden door charmante dames uitgedeeld zodat de bingo
onmiddellijk kan beginnen. De prijzen worden zoals steeds mooi verdeeld de één al
meer dan de anderen maar ja niet iedereen kan in de prijzen vallen rekening houdend
dat tenslotte de bingo volledig gratis is.
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 en 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.

Verslag ledenvergadering 13 Nov 2014
Zoals verwacht twee dagen voor ons banket ter gelegenheid van Koningsdag kwamen
minder leden naar de maandelijkse ledenvergadering. Toch hadden 38 mensen de
weg gevonden naar de voorlaatste vergadering.
Onze voorzitter Eddy opent de vergadering om 14.30 uur en heet de aanwezigen op
deze bijeenkomst welkom. Zoals steeds vraagt hij een moment stilte ter
nagedachtenis aan onze overleden leden.
Enkele wijzigingen, besproken door het bestuur, worden medegedeeld zoals de
wijziging in de planning van de ledenvergaderingen in het jaar 2015. De vergadering
van de maand november wordt geschrapt en verplaatst naar de maand juni zodat er
toch nog steeds 10 maandelijkse vergaderingen zullen zijn. Er wordt ook gemeld dat
er op het banket op 15 nov 106 deelnemers zijn ingeschreven.
Een bingo is de activiteit voor de namiddag. De speelformuliertjes worden door Eddy
aan de aanwezigen uitgedeeld terwijl Rita iedereen voorziet van een balpen om de
uitgelote nummertjes op zijn formulier te schrappen.
Bij het eerste spel is het voorzien om als eerste de getallen op de bovenste rij, waar 5
getallen op staan volledig te kunnen schrappen om voor een prijs in aanmerking te
komen. Aan sluitende komt de onderste rij aan de beurt voor een prijs en ten slotte de
volledige kaart. Na de eerste spelronde waren reeds drie gelukkige winnaars in ons
midden.
De tweede spelronde verliep gelijkaardig wat het spel betrof maar één winnaar
kaapte met zijn formulier twee prijzen weg.
Voor de verandering werd het derde spel licht gewijzigd. Eerst werd voor de onderste
rij gespeeld, vervolgens voor de middelste rij om dan ook voor de volledige kaart te
spelen. Hier werden weer de prijzen mooi onder drie spelers verdeeld.
Ondertussen was het 15.30 uur geworden en werden na de bingo de lotjes voor de
gebruikelijke tombola verkocht door de dames Rita en Anita. Gezien het geringe
aantal aanwezigen met het normale aantal prijzen te winnen was de kans op winst
dus groter dan normaal. Dit was ook zichtbaar en men zag vele aanwezigen die blij
huiswaarts konden gaan met meer dan één gewonnen prijs.

