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Voorwoord
Beste vrienden,
We naderen stilaan weer het einde van het Jaar 2015 . Laat ons in deze periode alle
miserie en ellende , waar we dagelijks mee geconfronteerd worden, even vergeten
en genieten met familie en vrienden van deze sfeervolle kerst- en nieuwjaarsdagen.
Voor de leden welke van een dierbaar persoon hebben moeten afscheid nemen,
wensen wij veel sterkte toe in deze eindejaarsperiode.
Aan alle leden,weduwen,sympathisanten en adverteerders een goede gezondheid
en ook onze welgemeende dank voor uw trouwe steun en tegenwoordigheid.
Wij hopen U dan ook allen terug te zien op onze GRATIS nieuwjaarsreceptie en
aansluitend een grote tombola op 14 januari 2016.
Doch inschrijven en lidgeld 2016 reeds betaald hebben is vereist.
Prettige feestdagen vanwege de Voorzitter en het bestuur.
De Voorzitter
&&&&&&&&&&&&&&&&&
Secretariaat

Het lidgeld voor het jaar 2016 is onveranderd gebleven.
10 euro :
voor effectieve leden (gehuwd of samenwonend)
10 euro :
voor sympathiserende leden
7 euro :
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.
MEDAILLE VAN DE ONDEROFFICIER.
Volgend lid komt in aanmerking voor het verkrijgen van de Medaille van
Onderofficier in het jaar 2016.
908 VANDENBERGHE Herman
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.

-3BESTUURSLEDEN EINDE MANDAAT EN HERKIESBAAR IN 2016 – 2019 (3 jaar).
DEWULF Gilbert
KIMPE Pierre
POSSENIER Gilbert
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 24 maart 2016 doen en dit schriftelijk richten aan het secretariaat
(art. 15 van de statuten). 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 2016.
&&&&&&&&&&&&

FELICITATIES
Op 24 september 2015 vierden Luc en Maria
Kerkhof hun 55ste huwelijksverjaardag. Ze huwden
in 1960

Op 13 september 2015 vierden Petrus Geuvens en
Jeannine Degryse hun briljanten bruiloft.
De jubilarissen trouwden op 2 september 1950 in
Oostende
Hartelijke gelukwensen aan de jubilarissen vanwege de leden en het bestuur ExOnderofficieren afdeling Oostende
OVERLIJDEN
Wij hebben het overlijden vernomen van
VAN HOOLANDT Georges
Geboren te Watermael-Boitsfort op 10 april 1926
Overleden te Oostende op 15 september 2015
Echtgenoot van mevrouw Michèle JELKING
SPYSSCHAERT Germain
Geboren te Brugge op 15 januari 1928 en aldaar overleden op 10 november 2015
Echtgenoot van mevrouw VAN DOESELAERE Marie-Paul
Langs deze weg, biedt de Koninklijke Maatschappij der Ex-Onderofficieren van Oostende,
haar innige deelneming aan de familie

-4Algemene statutaire vergadering 2016
Agendapunten:
1. Opening vergadering en welkomstwoord door de voorzitter
2. Eerbetuiging aan de overleden leden
3. Werkingsverslag – Overzicht dienstjaar 2015 door de secretaris
4. Financieel verslag 2015 door de penningmeester
Aanstelling 2 nieuwe kascommissarissen boekjaar 2016
Verificatieverslag door de revisoren rekeningtoezichters
Ontlasting aan de penningmeester en de raad van bestuur
Raming begroting 2016
5. Verkiezing conform statuten
Bestuursleden einde mandaat: DEWULF Gilbert - KIMPE Pierre - POSSENIER
Gilbert
6. Lidgeld 2017
7. Mogelijke formules voor dagreizen
8. Vragen door de leden schriftelijk gericht aan het bestuur vóór 01 maart 2016
9. Afsluiten algemene vergadering.

