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Beste vrienden,
Na een zachte winter, is het er dan eindelijk van gekomen. Het winteruur geklopt, alles in het
knot, iedere dag meer zonnekracht, de lente is in het land.
We genieten van de bloesemfrisse buitenlucht, zetten onze voorjaarsglimlach over op elkaar en
dromen reeds van de zomer, terrasavondjes, vakantie en mooie reizen. Maar het leven gaat niet
altijd zomaar over rozen. Er zijn bronnen genoeg van zorg en ongerustheid. Enkele daarbij, de
komende besparingen en het terrorisme in de ganse wereld.
Het is niet toevallig dat we onze leeftijd in “ lentes “ uitdrukken. De lente is het seizoen dat nog
het meest van al benadrukt dat alles terugkomt, dat de cirkel ieder jaar opnieuw rond is.
Tot slot, onze welgemeende dank aan de sponsors voor hun financiële steun en alle leden en
sympathisanten voor hun blijvende deelname aan de activiteiten. Met een verlies van negen
leden, door verschillende redenen, doet onze vereniging het nog steeds goed. Dank U !
Geniet van elk moment in het leven, zolang het kan en blijf gezond.
Uw Voorzitter

Secretariaat
Nieuw aangestelde secretaris op de algemene statutaire vergadering: Dhr PAUWELS Pierre.
Voor meldingen en vragen adres en gegevens op de eerste bladzijde van de klaroen.
Overlijden
Wij hebben het overlijden vernomen van
PAEYE Simone de echtgenote van ons lid LUYPAERT Lucien
Langs deze weg, biedt de Koninklijke Maatschappij der Ex-Onderofficieren afdeling Oostende, haar
innige deelneming aan de familie
Nieuw lid
936. MOMERENCY MARCEL

ATTEST VAN HOEDANIGHEID
In de klaroen 2/2016 werd de info verspreid om een nieuw attest van hoedanigheid aan te vragen.
De dienst welke verantwoordelijk is voor de uitreiking en vernieuwing van het attest is
verhuisd en heeft een nieuw adres.
Volgens de ons verstrekte info hoeft diegene die een aanvraag verstuurd heeft naar het oude
adres niets te ondernemen, de aanvragen werden aan de dienst overgemaakt.
Voor deze die nog een aanvraag willen doen volgt hierna het nieuwe adres:
DGHR HRA – E/N
(Ondersectie Notariaat)
Kwartier Koningin Elisabeth
Eversestraat 1 – 1140 BRUSSEL