Uit Sympathie
Hilda Seys - Meetje van Mariakerke
van Haeren Robert - V.O.S.V.A.M.O.
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Een feest organiseren, beste leden, vergt veel besprekingen, voorbereidingen,
administratief en praktisch werk zoals versiering tafels, menukaartjes, plaats
bepaling, ontvangst leden en genodigden enz . Ieder bestuurslid van de afdeling speelt
zijn rol. Voorzitter, secretaris, ceremoniemeester en andere bestuursleden, doen een
zeer belangrijk deel van het voorbereidend werk.
Tafels, stoelen en allerlei garnituren werden geplaatst en verplaatst om, 104 personen
in de grote zaal te ontvangen. Dit om te kunnen genieten van het feest. Deze
werkzaamheden verliepen zeer ordelijk dank zij de inzet van het volledig bestuur
Om 1100hr. had een eucharistieviering plaats. Onze vereniging was
vertegenwoordigd met het vaandel.
De vlag van onze afdeling, fier gedragen door vaandrig Maurice LASON, stond samen
met anderen in het zicht van de talrijk opgekomen personaliteiten.
Vanaf 11.30hr. kwamen de deelnemers zich melden in het "Bosje". Zij werden hun
plaats aangewezen door het ontvangstcommité gevormd door Jacques SOMERS en
Raymond VAN LOOCKE en namen in afwachting plaats in de kleine zaal. De tafels
waren versierd met staande vaantjes, lint met de Belgische kleuren en mooie
menukaarten. Alles gaf een zeer verzorgde presentatie, een pluim voor Pierre die dit
uitvoerde.
Om 12.30 hr waren de glazen gevuld voor
het aperitief en de toost aan de Koning en
kon iedereen zijn plaats in de grote zaal
innemen.
De voorzitter nam het woord en
verwelkomde iedereen en in het bijzonder
de
afgevaardigden
van
onze
zusterverenigingen. Na een ogenblik stilte
voor onze overleden vrienden, het
volkslied van Belgiê en Frankrijk werd de
toast aan Z.M. de Koning werd gebracht. De
ceremoniemeester las het postogram aan
Koning FILIP voor.
De eerste dans werd ingezet door Raymond en zijn
dame en algauw was de dansvloer te klein voor de
talrijke danslustigen. De spijs was heerlijk en de
"ambiance" navenant.
Na de hoofdmaaltijd waren bloemen voor onze
gastvrouw van "Het Koninginnehof" en een attentie
voor de DJ als dank voor zijn jarenlange trouw om ons
feest met de gepaste muziek te komen opluisteren.
Toen de eerste tonen van het liedje “ Op de vismarkt
ben ik geboren” weerklonken was Rita niet meer te
houden en nam de micro om het lied life te zingen. Ze
deed dit zeer overtuigend en kon dan ook rekenen op
een geweldig applaus van het publiek.
De DJ speelde nog tot 19.00hr. De stemming der
verbroedering bleef gaaf tot het einde. Alle deelnemers
konden tevreden huiswaarts keren na dit aangename
herfstdag-banket.
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Op 4 augustus 1914 overschreden Duitse troepen de Belgische grens voor een snelle doortocht naar
Frankrijk. België kreeg bij zijn onafhankelijkheid een verplichte gewapende neutraliteit opgelegd en
kon dit niet aanvaarden. Als garanten van onze neutraliteit snelden de Britten te hulp met een
expeditieleger. Zo waren de kaarten snel geschud: Frankrijk werd bondgenoot en het Duitse rijk de
vijand. Het Belgische leger van 1914 was slecht georganiseerd met één (en naderhand twee)
cavaleriedivisies en zes legerdivisies tegenover een veel te groot aantal vestingstroepen in meestal 19 de
eeuwse forten. Ook de bewapening en
uitrusting waren sterk verouderd. Toch hielden
de forten van Luik stand tot 16 augustus en deze
van Namen tot de 25ste. Intussen kon het
