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Voorwoord
Beste vrienden,
Als ik de ledenlijst even overloop stel ik vast dat we toch nog mogen tevreden zijn
met het huidige aantal leden. We zien niet graag dat jullie afhaken, maar allerlei
omstandigheden liggen soms aan de basis ervan, waar wij het grootste respect voor
hebben. En toch bereiken wij nog een vrij groot aantal mensen met ons
driemaandelijks tijdschrift, met daaronder zeer trouwe leden die reeds tientallen
jaren aangesloten zijn!
Dat doet deugd en daar trekken we ons aan op.
Lid blijven, zo niet raak je geïsoleerd en dat kan de bedoeling niet zijn.
Niet alleen ex-onderofficieren op die lijst, maar ook partners van overleden leden
en sympathisanten.
Dat vind ik persoonlijk een bewijs van trouwheid tegenover onze vereniging, van
solidariteit met de andere leden en van persoonlijkheid tegenover hun overleden
partner.
Dat waarderen wij enorm en daarom onze hartelijke dank vanwege het voltallig
bestuur.
De voorzitter
Secretariaat
Beste leden,
Naar jaarlijkse gewoonte zijn er op 21 juli een aantal onder ons die deelnemen aan
het défilé in Oostende, alsook het Te Deum in de Sint- Petrus- en- Pauluskerk.
Vroeger was het de gewoonte om de deelnemers nog eens gezellig te laten
samenkomen voor een maaltijd. Door de ontbinding van VOSVAMO is deze traditie
echter gestopt.
De Marine Club Oostende zou daarom dit initiatief willen overnemen en organiseert
dan ook de mogelijkheid om zich in te schrijven voor een maaltijd na de
plechtigheid van 21 Juli.
Deze zal doorgaan in de "Bistro des Belges" gelegen in de Graaf de Smet de
Naeyerlaan 4 , 8400 Oostende (op een 100 meter van de Marine Club).
De maaltijd begint om 13u00 en is als volgt samengesteld :
Ontvangst met een glaasje cava en een wachtbordje
Garnaalkroketjes
Filet des Belges met zomerssausje
IJstaart
Koffie
Dranken inbegrepen tot aan de koffie (exclusief sterke dranken)
Dit alles voor de prijs van 40 euro per persoon.
Geïnteresseerden dienen zich in te schrijven door dit te melden aan onze secretaris
P.PAUWELS per mail (secretariaat@ex-ooffr.be )ten laatste op zaterdag 01 Juli
2017 en door het bedrag van 40 euro per persoon te storten op rekening
BE42 0000 1469 1254. BIC: BPOTBEB1.
met vermelding : Maaltijd 21 juli + Naam van de inschrijver + aantal pers.
Na betaling is de reservering definitief.
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NIEUWS.
Het dossier over de tegemoetkoming begrafeniskosten is vernieuwd.
De laatste nieuwe versie is te raadplegen op de onze website www.ex-ooffr.be
&&&&&&&&&&&&&&

-4NIEUWE LEDEN:
Wij heten volgende leden welkom in onze vereniging
Symp. L’HEUREUX Françoise
938. ROELS Robert
939. HEUGEU Patrick
Mededeling
Er wordt aan de leden die beschikken over een e-mailadres, gevraagd om dit mee te
delen aan de secretaris (secretariaat@ex-ooffr.be ). Via dit kanaal kan dan interessant
nieuws over de vereniging sneller verspreid worden.
&&&&&&&&&&&&&
Agenda
Activiteiten in het jaar 2017
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 20 apr 2017.
• verwelkoming door de voorzitter.
• verslag en mededelingen.
• een wereldreiziger vertelt - Geert Van de Velde.
• koffietafel en tombola.
Donderdag 11 mei 2017.
• verwelkoming door de voorzitter.
• verslag en mededelingen.
• Back into time – Marcel Rotsaert.
• koffietafel en tombola.
Donderdag 08 jun 2017.
• verwelkoming door de voorzitter.
• verslag en mededelingen.
• Film: Sint-Petersburg - Jeannine Deschepper.
• koffietafel en tombola.
Donderdag 14 sep 2017.
• verwelkoming door de voorzitter.
• verslag en mededelingen.
• Quiz met Robert Dhondt.
• koffietafel en tombola.
Indien door omstandigheden de organisatie of spreekbeurt niet kan doorgaan wordt deze
vervangen door een bingo.
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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.
2017.
24 APR – 15 MEI – 12 JUN – 03 JUL – 24 JUL –
14 AUG – 25 SEP – 16 OKT – 06 NOV – 27 NOV – 18 DEC.
3. Planning.
Bestuursvergaderingen 2017.
07 APR – 05 MEI – 02 JUN – 01 SEP – 06 OKT – 03 NOV – 01 DEC.
Ledenvergaderingen 2017.
20 APR – 11 MEI – 08 JUN – 14 SEP – 12 OKT – 14 DEC.
Vet gedrukt vallen niet op de tweede donderdag.
4. Koningsdag 2017.
Zaterdag 18 november.

