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Voorwoord
Beste vrienden,
’t Is weer zo ver. We zijn nog maar net bekomen van het jaar 2017 en de nieuwe
almanak kan of is reeds ingevuld voor bepaalde, soms verplichte afspraken,
uitstappen, vakantie, bruiloften, klein- of achterkleinkinderen die de wereld komen
verkennen, en zo meer!
De kalender lijkt soms meer op een dambord en dan vragen we ons af of er nog
genoeg vrije tijd is zonder verplichtingen. En dan houden we nog geen rekening
met de plotse ingevingen, de onverwachte aanbiedingen, de goesting, gelukkige en
minder gelukkige momenten, vreugde en verdriet en natuurlijk ons lichamelijk
kunnen.
Maar met een positieve instelling, optimisme en realiteitszin geraken we vlot door
dit nieuwe jaar.
De voorzitter
Secretariaat
Bij de laatste Algemene Statutaire Vergadering waren er drie uittredende en niet
herkiesbare bestuursleden :
Gilbert DEWULF was gedurende vele jaren secretaris van de vereniging en auteur van
het ledenboekje “ De Klaroen”.
Etienne DEWULF was vaandeldrager en nadien alleen bestuurslid.
Albert-John VERPOUCKE was onze ceremonie/feestleider en organisator van vele
dagreizen, welke we met de vereniging hebben ondernomen.
Het bestuur dankt de uittredende bestuursleden voor hun jarenlange belangloze inzet in
het beheer en werking van onze vereniging. Kandidaat bestuursleden zijn welkom en
kunnen zich melden bij de voorzitter.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Nieuw lid: 941. ALLOMENE Ruddy
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
AKTE VAN VRIJZINNIGHEID
Het denken mag zich nooit onderwerpen
noch aan een dogma
noch aan een partij
noch aan een hartstocht
noch aan een belang
noch aan een vooroordeel
noch aan om het even wat
maar uitsluitend aan de feiten zelf
want zich onderwerpen betekent
het einde van alle denken
Henri Poincaré (1854-1912)
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Agenda.

Activiteiten in het jaar 2018
van de Koninklijke Maatschappij der
Ex-Onderofficieren van de Krijgsmacht, afdeling Oostende.
1. Ledenvergaderingen.
De Ex-Onderofficieren van de Krijgsmacht, 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 MariaHendrikapark. 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 19 april 2018
 verwelkoming door de voorzitter
 verslag en mededelingen
 Opgravingen en vondsten – Dieter Verwerft
 koffietafel en tombola
Donderdag 17 mei 2018
 verwelkoming door de voorzitter
 verslag en mededelingen
 Een wereldreiziger vertelt - Iran-Deel 1 – Dhr Geert Van de Velde
 koffietafel en tombola
Donderdag 07 juni 2018
 verwelkoming door de voorzitter
 verslag en mededelingen
 Film "St Petersburg" Rusland door Mvr Jeannine Deschepper
 koffietafel en tombola
Donderdag 13 september 2018
 verwelkoming door de voorzitter
 verslag en mededelingen
 Noord-Korea – Deel 2 door Geert Van de Velde
 koffietafel en tombola
Indien door omstandigheden de organisatie of spreekbeurt niet kan doorgaan wordt deze
vervangen door een bingo.
2. Etentjes en ontspanning in het Koninginnehof.
23 april – 14 mei – 11 juni – 02 juli – 23 juli – 13 aug – 24 sep – 15 okt – 05 nov
– 26 nov – 17 dec.
De etentjes gaan door in de grote zaal van het "Koninginnehof". Er wordt een speciale
menu geserveerd aan democratische prijs met aansluitend ontspanningsmogelijkheden (kaarten of ander gezelschapsspel). De deelname aan het eten is niet verplicht.
Er kan ook gewoon deelgenomen worden aan de ontspanning. Iedereen is welkom.
3. Planning
Bestuursvergaderingen
06 april – 04 mei – 01 juni – 07 sep – 05 okt – 09 nov – 07 dec.
Ledenvergaderingen
19 april – 17 mei – 07 juni – 13 sep – 11 okt – 13 dec.
Vet gedrukt vallen niet op de tweede donderdag
4. Koningsdag 2018
Zaterdag 17 nov
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Ondanks het gure weer waren voor deze vergadering toch 42 leden tegenwoordig.
De feestleider John nam het woord om iedereen welkom te heten en vroeg dan ook
één ogenblik stilte voor de overleden leden.
De spreker van de dag werd dan voorgesteld, het was niet Dr Jurgen Driessen die
zou spreken over slachtofferhulp zoals gemeld in de Klaroen, maar wel Robert
Dhondt die een quiz over algemene kennis zou leiden.
De quiz was ingedeeld in vijf reeksen van tien vragen
Het werd een boeiende namiddag daar de vragen over algemene zaken ging die via
krant, radionieuws of TV wel door de meeste van ons ergens werden opgevangen.
Ook vragen die ver in het verleden terug gingen.
In de eerste reeks kwam de Brexit, de staatsgreep in Turkije en het overlijden van
Johnny Hallyday op de voorgrond.
In de tweede reeks vonden we een beetje geschiedenis terug om het eerste deel
met de derde reeks, handelend over Oostende, beroemdheden, mode en
aardrijkskunde.
Tijdens de pauze werden de lotjes voor de tombola verkocht door de steeds
vriendelijke Rita met assistente.
De volgende reeksen vier en vijf lagen in de zelfde lijn als de vorige met vragen die
iedereen met een goed geheugen eigenlijk kon oplossen.
De voorspelling van Robert, dat iedereen minstens de helft van de vragen kon
beantwoorden, kwam ook uit. De zwakste ploeg had een resultaat van 25punten en
de winnaars haden een score van 38 op vijftig.
Tijd voor de koffie en de trekking van de tombola, geleid door de voorzitter Eddy
en zijn dame. Deze tombola verliep dan ook zeer goed zodanig dat rond 17.00 uur
iedereen huiswaarts kon keren.
Iedereen kan nu volop genieten van de kerstvakantie met veel genot en veel
vreugde en dat we dan ook iedereen terug mogen begroeten voor de volgende
ledenvergadering op 11 januari 2018, onze nieuwjaarsreceptie.
&&&&&&&&&&&
ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING VAN 8 MAART 2018.
De Voorzitter opent de vergadering en verwelkomt de 45 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 vorig jaar.
Jaarverslag werkjaar 2017.
In 2017 werden 10 bestuurs- en 9 ledenvergaderingen gehouden, hetzij:
12 jan: Nieuwjaarsreceptie - 87 deelnemers.
23 feb: Quiz Allerlei door Willy De Love - 29 aanwezigen.
09 mar: Algemene Statutaire Vergadering - 53 aanwezigen.
20 apr: Een Wereldburger vertelt door Geert Van de Velde – 55 aanwezigen.
11 mei: Back into time met Marcel Rotsaert – 43 aanwezigen.
08 juni: Bingo – 38 aanwezigen.
14 sep: Reis van Oostende naar Iran door Geert Van de Velde - 41 aanwezigen.
20 okt: Vluchtelingen door Eric Lason – 38 aanwezigen.