veldleger zich terugtrekken naar het 'Reduit
national' in Antwerpen. Hierbij werden in de
omgeving van Tienen (o.a. bij Halen) verschillende ophoudingsgevechten geleverd. Na
enkele uitvallen vanuit Antwerpen ging een
Duitse legermacht ook hier tot de aanval over.
Na de capitulatie van de stad op 10 oktober
staken 33.000 vestingsoldaten de grens over
met Nederland waar ze geïnterneerd werden. Onder afdekking van de eigen cavalerie en Franse en Britse
Marinetroepen bereikte het gros van het veldleger midden oktober 1914 de Ijzervlakte.
Bij de terugtrekking op de Ijzer als natuurlijke verdedigingslinie telde het Belgische leger nog slechts
75.000 manschappen of 40% van de getalsterkte van bij de mobilisatie. De eigenlijke Slag aan de Ijzer
opende op 18 oktober en vanaf 25 oktober begonnen de Belgen met het dichten van de doorgangen
onder de spoorweg Diksmuide-Nieuwpoort. Daarop werd het waterpeil via het hydrologisch complex
van Nieuwpoort in verschillende fases verhoogd met zeewater.
Die kunstmatige overstroming verhinderde een verdere Duitse doorbraak en redde het uitgeputte
Belgische leger van de totale vernietiging. Tot 10 november 1914 werd nog verder gevochten.
Nieuwpoort bleef met Franse steun in Belgische handen maar Diksmuide werd uiteindelijk door de
Duitsers ingenomen. Tijdens de Slag aan de Ijzer telde het Belgische leger 18.500 slachtoffers,
waaronder 3.000 doden. De Duitse inval was tot staan gebracht en België had internationaal
respect afgedwongen.
Een Belgische genie-eenheid hield vier jaar lang de
overstromingen in stand zodat de Duitsers aan het
Ijzerfront niet verder vooruit kwamen. De streek
tussen Nieuwpoort en de Blankaart bood dan ook
de aanblik van een grote watermassa met
daartussen honderden kleine eilandjes, vaak rond
iets hoger gelegen hoeves, die nu eens door de
Belgen, dan weer door de Duitsers ingenomen
waren. Die vooruitgeschoven posten (grand'garde)
werden door het ondergelopen terrein verbonden
met houten loopbruggen. De belangrijkste
Belgische verdedigingslinie bevond zich achter de
spoorwegberm Diksmuide-Nieuwpoort. Loopgraven en verbindingsgangen ('boyaux') werden
door de hoge grondwatertafel heel vaak
bovengronds opgebouwd met zandzakken. Aan die
toestand zou weinig verandering komen, want ondanks het feit dat het Belgische leger zijn front bij
herhaling uitbreidde, bleef het toch grotendeels buiten de moordende offensieven van de
geallieerden. In vier jaar tijd leverden die rond de stad leper vijf grote slagen met bijna 1.000.000
doden, gewonden en vermisten tot gevolg. De helft ervan viel tijdens de derde slag bij Ieper van
1917, beter bekend als de Slag van Passendale.
Toch kreeg ook de Belgische soldaat aan het IJzerfront het hard te verduren, want zijn uitrusting,
voeding en voorzieningen waren veel slechter dan die van de geallieerden en ook zijn soldij was
slechts een fractie van wat een Britse soldaat kreeg.
Aan het Ijzerfront vonden dan wel geen grote offensieven plaats, maar ook de Belgische soldaat was
er vier jaar lang onderhevig aan beschietingen en aan allerhande ziektes. Die vonden hun kiemen in
het vervuilde en stilstaande water. Tegen 1917 zat het moreel van de Belgische soldaat op een absoluut
dieptepunt met heel wat disciplinaire problemen tot gevolg. Het ontbrak de Belgen immers zowel aan
de nodige 'inspanning' (zinvolle operaties i.p.v. het bijna clichématige vullen van 'vaderlandertjes') als
aan 'ontspanning'.