Agenda
Activiteiten in het jaar 2016 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 juli, augustus en november, om 14.30 uur. De
bijeenkomsten gaan door in het “Koninginnehof” gelegen in het Maria-Hendrikapark.
Wie het moeilijk heeft om naar de vergadering te komen laat dat weten aan één der
bestuursleden, die voor een gepaste oplossing zullen trachten te zorgen.
Donderdag 14 januari 2016
 verwelkoming door de voorzitter
 verslag en mededelingen
 Nieuwjaarsreceptie met grote tombola
 koffietafel en tombola
Donderdag 11 februari 2016
 verwelkoming door de voorzitter
 verslag en mededelingen
 Quiz allerlei met Willy De Love
 koffietafel en tombola
Donderdag 24 maart 2016
 verwelkoming door de voorzitter
 verslag en mededelingen
 Statutaire Algemene vergadering
 koffietafel en tombola
Donderdag 14 april 2016
 verwelkoming door de voorzitter
 verslag en mededelingen
 Bingo
 koffietafel en tombola

Indien door omstandigheden de organisatie of spreekbeurt niet kan doorgaan
wordt deze vervangen door een Bingo

-52. 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.
04 jan – 25 jan – 15 feb – 07mar - 18 apr – 09 mei – 30 mei – 20 jun – 11 jul - 01
aug – 22 aug – 12 sep – 03 okt – 17okt – 14 nov – 05 dec
3. Planning
Bestuursvergaderingen 2016
08 jan - 05 feb - 04 mar - 01 apr – 06 mei - 03 juni - 02 sep – 07 okt 04 nov - 02 dec
Ledenvergaderingen 2016
14 jan - 11 feb - 24 mar – 14 apr - 12 mei – 09 jun - 22 sep - 13 okt - 08 dec
Vet gedrukt vallen niet op de tweede donderdag
4. Koningsdag 2016
Zaterdag 19 nov
Ledenvergadering VOSVAMO 2016
20 jan – 17 feb – 16 mar – 20 apr – 18 mei – 15 jun – 21 sep – 19 okt – 16 nov – 21 dec

Uit Sympathie
Hilda Seys - Meetje van Mariakerke
van Haeren Robert - V.O.S.V.A.M.O.
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Dagreis Kortrijk
De weersvoorspellingen voor 17 sep 2015 zijn niet optimaal, maar uitgerust met
regenjas en gewapend met een paraplu zijn de ingeschrevenen paraat aan het
station van Oostende om met de trein van 09.09 hr de verplaatsing te maken. De
overstap te Brugge verloopt probleemloos en de trein komt zonder vertraging aan
te Kortrijk.
Met een warm drankje van het stationsbuffet in de maag vat de groep de
verplaatsing aan naar “Texture”, het vernieuwde museum over Leie en vlas. De
weergoden zijn ons gunstig gezind en houden de hemelsluizen gesloten tijdens de
korte voettocht. Het museum ligt naast de Leie, de poort naar het industrieel erfgoed
van de streek. Dit is op wandelafstand van het historisch en toeristisch centrum van
Kortrijk. De gouden kleuren van de bovenste verdieping is een knipoog naar de
Golden River, de naam die de Leie vroeger kreeg.
TEXTURE vertelt over de linnen- en
vlasnijverheid. Een verhaal met heel
sterke wortels dat getuigt van straf
vak- en ondernemerschap, van
gedurfde
innovatie
en
wendbaarheid en van zichzelf
voortdurend heruitvinden. In drie
kamers, ingericht in een authentiek
vlasverzendhuis (1912), ontdek je
de revolutionaire ontwikkeling die
de vlasnijverheid in deze streek
teweeg bracht. Het verleden zal je
verrassen maar de verhalen van
vandaag en morgen zullen je
verbazen
en
inspireren.
Al
eeuwenlang is Vlaanderen befaamd om zijn textiel en linnen speelt daarin een
glansrol! Vroeger waren luxeproducten als kant en damast erg in trek bij de adel en
burgerij. Het basislinnen dat hier massaal geweven werd, was bestemd voor
dagelijks gebruik. Langs de Leieboorden groeide een industrie die de wereld
veroverde: de vlasbewerking. Nog altijd is ‘Courtrai flax’ een topkwaliteitsproduct
dat internationaal gekend en gegeerd is.
Drie kamers, drie verhalen
Vlas gebruik je elke dag, vaak zonder het te weten en op
onverwachte plekken. Designers, wetenschappers en
ondernemers laten geen deeltje onbenut.
Ontdek, proef, voel en test hun producten uit in de
Wonderkamer.
De Leiekamer brengt het verhaal van de vlas- en
linnennijverheid. Het is er één van vallen en opstaan,
van mensen die zonder hulp van buitenaf telkens weer
de veerkracht vinden om zware crisissen te boven te
komen. Een fascinerende geschiedenis met denkers, durvers en doeners in de
hoofdrol.
Onder de gouden kroon ligt
de Schatkamer. Hier is het
vooral genieten van de
selectie schitterende damasten, kant, handwerk en fijne
weefsels.