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 09 juni 2016
 verwelkoming door de voorzitter
 verslag en mededelingen
 Beeldverslag groot onderhoud Mercator door Rudy Laforce
 koffietafel en tombola
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 verwelkoming door de voorzitter
 verslag en mededelingen
 Oostendse namiddag. “Show” groep De Schelpe
 koffietafel en tombola
Donderdag 13 oktober 2016
 verwelkoming door de voorzitter
 verslag en mededelingen
 Quiz allerlei Robert Dhondt
 koffietafel en tombola
Donderdag 08 december 2016
 verwelkoming door de voorzitter
 verslag en mededelingen
 De Belgische Zeemacht. Verleden-heden-toekomst door Piet Damman
 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 de bingo. Leden
worden gevraagd om zoveel mogelijk deel te nemen aan deze ontspanningsnamiddagen.
11 jul - 01 aug – 22 aug – 12 sep – 03 okt – 17okt – 14 nov – 05 dec
3. Planning
Bestuursvergaderingen 2016
02 sep – 07 okt - 04 nov – 02 dec
Ledenvergaderingen 2016
22 sep - 13 okt - 08 dec
Vet gedrukt vallen niet op de tweede donderdag
4. Koningsdag 2016
Zaterdag 19 nov
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Bedeling “De Klaroen”
Tweede oproep
In vele gemeenten werden onlangs de huisnummering aangepast, mede door een reglementering door
Bpost en ook door een voorschrift van de brandweer in appartementsgebouwen.
Door deze wijzigingen zijn recent enkele exemplaren niet besteld geworden en werden ze door de post
teruggestuurd naar afzender.
Voor een groot deel van onze leden werd “De Klaroen” in Oostende aan huis gebracht door
bestuursleden. Bij deze bedeling waren er geen problemen gezien de ronde steeds door dezelfde
mensen werd uitgevoerd en de brievenbussen kenden van onze leden. Vanaf nu zal de bedeling
volledig door de post worden uitgevoerd
Met deze vragen we aan al onze leden op het adresetiket de juistheid van uw adres en in het bijzonder
de nummering na te zien en indien er onjuistheden zijn, deze te melden bij één van de bestuursleden
van de vereniging. (lijst achteraan het boekje).
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54 leden waren naar het Koninginnehof gekomen om deel te nemen aan de
ledenvergadering in de maand april.
De voorzitter wenste iedereen hartelijk welkom en vroeg één ogenblik stilte voor onze
overleden leden.
Geen spreekbeurt maar een bingo, die misschien een prijsje kon opleveren. Er waren 9
prijzen te winnen. De bingobriefjes of mogen we zeggen bingobrieven, want er werd
terug gebruik van de reuze exemplaren zoals op een vorige bingo, werden uitgedeeld.
Na voldoende uitleg van de spelregels startten Eddy en Rita het bingospel. Alle
afgeroepen nummers dienden aangekruist te worden. De eerste speler die de bovenste rij
volledig had, won de eerste reeks. Na controle van de juistheid van de bingo, werd de
prijs overhandigd.
Bij de volgende spelreeks was de winnaar of winnares diegene die zowel de bovenste als
de onderste rij vol had.
Als laatste reeks van het eerste spel werd voor de volledige kaart gespeeld.
Per spelonderdeel was er slechts één winnaar. Bij meerdere correcte bingo’s werd de
winner aangeduid met de hoogste reeksnummer op het bingobriefje.
Na het tweede spel werd een pauze ingelast. Tijd voor een babbel, een drankje en de
aangename moppen van Eddy.
Ondertussen werd tevens gebruik gemaakt om de tombolalotjes aan de man te brengen.
Spel drie, die de reeks afsloot, verliep even vlot als de vorige. 9 gelukkige winnaars
mochten dus een prijs meenemen.
De tombola verliep gesmeerd en de prijzen werden mooi verdeeld.
Rond 1600 uur was de vergadering ten einde. Iedereen kon tijdig huiswaarts keren.
De voorzitter wenste allen nog een behouden thuiskomst en hoopte elkaar terug te zien
op de volgende ledenvergadering op 13 mei.
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Ledenvergadering 12 mei 2016
De voorzitter opende de ledenvergadering met het traditioneel eerbetoon aan onze
overleden leden en stelde de sprekers voor aan de 45 aanwezigen. Per trein door China
naar Tibet was het thema van de spreekbeurt gegeven door Geert Van De Velde,
geassisteerd door zijn reisgezellen Jean-Pol Hosdain en echtgenote. Geert vergeleek zijn
reis als een maneuver met positieve ingesteldheid, imaginatie en nieuwsgierigheid.
Op de landkaart stonden twee routes gemarkeerd en dit wegens de mogelijkheid dat de
toegang naar Tibet niet mogelijk zou zijn. De rode
markering was de geplande reis door China. De zwarte
markering was de reis naar Tibet en de naar onder
gerichte markering was voor ingeval ze geen toelating
kregen om Tibet binnen te
gaan. Daar waren namelijk
voorwaarden aan verbonden
dat ze niet konden vervullen. In
de eerste plaats mocht men
enkel binnen in een groep van
5 personen en bovendien moesten de groepsleden allen
dezelfde nationaliteit hebben. Met hun drie personen voldeden
ze niet aan de voorwaarden. Met de hulp van een bediende in
Het reisgezelschap
het Chinees reisbureau werden twee fotokopieën van twee
andere Belgen op de aanvraag bijgevoegd zodat ze een geldige
aanvraag konden indienen. En dan maar hopen op succes. Deze twee andere Belgen
hebben ze nooit gezien of ontmoet.
De reis is begonnen met een vliegtuigverplaatsing naar Shanghai, een stad met 20
miljoen inwoners. Shanghai ontstond als een dorpje dat leefde van de visserij en de
textielindustrie, maar door het Verdrag van Nanking dat in 1842 met het Verenigd
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Koninkrijk werd gesloten, groeide Shanghai uit tot een havenstad met wereldwijde
verbindingen. De stad heeft sinds 2004 de grootste haven ter wereld. Uit de getoonde
beelden is de Engelse invloed er nog overduidelijk aanwezig. De handel tussen China en
Engeland ging vooral over zijde en thee. De oorzaak van de Opiumoorlog was de smokkel
van opium door Groot-Brittannië naar China die miljoenen mensen, zelfs in de
bovenklasse, verslaafd maakte. Toen de Chinezen daar actie tegen ondernamen, zagen de
Britten dit als een conflict dat met een oorlog beslecht moest worden. Maar de werkelijke
oorzaak lag anders. De Chinezen hadden al
eeuwenlang strikte handelsvoorwaarden voor
de Europeanen gehanteerd, maar de Britten
zagen dat op de duur als onaanvaardbaar.
Tijdens hun verblijf in Shanghai was het
tevens de nationale feestdag van China. Op die
dag ligt China plat. Geen openbaar vervoer, de
verkeerslichten werken niet, enzovoort. Om
de verkeerschaos te vermijden wordt dan het
leger ingezet, die een menselijke muur
vormen om het verkeer tegen te houden
tijdens de eigenlijke rode fase of om
voetgangers te beletten de straat over te
steken. Buiten de moderne stad met torenhoge gebouwen is er ook nog de oude stad met
traditionele Chinese woningbouw die als een toeristische attractie wordt beschouwd. Het
volgende doel was de stad Peking, waarnaar de verplaatsing per trein gebeurde. Op de
foto hierboven stonden ze voor het station. De stations zijn niet vergelijkbaar met wat wij
hier kennen. De treinstations zijn immens groot zoals je kan zien op de deze foto, een
vertrekhal zoals onze nationale luchthaven. Ook de treinen moeten niet onderdoen
superluxe en snelheden tot 250 km per uur. Oostende - Brussel op 20 minuten. Peking is
onvermijdelijk de verboden stad waar voor het verblijf van de Keizer duizend jaar
geleden meer dan 1 miljoen mensen aan gebouwd hebben. De stad is nu toegankelijk.
Aansluitend kwamen we aan in Pingyao. Er werden beelden getoond van de Chinese
muur en tao chi, een eeuwenoude bewegingsleer welke in China veelvoudig wordt
toegepast. De Chinese Muur of Grote Muur is een uit aarde en stenen opgetrokken
verdedigingslinie in het noorden van China. De ruim 6.000 kilometer lange muur, moest
het Chinees Keizerrijk beschermen tegen vijandelijke nomadische ruitervolkeren zoals de
mongolen. Het complex strekt zich uit van Shanhaiguan, tot de Jiayupas, in de provincie
Gansu. De gehele verdedigingslinie, inclusief verdedigingsgroeven van 359 kilometer en
2.232 kilometer aan natuurlijke grenzen (rivieren, heuvels en bergen), heeft een lengte
van 8.850 kilometer. Volgende halte is Xian xaar zich het befaamde terracottaleger
bevindt. Tijdens het graven van een waterput net ten noordoosten van Xi’an, haalden enkele
stomverbaasde Chinese boeren in 1974, in plaats van water, achtduizend terracottabeelden uit
de grond. Dit Terracottaleger, hier meer dan tweeduizend jaar eerder geplaatst om de
graftombe van de eerste keizer van China te beschermen, zou later de grootste archeologische
vondst van de twintigste eeuw blijken. De achtduizend levensgrote soldaten die allemaal
een eige uniek gezicht hebben, zijn zo bekend dat ze eigenlijk nauwelijks een introductie
behoeven. En dan na meer dan 1000 km en dagelijks contact eindelijk de toelating voor
Tibet. Nu het definitief verloop van de reis vaststond was het volgende doel Linxia
vanwaar ze per bus naar Xiane (vroeger Tibet) reisden. De inwoners zijn nu nog voor
50% Tibetanen en in Xining namen ze dan de trein
naar Tibet. Lhasa is de traditionele hoofdstad van
Tibet en sinds 1964 de hoofdstad van de in dat jaar
gevormde Tibetaanse Autonome Regio in de
Volksrepubliek China. De stad is de traditionele
zetel van de Dalai Lama in het paleis Potala. De
stad wordt in het Tibetaans boeddhisme gezien als
het heiligste centrum van Tibet. De stad ligt op een
hoogte van 3650 meter en is daarmee één van de
Paleis Pothala, 13 verdiepingen en
hoogst gelegen steden ter wereld. Tibet, het land 118 m gevel
eromheen, wordt het
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"dak van de wereld" genoemd. De residentie van de Dalai Lama kan men bezoeken maar
mag men binnen niet fotograferen. Sera is een kloosteruniversiteit in Tibet waar jongeren
worden opgeleid. Shigatse, is de tweede stad in Tibet. Op een hoogte van 3840 meter is
Shigatse de hoogstgelegen stad van Tibet. De reis ging verder naar Sajia en de laatste
halte in Tibet Tingri, waar men een hoogte van 5248 m passeert. Door deze hoogte en de
plotse stijging vanaf 3000m over een afstand van 30 km, komende vanuit Nepal, kan men
last krijgen van de hoogteziekte. Komende van uit China is er minder last omdat de
stijging meer geleidelijk gaat. Enkele foto’s en een filmpje van een vrouwenklooster, waar
de bewoners zingen en muziek maken, sloot deze fotoreportage af. Anderhalf uur ging
iedereen aan de lippen van Geert die op zijn eigen vermakelijke manier de getoonde
beelden commentarieerde.
Dan was het tijd voor de tombola en nog een gezellige babbel alvorens huiswaarts te
keren.