-11Daardoor heerste er een algemeen gevoel van ontevredenheid. Ook de kloof tussen de soldaten aan het
front en de overwegend Franstalige legerleiding en onderofficieren was groot. In bepaalde kringen van
het middenkader maakte de Vlaamse beweging dan ook sterk opgang, die probeerde de ontevreden
'piot' mee te krijgen.
Het duurde tot 1917 vooraleer overheid en
legerleiding inzagen dat er meer nodig was dan
nieuwe wapens en uitrusting. Er moest ook
geïnvesteerd worden in training en onderwijs en
de leefomstandigheden aan en achter het front
waren dringend aan verbetering toe. Maar
eenmaal in gang gezet, was de transformatie
opmerkelijk en wierp ze snel haar vruchten af.
Toen de Duitsers in het voorjaar van 1918 hun
Lente-offensief lanceerden en overal aan het
front grote terreinwinst boekten, kwamen ze
enkel bij Merkem in de Belgische sector niet
vooruit. Dat gaf een nieuw elan. In de zomer
van 1918 keerden de oorlogskansen definitief in
het voordeel van de geallieerden. Koning Albert
I kreeg het bevel over de 'Legergroep
Vlaanderen' met daarin het Belgische leger, het
even grote Britse Tweede leger en twee Franse
korpsen.
Het Belgische front werd uitgebreid tot aan de weg leper-Zonnebeke en had daarmee een breedte van 38
km. Aan de vooravond van het eindoffensief telde het Belgische leger 170.000 manschappen, waarvan
de gevechtseenheden ingedeeld waren in één cavalerie- en zes legerdivisies. Er waren 30.000 paarden,
1000 geschutstukken, 100 vliegtuigen en aanzienlijke hoeveelheden geniemateriaal. Daarmee was het
Belgische leger een strijdmacht van betekenis geworden De eerste fase van het eindoffensief was de
moeilijkste en behelsde het doorbreken van de heuvelrug in het midden van West-Vlaanderen en de
inname van Passendale. Deze was in 1917 door de Britten veroverd, maar in het voorjaar van 1918
door de Duitsers heringenomen. De aanval opende in de morgen van 28 september en tegen de
middag was de eerste Duitse stelling al ingenomen. De tweede Duitse stelling viel op 29 en 30
september. Tot 4 oktober werd nog tevergeefs gepoogd om ook de derde Duitse stelling ('Flandern I')
voor Roeselare te doorbreken. Dat gebeurde pas bij de opening van de tweede fase (14 oktober),
waarbij heel het front vooruit schoof met de lijn Roeselare-Tielt-Gent als centrale as. Na de
overschrijding van het kanaal Roesela-re-Leie werd snel vooruitgang geboekt. In die tweede fase
verlieten de Belgen ook definitief hun stellingen achter de Ijzer om eerst langs de kust en daarna
vanuit het noordwesten landinwaarts te trekken. Eind oktober 1918 viel de hele Duitse verdediging
als een kaartenhuisje in elkaar en in de derde fase van het eindoffensief volgden de Belgische
troepen de aftocht van de Duitsers op de voet tot aan het kanaal Gent-Terneuzen, waar het op u
november om u uur tot een wapenstilstand kwam. Op 22 november 1918 volgde de triomfantelijke
intocht van de koninklijke familie in Brussel. De meeste soldaten werden in de zomer van 1919 gedemobiliseerd, maar voor een deel volgden nog enkele lange bezettingsmaanden in Duitsland en naderhand
van het Rijnland. Tijdens het eindoffensief telde het Belgische leger ongeveer 30.000 slachtoffers,
waarvan bijna 3.400 gesneuvelden.
Hoewel het Belgische leger grotendeels
buiten de bloedige operaties aan het
leperfront bleef, kwamen in de Eerste
Wereldoorlog
toch
41.000
Belgische
militairen om het leven, naast een groot aantal