-7Om 12.00 hr is het ogenblik aangebroken om de
verplaatsing te doen naar de Markt, waar het
middagmaal is voorzien. Nu moeten wel de
meegebrachte wapens bovengehaald worden om ons
te beschermen, gezien een flinke regenbui de mooie
wandeling langs de vernieuwde leieboorden komt
verpesten. Het restaurant “Beau M” op de grote markt
van Kortrijk bereiken we zonder heel nat te worden
tot grote opluchting van de deelnemers. In het klein,
maar gezellig restaurantje genieten we van een
oerouds Vlaams gerecht “Stoofvlees met frietjes en
salade, voorafgegaan door een wachtbordje en een voorgerechtje.
Gesterkt door het lekkere middagmaal, start de korte verplaatsing van een zevental
minuten naar het museum van de stadsgeschiedenis “Kortrijk 1302” gelegen in het
begijnhofpark. Tot 23 december 2015 is er ook de tijdelijke tentoonstelling “Kortrijk
14-19 bezet”, welke als eerste wordt bezocht.
Hier ontdekt men het verhaal van de bezette stad Kortrijk door de ogen van Vier
ingezetenen. Evarist De Geyter, baanmeester bij de spoorwegen. Madeleine
Pollefeys en Margueritte Ghyoot bekijken de oorlogssituatie vanuit de
arbeidersklasse en de burgerij en Ortskommandant Manfred von Richthoven
verdedigt het standpunt van de Duitse overheerser. Visueel prachtig in beeld
gebracht spreken deze mensen als levensecht met u.
Vervolgens wordt ook de oorlogsvoering in de lucht belicht aan de hand van een
aantal verhalen, gelinkt aan luchtfoto’s. Het vliegveld van Markebeek aan de rand
van Kortrijk was één van de uitvalsbasissen van de Duitse luchtmacht.
De befaamde Duitse gevechtspiloot Manfred von Richthoven bracht als eerste vier
kleine gevechtseenheden samen in één goed georganiseerd eskader, het
Jagtgeschader I, dat opereerde van uit Marke en Bissegem. De piloten werden als
helden geprezen en door de propaganda opgehemeld. Hun overwinningen werden
bijgehouden als de scores van een sportcompetitie.
Kortrijk werd meer en meer onder vuur genomen vanuit de lucht. Deze nieuwe vorm
van oorlog eiste veel burgerslachtoffers.
De beelden over de beschietingen, de verwoestingen en de chaotische toestanden
met vluchtelingen spreken voor zich.
Het tweede deel of het permanente deel van het museum gaat over het
historisch feit dat plaatsvond op 11 juli 1302.
Kortrijk 1302 is niet opgebouwd als een klassiek museum dat in
eerste instantie een collectie toont aan het publiek. Het vertelt veeleer
een uniek verhaal en het nodigt de bezoeker uit om dat verhaal mee
te (be)leven. De collectiestukken worden gebruikt als illustraties,
samen met replica's, een maquette, reconstructies, beelden en film.
In dit deel word je begeleid met een audiogids waarmee de verteller
van dienst, Gilles li Muisit, de oude abt van de abdij van Saint-Martin,
je terug voert naar het verleden en je gids is op een boeiende
ontdekkingstocht door zeven eeuwen geschiedenis. Je komt er alles te weten over
wat er gebeurd is op 11 juli 1302. Je kan er maliënkolders, zwaarden en goedendags
betasten en je kan het verloop van de veldslag volgen op een reuzengrote maquette.
Ten slotte ontdek je de evolutie van 11 juli als symbolische datum voor Vlaanderen.
Einde van het bezoek rond 16.30 hr. Langs de verkeersvrije Langesteenstraat
begeven we ons terug naar het station om de trein te nemen richting Oostende.
Geladen met een karrevracht aan nieuwe en opgefriste kennis nemen we rond 18.15
hr afscheid van elkaar in het station om huiswaarts te keren.
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Oud worden in deze tijd.