Ledenvergadering 09 jun 2016
Op 09 jun waren 50 personen aanwezig voor de presentatie door Rudy Laforce
over de renovatie van het zeilschip de Mercator. Aan de hand van foto’s werd het
verloop van deze renovatie voorgesteld.
Op 29 sep 2015 vertrok de Mercator, met thuishaven Oostende sedert 1962, uit het
Mercatordok te Oostende naar de scheepswerf I.D.P. in de Bargestraat 15 voor
onderhoudswerken in opdracht van de Vlaamse overheid, agentschap maritieme
dienstverlening en kust. De vermoedelijke duur van de werkzaamheden wordt
geschat op 1 jaar.
Met vertrek om 10.00 hr kwam de Mercator omstreeks 20.00 hr aan op zijn
bestemming. Een operatie dat niet onopgemerkt werd uitgevoerd. Vele kijklustigen
hadden zich langs het dok en de sluizen opgesteld om het spektakel te kunnen
volgen. Het zeilschip is een “driemast barkentijn” met een Bruto tonnenmaat van
778,86 T. De lengte is 78,90 m en heeft een breedte van 11,09 m. Zijn diepgang
bedraagt 4,50 m en werd gebouwd in het jaar 1931 te Schotland. Voor het vertrek
werd eerst een peiling van de diepte van de vaarroute gedaan en nadien de
noodzakelijke baggerwerken uitgevoerd teneinde het schip zonder averij naar zijn
bestemming te brengen.
De Belgische Marine leverde de twee sleepboten, de MIER (A955) en de WESP (A952)
(werkbeestjes), elk met een vermogen van 1000 BHP en met een grote trekhaak.
Voor het vertrek kwamen alle bemanningsleden op het achterdek waar het pipen
en het hijsen van de Belgische vlag tegelijk ook het startschot was voor de vele
werkzaamheden.