-514 dec: Quiz Allerlei door Robert DHondt – 42 aanwezigen.
Totaal aanwezigen: 426.
Gemiddelde aanwezigheid:47,3%.
Tegenover 2016: daling van 4,8%.
18 nov: Koningsdag – 82 deelnemers.
Er waren 13 etentjes + ontspanning in het Koninginnehof
o.l.v. Voorzitter ter ere André Baroen.
Het tijdschrift De Klaroen verscheen om de drie maanden in een bijlage van 145
exemplaren.
De website www.ex-ooffr.be kreeg in totaal 6998 bezoekers of gemiddeld 20 per
dag.
De website werd bezocht door mensen uit 10 verschillende landen.
De Voorzitter en de secretaris vertegenwoordigden de vereniging op de
vergaderingen van SARO op 31 januari – 16 juni – 03 oktober en 07 november.
De Voorzitter, de vaandeldrager Maurice Lason en sommige 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.
3 Medailles van de Onderofficier werden uitgereikt aan TAELMAN Willy,RAES Leo
en VAN den BERGH Luc.
We verwelkomden 5 nieuwe leden: 1 van de landcomponent ROELS Robert, 1 van
de marinecomponent HEUGEU Patrick, 1 weduwe TANGHE Monique en 2
sympathisanten L`HEUREUX Françoise en LAUWEREYNS Lucienne.
Overlijdens: TULPIN Jean – Mevr. VANACKER-VAN den EYNDE Rita – Mevr.
VERLEURE-DE ROO Gilberte.
Werden herverkozen met een mandaat tot 2020: DEWULF Etienne – PAUWELS
Pierre – LASON Maurice.
Zoals voorgelezen op de Algemene Statutaire Vergadering van donderdag 8
maart 2018 door de secretaris PAUWELS Pierre.
De penningmeester KIMPE Pierre neemt het woord over voor het financieel
verslag.
Hij meldt de financiële toestand op 31 december2017 en de raming 2018.
De voorzitter vraagt het verificatieverslag aan de toezichters ZEEBROEK André en
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 worden aangesteld voor het jaar 2018:
Daniel WILLEMS en François VERLET
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 3 jaar tot 2021:
COENYE Eddy – VAN LOOCKE Raymond – VERPOUCKE John – SOMERS Jacques.
VERPOUCKE John is NIET meer herverkiesbaar en uittredend als
ceremoniemeester/feestleider.
De commissarissen Dewulf Gilbert en Dewulf Etienne treden uit het bestuur en zijn
NIET meer herverkiesbaar.
Er werden geen schriftelijke vragen gericht aan het bestuur vóór 1 maart 2018.
Na het officieel gedeelte worden de aanwezigen nog bediend met een wafel
aangeboden door de vereniging.
Een gezellige namiddag wordt afgesloten met een tombola .
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Ledenvergadering 11 januari 2018.
Ondanks de potdichte mist hadden 75 van de 89 ingeschreven personen de weg
gevonden naar het Koninginnehof voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie op de tweede
donderdag van het nieuwe jaar. We stellen vast dat jaar na jaar het aantal deelnemers
stelselmatig afneemt. In 2008 telden we nog 142 aanwezigen. De leeftijd van onze leden
is ook met 10 jaar toegenomen, waardoor de mobiliteit verminderd en de terugval
verklaart.
Talrijke leden hadden zich vooraf ingeschreven voor het middagmaal.
De
nieuwjaarswensen en kussen werden gewisseld op deze eerste ontmoeting van het jaar.
Een aperitiefje vóór de maaltijd mocht ook niet ontbreken. Om 14.30 uur werd de
receptie ingeleid door onze feestleider John die de aanwezigen uitnodigde om een
ogenblik stilte te bewaren voor onze overleden leden. Het woord werd vervolgens aan de
voorzitter Eddy gegeven. In zijn nieuwjaarsboodschap wenste hij iedereen een gezond,
gelukkig, spetterend, voorspoedig, liefdevol en fantastisch 2018 toe.
Onze vaste DJ Sandy had ondertussen zijn installatie
opgebouwd.
De muziek, uit de jeugdjaren van de
aanwezigen, viel best in de smaak. De dansvloer was steeds
goed gevuld.
Omstreeks 15.00 uur was het tijd om nog een klein officieel
gedeelte in te lassen. De "Medaille van de Onderofficier"
werd uitgereikt aan VAN den BERGH Luc, gezien hij
verhinderd was op Koningsdag 2017. Enkele personen
werden bedacht met een kleine attentie als dank voor de
goede bediening dat ze ons verlenen. Als eerste kwam uitbater
YVAN aan de beurt en vervolgens onze trouwe DJ SANDY. Ook de
personeelsleden van het Koninginnehof werden beloond met een
doos pralinen. Als laatste werd ook onze vaandeldrager Maurice
LASON bedankt voor zijn talloze aanwezigheden voor de
vereniging op de vele plechtigheden.
Rond 16.00 uur was het de beurt
aan Rita en Juliette om de lotjes aan de man te brengen
voor de traditionele reuzetombola. Er waren 170 prijzen te
winnen. Een welgemeende proficiat aan Eddy en Rita voor
het geleverde werk en de vele mooie prijzen.
Ondertussen had het keukenpersoneel ook niet stilgezeten.
De aanwezigen werden nog
gratis bedacht door de vereniging met belegde broodjes en
een glaasje schuimwijn. De voorzitter bracht nog eens de
toost uit op het nieuwe jaar.
Ondertussen werd er nog steeds onvermoeid verder
gedanst. Enkele bestuursleden stalden ondertussen de
tombolaprijzen uit in het klein zaaltje. Feestleider John
vroeg aansluitend de winnaars hun prijzen in schijven af te halen.
Aan alles komt spijtig genoeg een einde. Bij het vallen van de duisternis, vertrokken de
eerste mensen huiswaarts.
Velen kwamen de bestuursleden nog loven en bedanken voor het mooie verloop van deze
namiddag. Ze wensten hen tevens succes met nog komende organisaties. Dit spontaan
gebaar is de impuls om nog lang verder te doen en het voor de leden op onze
bijeenkomsten zo aangenaam mogelijk te maken.
Op de tonen van “Auf Wiedersehen” werd de nieuwjaarsreceptie rond 18.00 uur
afgesloten.
De verslaggever ter plaatse
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Ledenvergadering 22 februari 2018.
De vergadering op 22 feb werd door 45 aanwezigen bijgewoond. John Verpoucke
opende de vergadering met een ogenblik stilte voor onze overleden leden en het
voorstellen van de spreker. Deze was geen onbekende want op deze laatste
ledenvergadering van het jaar 2016 luisterden we naar Piet DAMMAN, gewezen
commandant bij de Zeemacht. De oud-zeemachtofficier kwam, geïllustreerd met veel
foto’s, vertellen over zijn loopbaan en belevenissen. De spreker had toen zeer veel
foto’s bij, welke door tijdsgebrek niet konden vertoond worden. Hij beloofde zijn
verhaal verder te vertellen bij één van de volgende ledenvergaderingen. Op 22 feb was
hij terug als gastspreker om de rest van zijn verhaal te vertellen.
We duiken even terug in de tijd. De Belgische Marine had al woelige waters
doorzwommen bij de Royal Navy, toen de Zeemacht het levenslicht zag. Op 1 februari
1946 was Oostende de bakermat van de Zeemacht, ontstaan uit de Belgische sectie van
de Royal Navy. Eerst was de Marine onderdeel van het ministerie van Verkeer alvorens
het overgeheveld werd naar het ministerie van defensie.
De eerste schepen van de Marine waren mijnenvegers uit hout en gebouwd in
Oostende.
In 1950 werd de Kamina een troepentransportschip door Engeland aan België
overgedragen en diende ondermeer om het vrijwilligerskorps voor Korea ter plaatse te
brengen. Ook werd de Kamina ingezet in 1960 bij de gebeurtenissen van de
onafhankelijkheid van Congo. Het schip diende als commando- en logistiek steunschip
voor de mijnenvegers en schoolschip van 1962 tot 1967. Bij lange reizen was er steeds
een aalmoezenier mee aan boord. In die tijd was de hoogste graad bij de Marine
Commodore ( GenMaj) nu Divisie-admiraal.
In 1965 werd het logistiek steunschip A960 GODETIA op de Boelwerf te Temse te water
gelaten om de Kamina te vervangen. Het peterschap werd aanvaard door de stad
Oostende.
De Zeemacht was een meerwaarde voor de stad Oostende Met een personeelsbestand
van ongeveer 5000 manschappen die meestal in Oostende of omgeving woonden en de
logistieke diensten op de oostoever met ook de vele firma’s die voor de Zeemacht
werkten.
Wat de sport betrof blonk het Marine personeel vooral uit in voetbal, basket en
zwemmen. Bij de rekrutering van de dienstplichtigen werden de goede sporters van
Club Brugge, Basket Oostende bij de keuring weerhouden voor de Zeemacht zodat deze
tijdens hun dienstplicht verder konden deelnemen aan de reguliere competitie met
hun club, waarbij ze dan ook deelnamen aan militaire kampioenschappen en daarbij
uitblonken tegenover andere militaire ploegen.
In de jaren zeventig werden er 4 fregatten gebouwd in België, 2 op de Boelwerf in
Antwerpen en 2 bij Cockerill-Sambre. De afwerking gebeurde met Amerikaanse
apparatuur waardoor het personeel moest overstappen en omscholen van oude
techniek naar moderne elektronica.
In 1975 deden de eerste vrouwen hun intrede bij de Marine, de DAMARS, afkorting
voor Dames van de Marine, en in 1979 de eerste vrouwelijke officieren en
onderofficieren.
In de mijnenbestrijdingsschool werd in 1958 de eerste cursus gegeven. In 1980 werden
te Oostende polyester mijnenschepen gebouwd. Ondertussen was de mijnopruiming
geëvolueerd naar mijnen jagen. Met geleide tuigen worden mijnen gezocht en
onschadelijk gemaakt. Tijdens de Golfoorlog werden door de Belgische mijnjagers in de
vaarroutes van de tankerschepen het grootste aantal mijnen onschadelijk gemaakt.
Eind de jaren 70 verhuisde de Zeemacht naar Zeebrugge gezien er in Oostende niet
genoeg diepgang was voor de nieuwe schepen met grotere diepgang.
Na deze uiteenzetting, geïllustreerd met vele foto’s, was Rita 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 Marine collega’s.
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1. Het uitwerken van een actieplan die kan leiden tot een leeftijdsvriendelijke Stad.
Bewustmaking van het belang van de ondertekening "The Covenant on Demographic
change" ism World Health organisation en age friendly Europe.
Thema's: Publieke ruimte en gebouwen, Mobiliteit, Wonen, Sociaal-culturele
participatie, Respect en sociale inclusie, Burgerlijke participatie en tewerkstelling ,
Communicatie en informatie, Gemeentelijke ondersteuning en zorg (gezondheid en
diensten)
2. Vervolgtraject van het ouderenbehoeftenonderzoek:
Na de focusgroepen met senioren en professionelen rond het BIM project nl. (pos)
Beeldvorming, Isolement, Mobiliteit. Worden korte-, middel- en lange termijnacties
ontwikkeld en vormgegeven
3. Informatie en opleiding
Zilverunief in het kader van levenslang leren loont. Dit vindt elke vierde dinsdag van de
maand plaats in de Conferentiezaal van het stadhuis. In de zomermaanden organiseren we
ZilverUitjes en trekken we erop Uit en brengen bezoeken achter de schermen.
27 februari: Liefde in de klassiek muziek door Rik Brys
27 maart: de nieuwe voedings - en beweegdriehoek door Sofie Latré
24 april: "Actief, positief en creatief ouder worden" en "Ouder worden met de glimlach"
door Mark Claus
22 mei en 26 juni
Zilverbeurs : De Zilverbeurs of Senioreninformatiebeurs is een gratis toegankelijke beurs
die senioren en hun omgeving informeert over thema's die hen aanbelangen op het vlak
van vrije tijd, zorg, welzijn, vorming, veiligheid, preventie, wonen en openbaar domein.
Verschillende officiële instanties en organisaties tonen de bezoekers wat Oostende te
bieden heeft.
Cursus "Handige Harry's":
Handige Henriettes:
De cursus wordt georganiseerd in samenwerking met de school Petrus en Paulus, Campus
West, SLO en VTI en richtte zich vorig jaar in de eerste plaats tot vrouwelijke senioren en
weduwen (onze handige Henriettes). De basiscursus omvatte kleine technische klussen
zoals lampen vervangen, een douchekop ontkalken, de zekeringskast inspecteren of een
gaatje boren in de muur.
4. Bewegen en Isolement tegengaan:
Grijsberen :
Seniorenbeleid vertrekt steeds vanuit een concrete nood en probeert een oplossing te
bieden via concrete acties. Grijsberen vindt plaats aan de drie gapers op de zeedijk. Het
wordt een ontmoetingsnamiddag voor senioren en met bijzondere aandacht voor minder
mobiele senioren.
Er worden redders voorzien en er is een stand van het Rode Kruis. Begeleiding door de
vrijwilligers van ZilverCrew. Leerlingen van het Vesaliusinstituut, school voor
gezondheidsonderwijs, helpen graag mee om dit mooie initiatief tot een goed einde te
brengen. Zowel het strand, als de toiletten zijn rolstoeltoegankelijk. De dienst
Samenleven voorziet enkele strandrolstoelen.