Het is gewoon niet voor te stellen
Je moet met een mobieltje bellen
Je kunt er ook een tekst op lezen
Je moet altijd bereikbaar wezen
En dat kan dus gewoon niet
Met een vaste telefoon.
Wil je een treinkaartje kopen,
Nee, niet naar de balie lopen,
Daar is niemand meer te zien,
je kaartje komt uit een machine.
je moet dan overal op drukken
in de hoop dat het zal lukken,
Pure zenuwsloperij
achter jou zie je een rij
kwaad en tandenknarsend staan,
want de trein komt er aan
Bij de bank wordt er geen geld
netjes voor je geteld
Want dat is tegen de cultuur
nee, je geld komt uit de muur.
Als je maar de code kent,
anders krijgt je nog geen cent.
Om je nog meer te plezieren.
Mag je internetbankieren

Allemaal voor jou gemak,
alles onder eigen dak
Niemand die er ooit om vroeg:
blijkbaar is het nooit genoeg.
Man. man, man wat een geploeter
alles moet met een computer,
Anders doe je echt niet mee
Op www en punt be
vind je alle informatie
wie behoed je voor frustratie?
Als dat ding het dan niet doet.
dan word je toch niet goed
Maar dan roept men dat |e boft
je hebt immers Microsoft.
Ach, ja gaat er onderdoor,
Je raakt gewoonweg buiten spoor.
Nee, het is geen kleinigheid,
oud worden In deze tijd

Groetjes van een gepensioneerde
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Verslag ledenvergadering 08 okt 2015
De voorzitter wenst iedereen hartelijk welkom en vraagt één minuut stilte voor onze
overleden leden aan de 42 aanwezige leden op de ledenvergadering.
De spreekster van vandaag wordt voorgesteld. De spreekbeurt wordt gegeven door
Mevr Rosita Van Elslander. Als thema zijn oude foto’s van Oostende het middelpunt van
deze namiddag.
Een hele reeks van foto’s uit het verleden van Oostende passeert de revue en vele
aanwezige Oostendenaars herkennen de plaatsen en gebouwen die geprojecteerd
worden. Volgens de lijst die mij werd overhandigd zouden er 145 moeten geweest zijn
waarvan enkele voorbeelden hierna.
Links De dancing
Casanova of rechts de
dancing
Valentino
waar mogelijk ook
enkele van onze leden
daar de liefde van hun
leven
hebben
ontmoet.

Hiernaast ’t Laiterietje, waar we nu
maandelijks in vergaderen, zoals het eruit zag
in het verleden.
Ook de cinema
Forum zal bij
enkelen
nog
mooie herinneringen oproepen.

Met
reclameborden
zoals
hierna werden de
nieuwste films
aangekondigd

Na nog 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
iedereen tijdig huiswaarts keren met de wens elkaar terug te zien op de volgende
ledenvergadering.
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14 NOVEMBER 2015 KONINGSDAG.
103 deelnemers namen deel aan deze feestmaaltijd welke ons 129-jarig bestaan
inzette.
Dit jaar werden de gasten aan het Koninginnehof ontvangen door Maurice Lason en
Jacques Somers die deze taak zeer ter harte namen.
In de kleine zaal van het Koninginnehof verzamelden de deelnemers waar reeds van
een eerste aperitief werd genoten. Bij het treffen van vrienden en oud-collega’s
merkt men de uitbundigheid en blijdschap van het weerzien.
Na het innemen van de plaatsen in de feestzaal werd een
welkomstwoord gesproken door onze Voorzitter. Onder
de aanwezigen waren er ook delegaties uit Brussel,
Kortrijk en uit Rijsel ons buurland Frankrijk.
Na de voorlezing van de telegram gericht aan het
Vorstenhuis werd de toast gebracht aan Z.M. de Koning,
gevolgd door het spelen van de Vaderlandse liederen.
Eerst de Marseillaise en dan de Brabançonne.
De maaltijd kon beginnen en op de muziek van DJ Jan
Pyck kwamen de eerste dansers op de dansvloer.
De maaltijd was zoals steeds uitstekend. Aperitief met
Drie gezworen kameraden
hapjes aangeboden door het "Koninginnehof" waren
voortreffelijk.
Daarna werd een huwelijk van St.-jacobsnoot en scampi thermidor geserveerd. Het
kabeljauwhaasje met primeurgroentjes en een blanke botersaus, grijze garnaaltjes
en krielaardappeltjes was een streling voor de mond.
Er viel een stilte aan de tafels toen iedereen er smakelijk zat van te genieten.
De afsluiter “Geflambeerd flensje met Grand Marnier en vanille-ijs“ liet menig
deelnemer nog eens het water in de mond krijgen voor deze lekkere dessert.
Mokka met koekjes sloten de maaltijd af.
Na de maaltijd was de dansvloer onder leiding van de DJ
zelden leeg. Toen de eerste tonen van het liedje “ Op de
vismarkt ben ik geboren” weerklonken was Rita zoals
verleden jaar 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
Ook ons lid Meeremans Siegfried zong als alias Roy Black
“Ganz im weiß mit einem blumenstrauss”.
De DJ speelde nog tot
19.00hr.
De
stemming
der
verbroedering bleef gaaf
tot het einde te merken
Rita in actie
op deze blijde gezichten
van
twee
onzer
bestuursleden met hun echtgenote. Alle deelnemers
konden tevreden huiswaarts keren na dit aangename
herfstdag-banket met de gedachte aan koningsdag
van volgend jaar.