Vaarroute van de Mercator naar de scheepswerf

De eerste hindernis, de Kapellebrug passeren waar de vrije doorgang maar 12,50 m
bedraagt, vroeg om vakmanschap om het schip er doorheen te loodsen. Richting
sluizencomplex, ter hoogte van het station werd de Mercator traag in de goede richting
getrokken door de Mier. Op eigen kracht kon de Mercator het sluizencomplex
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winchen en zijn motor om daarna in de
havengeul, getrokken door een sleepboot,
richting kanaal Oostende-Brugge te kiezen
om dan tegen 2000hr aan te meren aan de
kade ter hoogte van de scheepswerf.
Op 05 okt werden de werkzaamheden om
de masten te verwijderen aangevangen.
Door het verwijderen van de masten en
vele ballast was de Mercator klaar om op
het droge te komen, waar onder hogedruk de romp volledig werd ontdaan van vuil
en verf.
Na deze opkuisbeurt werd het schip langzaam maar zeker naar de loods gebracht
voor verdere behandeling.
In de loods wordt de houten bekleding
van het dek afgebroken en het dek
bijna volledig verwijderd. Het schip
wordt praktisch volledig gestript om
nadien weer volledig opgebouwd te
worden.
Niet alleen de houten bekleding van
het dek maar ook de staalplaten aan
de buitenkant, waar zeer veel slijtage

zichtbaar is, worden vervangen.
Na het volgen van deze zeer boeiende
fotoreportage mogen we stellen dat de
Mercator zich in goede en bekwame handen

bevindt en na de renovatie weer een
trekpleister zal worden in onze
badstad Oostende.
Na de bedanking van de spreker met het traditioneel geschenk, sloot de
aansluitende tombola deze namiddag af.
Klaar voor het zomerseizoen trok iedereen huiswaarts met de volgende ledenvergadering van 22 september reeds in het achterhoofd.
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3-Daagse Klein Kasteeltje
‘t Klein Kasteeltje, Brussel
Het Klein Kasteeltje ontleent zijn naam aan
het grote herenhuis, door water omringd, dat
hier sinds 1560 stond. De Oostenrijkse
regering koopt deze privé-eigendom aan op
13 maart 1775 en maakt er een kazerne van.
De benaming wordt « Kazerne van Ansillon
», genaamd naar de laatste eigenaar François
de Ansillon, schepen, burgemeester en
ontvanger van de stad Brussel. Ook na de
Franse Revolutie blijft het Klein Kasteeltje
dienst doen als militair gebouw. In 1815, na
de Slag bij Waterloo, werden de Franse krijgsgevangenen hier opgesloten.
De steden werden verplicht « de (militaire) gebouwen te onderhouden tot zij in een
degelijke reparatiestaat verkeren ». Deze bedorven Franse erfenis zou er voor zorgen
dat de kazernes een stiefmoederlijke behandeling kregen en stilaan in verval geraakten,
maar toch bleven dienst doen! Tijdens de Hollandse periode werd het plan geopperd
om een nieuwe kazerne voor 3.000 man te bouwen op de plaats van de vervallen oude,
maar de Belgische Revolutie van 1830 stak stokken in de wielen.
Na jarenlange discussies besluit de stad Brussel op 8 juli 1848 uiteindelijk om op eigen
kosten een infanteriekazerne te bouwen die 1.200 manschappen kan herbergen op de
plaats van het oude Klein Kasteeltje. Op 9 september van hetzelfde jaar wordt
tostemming gegeven tot het leggen van de fundamenten. Wegens problemen met de
drassige ondergrond lopen de werken 1 jaar vertraging op en uiteindelijk op 23
september 1853 wordt het nieuwe Klein Kasteeltje plechtig en officieel geopend. Het
was een zeer moderne kazerne in België en in het buitenland erg bewonderd.
De eerste bewoners zijn het Regiment Karabiniers. Ze zullen op 12 september 1894
verhuizen naar de nieuwe kazerne aan het Daillyplein te Schaarbeek. De nieuwe gasten
zijn het 9de Linieregiment. Deze eenheid zal van hieruit op 3 augustus 1914 naar Liège
worden overgebracht.
Tijdens de Duitse bezetting werd het Klein Kasteeltje natuurlijk door de Duitsers
gebruikt. Na de wapenstilstand gaf ze onderdak aan het 4de Karabiniers. Toen deze
eenheid in 1922 werd ontbonden betrok het 9de Linie opnieuw « zijn » kazerne waar
het zou blijven tot de volgende oorlog.
Na de bevrijding van 1944 werd het Klein Kasteeltje gebruikt als « bijhuis » van de
gevangenis van Sint-Gillis en werden er incivieken opgesloten en Duitse
krijgsgevangenen die uit de koolmijnen waren gedeserteerd. Dit interneringscentrum
werd gesloten op 31 december 1950.
Vanaf 1951 tot 1985 deed de kazerne dienst als Centrum voor Rekrutering en Selectie.
Iedere mannelijke Belg die opgeroepen werd voor de dienstplicht zou hier zijn « Drie
Dagen » volbrengen, een gebeurtenis die hij voor de rest van zijn leven zou
meedragen.
Huidig adres: 9de Linielaan, 1000 Brussel.
Bron: ‘t Klein Kasteeltje, Geschiedenis van een mythe, brochure uitgegeven naar
aanleiding van de verhuis van het Centrum voor Rekrutering en Selectie naar Nederover-Heembeek in 1985.
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"AB ORIGINI FORTIS" STERK VANAF HET BEGIN!
Periode 1870 – 1914 (De kolonisatie van Afrika en de éénwording van de Duitse Staat)
Op 11 november 1913 wordt bij Koninklijk
Besluit nummer 181bis, beslist tot een grote
reorganisatie van het Leger op vredesvoet.
Daarin wordt ondermeer voorzien in de
oprichting van nieuwe Cavalerie-eenheden,
namelijk het 5de Lansiers, en het 3de, 4de en
5de Jagers te Paard. Op het ogenblik van de
mobilisatie zullen enkel het 5de Lansiers en
4de Jagers te Paard zijn opgericht. Een
Ministeriële onderrichting schrijft voor dat
uitsluitend elitemanschappen mogen worden
aangeduid voor het 5de Lansiers, hierdoor is
het al vanaf haar ontstaan op 13 december
1913 één der puikste regimenten van het Standaard met Nestels in de kleuren van
Leger. Het 5de Lansiers is dus voorbestemd het Oorlogskruis.
tot de rol van elite-eenheid binnen een
prestigekorps. De manschappen voor het 5de Lansiers worden ondermeer geleverd
door de bestaande Cavalerieregimenten en komen hoofdzakelijk van het 1ste, 2de, 3de,
4de Lansiers, het 2de Gidsen, het 2de en 4de Jagers te Paard en de Gendarmerie. Samen
met het 4de Lansiers vormt het de 2de Brigade van de Cavaleriedivisie, de 1ste Brigade
bestaat uit het 1ste en het 2de Gidsen.