Uit Sympathie
van Haeren Robert
Voorzitter N.C.P.G.R. en N.V.V.I.

Algemene statutaire vergadering van 9 maart 2017.
De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt de 53 aanwezigen. Hij vraagt
iedereen recht te staan en één minuut stilte voor onze overleden leden.
Hij geeft het woord aan de secretaris voor het overzicht van de werking van de
maatschappij gedurende het voorbije jaar.
Jaarverslag werkjaar 2016.
In 2016 werden 10 bestuurs- en 9 ledenvergaderingen gehouden, hetzij:
14 jan: nieuwjaarsreceptie – 101 deelnemers.
11 feb: quiz allerlei door Willy De Love – 44 aanwezigen.
24 mar: algemene statutaire vergadering – 49 aanwezigen.
14 apr: bingo – 54 aanwezigen.
12 mei: beeldverslag Tibet/China door Geert Van de Velde – 45 aanwezigen.
09 jun: beeldverslag Mercator door Rudy Laforce – 50 aanwezigen.
22 sep: show door groep De Schelpe – 42 aanwezigen.
13 okt: quiz allerlei door Robert Dhondt – 42 aanwezigen.
08 dec: De Belgische Zeemacht door Piet Damman – 42 aanwezigen.
Totaal aanwezigen: 469.
Gemiddelde aanwezigheid: 52,1 %.
Tegenover 2015: daling 3,1 %.
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19nov: Koningsdag – 74 deelnemers.
Er waren 16 etentjes in het Koninginnehof o.l.v. voorzitter ter ere André Baroen.
1 daguitstap op 6 oktober naar Nieuwpoort met een bezoek aan de vismijn en het
centrum Westfront met 26 deelnemers.
Het tijdschrift De Klaroen verscheen om de drie maanden in een bijlage van 155
exemplaren.
De website www.ex-ooffr.be kreeg in totaal 5634 bezoekers, of gemiddeld 24 per
dag. De website werd bezocht door mensen uit 101 verschillende landen.
Bestuursleden John Verpoucke en Gilbert Possenier namen deel aan het banket te
Rijsel (F) op 2 april. De voorzitter en de secretaris namen deel, tot de ontbinding,
aan de vergaderingen VOSVAMO op 17 februari – 16 maart en 15 juni. Zij vertegenwoordigden
ook de vereniging op de vergaderingen van SARO op 16 februari – 17 juni en
17oktober.
De voorzitter, de vaandeldrager Maurice Lason en andere bestuursleden waren
eveneens tegenwoordig op meerdere vaderlandslievende plechtigheden. Zij zijn
tevens aanwezig op de begrafenis van overleden leden, doch enkel als het gewenst
is door de familieleden en alleen voor de regio Oostende.
1 Medaille van de Onderofficier werd uitgereikt aan Herman Vandenberghe.
We verwelkomden 4 nieuwe leden: 1 van de landcomponent Van Raemdonck
Gustaaf, 1 van de Rijkswacht Somers Yvan,1 van de medische component
Momerency Marcel en 1 van de marinecomponent Daele Roland. 3 partners zijn
overleden: Verhelle - Vanwalleghem Marie-Cecile, Luypaert - Paeye Simone en Neus
– Van Den Broeck Maria.
Werden herverkozen met een mandaat tot 2019: Dewulf Gilbert, Kimpe Pierre en
Possenier Gilbert.
Zoals voorgelezen op de algemene statutaire vergadering op donderdag 9
maart 2017 door de secretaris Pierre Pauwels.
De penningmeester Pierre Kimpe neemt het woord over voor het financieel
verslag. Hij meldt de financiële toestand op 31 december 2016 en de raming 2017.
De voorzitter vraagt het verificatieverslag aan de toezichters Zeebroek André en
Lenaers Denise.
De penningmeester wordt gefeliciteerd voor zijn keurig en correct bijhouden van
onze gelden.
De penningmeester en de raad van beheer worden ontlast.
2 nieuwe toezichters voor het jaar 2017 worden aangesteld:
Denise Lenaers
André Zeebroek
Het lidgeld 2018 blijft behouden:
10 euro: voor leden en sympathisanten.
7 euro: voor weduwen en partners van overleden leden.
Verkiezing conform de statuten voor een mandaat van 3jaar tot 2020:
Dewulf Etienne – Pauwels Pierre – Lason Maurice.
Er werden geen schriftelijke vragen gericht aan het bestuur vóór 1 maart 2017.
Na het officieel gedeelte worden de aanwezigen nog bediend met een wafel
aangeboden door de vereniging.
Een gezellige namiddag wordt afgesloten met een grote tombola.
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Op deze laatste ledenvergadering van het jaar 2016 waren 42 leden aanwezig om te
luisteren naar Piet DAMMAN, gewezen commandant bij de Zeemacht. De oudzeemachtofficier kwam, geïllustreerd met veel foto’s, vertellen over zijn loopbaan en
belevenissen.
De fotoreeks begon met een foto van de A958
Zenobe Gramme. Over het zeil, gelijkend op de vlag
van de Zeemacht, werd de eerste uitleg verschaft.