-11Verslag ledenvergadering dec 2015
Voor de laatste ledenvergadering van het jaar was bijna traditiegetrouw de Oostendse politie
gevraagd om weer enkele zaken bij te brengen.
Zoals steeds waren menig leden reeds voor de middag aanwezig en nuttigden het middagmaal in
het Koninginnehof. Na de middag vervoegden nog andere leden de vergadering tot een totaal van
54 personen om naar de uiteenzetting te luisteren van nieuwigheden in het verkeer.
Dit thema werd gekozen door Marc Strubbe politie-inspecteur bij de lokale politie van Oostende.
Onze feestleider John Verpoucke opende de vergadering en sprak het welkomstwoord tot de 54
aanwezige leden. Hij vroeg een ogenblik stilte ter nagedachtenis aan onze overleden leden, waarna
hij de spreker voorstelde.
De eerste nieuwigheid was de “fietsstraat” welke bij het begin en einde
aangeduid wordt met twee nieuwe verkeersborden.
Fietsers moeten niet rechts rijden, De motorvoertuigen mogen fietsers niet inhalen
en er is een maximum snelheid van 30 km/uur. Het bord kan herhaald worden met
straatmarkeringen

Als tweede kwam de “speelstraat” aan bod
Een openbare weg waar tijdelijk en tijdens bepaalde uren aan de
toegangen een hek geplaatst wordt met het verkeersbord C3 voorzien
van een onderbord met daarop de vermelding “speelstraat”. Ganse
breedte van de openbare weg is voorbehouden voor het spelen. Enkel
toegang voor: Bestuurders die in de straat wonen of garage hebben,
prioritaire voertuigen, voertuigen met vergunning en fietsers.
Bestuurders moeten stapvoets rijden, doorgang vrijhouden voor voetgangers (spelende
kinderen), voorrang verlenen en zo nodig stoppen. Fietsers moeten afstappen indien nodig. Men
mag de voetgangers die spelen niet in gevaar brengen noch hinderen. Dubbel voorzichtig zijn ten
aanzien van kinderen.
Volgende nieuwigheid waren de borden B22 en B23 welke de fietsers de
toelating geven om bij rood licht toch toelating geven om door het
roodlicht te rijden in de aangegeven rijrichting, zijnde rechts afslaan of
rechtdoor rijden op voorwaarde dat zij hierbij voorrang verlenen aan de
andere weggebruikers die zich verplaatsen op de openbare weg of op de
rijbaan.
Ritsen is ook een nieuwigheid in de wegcode. Ritsen – art. 12bis wegcode
1° sterk vertraagd verkeer - 2° rijstrook houdt op of verder rijden wordt verhinderd - Bestuurder die
rijdt op de rijstrook die stopt mag pas invoegen vlak voor de versmalling - Bestuurders op de vrije
rijstrook moeten vlak voor de versmalling beurtelings voorrang geven aan een invoegende
bestuurder
Wat is niet ritsen: Oprijden van een autosnelweg : voertuigen op de autosnelweg houden voorrang.
Rijstrookvermindering, maar vlot verkeer: van rijstrook veranderen is een manoeuvre, dus voorrang.
Als laatste punt werd de nieuwe wetgeving over de bromfietsen toegelicht.
Sedert 31 maart 2014 moeten nieuwe bromfietsen – zowel klasse A als B – ingeschreven worden bij DIV.

Nieuw KB 18 november 2015 : bepaalt dat ook de bromfietsen en lichte vierwielers die reeds in
het verkeer waren, moeten ingeschreven worden.

Vanaf 11 december 2015 moeten alle bromfietsen en lichte vierwielers verplicht een kentekenplaat dragen.

