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Voorwoord

Beste vrienden,
De zomer staat voor de deur, de zon zal hopelijk schijnen en dan toveren de meeste
mensen een glimlach op hun gelaat.
We kijken uit naar plezante activiteiten, die we ons zelf aanbieden of aangeboden
krijgen door familie, vrienden of kennissen.
Wellicht kunnen we genieten van het Wereldkampioenschap voetbal in Rusland
van 14 juni tot en met 15 juli. Hopelijk dompelt het ons onder in een
ongeëvenaard sportief spektakel vol spanning en Belgische overwinningen.
We zien ons dan terug op de eerstvolgende ledenvergadering van donderdag 13
september.
De voorzitter

Secretariaat

Gelukwensen
COENYE Eddy en LE BRET Rita vierden in het jaar 2017
hun 50-jarig huwelijksjubileum.
Ze traden in het huwelijk in Oostende op 7 oktober 1967.

Albert-John Verpoucke en Annette Bauwens werden
op zaterdag 5 mei, naar aanleiding van hun diamanten
jubileum op het stadhuis ontvangen. Hun huwelijk
vond plaats op 31 mei 1958 in de Stad aan Zee.

Hartelijke gelukwensen aan de jubilarissen vanwege het bestuur en de leden van
de K.M. der Ex-Onderofficieren , afdeling Oostende.

Verjaardagswensen
MYNY Georges – 29.03.18 en VEREECKE Ferdinand – 20.05.18 werden 90 jaar

Al wat je maar wenst, al wat je hart begeert,
dat wensen we jullie wel duizend keer
Welgemeende felicitaties vanwege alle leden
&&&&&&&&&&&&&&
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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 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 13 september 2018
o verwelkoming door de voorzitter
o verslag en mededelingen
o Noord-Korea – Deel 2 door Geert Van de Velde
o koffietafel en tombola
Donderdag 11 oktober 2018
o verwelkoming door de voorzitter
o verslag en mededelingen
o Muzikaal verleden – Marcel Rotsaert
o koffietafel en tombola
Donderdag 13 december 2018
o verwelkoming door de voorzitter
o verslag en mededelingen
o Hartmassage – Rode Kruis Dr. Jurgen Driessen of Thema Politie Oostende
o koffietafel en tombola
Donderdag 10 januari 2019
o verwelkoming door de voorzitter
o verslag en mededelingen
o Nieuwjaarsreceptie
o 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.
02 juli – 23 juli – 13 aug – 24 sep – 15 okt – 05 nov – 26 nov – 17 dec.
De etentjes gaan door in de kleine of grote zaal van het "Koninginnehof". Er wordt een
speciale menu geserveerd aan democratische prijs met aansluitend
ontspanningsmogelijk- heden (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
07 sep – 05 okt – 09 nov – 07 dec.
Ledenvergaderingen
13 sep – 11 okt – 13 dec.
Vet gedrukt vallen niet op de tweede donderdag
4. Koningsdag 2018
Zaterdag 17 nov
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Verslag ledenvergadering 19 april 2018
Op 19 april, de warmste dag ooit volgens het weerbericht van Frank Debooser, waren
44 personen aanwezig op de ledenvergadering. De verwelkoming en de aankondiging
van de gastspreker, werd door onze voorzitter waargenomen. In september 2014, ook
op een zonnige dag, was de spreker Dieter Verwerft reeds onze gastspreker met als
thema” De vondst van een Spitfire in Tileghembos in Sint-Michiels”. Vandaag handelde
zijn voordracht over de vondst van een vermiste Canadese soldaat in een rustig
polderdorpje tegen de Nederlandse grens, Moerkerke. Na het ogenblik stilte voor onze
overleden leden nam Dieter dan het woord.
In september 1944 wordt voor de laatste keer gevochten. Het is de aanloop naar de Slag
om de Schelde. In 1944 het 3de Rijk in defensief. Na een geslaagde landing in Normandië
rukken geallieerden op naar het Noorden. In september 1944 mislukt Operatie Market
garden: de poging om met grootschalige luchtlandingen en grondtroepen vanuit
Antwerpen België Nederland te bevrijden.
is bevrijd, maar de Scheldemonding is nog steeds in Duitse handen. Het doel was de
Schelde bevrijden zodat Antwerpen een belangrijke aanvoerhaven voor geallieerden
wordt. Op 13 en 14 september 1944 vond de "Slag om 't Molentje" plaats. Langs het
Leopolds - en het Schipdonkkanaal had het Duitse leger talrijke bunkers opgetrokken (cf.