Het is het enige zeilschip van de marine en doet
dienst als school- en trainingsschip voor officieren
en onderofficieren. Daarnaast schepen elke zomer
zo’n dertig jongeren in, voor een zeilkamp.
De bemanning bestaat uit één officier, drie
onderofficieren, drie matrozen en tien leerlingen.
De leuze van het schip luidt: Quarendo invenies
(Wie zoekt die vindt).
Aansluitend kwam een stuk geschiedenis aan beurt over de opdracht van het mijnen
vegen en bergen van wrakken met Engelse schepen door de Belgische marine na de
tweede wereldoorlog. Er waren tijdens de WO II meer dan 1000 man in dienst bij de
Royal Navy. De Belgische Sectie bij de Royal Navy, opgericht in april 1941, kreeg twee
korvetten toegewezen en nam vanaf 1942 deel aan het risicovolle escorteren van
konvooien op de Atlantische Oceaan. Van 1946 tot 1949 behoorde de marine bij het
Ministerie van Verkeerswezen. Vanaf 1953-1954 gebeurde de opleiding van
marinepersoneel te Sint-Kruis. Voordien gebeurde dit in Oostende.
Het grote Marshallplan, voor de heropbouw van de door de oorlog getroffen Europese
landen, was een financieel hulpprogramma van de VS. Daarnaast werd door de Verenigde
Staten het MDPA opgezet. Dit was een soort militaire Marshallhulp, een programma dat er
in voorzag om militaire en technische goederen te leveren aan de Europese landen na de
oorlog. België ontving dus 26 mijnenvegers. De meeste werden gebouwd in de VS. Maar
gezien de grote aantallen zijn er, onder Amerikaans toezicht, ook gebouwd op Europese
werven. Van de 26 kustmijnenvegers voor de Belgische Zeemacht werden er 4 gebouwd
op Boelwerf in Temse (M926 Mechelen, M927 Spa, M928 Stavelot, M929 Heist) en 4 op de
Beliard-Crigh ton & Cº Werf in Oostende (M930 Rochefort, M931 Knokke, M932
Nieuwpoort, M933 Koksijde). Alle mijnenvegers hadden dus namen van Belgische steden,
mooi verdeeld over de 2 landsdelen. De M927 Spa, gebouwd op Boelwerf, is hiervan het
enig overgebleven schip en heet nu ‘Bernisse’. Er waren ook 4 hoogzeemijnenvegers in
dienst. Piet Damman liet ook foto's zien als dienstplichtig reserveofficier bij de Zeemacht.
In 1958 volgde hij les in de mijnenbestrijdingsschool. In het voorjaar 1965 ondertekenden
de toenmalige ministers van Defensie een
overeenkomst. De Ecole de la Guerre des Mines
(EGUERMIN) was een feit. Niet lang daarna vonden in
Oostende de eerste gezamenlijke lessen plaats. Dit
jubileumjaar markeert een uniek moment in de
geschiedenis. Nog niet eerder werkten beide landen
zo nauw samen op het gebied van opleiden.
Tijdens een korte periode was de Zeemacht ook
aanwezig in Duitsland. Het Belgisch Maritiem
Rijnsmaldeel werd in 1953 te Niehl bij Keulen
Riviersnelboten op de Rijn.
geïnstalleerd, daar lagen Riviersnelboten aangemeerd.
In mei 1960 kwam een einde aan de marine
aanwezigheid in Duitsland. In 1963 vonden de Rijnvedetten hun nieuwe thuis in de
marinebasis van Kallo, welke nu ook niet meer bestaat.
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marinebasis te Nieuwpoort. In 1994
werd het duindecreet van kracht en
werd de hele site gerangschikt als
beschermd landschap. De bestemming
van de voormalige marinebasis werd
gewijzigd van gebied voor publieke
doeleinden naar natuurgebied
Op 3 maart 1999 werd de site aangeduid
als Vlaams Natuurreservaat. Tijdens de
eerste fase van de droge werken, van
september 1999 tot januari 2000, werden
de gebouwen, de betonnen wegen en de
ondergrondse leidingen afgebroken.
Om te eindigen kwam dan het bevoorradingsschip Kamina in zicht. De Kamina is van
oorsprong een schip dat door Polen werd besteld om bananen te transporteren. Het werd
op 10 mei 1940 door de Duitsers buitgemaakt. Zowat een jaar later werd het schip op 26
december 1940 te water gelaten en naar het Duitse Kiel versleept waar ze verder werd
afgewerkt. Na de oorlog wordt het in 1945 door de Britten in Noorwegen buitgemaakt,
omgedoopt tot HMS Royal Harol. Op 9 december 1950 wordt de HMS Royal Harold
overgemaakt aan de Belgische Zeemacht en krijgt daar de naam AP 907 Kamina (soms ook
Transport Naval Auxiliaire (TNA) Kamina). De aanpassingen aan de Kamina zijn op dat
moment reeds zo'n maand bezig. Eenmaal in dienst van de Belgische Krijgsmacht verlaat
het schip op 18 december 1950 de haven van Antwerpen richting Pusan te Korea om daar
zo'n 670 Belgische en Luxemburgse militairen af te leveren die samen als de
Vrijwilligerskorps voor Korea zullen vechten in de Koreaanse Oorlog.