Overgangsperiode van één jaar
Reden : verkeersveiligheid verbeteren – verzekering - identificatie
Elektrische fietsen:

Minder dan 0,25 kW, de trapondersteuning stopt aan een snelheid van 25 km/uur, deze voertuigen

hebben geen gelijkvormigheidsattest en moeten NIET ingeschreven worden
Procedure: Afspraak in een postkantoor (geen postpunt) met documenten
(gelijkvormigheidsattest)
Gegevens worden geregistreerd en u ontvangt een “aanvraag tot inschrijving”. De aanvraag invullen en
voorleggen aan verzekeraar die de aanvraag via elektronische weg doet.
Aangepaste procedure:
1. Bromfiets dateert van voor 1975 : aanbieden bij een oldtimerfederatie die document aflevert,
vervolgens inschrijving via Bpost (gewoon of oldtimer)
2. Vanaf 1975, maar geen documenten:
a. indien minder dan 25 jaar oud : attest politie.
b. indien ouder dan 25 jaar : oldtimer- statuut : federatie.
Anders : attest politie.
Een boeiende en leerrijke uiteenzetting waarbij vele aanwezigen iets van hebben opgestoken.
Na de traditionele tombola kwam een einde aan de laatste ledenbijeenkomst van het jaar 2015.
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Extra huldiging voor trouwe leden

Twintig jaar geleden kwamen de leden van de Koninklijke Maatschappij der
Ex-Onderofficieren van de Krijgsmacht, afdeling Oostende samen met hun
echtgenotes in het Oostendse Koninginnehof voor een gezellige namiddag.
Bedoeling was om al wie al heel lang lid was van de vereniging eens extra te
huldigen. Van zeventigers tot negentigers - de super senioren zoals
materiaalmeester Frans Puystiens ze noemde - ze waren er die middag met 31.
De dames werden in de bloemetjes gezet en natuurlijk werd rond de koffietafel
menige herinnering opgehaald, zodat de namiddag in de beste stemming verliep.
Als oudste lid dankte Gustaaf Deceuninck in naam van alle genodigden het
bestuur voor dit prachtig initiatief.
Alle gewezen onderofficieren van de krijgsmacht kunnen lid worden van de
Koninklijke Maatschappij der Ex-Onderofficieren van Oostende. Het lidgeld
bedroeg 275 fr voor alleenstaanden en 300 fr voor echtparen. Dit kon door
betaling van dat bedrag op rekeningnummer 000-0146912-54 K.M. ExOnderofficieren, Nieuwlandstraat 21. Oostende. Meer inlichtingen kreeg je ook
bij de bestuursleden Andre Baroen, Octaaf Defoor, Raymond Van Loocke,
Theo Dehaemers. Frans Puystiens, Albert-John Verpoucke, Eduard
Vermeylen, Fernand Cuypers, Jacques Somers en Lodewijk Theys.
Raymond Van Loocke, Albert-John Verpoucke en Jacques Somers,
bestuursleden van toen maken nu nog steeds deel uit van het bestuur en putten
we veel wijsheid uit hun ervaring en lange staat van dienst als bestuurslid.
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Gelezen in het infoblad van een gemeente in Vlaams-Brabant
Het is en blijft een dijk van een vooroordeel:
West-Vlamingen spreken geen Nederlands