5. Vrije tijd:
Zilverrock: Zilverrock is een muziekevenement voor de Senioren uit Oostende en vindt
plaats op maandag 12 maart 2018 in het Kursaal.
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doelgroep senioren. De Vlaamse 'Dans je leven lang!' campagne werd tijdens de Week van
de Valpreventie 2013 en 2014 actief gepromoot, om zoveel mogelijk ouderen in beweging
te krijgen / houden. Een dagelijkse portie beweging (vb. het uitvoeren van huishoudelijke
taken, wandelen, fietsen, zwemmen, of het uitvoeren van specifieke oefeningen om
evenwicht, spierkracht en uithouding te verbeteren,...) is belangrijk, ook voor ouderen! Ze
vallen minder en het houdt hen gezond.*Daardoor kunnen ze veel langer zelfstandig leven.
Zilverscherm : elke tweede dinsdag van de maand. Seniorenbeleid van de stad Oostende
organiseert zilverscherm in samenwerking met Kinepolis Oostende. Op deze manier
worden films laagdrempelig aangeboden op maat van de senioren. Het gaat om reviews die
elke tweede dinsdag van de maand worden aangeboden aan een democratische prijs van 5,50 euro.
Dinsdag 09 januari 2018
Django
Dinsdag 06 februari 2018 (week vroeger Krokus)
Cargo
Dinsdag 13 maart 2018
The Zoo keepers wife
Dinsdag 17 april 2018 ( week later>asen)
Hampstead
Dinsdag 08 mei 2018
Theirfinest
Dinsdag 12 juni 2018
Victoria and Abdul
WK Manillen :
Voor de tweede vindt het wereldkampioenschap Manillen kaarting plaats begin oktober
2018. In 2017 namen 400 kaarters deel aan dit evenement uit alle hoeken van het land.
6. Intergenerationeel:
Huis van het kind - Louisa is er ook om grootouders te ondersteunen!
Kleinkinderen zijn over het algemeen een bron van vreugde in het leven van ouder
wordende mensen. Grootouders spelen een belangrijke rol in het leggen van de link tussen
het verleden, het heden en de toekomst. De oudste generatie is voor het kleinkind de
belangrijkste schakel met het verleden. Toch spreekt men van de sandwichgeneratie. Vele
grootouders zitten geprangd tussen kinderen, hun kleinkinderen en de noden van hun
eigen hoogbejaarde ouders.
Twee werkende ouders zijn vandaag de norm in een gezin. En die jonge ouders rekenen op
hun eigen ouders om de kinderen op te vangen: soms, vaak, heel vaak...
Daarenboven staat het traditionele gezinsmodel zwaar onder druk. Nieuw samengestelde
gezinnen, eenoudergezinnen, kangoeroewonen,... er bestaat een toenemend aantal nieuwe
gezinsvormen.
Professionele ondersteuning voor grootouders is dikwijls niet aan de orde. Meestal
worden de kinderen en/of kleinkinderen ondersteund en begeleid. Bij grootouders rust er
toch een vorm van taboe om met (opvoeding) problemen of vragen naar buiten te komen.
Grootouders kunnen elke donderdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur terecht met vragen
rond opvoeding van hun kleinkinderen in het Huis van het kind - Louisa in de Louisastraat
Je kun er terecht om andere grootouders te ontmoeten of professioneel advies en
informatie omtrent: Opvang, Bemiddeling, Echtscheiding, Familierechtbank, Vrije tijd,
Zakgeld en geschenken, Neen zeggen, Schuldgevoel, Waarden en normen,...
7. Dienstverlening:
Leif infopunt in stadhuis : eerste en derde donderdag van de maand tussen 17.15 u en
19.30 uur op. Afspraak 050/34.07.36 (weekdagen tussen lOu en 17u).
Opvolging pensioenpunten.
8. Interreg project: Stay Active Independent Longer
Stay Active and Independant for Longer (SAIL) is een internationaal project waarbij
onverwachte combinaties gemaakt worden tussen de vrijetijdssector en de
gezondheidsindustrie met als doel het langer actief en onafhankelijk houden van ouderen.
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Sociale innovatie
SAIL beoogt dit door middel van sociale innovatie met behulp van co-creatie, waarbij
onverwachte combinaties tussen gezondheidszorg en toerisme worden gecreëerd. Denk
aan co-creatie tussen organisaties uit verschillende sectoren, maar juist ook door de
eindgebruikers te betrekken vanaf de start van het proces. Nieuwe (duurzame) business
modellen bieden ondernemers en organisaties volop kansen om in te spelen op huidige
relevante trends en ontwikkelingen naar gezond leven en gezondheidspromotie,
waardoor men een innovatief aanbod kan opbouwen dat voor langere tijd relevant kan zijn.
Pilots
Een tiental pilots worden uitgevoegd binnen de vier betrokken landen, waarbij alle pilots
wetenschappelijke
ondersteuning
krijgen
van
deelnemende
partner
onderwijsinstellingen. Voor Nederland en België is dit HZ University of Applied Sciences,
ledere pilot zal vier fasen doorlopen: de verkennende fase, de ontwerp & ontwikkelfase,
de testfase en de evaluatiefase. Deze onderzoeksopzet zorgt ervoor dat de resultaten uit
de pilots onderling met elkaar vergeleken kunnen worden en biedt andere
geïnteresseerde organisaties een basis om met een soortgelijk project gestructureerd aan
de slag te gaan.
Alle pilots vallen of onder het thema 'Welzijn en Voeding' of onder het thema 'Sport en Bewegen'.
Seniorenbeleid van het Stadsbestuur Oostende zet in op 2 van de drie te kiezen pilots nl.
beweging en welbevinden.
Pilot beweging : Beweeg aan zee
Uit het resultaat van het ouderenbehoeftenonderzoek bij 500 senioren in Oostende blijkt
dat 80 jaar een breekpunt vormt bij ouderen qua mobiliteit. Er is een duidelijk verband
tussen stijgen van de leeftijd en minder mobiliteit.
Mogelijke acties : Zitbanken/plasplan, Bewegingsaanbod oefeningen aan zitbanken, Sessies
Start 2 Walk, Trappers aan zitbanken
Pilot welbevinden : De vrijetijdsmobiel
Uit het resultaat van het ouderenbehoeftenonderzoek bij 500 senioren in Oostende blijkt
dat de 70-79 jarigen vaker ernstige eenzaamheid ervaren. Ouderen met een lager
inkomen zijn meer ernstig eenzaam dan ouderen die een hoger inkomen hebben.
Mogelijke acties : Stimuleren van participatie aan vrijetijdsinitiatieven zoals
sportevenementen, cultuur en shopping, vervoer van mindermobiele senioren naar
vrijetijdsinitiatieven, Particulier vervoer met tussenkomst in tickets, collectief vervoer
via fietstaxi's.
TOTAAL BUDGET verspreid over 4 jaar: 290.690,50 euro
9. Seniorenadviesraad Oostende
Vergaderingen:
Maandelijks Dagelijks bestuur Algemene vergadering
Werkgroepen:
Werkgroep Veiligheid, Werkgroep Sport, Werkgroep Seniorenweek
Activiteiten :
Verbroedering Oudenaarde
Overkoepelend Petanquetornooi
Seniorenweek: 19 t/m 24 november
Financiële Ondersteuning:
Dagelijks bestuur: 7500,00 euro
Seniorenverenigingen: 15000,00 euro
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De onbekende wereldredder Stanislav Petrov,
de man die de Derde Wereldoorlog voorkwam.
Stanislav Evgrafovitsj Petrov
was luitenant-kolonel in de
luchtverdedigings-eenheid van
de Sovjetstrijdkrachten die op
26 september 1983 een
mogelijke kernoorlog heeft
voorkomen. Hij stierf op 19
mei 2017
in Frjasino bij
Moskou.
De wereldgeschiedenis barst
van de helden. Geen wonder
dat sommige helden soms in
de
vergetelheid
raken.
Stanislav Petrov is één van hen. Zijn heldendaad – die volgens experts voorkwam
dat er een vernietigende Derde Wereldoorlog uitbrak – werd lang geheim
gehouden en is nog steeds veel mensen onbekend.
Zelfs wie niet van geschiedenis houdt en het op school met tegenzin aanhoorde,
kent de grootste namen uit het verleden. Columbus, Martin Luther King, Michiel de
Ruiter, Willem van Oranje, Winston Churchill, enzovoort. Het zijn stuk voor stuk
namen die nog regelmatig genoemd en geroemd worden. En terecht. Maar juist
omdat onze historie bol staat van de helden, worden grote namen en daden wel
eens vergeten. Tijd om deze helden uit het vergeetboek eens in het zonnetje te
zetten. Stanislav Petrov, de man die in de vorige eeuw een Derde Wereldoorlog
voorkwam. Simpelweg door op het moment suprême helemaal niets te doen.
Koude Oorlog
Het is 26 september 1983. De Koude Oorlog is kouder dan koud en Luitenantkolonel Stanislav Petrov zit op zijn post. Hij heeft de opdracht gekregen om zijn
schermen, waarop hij een nucleaire aanval van de Amerikanen aan kan zien
komen, goed in de gaten te houden. Zodra hij iets verdachts ziet, moet hij het aan
zijn leidinggevenden melden. Zij kunnen vervolgens passende maatregelen nemen,
oftewel met één druk op de knop de eigen nucleaire wapens – in staat om een
groot deel van de wereld te vernietigen – lanceren.
Waarschuwen?
Petrov houdt de schermen nauwlettend in de gaten als hij plots vijf rode stipjes
ziet. De vijf stipjes staan voor vijf nucleaire raketten. Petrov twijfelt, ook al is zijn
opdracht duidelijk: meld een aanval direct. Terwijl Petrov de raketten op zich af
ziet komen, gaat er van alles door hem heen. Zijn waarschuwingssysteem is niet
helemaal te vertrouwen, de radars op de grond zien de raketten nog niet, vijf
raketten zijn er niet veel en tenslotte die belangrijke vraag: moet hij zijn
leidinggevenden waarschuwen of niet?
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Vals alarm
Uiteindelijk doet Petrov het niet. Hij meldt dat er sprake is van een vals alarm –
ook al kan hij dat op dat moment niet met zekerheid concluderen – en blijft op zijn
post. Zijn inschatting blijkt correct: het waarschuwingssysteem faalt. De VS valt op
dat moment niet aan. Petrov kan het navertellen en de Russen houden hun
nucleaire wapens op zak. “Ik weigerde schuldig te zijn aan het starten van de Derde
Wereldoorlog,” zo vertelt Petrov later. “Als ik de verkeerde beslissing zou nemen,
zouden heel veel mensen sterven.”
Wat als…
Hoewel niemand precies kan vertellen wat er was gebeurd als Petrov wel melding
had gemaakt van de stippen op zijn scherm, zijn de meeste experts het er wel over
eens dat Petrov ons met zijn acties een Derde Wereldoorlog heeft bespaard. Want
als Petrov zijn superieuren had gewaarschuwd, hadden die volgens experts niet
getwijfeld, maar direct de Russische nucleaire wapens ingezet. Met alle gevolgen
van dien.
De vijf stippen
De vijf stippen die Petrov zag, waren dus geen nucleaire wapens. Maar wat dan?
Onderzoek suggereert dat het Russische waarschuwingssysteem zonlicht dat door
wolken op grote hoogte weerkaatst werd, onterecht voor een lancering aanzag.
Doofpot
Het verhaal van Petrov verdwijnt in de doofpot. Simpelweg omdat het verhaal niet
alleen vertelt over een man die de juiste beslissing nam, maar omdat het verhaal
ook vertelt over een Russisch systeem dat faalde. En Russen lopen niet graag met
hun mislukkingen te koop. Maar een kleine tien jaar nadat Petrov het valse alarm
rapporteerde, wordt zijn verhaal publiek goed. Onmiddellijk wordt de man
bestempeld als een held. Zelf ziet hij dat niet direct zo. Hoewel hij erkent dat veel
van zijn collega’s op het moment suprême waarschijnlijk een andere keuze hadden
gemaakt, blijft hij er nuchter onder. Hij nam een beslissing en die pakte gelukkig
goed uit. “Ik ben geen held. Ik was simpelweg op het juiste moment op de juiste
plek.”
De vergeten held
Toen de vergeten held Stanislav Petrov nog leefde. Deed hij dat niet zoals we dat
van helden gewend zijn: in villa’s, met een dikke auto voor de deur en
bewonderaars aan hun voeten. Want Petrov is niet alleen een vergeten held, maar
ook een beetje een verguisde held. In eerste instantie waren zijn superieuren
dankbaar voor zijn beslissing, maar later ontving Petrov een reprimande, omdat hij
het incident niet helemaal correct in het logboek beschreven had. Een beloning
kreeg hij niet, omdat zijn verhaal niet alleen getuigde van moed, maar ook van een
falend systeem. Petrov, de man die de wereld mogelijk van een wereldoorlog had
gered, werd een zondebok.
Nadat het verhaal van Petrov publiekelijk goed werd, veranderde dat enigszins. Hij
ontving meerdere awards, kon op grote belangstelling van de pers rekenen. In
2014 ontving de zeventiger nog de Dresden-prijs voor het voorkomen van de
Derde Wereldoorlog. Het is een stukje erkenning dat vergezeld gaat door een
karige beloning: een beeldje en 25.000 euro voor het redden van de planeet.
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Weet je nog wel!!!
Voor u jonge onderofficieren (deel 2)
HET VOORBEELD GEVEN