Chapska 5L
De periode 1914 – 1918 (De Eerste Wereldoorlog)
Op de ochtend van 4 augustus 1914 valt Duitsland ons land binnen.
Vier dagen later, op 8 augustus 1914, is de Cavaleriedivisie, onder
bevel van Luitenant-generaal L. de Witte, in de streek van SintTruiden verspreid. Op 12 augustus 1914 wordt het 5de Lansiers
opgesteld ten zuidoosten van Loksbergen bij Halen. Daar op het
slagveld, zal de korpscommandant, Kolonel Xhardez, uit handen van
Luitenant-generaal L. de Witte, commandant van de Ruiterijdivisie,
in naam van Z.M. Koning Albert I, de Standaard ontvangen. Een
gebeurtenis die wellicht enig is in de Belgische militaire
geschiedenis. Het 5de Lansiers telt op dat ogenblik 30 officieren en 502 onderofficieren
en manschappen.

Haelen
Op 12 augustus 1914, omstreeks 9 uur, worden het 3de en het 4de Eskadron van het 5de
Lansiers, afgestegen opgesteld ten
oosten van Loksbergen, aan de
rechterflank van het 4de Lansiers. Het
1ste Eskadron is ingezet ten noorden
van Loksbergen, aan de voet van de
Mettenberg, ter verdediging van de
artilleriestelling van het 1ste Artillerie
te Paard. De Divisie houdt het 2de
Eskadron aanvankelijk in reserve.
Overhandiging Standaard door Gen. L. de Witte
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paard meer naar het zuiden (Velpen) verlegt, zal het 2de
Eskadron, eveneens te voet, in versterking tussen het 1ste en
het 3de Eskadron van het 4de Lansiers worden ingezet.
Door de hardnekkige weerstand, waarbij het Regiment
Karabiniers/Cyclisten een speciale vermelding verdient,
slagen de Duitsers er niet in de artilleriestelling op de
Mettenberg in te nemen. Acht vergeefse aanvallen, van vier
Ruiterijregimenten,
later
afgewisseld
door
infanterieaanvallen, zorgen voor zware verliezen bij het 2de
Duitse Cavaleriecorps van Generaal von der Marwitz.
Tegen de avond breekt de vijand dan ook het gevecht af en
trekt zich 15 km ten oosten van de Gete terug. Het 5de
Lansiers, dat 4 doden en 27 gewonden betreurt, wordt voor
dit roemvolle wapenfeit op de dagorders van het Leger
vermeld en zijn nieuwe Standaard zal voortaan, in gulden
letters, zijn eerste citatie dragen: “HAELEN”.