burgers. De ravage van 1914 in enkele steden
en dorpen en vooral de totale vernietiging van
een groot deel van de Westhoek, zorgden
ervoor dat de prijs die België voor de oorlog
betaalde toch bijzonder hoog was Het land
had ook zwaar geleden onder de bezetting,
want een groot deel van de industrie was
ontmanteld en duizenden burgers waren gedeporteerd voor verplichte tewerkstelling.
Aan het front zelf had het Belgische leger een merkwaardig transformatie ondergaan van een 19 deeeuws verouderd geheel naar de actieve operationele strijdmacht van 1918. Daarmee was de basis
gelegd voor de moderne Belgische strijd krachten.
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Herdenkingsprojecten 1914 - 2014
Een van de herdenkingen was het verlichten van de frontlijn van WO I tussen Nieuwpoort en Ploegsteert
door 8400 vrijwilligers
Hierna volgt een beeld van dit evenement
In NIEUWPOORT waren 940 fakkeldragers aanwezig om het gebied tussen het staketsel aan de
havengeul via het sluizencomplex tot aan het grondgebied DIKSMUIDE te bemannen. De blikvanger
hier was stromend water, zinderend vuur.
Aan de Ganzepoot werden golfbewegingen van vuur gebruikt om de kracht van het water uit te
beelden. De vuurmeesters gaven een extra dimensie aan het openen van de sluispoort van VeurneAmbacht. Het stromende water werd verbeeld door vlammenwerpers.
Opvallend was de projectie van een namenlijst van gesneuvelden aan het Sluizencomplex. Die lijst
bevat de 600.000 burgers en militairen die in België stierven tijdens Wereldoorlog I.
DIKSMUIDE had 2.079 fakkeldragers nodig op zijn grondgebied. Twee houten sculpturen van 5 meter
hoog werden aan de IJzertoren aangestoken via vuurlonten op de grond. De twee creaties begonnen
hevig te branden. Eenmaal alles opgebrand is, bleef enkel nog een metalen kunstwerk over. Dat werd
gemaakt door de Diksmuidse kunstenaar Patrick Steen.
Op de IJzertoren werden ook de namen van de 600.000 gesneuvelden geprojecteerd.
De volgende zone HOUTHULST-LO-RENINGE kreeg de hulp van 376 fakkeldragers om zijn deel van de
frontlijn te verlichten. Hier was een spectaculaire blikvanger het 'Vuuroffer' genaamd.
Als eerbetoon aan de onbekende Zouaaf werd
ter hoogte van de Drie Grachten een drie
meter hoge brandende man gebouwd. Die
over de brug stapte en de reis vervolledigde
die hij in 1914 niet kon afmaken. Toen
verkleedden de Duitsers zich als zijn
medesoldaten en verplichtten hem voorop te
lopen zodat ze de Franse soldaten in de val
konden lokken. De onbekende Zouaaf riep
echter naar zijn collega's dat ze moesten
schieten. Zelf bekocht hij dat met zijn leven.
Niemand kon zijn identiteit achterhalen.
Behalve de dwaallichten in LANGEMARKPOELKAPELLE maakte een opmerkelijke groep
van 276 motorrijders deel uit van de 1069
fakkeldragers. Zij stonden naast hun moto in
Bikschote en staken ook een fakkel in de lucht.
Op de begraafplaats Tyne Cot te ZONNEBEKE werden 12.000 'cand-lebags' geplaatst. Door de
reflecties van het kaarslicht werden de graven en muren met de namen van de gesneuvelde soldaten
enorm uitgelicht. Hier vormden 990 fakkeldragers de frontlijn.
IEPER met 1574 fakkeldragers werd tijdens de WO I volledig verwoest. De blikvanger 'Verschroeiende
vernietiging zonder Onderscheid'. In de weide voor de gekende heuvel Hill 60, waar in de Eerste
Wereldoorlog een zware strijd werd geleverd, stond een compositie van 50 brandende