TEN OPZICHTE VAN UW CHEFS
Wees noch familiaar, noch schuchter.
Uw houding dient zich te baseren op de reglementaire voorschriften en de hun
verschuldigde eerbied.
Het zal hen ertoe aanzetten u eenvoudige, klare en korte bevelen te geven, hetgeen
u niet mag beletten desnoods een vraag te stellen of om raad te vragen.
Volgens de ontvangen bevelen, handel met vlijt en verstand en geef blijk van
verstandige initiatieven. Maar overdrijf de initiatieven niet en tracht uw chef niet
te vervangen; hij heeft zijn verantwoordelijkheid en u de uwe.
Wees volhardend en geef zelfs de schijn niet van lankmoedigheid of
lichtzinnigheid, wat een nog moeilijk te wijzigen beoordeling voor gevolg zou
hebben.
Vervul tot in de details de opgelegde werkjes, die in hun geheel de heerlijkheid van
uw beroep uitmaken. Wees eerbiedig tegenover uw chefs en zelfs attentievol maar
zonder overdrijving; buit vooral hun kleine gebreken niet uit, wat onhandig zou
zijn en als baatzuchtige vleierij kunnen bestempeld worden.
Toon u even toegewijd aan een - harde - chef als aan een andere. Hij zal u
waarderen zonder het te laten blijken.
In tijden van gevaar is het misschien met hem dat u de beste ploeg zult vormen.
Indien één van uw chefs u weinig geschikt lijkt, vel dan geen voorbarig of
oppervlakkig oordeel. Beperk er u toe hem nog beter te dienen dan wanneer hij u
ideaal zou lijken.