Antwerpen

Vanaf 20 augustus 1914 maakt het 5de Lansiers deel uit van
de verdedigingstroepen van Antwerpen. Op 25 augustus
worden talrijke patrouilles en verkenningen uitgevoerd in
de streek van Beersel, Werchter en
Tremelo. Op 26 augustus wordt de vijand
belet zijn plannen door te zetten te Geel,
Diest, Aarschot, Putte, Kortenaken en
Schriek. Op 9 september valt het 5de
Lansiers de vijand aan in Langdorp en in
de omgeving van Rillaar en Diest. Op 10
september krijgt het 5de Lansiers,
versterkt met een compagnie Cyclisten, de
opdracht het kasteel van Linden in te
nemen. Nog verscheidene opdrachten van
storen van de vijand worden met succes
volbracht.
De
vermelding
“ANTWERPEN” op de Standaard wordt Priester J. Chandelon, padre van 5L
toegekend ter erkenning van de moed en (1914) foto genomen op het kerk de heldhaftigheid waarvan het 5de plein te Wetteren
Regiment Lansiers de bewijzen heeft
geleverd De loopgravenoorlog aan de IJzer
Tijdens de slag aan de IJzer is het 5de
Regiment Lansiers aanvankelijk opgesteld
te Stadenberg om er, in verbinding met het
Franse Leger, de rechterflank van het
Belgische Leger te helpen dekken. Het
onderscheidt zich tijdens de talrijke
contacten met de vijand, hierbij worden
vele staaltjes van heldenmoed getoond. In
de nacht van 26 juli 1917 zorgt een
patrouille, samengesteld uit Cavaleristen van het 4de en het
Gestrande Duitse duikboot(1917)
5de Lansiers, voor een bijna
Grootuniform (1914)

-11amusante anekdote. Op dat ogenblik belast met de kustwacht, maakt het de bemanning,
van een te Wissant (Frankrijk) gestrande vijandelijke Duitse duikboot, krijgsgevangen

Reigersvliet
Op 6 maart 1918 begint het gevecht aan de
“Reigersvliet”. De Reigersvliet is een gracht van
1,5 tot 2 meter breed en 1 meter diep, die te
Stuivekenskerke in de kleine Beverdijk vloeit,
welke zich op haar beurt in de IJzer werpt. “De
Grote Wacht” van Stuivekenskerke bestaat uit
twee loopgraven achter de Reigersvliet met een
groep kleinere loopgraven die een bruggenhoofd
vormden en verder 7 voorposten in een halve
cirkelvorm over 1600 meter verspreid. Bij twee
hardnekkige gevechten aan de Reigersvliet (6 en
8 maart 1918) verliest het 5de Lansiers 2/3 van
zijn daar ingezette effectieven. Omwille van het
moedige gedrag voegt zich de vermelding
“REIGERSVLIET” bij op de Standaard.
Het Bevrijdingsoffensief
Het grote bevrijdingsoffensief wordt op 28
september 1918 ontketend en leidt uiteindelijk
tot de wapenstilstand op 11 november 1918. Op
die dag voert het 5de Lansiers zijn laatste Monument 5L te Stuivekenskerke
oorlogsopdracht uit: een waarnemingsopdracht
langs de Hollandse grens. Het 5de Regiment Lansiers, pas gevormd bij het uitbreken
van de oorlog, mag er
fier op zijn dat het de
haar opgelegde taken
steeds glorievol heeft
vervuld.
Haar
Standaard, ontvangen
op het Slagveld van
Halen zelf, keert uit de
oorlog terug, bedekt
met citaties en krijgt de
toelating de Nestel met
de kleuren van het
Oorlogskruis te dragen.
Achtentachtig helden
van het 5de Lansiers
zijn gevallen op het
veld van Eer voor de
verdediging van onze
vrijheden tijdens de
belegering
van
Antwerpen.
Monument 5L te Loksbergen(Halen).

-12-

Welk noodnummer bel je wanneer?
In noodsituaties moet je snel en doeltreffend kunnen handelen. Maar welk noodnummer
bel je wanneer? Ziet u door het bos de bomen nog? We zetten de belangrijkste nummers
op een rijtje.

Medische noodgevallen: 100 of 112?
Binnen de Europese Unie had elk
land zijn eigen noodnummer. Dit
stelde soms problemen wanneer
reizigers in een ander land iets
voorhadden en niet op de hoogte
waren van het noodnummer in het
land waarin ze zich bevonden. Opdat
iedereen in eender welke lidstaat van
de Europese Unie onmiddellijk een
beroep zou kunnen doen op noodhulp
werd het noodnummer 112 in het
leven geroepen.
In vrijwel elke Europese lidstaat
bereikt men door het nummer 112 te vormen de noodcentrale voor medische
hulpverlening en brandweer. De operatoren worden verondersteld naast hun moedertaal
een goede basiskennis te hebben van het Engels.
Ook sommige landen buiten Europa werken inmiddels met het nummer 112. Zo zal je
zelfs in de VS door het vormen van het nummer 112 worden verbonden met hun 911centrale! Ook in Noorwegen, Zwitserland en Turkije gebruikt men 112 als
noodnummer.
In vele Europese landen is 112 intussen het enige noodnummer. In België lijkt dat niet
te willen lukken. In ons land wordt voor dringende medische hulp en brandweer ook
nog steeds het nummer 100 gebruikt. Of je nu 100 of 112 vormt in België, je komt in
dezelfde noodcentrale terecht, namelijk de noodcentrale van de provincie waar je je
bevindt.
De bewering dat je met een vast toestel 100 moet gebruiken en met een gsm 112, is een
kwakkel. Je kan beide nummers zowel met een vaste telefoon als met een gsm bellen.
Zelfs als je GSM-netwerk niet beschikbaar is, kan je met je GSM het noodnummer 112
bellen. 100 en 112 zijn gratis nummers die 24/24 uur en 7/7 bereikbaar zijn.