Eenmaal terug uit Korea vervoegt de Kamina op 26 maart 1951 de Béliard & Crighton-werven
te Antwerpen om een aantal
modificaties te ondergaan. Zo
wordt een verbetering aan de
verblijven doorgevoerd en een
nieuwe kombuis en inrichtingen
voor
ingescheepte
troepen
gereali-seerd. Op 1 december
1952 wordt een naamswijziging
doorgevoerd en krijgt het de
naam AP957 Kamina.
Vanaf dan zal ze talrijke militairen van en naar Belgisch Kongo vervoeren. Bij de
onafhankelijkheid van Kongo, op 1 juli 1960 vervalt deze functie echter en vervoegt ze
opnieuw de werf om omgebouwd te worden tot logistiek steunschip voor mijnenvegers en
tevens schoolschip. Op 1 februari 1962 wordt haar naam aangepast van AP957 Kamina naar
A957 Kamina, ze blijft nog een vijftal jaar in dienst om vervolgens op 18 september 1967 uit
dienst genomen te worden.
De spreker had nog veel foto’s bij, welke door tijdsgebrek niet konden vertoond worden. Hij
beloofde zijn verhaal verder te vertellen bij één van de volgende ledenvergaderingen in 2017.
Bij het afsluiten van de voordracht werd het traditioneel geschenk overhandigd aan de spreker
door de feestleider.
Rita was dan aan de beurt om de lotjes van de tombola aan de man of vrouw te brengen.
Waarna de trekking begon en de prijzen onder de winnaars werd verdeeld.
Het was weer een leerrijke namiddag voor leden vreemd aan de Zeemacht of de
Marinecomponent, zoals ze nu genoemd worden, om iets meer te weten te komen over hun
marinecollega’s.
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Nieuwjaarsreceptie 12 januari 2017.
Met een nieuwjaarsreceptie in het Koninginnehof, werd het werkjaar 2017 van de
vereniging ingezet.Tegen de middag waren reeds meerdere leden aanwezig om er
ook het middagmaal te nuttigen. Gelukwensen werden uitgewisseld met een
"aperitiefje", bij de eerste ontmoeting van het nieuwe jaar.
Om 14u30 verwelkomde onze feestleider John de 87 aanwezigen en gaf aansluitend
het woord aan de voorzitter. Deze vroeg één minuut stilte voor onze overledenen
en sprak eveneens een welkomstwoord uit, waarin hij allen een gelukkig en gezond
nieuw jaar toewenste. Herman Vandenberghe werd gehuldigd wegens zijn 5-jarig
lidmaatschap. De Medaille van de Onderofficier werd hem verleend. Deze medaille
werd onder Leopold II door het Ministerie van Oorlog op 26 oktober 1887
ingevoerd.
De DJ stond ondertussen te popelen van
ongeduld, om het muzikaal gedeelte van de
namiddag te starten en de dansers hun hartje
konden ophalen. De muziekkeuze, uit de
jeugdjaren van de aanwezigen, viel best in de
smaak. Rond 15u00 werd er even een
danspauze ingelast voor een foto van het
bestuur en de gedecoreerde. Een groepsfoto
werd ook nog genomen van enkele
aanwezigen.
Rond 16u00 was het de beurt aan Rita en Juliette, onze vaste lotjesverkoopsters op
de ledenvergaderingen, om de lotjes aan de man te brengen. Op onze grote tombola
waren 200 prijzen te winnen. Een gemeende proficiat aan Eddy en Rita voor het
geleverde werk en de vele mooie prijzen.
Ondertussen had het keukenpersoneel ook
niet stilgezeten. De deelnemers kregen
belegde broodjes en een glaasje schuimwijn
gratis aangeboden door de vereniging.
Terwijl er nog steeds onvermoeid verder
werd gedanst, organiseerden enkele
bestuursleden de tombola. Feestleider John
loodste de winnaars in kalmte naar de
uitgestalde prijzen.
Aan alles komt spijtig genoeg een einde.
Bij het vallen van de duisternis,
vertrokken de eerste mensen huiswaarts.
Velen kwamen de bestuursleden nog
loven en bedanken voor het mooie
verloop van deze namiddag. Ze wensten
hen tevens succes met nog komende
organisaties. Dit spontaan gebaar is de
impuls om nog lang verder te doen en het
voor de leden op onze bijeenkomsten zo
aangenaam mogelijk te maken. Op de
tonen van “It's now or never” werd het
laatste deuntje gespeeld en werd de nieuwjaarsreceptie rond 18u00 afgesloten.
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Niettegenstaande het aangekondigde stormweer met hevige windstoten in de
maand februari, trotseerden toch nog 29 leden het weer om de maandelijkse
vergadering bij te wonen.