boomstammen. Tien dansers voerden er een choreografie uit en ook twee brandende paarden met
ruiters bewogen zich door de brandende boomstammen. Volgens de makers, een herinnering aan de
totale vernietiging die de oorlog met zich meebracht voor mens, dier en natuur.
HEUVELLAND met 832 fakkeldragers had als blikvanger: 'Baken van Vrede'. De Spanbroekmolenkrater
met de bijnaam Pool of Peace werd uitgelicht met een groot aantal brandende lotussen op het water.
Daarnaast werd een vuurschaal met een Iers vriendsschapssymbool aangestoken door de Ierse en
Noord-Ierse delegatie
257 fakkeldragers waren in MESEN nodig vuurlijn door te trekken naar het laatste stuk van het
Belgische front. Hier werd met spelend vuur het Kerstbestand uitgebeeld
PLOEGSTEERT vervolledigde de lichtlijn tot aan de Franse grens met 283 fakkeldragers.
Binnenin het herdenkingsmonument Memorial te the Missing staken allerlei hoogwaardigheidsbekleders, onder wie ook Koning Filip en Koningin Mathilde, een kaarsje aan. Daarna kwamen de
Klaroeners van leper de Last Post blazen en ook de trompettisten uit Ploegsteert blaasden de
Reveille.
Kroonprinses Elisabeth heeft op het slotstuk voor het grootse publieksevenement Lichtfront in het
Henegouwse Ploegsteert een zelfgescheven tekst voorgelezen. Ze deed dat in de drie landstalen. De
eerste publieke vertoning van prinses Elizabeth zorgde voor beroering en ontroering.
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Wereldberoemde hartchirurg onthult ware oorzaak hartkwalen
De wereldberoemde hartchirurg Dwight Lundell heeft 25
jaar ervaring in zijn vakgebied, heeft meer dan 5.000
openhartoperaties verricht en moet nu toegeven dat hij
ernaast zat. Op basis van de wetenschappelijke literatuur
hield het medisch establishment altijd vol dat hartziekten het
gevolg zijn van een verhoogd cholesterolgehalte. De enige
geaccepteerde therapie was het voorschrijven van
medicijnen die cholesterol verlagen en een vetarm dieet.
Gesteld werd dat een vetarm dieet zou leiden tot een la ger
cholesterolgehalte en dus minder hartziekten. Afwijken van
deze aanbevelingen werd gezien als ketterij.
Aderwand
Enkele jaren geleden werd ontdekt dat ontstekingen in de
aderwand de werkelijke oorzaak zijn van hartziekten.
Langzamerhand vindt er een paradigmaverschuiving plaats.
De diëtaire aanbevelingen hebben inmiddels wel een
diabetes- en obesitas-epidemie
veroorzaakt. Ondanks het feit dat 25 procent van de bevolking dure statines slikt en dat veel
vet is verdwenen uit ons dieet overlijden er meer mensen aan hartziekten dan ooit tevoren.
Uit de statistieken van de American Heart Association blijkt bijvoorbeeld dat 75 miljoen
Amerikanen momenteel lijden aan hartziekten en dat nog eens 20 miljoen diabetes hebben.
De patiënten worden bovendien steeds jonger.
Zonder ontstekingen in het lichaam zal cholesterol zich nooit ophopen in de aderwand om
vervolgens hartziekten of beroertes te kunnen veroorzaken. Zonder ontstekingen zou
cholesterol vrijelijk door het lichaam bewegen zoals de natuur het bedoeld heeft. Door
ontstekingen houdt het lichaam cholesterol gevangen.
Een ontsteking is het natuurlijke afweermechanisme van het lichaam om een indringer zoals
een bacterie, gifstof of virus uit de weg te ruimen. Wanneer we het lichaam echter continu
blootstellen aan gifstoffen of voedsel dat het lichaam niet goed kan verteren krijgen we last
van chronische ontsteking.