Toeristen
Toegegeven: vakantie is fijn. Ik zou meer zeggen: vakantie is
noodzakelijk. En nóg straffer: zonder vakantie redden we het niet. Straks
overspoelen we weer Frankrijk, Italië, Spanje, Turkije of Griekenland en
dus oefenen we nu al 'Kalispera', 'Bonjour, 'Salam aleikum' en 'Olal'. En
de beleefden onder ons 'Efcharisto', 'Merci, 'Danke schön' en 'Grazie'.
Maar het kan ook eenvoudiger: richting kust tuffen en gewoon
Nederlands blijven praten.
Nou ja, de 'West-Vlaamse variant dan, denkt iedereen nu. Want het is en
blijft een dijk van een vooroordeel: West- Vlamingen spreken geen
Nederlands. Ik merk het elke week weer, als ik bij mijn vader thuis ben,
aan de kust dus. 'Binnenlanders' lijken voortdurend hopeloos verloren te
lopen aan zee. Ik kan m'n kop niet buiten de deur steken of ik word
aangeklampt. De kortste weg naar de overzet? (Gewoon die pijl volgen,
mevrouw.) De openingsuren van de plaatselijke supermarkt? (Dezelfde
als in de grote stad, meneer.) De beste bakker van het dorp? (Er is er
maar één.) En als ik hier doorrijd, kom ik dan aan de haven? (Dat, of in
het water.) Enfin, niet dat ik denigrerend wil doen over toeristen of zo,
maar wat me daarbij het meeste opvalt: die vragen worden me altijd
gesteld op een bijzonder lang-za-me, duidelijk gearticuleerde manier. Als
of ik het Nederlands niet echt machtig zou zijn. En als ik dan in vlekkeloos
Nederlands antwoord, dan vallen de monden open. Of je ziet ze denken:
'0, die heeft hier ook een tweede verblijf!'
Niet dus. Wij, kustbewoners, spreken uitstekend Nederlands, ook al komt
het er soms raar uit. We spreken ook een aardig mondje Frans en Engels
en - als het echt moet -Duits. We zijn dol op toeristen, ook al slaken we
een zucht van verlichting als het weer september wordt en de zee weer
van ons is. Maar ondertussen hebben wij jullie wél lekker wat WestVlaamse klanken bijgebracht.
Het is het begin van alle expansie, denk ik dan maar.
Een artikel geschreven door de uitgeweken kustbewoner Mariena Dewulf
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Ontstaan van de Noordzee
Door Joeri Ryekaseys
Onze planeet is ongeveer 4.5 miljard jaar oud. Het landschap en het leven zoals we
dat vandaag kennen, hebben een lange weg afgelegd. We kennen allemaal onze
Noordzee. Welke dieren erin leven. Ons prachtige aquarium geeft ons een mooi
beeld van enkele dieren. Maar weten we ook hoe onze mooie zee ontstaan is? Met
deze vraag in het achterhoofd ben ik opzoekingen gaan doen. En hier wil ik het
resultaat delen.
De geologie en de paleontologie zijn zeer boeiende wetenschappen. Dankzij deze
studies weten we onder andere waarom de Noordzee zo olierijk is. Namelijk door
alle organische lagen die afgezet werden in het Carboon (386 - 288 miljoen jaar
geleden). We weten dat er in het Krijttijdperk(143-65 miljoen jaar geleden) een
gigantisch zeereptiel genaamd de Mosasaurus de toenmalige zee die zich in de
Benelux bevond, onveilig maakte. Dit reptiel kon 13 meter lang worden. Het is
vernoemd naar de locatie waar de fossielen gevonden werden (in de steengroeven
langs het Maasgebied). Het zijn dan ook deze wetenschappen die voor ons het
ontstaan van de Noordzee hebben ontcijferd.
De Noordzee zoals we die vandaag kennen is ongeveer 6000 jaar oud. Haar ontstaan
kunnen we terugbrengen tot een grote 100 miljoen jaar geleden. Hier vonden twee
gebeurtenissen plaats die bepalend zouden zijn voor de vorming van onze zee. Eerst
en vooral het wegschuiven van het Noord-Amerikaanse continent van de Europese
plaat waardoor een slenk ontstond. Ten tweede botste tegelijkertijd de NoordAfrikaanse plaat tegen die van Europa waardoor de Alpen ontstonden en waardoor
het gebied van de Noordzee haar vaste contouren kreeg. Dit nieuwgevormde gebied
was toen één grote zee met kustgebieden. Het was in deze periode dat de iguanodon,
wiens fossielen we nu in het Natuurhistorisch museum ie Brussel kunnen
bewonderen, graasde langs de kustvlakten en het was hier dat de Mosasaurus joeg
op alles wat zich in het water bevond.
Zo’n 2,4 miljoen jaar geleden kwamen er een reeks ijstijden. Het water trok zich
terug rond de poolgebieden en de zeespiegel daalde met honderd meter. De slenk
die reeds gevormd was begon toen droog te liggen. We zitten nu in het Pleistoceen.
Tijdens dit tijdvak, in Afrika, leefde de homo habilis. Dit is onze verre voorouder die
voor het eerst werktuigen gebruikte. Wat later in deze periode leefde de homo
erectus die als eerste volledig rechtop liep.