Tijd voor de quiz. Willy De Love nam het woord om het verloop ervan uit te leggen.
Vijf ronden met diverse thema's en een "Rode draad"
vraag was de opdracht voor de namiddag.
De opdrachten waren: de eerste ronde "Algemene
kennis". De tweede ronde had als titel “Wie van de
drie?”, gevolgd door een ronde “Waar of niet waar?”.
Aansluitend kwam “Naam en Logo” en om af te
sluiten een ronde over" Muziekkennis".
Na het vormen van de groepen, 7 in totaal, was het
dan zover. De 10 vragen welke we op een blaadje
kregen, hadden betrekking op alledaagse zaken.
Volgens de uitslag niet te moeilijk gezien de hoge
score die de ploegen behaalden.
Onze voorzitter Eddy deed dienst als jury voor de controle
van de antwoorden.
Bij de ronde “Wie van de drie?” was het een ander paar
mouwen. Bij iedere vraag werden drie mogelijke
antwoorden gegeven, waarvan het juiste diende
aangekruist te worden. Ieder mogelijk antwoord was zo
geloofwaardig dat het eigenlijk meer een gokronde was
dan een vragenronde. De score was dan ook niet zo
denderend.
“Waar of niet waar?” was van dezelfde soort, de tien
beweringen konden evengoed waar of onwaar zijn, dus weer moeilijke keuzes te
maken.
De vierde ronde was dan weer een mannenzaak. Vijftien logo’s van automerken
werden getoond en het juiste merk moest ingevuld worden. Met het autosalon van
verleden maand en de daarbij horende verspreide reclame nog in het geheugen,
was dit geen onoverkomelijke moeilijkheid.
Als laatste opdracht werden muziekstukjes gespeeld waarvan de titel of de
zanger/zangeres moest geraden worden. Het waren nogal populaire melodietjes en
door de meesten van de aanwezigen gekend. Als
afsluiter “De rode draad”. Een vaas, gevuld met
paaseitjes kurken en papier, werd voorgesteld. De
opdracht was het aantal eitjes te raden en te verdelen
onder de drie kleinkinderen van de quizmaster. De
antwoorden lagen dicht bijeen en ploeg drie slaagde
er zelfs in het juiste aantal te raden.
De eindoverwinning ging uiteindelijk naar de ploeg 7,
bestaande uit vier dames die 59 van de 69 mogelijke
punten behaalden. Proficiat aan de winnaars
Ghislaine, Nicole, Liliane en Helga. Ze werden door de
voorzitter met een passend geschenkje bedacht.
De voorzitter bedankte de quizmaster met een
geschenk en kondigde de traditionele tombola aan, waarbij één lid met 1
boodschappentas niet toekwam om de gewonnen prijzen mee naar huis te nemen.
Het was weer een gezellige bedoening. Wij kijken reeds uit naar de volgende ledenbijeenkomst op
09 maart voor de Algemene statutaire vergadering.
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Nieuw simulatiehuis voor West-Vlaamse Politieschool
2015
Op de site van het Provinciaal Opleidingscentrum
voor Veiligheidsdiensten (POV) wordt een nieuw
simulatiehuis voor de West-Vlaamse Politieschool
gerealiseerd.
Hiervoor wordt een vleugel van de vroegere
militaire kazerne omgebouwd en een annex
aangebouwd. De Provincie West-Vlaanderen trekt
1,2 miljoen euro uit voor dit project dat volgend
voorjaar in gebruik moet worden genomen.
In het bestaande gebouw komt er op het
gelijkvloers een volledig modelleerbare en
verduisterbare woning, een onthaal, een
bureauruimte, een politiecel en een café. Op de
eerste verdieping wordt een appartement ingericht,
Salduz-verhoorruimtes, een leslokaal en een
regiekamer. In de annex komen er onder andere
een incheckbalie, winkelruimte en bankautomaat.
Politieagenten in opleiding en politiemensen die al
jaren in dienst zijn, kunnen er tactische principes,
sociale vaardigheden en gerechtelijk werk
inoefenen in realistische omstandigheden. Ook het
West-Vlaams
Opleidingscentrum
voor
de
Brandweer-, Reddings- en Ambulancediensten
(WOBRA) zal het simulatiehuis gebruiken voor
multidisciplinaire oefeningen en opleidingen.
Het nieuw simulatiehuis vormt
een
onderdeel
van
het
masterplan voor het Provinciaal
Opleidingscentrum
voor
de
Veiligheidsdiensten.
De bedoeling is dat er in de
toekomst ook een schietstand
wordt gebouwd.
De eerste steen werd gelegd in
het bijzijn van gedeputeerde Carl
Vereecke
(Open
VLD)
en
opleidingsdirecteur
van
de
Politieschool Steve Margodt.

Eind april gingen de werken voor de verbouwing
van het simulatiehuis voor de West -Vlaamse
Politieschool op de site van het Provinciaal
Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten (POV)
in Zedelgem van start. Inmiddels zijn de werken al
goed gevorderd.