De schade en ontstekingen aan onze bloedvaten worden veroorzaakt door het vetarme dieet
dat al jaren wordt aanbevolen door de reguliere geneeskunde. Door het overmatig gebruik
van bewerkte koolhydraten zoals suiker en meel en de overconsumptie van plantaardige
oliën uit sojabonen, maïs en zonnebloem ontstaat chronische ontsteking.
Becel Pro-activ
In Nederland vinden we bijvoorbeeld Becel Pro-activ in de supermarkt. Unilever belooft dat de
boter het cholesterol verlaagt en hart- en vaatziekten voorkomt. 'Aanbevolen door de
Hartstichting' staat prominent op de zijkant. Becel Pro-activ bevat echter onnatuurlijk grote
hoeveelheden plantensterol. De consumptie van plantensterolen in bijvoorbeeld sojaolie kan
leiden tot een toename van het risico op hart- en vaatziekten en is een risicofactor voor het
ontstaan van aderverkalking. De organisatie wil dat het product uit de supermarkten
verdwijnt.
Dr. Lundell heeft dit gezien in duizenden en duizenden bloedvaten. Wat kunnen we ertegen
doen? Eet meer eiwitten voor sterkere spieren. Kies koolhydraten die zeer complex zijn, zoals
in kleurrijk fruit en in groenten. Gebruik geen soja- of maïsolie en het bewerkte voedsel dat
ervan wordt gemaakt. Kies daarentegen voor olijfolie of biologische room boter.
Door voedsel dat ontstekingen in je lichaam veroorzaakt te vermijden en essentiële
voedingsstoffen uit vers onbewerkt voedsel tot je te nemen herstel je de schade aan je
bloedvaten en de rest van je lichaam.
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Met een klein half dozijn amateurhistorici zijn we ongeveer een jaar geleden
begonnen met de uitbouw van http://18daagseveldtocht.wikispaces.com/
Met deze vragen ze steun van onze vereniging bij de uitbouw van hun online
project rond de Achttiendaagse Veltocht.
Deze website heeft tot doel om de regimentsgeschiedenis van de verschillende
eenheden van onze krijgsmacht uit 1940 op eenvoudige en beknopte wijze te
documenteren en open te stellen voor het brede publiek. De web site kwam tot
stand door de samenvoeging van onze onderzoeksresultaten en archieven,
aangevuld met documentatie die bewaard wordt in de archieven van ons
Ministerie van Defensie.
De website geeft voor elke eenheid een beknopt overzicht, een slagorde en een
samenvatting van de belangrijkste gebeurtenissen tussen 10 mei en 28 mei 1940.
Ook hebben we de slachtofferlijst zoals bewaard op het Centrum voor Historische
Documentatie van Defensie integraal gedigitaliseerd en op de site geplaatst.
De inhoud staat volledig vrij ter beschikking. De website heeft geen enkel
winstoogmerk en heeft tot doel om nuttige achtergrondinformatie te bieden aan
iedereen die op zoek gaat naar het verhaal van de veldtocht van een familielid.
We vullen de website ook aan met informatie uit foto's, kopies en uittreksels van
dagboeken en persoonlijke getuigenissen die we regelmatig toegestuurd krijgen
van bezoekers aan onze site.
In dit kader willen we U graag vragen of U een kort artikeltje over ons project in
uw volgende nummer van Patria zou willen plaatsen, samen met onze
contactgegevens. We hopen op deze manier een helpende hand toegestoken te
krijgen van de vele mensen die de gedachtenis aan onze oud-strijders van de
Achttiendaagse Veldtocht een warm hart toedragen en de herinnering samen met
ons levendig willen houden.
Alvast hartelijk dank.
Met vriendelijke groeten,
Coördinator E-mail: 18daagseveldtocht@gmail.com