De laatste vierhonderdduizend jaar wisselden drie grote ijstijden elkaar af. Door de
bewegingen van het smeltwater werden grote geulen uitgegraven in het
Noordzeegebied. Bij het einde van de laatste ijstijd zo'n tienduizend jaar geleden (of
8000 v.Chr.) werd de landbrug tussen Engeland en Frankrijk te Calais doorbroken
door het smeltwater. Het puin dat meekwam met deze sterke stroming werd afgezet
voor onze kusten en vormde onder andere onze Vlaamse Banken. Sinds de laatste
ijstijd heeft de Noordzee haar vaste vorm bereikt. We kunnen vanaf dit moment
spreken van onze Noordzee. Door het materiaal dat aangespoeld werd en de kracht
van de wind begonnen zich ook duinen te vormen. Bepaalde bronnen zeggen dat de
eerste duinen ontstonden rond 4000 v.Chr. Na de laatste ijstijd is het water van de
zee nog enkele keren gestegen en gedaald. We spreken van een periode van
transgressies en regressies. Hoewel deze maar klein zijn vergeleken met de hele
ontstaansgeschiedenis, zijn ze van groot belang geweest voor onze streken,
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een stukje terug waardoor er aan veeteelt en landbouw _gedaan kon worden op de
droog liggende stukken. Daar hebben de Kelten en Romeinen, die toen aan onze kust
leefden, gebruik van gemaakt om hun schapen op te hoeden.
Tijdens de derde Duinkerkse transgressie (Duinkerkse III-transgressie, 11 de eeuw
n.Chr.), steeg de zee opnieuw en werd het befaamde schorreneiland ‘Ter Streep'
gevormd.
Sinds de mens zich definitief is gaan vestigen in het kustgebied rond de Noordzee,
zijn niet enkel de natuurkrachten van invloed geweest op het uitzicht van dit gebied
maar ook de acties van de mens. Zo werden kanalen aangelegd, werden gebieden
ingepolderd enz. Onze mooie stad is er een prachtvoorbeeld van. De mens heeft
altijd al de drang gehad de natuur te bedwingen. Maar we hebben ondertussen
geleerd dat de natuur zich door niemand laat bedwingen. Toch moest het werk van
de natuur steeds meer wijken door de invloed van de mens. Zo moesten duinen
steeds meer wijken voor grote appartementsgebouwen. Het besef kwam pas laat en
nu probeert men steeds vaker duingebied te beschermen.
Bij deze hebben we besproken hoe onze mooie Noordzee tot stand gekomen is. Sinds
de laatste ijstijd heeft dit gebied geen grote veranderingen meer doorstaan (buiten
dan de specifiek lokale veranderingen voor de kustgebieden). Het is nu de vraag wat
de door de mens veroorzaakte klimaatverandering met onze zee zal doen.
Fossielen van dieren uit de Noordzee kunnen bezichtigd worden in het
Noordzeeaquarium en het Marien Ecologisch Centrum.
Bronnen:
http: // www.kustgids.nl/ verkenners/pdfs/noordzee.pdf
http://www.ecomare.nl/ecomare-encyclopedie/geschiedenis/geologischegeschiedenis-noordzee/
http://www.geologievannederland.nl/fossielen/vindplaatsen/noordzee
https://nl.wikipedia.org/wiki/Weichelien
https://nl.wikiped ia.org/wiki/Vlaamsebanken
http://92.48.206.21/~joanbremer/Files/Art-luc-Ontstaan-kust.pdf
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Een Blue-bike huren voor slechts 1 euro
De Stad Oostende wil het fietsen in de stad bevorderen en promoot dan ook het
gebruik van de Blue-bikes aan het station. Ze zijn ideaal voor sporadisch woonwerkverkeer, dienstverplaatsingen, citytrips of een dagje shoppen.
De Stad Oostende treedt op als derde betaler, zodat de gebruiker in Oostende
voortaan maar 1 euro moet betalen per 24 uur huur. Normaal is dit 3 euro
Om gebruik te maken van een Blue-bike moet
je eerst lid worden. Je betaalt hiervoor 10
euro per jaar, studenten slechts 3 euro. Je
krijgt dan een lidkaart die je gebruikt om de
sleutelautomaat te activeren. De Blue-bikes
zijn razend populair Je vindt ze al aan 44
stations. Wie lid is kan overal Blue-bikes
huren. Op de foto prijkt schepen Jean
Vandecasteele (SP.A) samen met de Bluebike-coördinator en iemand van het Fietspunt . Meer info: www.Blue-bike.be
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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 32
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

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

Voorzitter ter Ere

059/50.35.47
8400 Oostende

Nat Ondervoorzitter Federatie
Ceremoniemeester/feestleider
albertjohn.verpoucke@telenet.be
Secretaris

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
eddy.coenye@skynet.be
Ondervoorzitter

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 één der bestuursleden
of via internet http://www.ex-ooffr.be
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