Kostprijs en termijn
Het
simulatiehuis
zal
voornamelijk gebruikt worden
voor opleidingen en trainingen
aan de West-Vlaamse Politieschool en zal zo'n 1,2 miljoen
euro kosten. De investering
wordt gefinancierd met middelen
van
de
Provincie
WestVlaanderen en zou in de loop van
het
voorjaar
van
2016
gerealiseerd moeten zijn.
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Simulatiehuis kan ook door andere doelgroepen gebruikt worden
In het kader van het multidisciplinair we rken zal het simulatiehuis ook
gebruikt worden door het West-Vlaams Opleidingscentrum voor de
Brandweer-, Reddings- en Ambulancediensten (WOBRA) en andere
politiediensten binnen en buiten de provincie, onder andere voor
multidisciplinaire opleidingen en oefeningen. Ook de opleiding van het 7e
jaar integrale veiligheid zal van deze infrastructuur gebruik maken voor een
aantal oefeningen. Uiteraard worden andere doelgroepen uit de private en
publieke veiligheidssector niet uitgesloten.
Beschrijving van de nieuwe infrastructuur
Het simulatiehuis is samengesteld uit een aantal ruimtes waar verschillende
technieken en vaardigheden in realistische omstandigheden kunnen
ingeoefend worden. „
Zo is er het verduisterbare gedeelte met verplaatsbare wanden en deuren
dat kan gebruikt worden om tactische principes te oefenen. Daarnaast zijn
er een aantal functionele ruimtes om specifieke vaardigheden en tactische
interventietechnieken te trainen: een onthaal, een kantoorruimte, een
politiecel, een café, een sanitair blok, een appartement, verschillende
soorten trappen, een Salduz-verhoorlokaal, een bankautomaat, een
incheckbalie, een winkel en een leslokaal.
Het simulatiehuis biedt ook het voordeel dat alles kan gefilmd en
aangestuurd worden vanuit een regiekamer of tabl et, zodat de cursist de
oefeningen alleen kan ondergaan. Dit kan nuttig zijn voor o.a.
huiszoekingen, verhoren en slechtnieuwsmeldingen.
Noodzaak van een training-, oefen- en testsite voor politiediensten
De Provincie West-Vlaanderen neemt haar verantwoordelijkheid op vlak van
veiligheid op. Realiteitsgetrouwe opleidings- en trainingsfaciliteiten zijn
noodzakelijk om de politiediensten voor te bereiden op nieuwe
ontwikkelingen en ze blijvend te trainen op alle mogelijke situaties. Het POV
en specifiek de vzw West-Vlaamse Politieschool, die instaat voorde
politieopleidingen, hebben de ambitie om op dit vlak uit te groeien tot een
kenniscentrum dat ten dienste staat van alle politiekorpsen en -diensten.
Simulatiehuis voor politiediensten maakt deel uit van masterplan
Het simulatiehuis voor de West-Vlaamse Politieschool kadert binnen het globale
masterplan voor de site dat voorziet in de ombouw van de voormalige militaire
school voor onderofficieren tot een multidisciplinair opleidingscentrum en
kenniscentrum voor de veiligheidsdiensten. Daarnaast zal de globale
basisopleidingsinfrastructuur (leslokalen, refter, auditorium enz.) volledig worden
gerenoveerd. BLOK E (oude kantine)
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ROESELARE –1914.

• De Duitse bevelhebber in het westen, generaal der infanterie Erich von Falkenhayn, stuurt

midden oktober 1914 vier inderhaast samengestelde reservekorpsen om de opening te
dichten tussen het 3de legerkorps van von Beseler (aan de IJzer) en het 6de leger van
Rupprecht van Beieren (Rijsel). Over dit leger voert Hertog Albrecht von Württemberg
(hoofdkwartier Tielt) het bevel. Het XXVIste Reservekorps onder bevel van generaal
Freiherr von Hügel (één van de vier) zal instaan voor “veiligheid” van Roesel are gedurende
de oorlogsjaren. Dit korps vertrekt van zijn militaire oefenterreinen te Ohrdruf en te
Sennelager op 11 oktober 1914. Men stapt uit de treinen te Geraardsbergen en te Zottegem
tussen 13 en 18 oktober. Vandaar gaat het in dagmarsen naar Izegem en Roeselare. Het
XXVIste Reservekorps bestaat uit de 51ste Reserve Infanteriedivisie onder leiding van
Generaal Waencker von Dankeschweil (de overwinnaar van Schuwe Maandag) met de
Regimenten 233, 234, 235, 236, plus het 23ste jägerbataljon en het 51ste Regiment
veldartillerie. De 52ste Reserve-infanteriedivisie onder leiding van generaal Waldorf
bestaat uit de Regimenten 237, 238, 239, 240 en het 24ste jägerbataljon, alsook het 52ste
Regiment veldartillerie. (Elke divisie telt 18.500 manschappen, 5.600 p aarden, 72 kanonnen
en 24 machinegeweren).