TEN OPZICHTE VAN UW COLLEGA’S
Pas aangekomen in uw eerste eenheid zou u zich misschien wat vreemd kunnen
voelen. Niets belet u een oudere collega, die u sympathie inboezemt, op te zoeken
en hem te vragen uw eerste stappen in uw loopbaan te leiden.
U wordt nu immers opgenomen in de grote familie der onderofficieren, die zijn
tradities heeft, waar de jongsten eerbied verschuldigd zijn aan de ouderen en de
hoogsten in graad.
In uw eenheid heersen ook zeden en gebruiken die u moet eerbiedigen en die de
korpsgeest scheppen.
Daar waar u in functie geroepen wordt, maakt u deel uit van een ploeg waar u
bescheiden op uw plaats moet blijven; het is door de kwaliteit van uw werk dat u
door uw collega's zult gewaardeerd worden.
Wees voor uw gelijken de goede gezel die u in elk van hen wenst te vinden. Wees
vriendelijk en welopgevoed; schep niet op, bekritiseer niemand.
Zoek het gezelschap op van hen die u door hun kennis of ervaring iets kunnen
bijbrengen of door hun cultuur en opvoeding uw persoonlijkheid kunnen
verrijken.

TEN OPZICHTE VAN UW MANNEN
Zonder gezag zal u niets bekomen.
In de ogen van uw mannen is u de vertegenwoordiger van uw chefs. Denk nu niet
beroep te moeten doen op hun gezag om u te doen eerbiedigen en te laten
gehoorzamen. Het geldt hier uw gezag en het zijn niet de door uw chefs opgelegde
straffen die het kunnen uitbouwen en uw graadkentekens evenmin. Want men
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Zeker, de aard van uw gezag zal mettertijd gewijzigd worden. Wees niet gehaast!
Jong als u is, op wat dient u uw invloed te vestigen?
Profiteer vooreerst van uw jeugd. Neem geen pose aan, want zij zou mis uitvallen.
Blijf wat u is, eenvoudig, bescheiden, welopgevoed, vriendelijk, met onveranderd
humeur, wees actief en beheerst.
Interesseer u voor uw ondergeschikten, wees ontvankelijk en laat hen zich aan u
toevertrouwen zonder u nochtans te laten bedotten.
Elkeen heeft zijn persoonlijkheid en wenst niet als een nummer beschouwd te worden.
Wees niet indiscreet door overdreven nieuwsgierigheid of door vertrouwelijke zaken uit
te bazuinen.
Ken eenieders kwaliteiten en gebreken, de eerste
om ze aan te moedigen, de tweede om te helpen
fouten en vergissingen te vermijden.
Zelfs bij de minst begaafde kan een morele,
intellectuele of zelfs fysische geschiktheid gevonden
worden van waaruit zijn gedrag in goede banen kan
geleid worden. Aan u en uw chefs om de
gelegenheid te baat te nemen.
De in een groep levend mens heeft een scherpe zin
voor rechtvaardigheid. Schoor dus niet iedereen
over dezelfde kam maar volgens zijn verdiensten en
bekwaamheid. Een mens is lichtgeraakt, vooral in
het openbaar. Een bittere opmerking, een
kwetsende gekschering, een overdreven berisping
— in het kort al wat hem in het openbaar in een
ongunstig daglicht stelt — kan u zijn sympathie kosten en uw gezag doen verbleken.
Moet u daarom losjes met hem omgaan en de ogen sluiten voor zekere tekortkomingen?
Hoegenaamd niet! Een menselijke welwillende houding sluit geenszins de
vastberadenheid en gestrengheid uit.
Wanneer u zelf een tuchtvolle werker bent, die het reglement eerbiedigt, geen diensten
van ondergeschikten of staatsmateriaal voor eigen gebruik aanwendt, geen voorkeur
toont voor de een of de andere, door hem in de dienst te begunstigen — recht door zee
dus en onberispelijk — dan is u gewapend om onpartijdig de inbreuken vast te stellen en
ze, met uw advies over de graad van ernst aan uw chef te melden.
Dikwijls ten andere zullen uw houding en voorbeeld al volstaan om misstappen te
vermijden.
De waardering van uw beroepsbekwaamheid zal zich komen voegen bij de invloed van
uw persoonlijkheid.
Dat noemen wij gezag! Wend die aan om uw chefs te helpen bij hun bezorgdheid voor
het moreel in de eenheid. Het is een factor die minstens even belangrijk is als de
opleiding der mannen en de waarde van hun uitrusting. Begin met een uitstekende geest
te laten heersen onder de uwen. Voor de milicien is de diensttijd een harde dobber: zorg
er voor dat in uw ploeg de aan de opleiding bestede uren nuttig worden gebruikt: dat de
karweien geen straffen zijn maar met goed humeur als huiskarweitjes beschouwd
worden; dat de wacht- en piketbeurten, aan dewelke u zelf deelneemt niet saai zijn; dat
uw mannen, als zij er recht op hebben, zich kunnen ontspannen, verstrooien, vermaken
of rusten.
Neem deel aan hun activiteiten, wees broederlijk voor hen die zorgen of heimwee
hebben.
Vermits het leger mensen uit alle middens krijgt, dient u streng op de moraliteit te letten.
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Onderdruk zonder verwijl de oneerlijkheid, de passies, het spel, de dronkenschap, de
pornografie en de immorele daden. Sommige jongeren zijn zwak en beïnvloedbaar, u
kan hen bijtijds beletten meegesleurd te worden.
In uw beroep is u een technicus en zet u mannen en materieel aan het werk. Ontwikkel
bij uw mannen een ploeggeest opdat elkeen zich afhankelijk wete van de andere en het
werk gezamenlijk zij. Dit stimuleert de eigenliefde. De jongeren hebben graag collectief
werk waar de taken volgens de geschiktheden verdeeld zijn en de chef de meest delicate
voor eigen rekening neemt.
Om precies en doelmatige bevelen te kunnen geven moet u eerst nadenken, voorzien en
organiseren.
Verzorg uw werk en werk het af.
Waak over het materieel comfort van uw mannen tijdens en na de diensturen. Overlast
hen niet, leg in bondige termen uit waarom een inspanning gevraagd wordt, toon u
bezorgd over hun voeding, logies. hygiëne. gezondheid en slaap. Draag eveneens zorg
over het u toevertrouwd materieel en zorg dat het goed onderhouden wordt. Belet elke
vorm van verspilling.