Lapscheure, Preekboomstraat). Bij een bevrijdingspoging van het Canadese Algonquin
Regiment, ontwikkelde zich een zware slag. Legendarisch omdat de rest van België op dat
moment reeds was bevrijd en omwille van de hevigheid van de strijd, waarbij de wijk
zwaar werd getroffen, cf. zware beschadiging van de Schutsmolen, de kerktoren, de school,
het kasteel.
De slag. We schrijven woensdag 13 september. De eerste beschietingen
beginnen. Granaten worden afgevuurd vanuit zware veldartilleriebatterijen langs beide
kanten. De Canadese staan rond Sijsele; de Duitse aan de Noordzeekust. In de avond gaan
de assaultboten het water in: in totaal 440 Canadese infanteristen steken de kanalen over;
360 van hen moeten het bruggenhoofd vrijmaken.
Ondertussen ligt de brug (op een paar honderd meter van de kanalen) klaar om
gemonteerd te worden. De tanks staan eveneens klaar net buiten het dorp. De middendijk
wordt snel veroverd. Eenmaal over het tweede kanaal begint het mis te lopen. De
bevrijders stuiten op een onverwacht sterke Duitse verdediging. Oriëntatiefouten en het
uitvallen van radiocontact zorgt ervoor dat groepjes Canadezen geïsoleerd
raken. Ondertussen sluiten Duitse soldaten de Canadezen met een tangbeweging in. Alles
mondt uit in vreselijke huis-aan-huis, zelfs lijf-aan-lijf-gevechten. Burgers, die niet
geëvacueerd zijn, moeten het moorden ondergaan zich verschuilend in de kelders van hun
huizen. 17 lange uren proberen de Canadezen stand te houden. Door het aanhoudende
Duitse artillerie- en mitrailleurvuur kan er geen poging ondernomen worden om de brug
te plaatsen. De munitie van de bevrijders in de wijk "Het Molentje" raakt op, de gevechten
gaan door met messen, bajonetten en buitgemaakte wapens... De bevrijders bevinden zich
in een hopeloze situatie en moeten zich terugtrekken.
De Canadese troepen bij Algonquin, regiment uit Ontario. In de slag, 148 uitvallers, doden
en gewonden waaronder 8 vermisten, van wie het lichaam nooit werd teruggevonden.
In november 2014 ontdekt een metaaldetectorist stoffelijke resten in een akker in de wijk
Molentje.
Het Canadees leger gaat niet actief op zoek naar soldaten, maar indien gevonden, treden ze
in actie. Genoeg aanwijzing Canadese soldaat.
Een team van 2 Canadezen bestaande uit, Care, militair en historicus, Vanessa, fysisch
antropoloog (gespecialiseerd in studie menselijke resten),kwam naar hier om samen met
ons de opgraving te doen. Super vriendelijke en correct, net als wij tweetalig Engels en
Frans, wat de communicatie ten goede komt.
Het was heel moeilijk om de plaats te bepalen, er was niet opgemeten en alles was
geploegd. Op basis van 2 foto's in verschillende richtingen werd er toch zicht gekregen op
locatie.
De opgraving 1e kuil
Vrij snel succes; een duidelijk spoor. Verkleuring in de originele bodem: aanwijzing dat
hier een kuil gelegen heeft, die met andere grond gevuld is. Veel munitie en uitrusting,
maar geen stoffelijke resten.

-5Het opgraving plan
Verder gegraven, 2e kuil gevonden. 2 ingegraven mitrailleurposten 1 x 0,5 m en 1 m diep,
in de richting van de Duitse troepen.
De opgraving 2e kuil
Als we aan de 2de kuil beginnen hadden we snel door dat we goed zaten.
De fysisch antropologe reageerde heel enthousiast als we bot vinden.
De opgraving tanden
Een van de 1e stukken die boven kwam was de onderkaak, de rest van de schedel was al
weg.