Luit. generaal Balck (51ste Res. Div.) die te Roeselare verbleef, schrijft over deze zogeheten
“Kinderregimenten” : “De vrijwilligers komen meestal uit gegoede kringen, en zijn tussen de
17 en 20 jaar. Weinigen zijn ouder dan 30 jaar. Er is geen tekort aan”.
Als tegenstrever krijgen de Duitsers een gedeelte van het II Corps de Mitry. Dit II korps
kwam vanuit leper al over het Wieltje en het Poorteltje noordwaarts opgaand. Vandaar
trokken de cavaleristen naar Passendale; gesteund door twee bataillons chasseurs a pied
om de Duitsers in hinderlaag op te vangen, en zodoende tijd te winnen vooraleer de 1ste
Slag om leper zou beginnen.
Dat is de militaire situatie rondom Roeselare in die oktoberdagen 1914. Het werd voor
iedereen duidelijk dat Roeselare het middelpunt zou worden van een harde confrontatie.
Maar dat de haat en wraak van een opgewonden Duits leger zich op de burgerbevolking
zou ontladen, was voor iedereen nog niet zo duidelijk. Tegen de avond was het Duits
godsgericht (het Gott-mit-uns syndroom) uitgevoerd. Hun inferno is een aaneenschakeling
van wrede en onmenselijke daden : dertig vrijwillig vermoorde burgers (doodgeschoten of
gedood door bajonetsteken), elf onvrijwillig gedode
(door bombardementen), vier burgers uit schrik
gestorven en meer dan twintig zwaargekwetsten
(door beschieting, brandwonden en mishandelingen). In de Groenestraat: 16 woonhuizen,
Diksmuidsesteenweg: 18 huizen en schietspoelfabriek van de kinders Stragier, in Derdeyns reke
(Bruanestraat.): 29 woonhuizen, in de Bruanestraat
(nu Mandellaan): 24 woonhuizen, rond de O.L.V.
kerk: 17 woonhuizen, rond de Aardappelduiker : 22
woonhuizen ... en zo gaat de reeks verder. Ook
Rumbeke krijgt dodelijke Duitse striemslagen.
Woonhuis van Vermanderes hof (Beveren),
Dertien burgers worden er gedood en zestig huizen
gezien uit het westen. Tegen deze zijgevel
en gebouwen worden moedwillig in brand
zijn vijf gijzelaars terechtgesteld. (Toestand
gestoken.
rond 1970. Thans verdwenen.)
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100 jaar geleden gebruikte Duitsland voor het eerst gifgas.
Op 22 april 1915, dit jaar precies honderd jaar
geleden, zette het Duitse leger voor het eerst
gifgas in. Zo kwam de Eerste Wereldoorlog in
de fase van de chemische oorlogsvoering.
Hoewel: echt nieuw was het wapen niet en het
gruwelijke effect ervan belette niet dat
iedereen het ging gebruiken - net omwille van
dat effect.
22 april 1915 was een mooie voorjaarsdag aan
het Westelijke front. De Eerste Wereldoorlog
was bijna negen maanden aan de gang. Het
Duitse offensief door België richting NoordFrankrijk verzandde in een loopgravenoorlog,
met leper als het centrale geallieerde bastion.
,De zon scheen”, getuigde een Duitse soldaat
over die dag. „Het gras was stralend groen.
Onze artillerie zette na de middag een hevige
aanval in. We moesten de Fransen in hun
loopgraven houden. Toen stopte onze artillerie.
We riepen de infanterie terug en openden de
gasflessen met een touwtje. Tegen het
avondeten dreef het gas langzaam in de richting van de Franse linies. Het was doodstil.”
Het was vijf uur in de namiddag. De Duitse soldaten hadden gewacht tot de wind goed
zat, weg van hun eigen linies. Tussen Steenstrate en het IJzerkanaal, over Langemark en
Poelkapelle, lieten ze uit 5.730 cilinders 180 ton chloorgas ontsnappen. Het verspreidde
zich traag over de door Franse en Algerijnse soldaten bemande linies. Chloorgas is
zwaarder dan lucht, maar de wind voerde het mee. Het gas zakte in de vijandelijke
loopgraven en schuttersputjes neer en kleurde alles geelgroen.
De Franse soldaten kregen een pijnlijk, branderig gevoel in de ogen, de neus en de keel.
Ze werden er misselijk van. In hun longen vormde zich een geelachtig slijm dat hen eerst
hard deed hoesten. De ophoping van vocht in hun longen deed hen langzaam stikken.
Vijfduizend soldaten stierven. De rest vluchtte in paniek weg, waardoor een kilometersbreed gat in de verdedigingslinie werd geslagen.
Het nieuwe wapen doodde niet alleen soldaten, het veroorzaakte ook nog eens een
blinde paniek. Wie het zag komen afdrijven, kon alleen op de vlucht slaan. In de
loopgraven wist niemand wat er gebeurde. Van enige bescherming ertegen was al
evenmin sprake.