TEN OPZICHTE VAN DE BURGERS
Voor het publiek is het leger een dure zaak: zijn budget is een doorn in het oog van
de belastingbetaler, de dienstplicht betekent geldverlies; waar militairen zich
verplaatsen is er altijd beschadiging.
Ziedaar hoe in vredestijd de man in de straat er over denkt. U kan die ongunstige
zienswijze helpen wijzigen door uw gedraging ten overstaan van de burgers.
Vergeet niet dat u in uniform uw eenheid, het onderofficierenkorps en het leger
vertegenwoordigt. Uw houding, woorden en daden worden goed of slecht opgevat
naargelang u zich al dan niet sympathiek voordoet. Het is per slot van rekening, de
militaire gemeenschap die er de weerslag van ondervindt.
Herinner u dat er plaatsen en omstandigheden zijn waar een militair zich niet in
tenue en soms zelfs niet in burger vertoont. Wil u na de diensturen een
drankgelegenheid binnenlopen, aankopen doen, de arm aan een vrouw geven, een
kinderwagen voortduwen, tel van pakjes dragen: trek dan vooraf een burgerpak
aan. In andere omstandigheden, draag fier uw uniform. Wees altijd in
onberispelijke kledij en draag uw uniform met elegantie. Indien u wenst dat de
uniform geëerbiedigd wordt, begin dan met de uwe.
Rook in uniform, geen pijp op straat. Groet volgens de voorschriften en zonder
stramheid. Prent u goed in het hoofd dat de groet, buiten een uitwendige ereblijk,
vóór alles een beleefdheidsformule tussen militairen is. Geef bijgevolg bij het
kijken naar de persoon die u groet, uw gezicht een minzame uitdrukking.
Om dienstredenen kan u in contact komen met burgers. Toon u dan uiterst
hoffelijk. Help met alle vriendelijkheid de mensen die zich tot u richten, en let op
uw woorden.
Laat op oefening of tijdens maneuvers uw mannen andermans eigendom ais het
hunne eerbiedigen.
Spreek in rijtuigen voor gemeenschappelijk vervoer of op vergaderplaatsen niet
over dienst; kam er uw chefs, collega’s, ondergeschikten of het leger niet af. U zou u
zelf in de ogen van vreemden vernederen. Wees overal welopgevoed en een goede
gezel. Neem tegenover dames een terughoudende, eerbiedige en attentievolle
houding aan.