Gigantisch belangrijke vondst.
Na WOI had men inzicht dat tandzorg niet alleen belangrijk is voor comfort, maar ook
heel handig voor identificatie van soldaten.
Van elke soldaat die vertrok werd een gedetailleerd dental record opgesteld.
De opgraving ring
• Een 2e vondst die ons op weg zette naar de identiteit was een zegelring.
• Op de ring stond de initialen KDD
KDD
• 2 bewijzen dat de resten van de vermiste
soldaat KDD waren. Geboren in 1915, sinds
1942 bij Algonquin Regiment (al 27 jaar oud).
Zijn 1e opdracht was de landing in Normandië.
Hij laat zijn vrouw Lillian achter.
Snuifdoos
»
• De mooiste vondst ongetwijfeld. Canadese
Labo voor Conservatie heeft er een armband
uitgehaald.
• Daarop ID en op achterkant dedicase van
zijn vrouw.
Persoonlijke voorwerpen
• Opvallend veel persoonlijke voorwerpen bewaard: polderklei bewaard goed.
• Tandborstel en portefeuille.
Militaire uitrusting
• Uiteraard ook vele militaire uitrusting.
Schop
• Heel bijzondere vondst voor archeologen.
Laatste heldendaad
• Hoe gestorven: op kaart in centrum Duitse
tegenaanval; op plaats waar Canadezen zich
terugtrokken over kanaal.
• Hij zat ineengedoken in kuil, zijn schedel
(sinussen) weest op explosie op korte afstand.
• Het was duidelijk dat KDD de oprukkende
Duitsers op afstand hield, terwijl zijn
compagnie kon vluchten.
• Naar aanleiding van de vondst was een
groep van het Algonquin Regiment naar België
gereisd. Ook de naaste familie van KDD, zoals
een nicht, was afgereisd.
• Samen de plaats van de slag bezocht en de
boer bedankt.; .
• Alle persoonlijke bezittingen zijn aan de
familie overhandigd en zijn militaire
uitrusting, zoals zijn helm en laarzen, zijn mee
begraven op Adegem Canadian War
Na deze boeiende uiteenzetting werd de spreker bedankt met het traditioneel geschenk
en was het tijd voor de gebruikelijke tombola.
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Ledenvergadering 17 mei 2018

Om 14.30 uur, zoals voorzien, opende onze voorzitter de ledenvergadering. Na het
traditioneel eerbetoon aan onze overleden leden, werd de spreker aan de 45 aanwezigen
voorgesteld. Ons lid Geert Van de Velde, geen onbekende door zijn reisverhalen over
Noord-Korea en Tibet, kwam zoals beloofd het tweede deel van zijn reis naar Iran
vertellen. Het eerste deel hadden we reeds gehoord op de ledenvergadering van 14
september 2017, waar het reisverhaal eindigde aan de Turks-Iraanse grens. Nu ging het
verhaal over zijn reis in Iran, ook een land waar een normale stervelingen moeilijk
binnen komen. Maar Geert weet altijd raad. Aan de Iraanse grens stapte een
grenswachter op om de pascontroles te doen. Aan een volgende halte moest iedereen uit
de trein met bagage, om langs de douane te passeren. Nadien werden de namen
afgeroepen en kon het paspoort bij de ambtenaar afgehaald worden. Wegens de
uitspraak bij de naamafroeping was er nogal wat hilariteit bij de westerse reizigers.
We horen dat Iran 83 miljoen inwoners telt en het Perzisch de gesproken landstaal is.
Hun jaartelling is ook anders dan de onze. Het begon in ons jaar 632, bij de dood van
Mohammed. 2018 is daar het jaar 1393. Toen Mohammed in 632 onze tijdrekening stierf,
had hij geen opvolgers voorgesteld, wat leidde tot een politiek probleem. De Arabieren
(Soennieten) wilden de meest bekwame en de Perzen (Sjiieten) wilden de schoonzoon en
neef van Mohammed, Ali Hoesayn, die vermoord werd.
Reizen van Noord naar Zuid gebeurde met het openbaar
vervoer, bus of Safari (gezamenlijke taxi)die volledig werd
afgehuurd (+/- 20 € voor 300 km). Eerste doel van de reis
was de stad TABRIZ in de provincie Oost-Azerbeidzjan,
vanwaar een uitstap naar KANDOVAN werd gemaakt waar
800 jaar oude huizen in de rotsen worden bewoond.