Door een toeval ontsnapten Belgische legereenheden op 22 april aan het gas. De aanval
was nochtans ook tegen hen gericht. Zij waren iets verderop gelegerd, ten westen van
Steenstrate. Maar de wind blies iets harder dan voorzien zuidwaarts, waardoor alle gas
in de Franse sector belandde
Een tweede gasaanval twee dagen later kostte vijfduizend Canadese soldaten, ten
noordoosten van leper, het leven. Begin mei kregen ook de Britten het over zich heen. De
gasaanval bezorgde Duitsland en zijn bondgenoten bepaald geen goede publiciteit, ook
niet in neutrale landen als (toen nog) de VS. Zijn “laffe” aanval op het kleine, neutrale
België begin augustus 1914 en de wreedheden hadden Duitsland in de propaganda al
beladen met het odium van de Teutoonse barbarij. Het gebruik van gifgas bevestigde dat
alleen maar. Toch maakte dat weinig uit. Als iets hun nuttig lijkt, aarzelen legerleiders
maar zelden om het in de strijd te werpen, hoe smerig het ook is en hoe groot in dit geval
ook de weerzin was, “de waterputten" van de vijand te besmetten.
Dat het Verdrag van Den Haag van 1899, het gebruik van dodelijke gassen had verboden,
maakte al evenmin veel uit.
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HERDENKlNG '14 - '18.
Korporaal Armé Billiau ,
1 s te Divisie, 3 d e Brigade, 3 d e Linieregiment.

vrijdag 8 uur 's avonds Oirbeek bij Tienen.
We merken aan de ondertoon van de brief zijn ongerustheid, de bemoedigende praatjes die
zijn oversten hen toespreken, maar ook de hoop dat er hulp zal komen van Fransen en
Engelsen en het vertrouwen dat ze vlug thuis zullen zijn.
Wij weten echter dat de strijd grimmiger wordt. Tien dagen later, op 18 augustus 1914
weerstaat een afdeling van 5 compagnieën van het 3de Linieregiment urenlang een stormloop
van de Duitsers bij Grimde.
Aan Belgische zijde gaan bijna de helft van de manschappen verloren. Het 3de linie wordt
gereduceerd tot 2 bataljons. Dit zijn enkel cijfers,...
Uit de brief die hij een tijdje later vanuit Kontich naar huis schrijft op 30
september 1914 voel je reeds duidelijk de vertwijfeling.
Beminde ouders broeders zusters,
Ik laat u weten dat alles nog goed gaat tot nu toe. W e hebben deze laatste
dagen wel wat afgezien maar we zijn toch fris en gezond uit deze
gruwelijken dag terug gekomen.
In Waalchem toen de Duitsers het fort aanvielen: niets kan daar tegen
op. Zo ene schrikkelijke slag hebben wij nog niet beleefd. Ze schieten maar
van in Vilvoorde met obus van 55 a 6O kg ge kunt denken als ge dat in de
lucht hoort afkomen wat gerucht dat dan niet maakt. Het is juist gelijk
een vliegmachien die op u afkomt. De putten die zij in de grond slaan
als er ene in het open vel d v liegt zijn onge l oof li jk z o iets van 3 m diep
en 6 meters diameter. Ge kunt denken als het thans op de mannen valt dat de
armen en benen 15 tot 20m in de lucht gaan. N U ik zeg het nog eens het is
af gruwelijk om zien. Uit een tranche werden er hier dezen morgen rond de 30
doden gehaald; zonder de gekwetsten. NU hadden wij allen 't zelfde lot
gedeeld.
Nu ik ben er toch nog eens goed van af gekomen en dat is 't voornaamste. Als
dat zo voort gaat kan het wel gebeuren dat Antwerpen met acht dagen niet
meer bestaat, 't Fort van Waalchem is kapot en 'k weet niet of Wavre ook
zo niet is en 't voornaamste is dat we nog leven en dat we nog zo mogen
terug huiswaarts keren.
De beste groeten van uw zoon en broeder
Aimé
Het is maar in der haast geschreven omdat ge nieuws zou weten.
Korporaal Aimé Billiau, 1 s t e Divi sie, 3 d e B rigade, 3 d e Lini ere gime nt.
Tekst: Rika Billiau
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KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ DER EX-ONDEROFFICIEREN
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Ondervoorzitter
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8400 Oostende
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Bestuurslid
gilbert.dewulf@telenet.be
Vaandeldrager
Lason_maurice@hotmail.com
Penningmeester
pierre.kimpe@telenet.be
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HOE LID WORDEN VAN ONZE VERENIGING?
Gewezen onderofficieren van de Krijgsmacht, (beroeps, toegevoegd, tijdelijk of
dienstplichtigen) kunnen l id worden van de Koninklijke Maatschappij der ExOnderofficieren, afdeling Oostende.
Vraag het formulier "Aanvraag tot Lidmaatschap" aan het secretariaat,
secretariaat@ex-ooffr.be, bij één der bestuursleden of via internet http://www.exooffr.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).
-10 euro: voor sympathisanten.
- 7 euro: voor weduwen.
K.M. der Ex-Onderofficieren van de Krijgsmacht, afdeling Oostende Secretariaat:
Jules Peurquaetstraat 18 bus 1, 8400 Oostende.

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