Wordt vervolgd
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Toesprak van de Koning aan de kandidaat-onderofficieren
Kandidaat-onderofficieren,
Het verheugt mij bijzonder vandaag opnieuw een school voor onderofficieren te
kunnen bezoeken. De woorden die ik nu tot U richt zijn bestemd voor allo
kandidaat-onderofficieren van onze Krijgsmacht.
Een onderofficier is een kaderlid: hij neemt deel aan de bevelvoering, dat wil
zeggen dat hij medeverantwoordelijk is voor de verwezenlijking van de opgelegde
doelstellingen. En daartoe wordt hem gezag verleend.
Anderzijds staat hij, als leider van de uitvoering, rechtstreeks in contact met de
soldaat : hij deelt zijn moeilijkheden. hij kent zijn gevoelens en zijn
bekommeringen.
Door deze dubbele eigenschap is de onderofficier de onontbeerlijke schakel die in
de militaire gemeenschap saamhorigheid en doeltreffendheid verzekert
U hebt gekozen voor een veelomvattend en edel beroep. Daar kunt U fier op zijn,
maar U moet er zlch zorgvuldig op voorbereiden.
Tijdens het kort bezoek van deze morgen heb ik de inspanningen kunnen waarderen die in deze school geleverd worden om Ü te vormen in de drie domeinen
waarin, van ieder militair kaderlid, grote bekwaamheid wordt verwacht, namelijk.
: uw fysieke conditie, uw militaire vakkundigheid en uw algemene en
wetenschappelijke kennis.
Maar naast dit vakkenpakket is er nog een ander aspect van uw beroep waar ik uw
aandacht wil op vestigen : dat is de morele weerbaarheid. Vooraleer anderen te
bevelen, vooraleer van de soldaat inspanningen en opofferingen te eisen, moet U
zich dat waardig maken.
Bevelen betekent in de eerste plaats : een morele invloed uitoefenen op de
soldaten die U worden toevertrouwd.
Dat is een zware verantwoordelijkheid, die toewijding vergt, en inzicht in het
algemeen belang, rechtschapenheid, verdraagzaamheid, edelmoedigheid.
Maak van uw
vormingsperiode
gebruik om, in
Uzelf, die morele
eigenschappen, te
ontwikkelen,
zodat U, vanaf nu,
en later in uw
militaire
loopbaan,
waardig zijt bevel
te voeren.
Foto: De Koning in
gesprek met
kandidaat beroeps
onderofficieren