Het lidgeld voor het jaar 2015 is onveranderd gebleven.
- 10 euro :
- 10 euro :
7 euro :

voor effectieve leden (gehuwd of samenwonend)
voor sympathiserende leden
voor weduwen

Het lidgeld kan gestort worden op het rek nr. :
Iban : BE42 0000 1469 1254 – BIC : BPOTBEB1
Bij P. KIMPE - J. Peurquaetstraat 18 b2 - 8400 Oostende.
Er kan ook contant betaald worden tijdens de ledenvergaderingen.
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WEERBAAR tijdens de winter

Kijkt u ook op tegen het jaarlijkse gevecht met de loopneus,
gesprongen lippen en droge handen? Geen paniek' Met een
aantal eenvoudige tips kunt u de kans op deze winterse
ongemakken drastisch verkleinen.
Laagjes
Kleed uzelf in laagjes, zo bescherm! u zichzelf optimaal
tegen de winterkoude. Verschillende dunne laagjes kleding
houden beier de koude tegen dan één extra dik
kledingstuk De lucht tussen alle kleding laagjes zorgt namelijk voor extra isolatie.
Eet gezond en beweeg

Om de winterkou goed te kunnen trotseren is het
belangrijk om gezond en evenwichtig te eten met
voldoend fruit en groenten. In tegenstelling tot wal
vroeger vaak werd beweerd, heeft ons lichaam geen bijkomende energie nodig
om de winterkou te trotseren. U hoeft dus zeker niet méér Ie eten! Naast
gezonde voeding blijft lichaamsbeweging zeer belangrijk om het lichaam zo
weerbaar mogelijk te maken tegen allerlei virussen. Vergeet bovendien niet dat
vermoeidheid en stress ons lichaam kwetsbaar maken. Zorg er dus voor dat u een
evenwicht vindt tussen werk en ontspanning,
Een goede hygiëne
Een goede hygiëne zorgt ervoor dat virussen zich niet goed kunnen verspreiden. Was daarom
uw handen regelmatig en grondig: wintervirussen worden namelijk vooral via de handen
overgedragen. Ook van bestek of glas wisselen of een kus geven kan een winter-virus overdragen
Snuit regelmatig uw neus, liefs! in een papieren zakdoekje. Stoffen zakdoeken zijn namelijk echte
microben haarden. Gooi uw zakdoek nadien onmiddellijk in de vuilbak
Houd de luchtvochtigheid op peil
's Winters kunt u door de droge lucht last krijgen van allerlei vervelende kwaaltjes. Zo word! de
huid droog, strak en ruw Om dat te vermijden, smeert u uw gezicht het beste in met een
hydraterende crème Vermijd zeep er badschuim in de badkamer, die drogen de huid nog
verder uit. Zeepvrije producten, badolie en badzout daarentegen zorgen ervoor dat uw huid
opnieuw gehydrateerd wordt Ook uw lippen hebben te lijden onder de droge winterlucht
Gebruik een lippenpommade of een lippencrème tegen uitgedroogde lippen
In de winter krijgen veel mensen last van kloven In de handen die ontslaan door de droge
lucht. Dit wordt vaak nog erger door af te wassen: het water en de detergenten drogen de
handen nog verder uit. Tegen deze kloven gebruikt u het beste een verzorgende handcrème.
Gebruik ook een paar huishoudhandschoenen om af te wassen zo drogen uw handen niet
verder uit.
Als de verwarming op volle toeren draait, neemt de luchtvochtigheid nog meer af. Om droge
lucht vermijden, kunt u een bakje met water aan de verwarming hangen. In de slaapkamer
kunt u 's nachts beter geen verwarming laten aanstaan. Door de droge lucht krijgt u een
prikkende keel en een droge hoest de ochtend erna. Hebt u het 's nachts te koud? Leg dan een
extra deken op uw bed of slaap met een warmwaterkruik. Staat de verwarming toch aan, zorg dan
zeker dat de lucht niet te droog wordt. Een temperatuur van achttien graden 's nachts is
voldoende.
Verlucht uw woning regelmatig
Bij koude herfst- en winteravonden hebben we allemaal de neiging om de verwarming hoog te
zetten zodat het lekker warm wordt. Let erop dat u alle ruimte voldoende verlucht zodat er
genoeg verse lucht aanwezig.
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KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ DER EX-ONDEROFFICIEREN
VAN OOSTENDE
BAROEN André
H Conscienceplein 1
COENYE Eddy
Nieuwlandstraat 27
VAN LOOCKE Raymond
Taboralaan 124
VERPOUCKE Albert-John
Nieuwpoortsesteenweg 571 bus 3-2

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

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

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

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

Penningmeester

pierre.kimpe@telenet.be
Bestuurslid

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

HOE LID WORDEN VAN ONZE VERENIGING?
Gewezen onderofficieren van de Krijgsmacht, (beroeps, toegevoegd, tijdelijk of dienstplichtigen)
kunnen li d worden van de Koninklijke Maatschappij der Ex-Onderofficieren afdeling Oostende.
Vraag het formulier "Aanvraag tot Lidmaatschap" aan het secretariaat, bij een der bestuursleden
of via internet http://home.euphonynet.be/ex-ooffr
Europese overschrijving : Iban : BE42 0000 1469 1254 – BIC : BPOTBEB1
bij KIMPE P. J. Peurquaetstraat 18 / b2 , 84OO Oostende.
Het lidmaatschap bedraagt :
-10 euro : voor effectieve leden (gehuwd of samenwonend)
- 7 euro ; voor weduwen
Maatschappij van Ex-Onderofficieren Secretariaat:
Slachtersstraat 2 bus 4, 8400 Oostende. Tel 059/507848

Begrafenisonderneming Crematies
Funerarium met de meest
hygiënische bewerkingszorgen
DAG en NACHT tot uw dienst
Alle formaliteiten en vooraf regelingen
Een onderneming die geen deel uitmaakt
van een Amerikaanse groep

Opel

Degroote
Distributeur en erkend reparateur voor
personen en bedrijfswagens
(1) Brugge, Kolverstraat 76

LUC SERVATY
Torhoutsesteenweg 212
8400 Oostende
Tel 059 50 25 43

(2) Jabbeke, Gistelsesteenweg 546
www.opeldegroote.be
Tel ( 1 ) 050 / 45 62 62
( 2 ) 050 / 81 90 10

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

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

UYTTENHOVE bvba

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