Een volgende uitstap ging
naar de abdij StSTEPHANOS die aan de
rivier ARAS ligt (bekend uit
de Bijbel). Voor een bezoek
aan deze Armeense kerk en
klooster was een toelating
nodig. De kerk bevindt zich
in een verder verlaten
vallei in de buurt van de stad MARAND. De uit de 9de
eeuw stammende kerk is in een diepe kloof gebouwd.
De omgeving van de ARAS was tot voor 2 jaar
verboden gebied voor toeristen. Het gebied grenst aan Azerbeidzjan en Armenië..
Nachitsjevan, is een exclave van Azerbeidzjan, ingeklemd tussen Armenië en Iran en in
het noordwesten nog net grenzend aan Turkije. Nachitsjevan heeft een autonome status,
maar is sterk geïsoleerd van de rest van het land, daar Armenië in reactie op de blokkade
van haar grenzen door Azerbeidzjan en Turkije, de grens met Nachitsjevan dicht houdt.
De grens bezet met miradors en het leger doet sterk
denken aan de toenmalige DDR.
De reis gaat verder naar BARAK CASTLE, waar een
krijgsheld in 839 de Arabieren tegenhield. Het ligt op
2380 meter hoogte
met heel wat
klimwerk om er te
geraken, wat ons
niet is gelukt.
Volgende etappe is
naar RASHI van
waaruit we een
uitstap doen naar
MASOULEH, een 1000 jaar oud toeristisch stadje
vergelijkbaar met onze Ardennen. We maken er
kennis met een Iraanse kolonel en een Fregatkapitein, commandant van een Iraans schip
dat er aangemeerd lag.
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De volgende bestemming is QAZVIN via ALAMUT en Chateau des Assasins +/- 800 km.
De afgesproken prijs voor de rit was 40 euro. ALAMUT was een kasteel in de droge
bergen van de Iraanse Elboers ten zuiden van de Kaspische Zee. Het werd gebouwd in
840 en werd in 1256 door de Mongoolse heerser
Hulagu vernietigd. De Assasins, in het Arabisch
Haqhashim was een geheime orde in de 11 de eeuw en
vestigden zich in Perzië en Syrië en vochten tegen de
Arabieren. De leider beloofde de hemel, bier, alcohol
en maagden na een terreurdaad met de dood tot gevolg.
Het lijkt wel een vroegere IS. Na een lange rit door
berglandschappen en kronkelende wegen kwamen we
aan bij de voet van het kasteel. Na een trekking van een
half uur bereik je het kasteel dan echt. Via een
sprookjesachtige ingang loop je zo naar de top van het
kasteel. Hier geniet je van een fantastisch uitzicht over
de vallei en ziet je bergtoppen met eeuwige sneeuw.
Het is een hele klim en om het met zijn woorden te zeggen:“Ik ben nooit 50 als ik een reis
plan. Ik ben nooit 60 in een stad. Ik weet wel hoe oud ik ben als ik een berg beklim en
vanaf 2017 weet ik ook hoe je soms afdaalt”.
Terug naar QAZVIN en per bus naar TEHERAN voor 1 euro!In 1979 vluchtte de Sjah naar
Egypte. De aankomst van KHOMEINI werd door de Iraniërs feestelijk gevierd maar hij
ontnam hen hun vrijheid en stichtte een dictatuur, wat niet verwacht werd. Vrouwen
worden onderdrukt, sluiers, staatspolitie, enz. . Khomeini ligt begraven ten zuiden van
Teheran. Rondom zijn graf werd een groot mausoleum gebouwd, waar moslims komen
bidden. De torens van dit mausoleum zijn 91 meter hoog, een verwijzing naar zijn leeftijd
(in maanjaren volgens de Islamitische kalender). Het complex is gelegen naast de
martelarenbegraafplaats van TEHERAN, waar 500.000 militairen (de jongste tien jaar)
liggen, die gesneuveld zijn in de Irak-Iranoorlog.