Dringende politiehulp: 101
Heb je dringende politiehulp nodig, dan vorm je 101. Alle 101-centrales zijn
immers nog niet gefusioneerd met de centrale 100/112.Op termijn is dat wel de
bedoeling. Ook 101 is een gratis noodnummer.

Anti-gifcentrum: 070 245 245
Stel je je vragen bij (een overdosis) medicatie die iemand
ingenomen heeft, is een kind toevallig aan medicatie geraakt, of
heeft het andere giftige producten (onderhoudsproducten,...)
gegeten of gedronken, dan kan je naast het noodnummer 112 of
100 om een ziekenwagen te bellen, ook meteen contact opnemen
met het antigifcentrum op het nummer 070.245.245.
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De vragen die men je zal stellen zijn:
 Leeftijd van het slachtoffer: gaat het om een kind of een volwassene?
 Wat is de naam van het product dat de vergiftiging heeft veroorzaakt (verpakking,
bijsluiter,... bij de hand houden)?
 Over welke hoeveelheid van het product gaat het (aantal tabletten, soep- of
theelepels,...)?
 Wat is er precies gebeurd (ongeval, zelfmoordpoging,...)?
 Stelt u ziekteverschijnselen vast, zo ja, welke?

Hulplijnen
Meldpunt geweld: 1712
Wie vragen heeft over geweld, misbruik of
kindermishandeling of er zelf het slachtoffer van is, kan
bellen naar het nummer 1712. Het is een gratis nummer
dat bereikbaar is van 9 tot 17 uur.
Tele-Onthaal: 106
Wanneer je het op bepaalde momenten in je leven moeilijk hebt, kan je bij
de vrijwilligers van Tele-Onthaal terecht voor een gesprek op het gratis
nummer 106. Dat kan 24/24 uur en 7 dagen op 7. Aan de telefoon zitten
vrijwilligers die ervoor kiezen om regelmatig de telefoonoproepen te
beantwoorden en een luisterend oor te bieden. Ze worden hiervoor opgeleid
en begeleid door een professioneel team.
Zelfmoordlijn: 1813
Zie je het soms allemaal zo somber in, dat je zelfmoordgedachten
hebt, maak je je zorgen om iemand die signalen in die zin uitzendt,
of worstel je met jezelf nadat je iemand in je omgeving verloren
bent door zelfdoding, dan kan je terecht op het gratis nummer
1813, 24/24 uur, 7/7 dagen.
Awel: 102
Awel is de naam van de vroegere kinder- en jongerentelefoon.
Jongeren kunnen Awel elke dag bereiken van 16 uur tot 22 uur,
behalve op zon- en feestdagen. Een gesprek met Awel is
anoniem en volledig gratis.
De druglijn 078 15 10 20
De druglijn is er voor iedereen en voor alle vragen over
drank, drugs, pillen, gokken en gamen. Je kan er anoniem
terecht voor vertrouwelijk en onbevooroordeeld advies of
gewoon voor een luisterend oor.
De druglijn is bereikbaar van maandag tot vrijdag van
10 tot 20 uur (niet op feestdagen).
Het nummer 078 15 10 20 is niet gratis. Je betaalt 5 cent per minuut in de piekuren en
2,5 cent in de daluren.
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Child Focus, de Stichting voor Vermiste en Seksueel
Uitgebuite Kinderen, kan je gratis bellen op het
nummer 116 000, 24/24 uur, 7/7 dagen.
Wanneer je ontdekt dat je (klein)kind vermist is, ga je
best zo snel mogelijk naar de politie in je buurt om de
verdwijning aan te geven. De politie moet alles in het
werk stellen om jouw kind veilig en wel terug te vinden.
Daarnaast kan je de verdwijning ook melden aan Child
Focus op het gratis nummer 116 000, waar de consulent
jouw steun en toeverlaat wordt tijdens deze crisis.
Denk je iets meer te weten over een kind dat vermist
wordt, dan kan je dat ook melden op dit nummer van
Child Focus. Child Focus geeft alle getuigenissen die via het nummer 116 000
binnenlopen meteen aan de politiediensten door.
Card Stop: 070 344 344
Card Stop is een centrale dienst voor de blokkering van
betaalkaarten. Ben je een kaart kwijt? Is je portefeuille gestolen, bel
dan zo snel mogelijk naar Card Stop op het nummer 070 344 344
(bereikbaar 24/24 7/7) om de nodige betaalkaarten te laten blokkeren.
Ook elektronische maaltijdcheques kan je via dit nummer blokkeren.
Afhankelijk van het feit of u met een vast toestel of een gsm belt en
tijdens de dal- of piekuren kost een telefoontje naar een 070-nummer
van € 0,15 tot 0,60/minuut.
Houd volgende gegevens bij de hand:







Het aantal kaarten dat geblokkeerd moet worden;
Het type kaart: Bancontact/Mister Cash, Visa, MasterCard,....
De naam van de uitgever van de kaart (vaak uw bank);
Het rekeningnummer verbonden aan de verloren of gestolen kaart;
Het kaartnummer van de betaalkaart die u wilt blokkeren;
De persoonlijke gegevens van de betrokken kaarthouder.
Docstop: 00800 2123 2123
Ben je je Belgische identiteitskaart of je
paspoort verloren of werd één van deze
gestolen, bel dan gratis naar het nummer
00800 2123 2123 en blokkeer het document.
Docstop is een gratis dienst, 24u/24u en 7
dagen per week bereikbaar.
Vanuit het buitenland kan je terecht op het betalende nummer: +32 2 518 2123
Na het melden van verlies of diefstal van een identiteitskaart ontvang je een brief waarin
jouw melding van verlies of diefstal wordt bevestigd. Indien je jouw document
terugvindt, heb je 7 dagen de tijd, gerekend vanaf je telefoontje, om dit te deblokkeren.
Na die termijn wordt het identiteitsdocument ongeldig verklaard en moet je een nieuw
document aanvragen bij je gemeentehuis.
Een paspoort wordt vanaf het moment dat je Docstop belt ongeldig verklaard. Indien je
het nodig hebt om te reizen, vraag dan op tijd een nieuw aan bij je gemeentehuis.
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Dagreis Nieuwpoort op donderdag 06 okt 2016
Verplaatsing met de Kusttram.
Opstapplaatsen : alle tramhaltes richting Nieuwpoort.
Opgepast okt 2016.
Uurverandering: bekijk de dienstregeling van de Kusttram vanaf de opstapplaats
maand okt 2016.
Uitstapplaats: kaai tramhalte Nieuwpoort-Stad.
Samenkomst: ten laatste om 10.05hr aan de uurwerktoren van de Stedelijke Vismijn
10.00 hr :bezoek aan stedelijke vismijn met gids.
12.00 hr : einde bezoek.
12.10 hr :middagmaal in restaurant.
14.00 hr : verplaatsing naar het monument Koning Albert I.
14.15 hr : bezoek met gids aan bezoekerscentrum Westfront Nieuwpoort.
16.15hr :einde bezoek. Eventueel nog een plaatselijke rondwandeling voor een vrij
stadsbezoek of het nuttigen van een drankje.
Bepaal zelf het uur van terugkeer naar uw woonst.
In de prijs inbegrepen: inkom en gidsen : vismijn en bezoekerscentrum Westfront
Nieuwpoort, middagmaal (dranken te betalen door belanghebbende) : 25 € p.p
Inschrijving bij KIMPE PIERRE tijdens de ledenvergadering van september of door
betaling op rekening van de vereniging ( zie voorblad)
Europese overschrijving : Iban :BE42 0000 1469 1254
BlC: POTBEB1
Inschrijving slechts geldig na storting. De bestemming en af te leggen
afstanden zijn conform de wensen gevraagd door de leden.
Gezien maar 25 personen per gids toegelaten worden is vroeg inschrijven
aan de orde. Info betreffende het aantal vrije plaatsen is te verkrijgen bij de
secretaris.

Uit Sympathie

van Haeren Robert
Voorzitter N.C.P.G.R. en N.V.V.I.
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KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ DER EX-ONDEROFFICIEREN
BAROEN André
H Conscienceplein 1
COENYE Eddy
Nieuwlandstraat 27
VAN LOOCKE Raymond
Taboralaan 124
VERPOUCKE Albert-John
Nieuwpoortsesteenweg 571
bus 3-2
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

VAN OOSTENDE
059/70.89.22
Voorzitter ter Ere
8400 Oostende
059/51.30.41
Voorzitter
8400 Oostende
eddy.coenye@skynet.be
059/32.32.07
Ondervoorzitter
8400 Oostende
059/50.35.47
Ceremoniemeester/feestleider
8400 Oostende
albertjohn.verpoucke@telenet.be
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

Bestuurslid
Vaandeldrager
Penningmeester
pierre.kimpe@telenet.be
Bestuurslid
e_dewulf@skynet.be
Bestuurslid
Secretaris / 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 lid worden van de Koninklijke Maatschappij der ExOnderofficieren, 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.
-10 euro : voor effectieve leden (gehuwd of samenwonend)
- 7 euro ; voor partners die lid willen blijven
Maatschappij van Ex-Onderofficieren Secretariaat:
J. Peurquaetstraat 18 bus 1, 8400 Oostende. Tel 059 / 50 24 74

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