HET BESTUUR VAN DE

KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ DER EX-ONDEROFFICIEREN
BAROEN André
H Conscienceplein 1
COENYE Eddy
Nieuwlandstraat 27
VAN LOOCKE Raymond
Taboralaan 124
PAUWELS Pierre
J. Peurquaetstraat.18 bus 1
KIMPE Pierre
J. Peurquaetstraat 18 bus 2
POSSENIER Gilbert
Paul Orbanpromenade 4
bus 0003
LASON Maurice
Berkenlaan 12
SOMERS Jacques
Zeedijk 170, D7

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
rayvanloocke@skynet.be
059/50.24.74
Secretaris / Materiaalmeester
8400 Oostende
pierrepauwels@telenet.be
059/50.35.69
Penningmeester
pierre.kimpe@telenet.be
8400 Oostende
058/23.27.44
Bestuurslid / webmaster
8620
g.possenier@telenet.be
Nieuwpoort
059/80.90.38
Vaandeldrager
8400 Oostende
Lason_maurice@hotmail.com
059/50.20.87
Bestuurslid
8400 Oostende

Advertentie
Voor allen die nog een kenteken zoeken van hun oude eenheid.
Ik verkoop mijn dubbele borstzakkentekens (200 stuk)
Administratie-Scholen-Logistiek-LtAvn-Infanterie-Pantsertroepen-MedicalArtillerie-TTr-Genie-LuM-Diversen.
Indien interesse, gelieve contact op te nemen via email: rudi.bonje@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,
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.

Opel

Degroote
Distributeur en erkend reparateur voor
personen en bedrijfswagens
(1) Brugge, Kolverstraat 76
(2) Jabbeke, Gistelsesteenweg 546
www.opeldegroote.be
Tel ( 1 ) 050 / 45 62 62
( 2 ) 050 / 81 90 10

Nu met bijstand
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Kantoor

UYTTENHOVE bvba

Dorpstraat 77 – 8432 LEFFINGE
Tel 059 / 30 06 20 – fax 059 / 31 42 93
E-mail : info@kantoor-uyttenhove.be