Het monument ter nagedachtenis van 2500
jaar Perzië, nu een museum, kan bezocht
worden en biedt een prachtig panorama over
de stad. De vroegere ambassade van de VS,
waar ooit de gijzeling van het Amerikaans
personeel plaats vond, is nu een militair
onderkomen waar op de muren tal van antiAmerikaanse cartoons zijn aangebracht.
Joden en christenen worden in Iran
getolereerd zolang ze in het gelid lopen.
Van TEHERAN
naar QOM per
bus. QOM is nu
ook open voor niet moslims maar vrouwen moeten een
“Chador” dragen. Hier worden de Imams opgeleid in een
school speciaal voor Imams. De ingang is versierd met
prachtige mozaïeken.
KASHAN bevindt zich in de provincie Eşfahān op het
Hoogland van Iran. De stad ligt ongeveer 200 kilometer
ten zuidwesten van TEHERAN. De stad heeft zo'n
300.000 inwoners. Van hieruit vertrokken de drie wijzen naar
BETHLEHEM (?). We zijn nu op de zijderoute. Vanaf nu slapen we in
oude herenhuizen en karavanserais. Een karavanserai is een soort
overnachtingsplek voor karavanen, die in Centraal-Azië, Anatolië,
het Midden-Oosten, Noord-Afrika en op de Balkan voorkomt,
bijvoorbeeld langs de zijderoute. De functie van een karavanserai is
een veilige overnachtingsplek te bieden voor reizende handelaren,
hun waren en hun dieren. Aan de deuren hangen twee verschillende
klepels, één voor vrouwen en één voor mannen, zodat men bij het
kloppen weet of er een vrouw of man aan de deur staat. De zijderoute liep van CONSTANTINOPEL ( nu ISTANBUL ) naar XIAN in
China. Langs deze route werd niet alleen zijde maar ook vele andere
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waren meegevoerd. Niet enkel waren maar ook ziekten, opvattingen en culturen werden
uitgewisseld. Ook werd er tijd gemaakt voor een bezoek aan de bazar, waar in piepkleine
winkeltjes en ruimtes prachtige zaken met de hand worden gemaakt. Een hamam of
badhuis die een plek is waar mensen zich kunnen wassen en daarmee ook een sterke
sociale functie heeft, was het bezoeken waard. Sommige waren nog in gebruik.
ESFAHAN, een stad wereldberoemd om zijn mozaïeken en Imam Square. De bekende
bazar met echte kunstwerken ter plaatse gemaakt. De Zayandehbrug, bekend als
ontmoetingsplaats voor geliefden ( was vroeger
ondenkbaar). De zedenpolitie die toezicht hield bestaat
nog, maar is minder zichtbaar.
De reis gaat verder naar GARMEH, een oase in de
woestijn met 260 inwoners en 1600 jaar oude huizen uit
leem en stro. Een uitstap naar de zoutvlakte en de
woestijn werd geboekt. Tijdens deze uitstap werden we
ondergedompeld in een zandstorm waarbij we elkaar
niet meer konden zien. Gelukkig zijn we er allen
uitgeraakt. Via YAZD ging het richting CHAK CHAK, een
pelgrimsoord voor Zoroastriaanse bedevaarders. Het
zoroastrisme is een religie die oorspronkelijk afkomstig
is uit Perzië. Tegenwoordig vormen zoroastriërs een
kleine minderheid in Iran. Het zijn volgelingen van de oorspronkelijke godsdienst van
Iran. Ze zien het universum als een strijd tussen leugen en waarheid. Ze worden
getolereerd maar niets meer. We gaan op zoek naar Zurkhaneh of huis van de kracht, dit
is de klassieke vorm van Iraanse gymnastiek. Zurkhaneh is tevens de naam van een klein
gebouw waar de oefeningen plaatsvinden. De atleten worden meestal ritmisch begeleid
met een trom. Eén atleet doet een oefening voor, die dan door de anderen herhaald
wordt. Vaak wordt er geoefend met grote knotsen of andere (symbolische) wapens. De
meeste handelingen hebben een symbolische betekenis. In KERMAN onze volgende halte
bezoeken we een herenhuis uit de Perzische tijd en de RYAN citadel die nu in restauratie
is wegens aardbevingen. Het heiligdom Shah Nematollah Vali, het mausoleum waar de
beroemde Shah en dichter die ook wel de Iraanse Nostradamus wordt genoemd vanwege
zijn voorspellende gaven, werd ook bezocht. In de verafgelegen Kalout die zich kenmerkt
door bijzondere rotsformaties en zich in een diepwarme gloed hullen rond zonsopkomst
en –ondergang waren geen toeristen behalve wij. In het Noorden zijn hoge bergen
verhinderen de vochtige lucht van de Kaspische zee door te dringen naar het binnenland.
Via de stad BAM die in 2003 door een hevige aardbeving werd verwoest willen we naar
het eiland QISHM. Wegens de gevaarlijke busroute kunnen we dank zij de politie
meereizen maar moeten een smokkelstop mee ondergaan. Op het eiland wordt het
Mangrove bos en de woestijn bezocht.
Shiraz is een stad in Iran. Met een inwonertal van 1,5 miljoen. Het is het, op vijf na, de
grootste stad van het land. Eén van de oudste
handelssteden van Iran. Er is er veel controle door
snuffelhonden wegens drugs. We bezoeken daar
Persepolis. Dit Koningenverblijf werd opgericht in 518
vóòr Christus en gebruikt tot Alexander de Grote het in
330 vòòr Christus liet afbranden. Daar vinden we ook
het alfabet van het spijkerschrift. Resten zijn te zien in
het museum dat in het herbouwde verblijf van de
koninginnen is gemaakt. De overige gebouwen lijken de
vuurstorm te hebben doorstaan: het paleis van DARIUS
bijvoorbeeld en de Poort van alle Naties, al zijn beide nu
ook ruïnes.
Nu met de trein naar TEHERAN en met Pegasus naar
Charleroi.
Tijdens de aansluitende tombola werd nog veel nagepraat over deze 43 dagen durende
reis.
We verheugen ons reeds op zijn volgend reisverhaal.
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Verslag ledenvergadering 07 jun 2018
In de maand juni zijn er gewoonlijk niet zoveel deelnemers aanwezig op de
ledenvergadering, gezien dit ook de maand is waar vele gepensioneerden op reis gaan.
Ook nu waren er, minder dan normaal, toch 27 personen aanwezig om het reisverslag
naar Sint-Petersburg, van Jeannine Deschepper te komen beluisteren.
In het prachtig gerenoveerd klein zaaltje van het Koninginnehof, waar ook het
middagmaal kon genomen worden, was nu ook het nieuwe scherm en
projectiemogelijkheid klaar voor gebruik. Volgens Ivan, de uitbater, waren we de eerste
gebruikers ervan.
Gezien de afwezigheid van de voorzitter en secretaris, wegens op reis, werd de
verwelkoming en aankondiging van de activiteit door het bestuurslid Possenier Gilbert
waargenomen.
De voorstelling op groot scherm, van het reisverslag met ingesproken commentaar van
Jeannine was zeer mooi om naar te kijken. De pracht en praal van de paleizen,
kathedralen, kerken en musea in Sint-Petersburg werden mooi in beeld gebracht. Niet
enkel de architectuur maar ook de inhoud ervan, kunstwerken, beeldwerken,
schilderijen, muur- en plafondschilderijen, rijkelijk belegd met bladgoud waren een
streling voor het oog.
Onvoorstelbaar hoe de ambachtslui in het verleden
zonder de hulpmiddelen die hen vandaag ter
beschikking staan met handarbeid, deze pracht konden
verwezenlijken.
Sint-Petersburg, ooit de hoofdstad van Rusland, heeft
wel een hele waslijst van gebouwen uit de 18 de en 19de
eeuw en bezienswaardigheden op zijn grondgebied.
Sint-Petersburg werd op 27 mei 1703 gesticht door
Peter de Grote. In de historische gebouwen komen
vooral Peter de Grote, Catharina II van Rusland, tsaar
Alexander II, zijn zoon tsaar Alexander III en de laatste tsaar Nicolaas II voor.
De Hermitage is verreweg het bekendst museum gevestigd in het voormalige
Winterpaleis, de belangrijkste residentie van de Russische tsaren. De collectie bestaat uit
de verzameling van Catharina de Grote. Het Russisch Museum huisvest een grote
verzameling van vooral Russische kunstenaars, beginnend met iconen. Dit museum heeft
de op één na grootste collectie schilderijen. Verder bevat de collectie een groot aantal
werken van Russische avant-garde kunstenaars als Natalja Gontsjarova en Kazimir
Malevitsj. De hoofdvestiging van het Russisch Museum is gevestigd in het
Michailovskipaleis, gelegen naast de Kathedraal van de Opstanding "Onze Verlosser op
het Bloed".
De belangrijkste religie in Sint-Petersburg is de Russische
orthodoxie.
De Kerk van de Verlosser op
het Bloed is gebouwd op de
plaats waar tsaar Alexander
II is vermoord. De kathedraal
werd gebouwd in opdracht
van de Russisch-orthodoxe
Kerk. Prominent in het
stadsgezicht van SintPetersburg is de torenspits
Petrus- en Paulusvesting
van de Petrus- en
Pauluskathedraal, die nu de graven huisvest van alle tsaren van
Rusland vanaf Peter de Grote tot Nicolaas II. Deze kathedraal is
Kerk van de Verlosser op
gelegen binnen de muren van de Petrus- en Paulusvesting.
het Bloed
Met een applaus van de aanwezigen werd de één uur en 12
minuten durende film beïndigd.
Met een dankwoord aan Jeannine kon dan overgegaan worden tot de tombola die geleid
werd door Jos Corneillie en zijn echtgenote Anita.
Met een overvloed van historische kennis over Sint-Petersburg verrijkt werd deze laatste
ledenvergadering vóór het zomerverlof afgesloten.
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Hoe bellen naar noodnummers?
Als je een noodnummer moet bellen, bevind je je meestal in een stressvolle
situatie. Toch is het belangrijk dat je precieze en juiste informatie kunt
meedelen aan de operator en dat je zijn vragen kunt beantwoorden.
Probeer voor je de noodcentrale belt het volgende te weten te komen: de
juiste locatie, het soort noodgeval en of er gewonden zijn.
Volg deze stappen:
• Vorm het nummer 112 voor de BRANDWEER en AMBULANCE.
Vorm het nummer 101 voor dringende POLITIEHULP.
• Wacht rustig op antwoord en blijf ook rustig tijdens het gesprek. Haak niet in!
• Geef het juiste adres waarnaar de hulpdiensten zich moeten begeven (stad,
straat, nummer, kruispunt, jaagpad, speciale toegang, praatpaal, enz.) en
eventueel wat de gemakkelijkste manier is om er te geraken. Als je niet belt
vanaf de plaats van het incident, vertel dit dan ook aan de operator.
Voorkom dat de hulpdiensten nodeloos rondrijden en het slachtoffer
hierdoor moet wachten op hulp.
• Beschrijf wat er is gebeurd (brand, ongeval, agressie, inbraak, hartaanval, enz.).
• Geef aan of er mensen in gevaar of gewonden zijn en hoeveel.
• Haak niet in vooraleer de operator zegt datje mag inhaken. De operator is
getraind in het stellen van de vragen en alle vragen zijn belangrijk om zeer
snel de juiste hulp ter plaatse te kunnen sturen.
• Hou ook je telefoonlijn vrij zodat de operator je kan terugbellen als hij meer
informatie nodig heeft.
• Als de situatie zou verergeren of verbeteren, bel dan terug naar de noodcentrale
om dit mee te delen.
Opgelet!
Bij grootschalige rampen bellen verschillende mensen naar de noodcentrales. In
dat geval, zal een operator je enkel vragen om bijkomende bruikbare informatie.
Als je niet meer informatie hebt, mag je inhaken als de operator je zegt dat je mag
inhaken. Zo zijn de telefoonlijnen in de noodcentrales sneller terug vrij om andere
noodoproepen aan te nemen.
Als je per ongeluk een noodnummer hebt gebeld, hang dan niet op, maar zeg de
operator dat alles in orde is. Op die manier is de operator er zeker van dat er geen
sprake is van een noodgeval.
Er bestaan op vandaag nog 2 noodcentrales!
Vergeet dus niet:
voor dringende medische hulp of bij brand bel je het nummer 112 en voor
dringende politiehulp bel je het nummer 101.
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De IJZERSLAG 1914.
DOOR
MARCEL SENESAEL
OUDSTRIJDER
2de Linie, 3de Bon, 3de Kie, drager van 8 frontstrepen.
DE ONDERWATERZETTING

Op 25 en 26 okt, werden de gaten in de spoordam door de Genietroepen gestopt.
Kapt Thys vertrok op bevel van het A.H.Kw. naar Nieuwpoort met Cogge, de
toeziener van de Wateringen, om de sluis van het Veurne-Sas te openen en met
het hoogtij het water langs een omweg in de Noordvaart te doen vloeien. Bij
gebrek aan voorbereiding mislukte de eerste poging. Onder de druk van het
water sloten de deuren zich en men kon ze die dag niet meer openen. Daar deze
sluis goed zichtbaar was voor de vijand, moest men geduldig de andere nacht
afwachten om het opnieuw te beproeven ; zulks gebeurde in de nacht 27 op 28.
Men gelukte er in de deuren open te houden. Het water drong slechts langzaam
door en het scheen dat het water nooit tot de lage dam van de weg op Oostkerke
zou geraken. Er was een ontgoocheling daar de ingenieurs wisten dat het
verpletterde leger angstig op deze hulp wachtte.
Einde oktober 1914 wordt de Duitse opmars gestuit door het gebied tussen de

La Gare de Ramscapelle après le bombardement, et les
terrains inodés Ramscapelle'-Station after the
bombardment, and the inundated grounds.
IJzerdijk en de rechte, opgehoogde spoorwegberm Nieuwpoort-Diksmuide
onder water te zetten. Soldaat A. Bockfandt: "Met behulp van toneelkijkers of
jumelles (verrekijkers) kan men pinhelmen, harnassen, ransels van verdronken
of gevluchte Duitse krijgers zien ronddrijven. Hier en daar ook ziet men een
ronddrijvende romp van runderen en schapen, die de lucht verpesten en een
ondraaglijke geur verspreiden.
Op 28 okt. werd er voorgesteld langs ’t Noordvaart-Sas, veel groter in omvang, ’t
water binnen te laten. Dit sas lag voor de neus van de vijand. Het was reeds
beslist maar het laatste bevel luidde « Naar ’t oude sas terug !» Nogmaals
stroomde het water onvoldoende om doel te bereiken. Al deze aarzelingen
deden tijd verliezen. Ingaande op het eerste voorstel Cogge, en nu dat van
Geeraert,
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zonder moeilijkheden of gevaar gepaard ging. De sluizen die tussen de legers
lagen werden van terzijde beschoten. Het was een half donkere nacht; de K 1 Unie
gaf de bevelen met lage stem. Geen gerucht of alarm mocht mislukking
teweegbrengen. Het water kwam op gelijke hoogte en de deuren gingen open.
Het water liep eerst verraderlijk. Maar bij het wassen van de vloed vloeide een
aanzienlijke hoeveelheid, met snelle en stijgende macht, binnen. Weldra zwollen
de oevers. Met geweld stroomde ’t water vooruit, vulde al de vlieten in het
doolhof van de kruisingen der grachten. Zes uren later sloot de Kapt de deuren
om het water te beletten terug te lopen. Deze bewerking werd de volgende
nachten herhaald en de 2de november zou de onderwaterzetting zijn volle
hoogte bereiken.
VERSLAG VAN DE TOESTAND IN DE 1ste L.A. (27 okt.)
Reeds in de vroege morgen van de 27 ste okt. schoof de 4 de Gem. Br.
noordwaarts op. Haar rechterzijde begon 100 m ten noorden van de weg
naar «Klefstenhoeve». Deze weg moest door de Mitr. Maxim kunnen
beschoten worden. De afstand tussen ’t 22 ste en de 4 de Gem. Br. werd
aangevuld door 4/III/2 de Linie. Lt Desmet 3/I voerde het bevel over
2/II/22 ste gedurende de afwezigheid van Lt Timperman.
Om 09.20 uur deed Kapt Stroobants, met de nog enige beschikbare
sektie Mitr. Maxim, berichten dat hij op een kleine hoeve vóór de
spoorweg opgesteld was. Dit bericht werd medegedeeld aan de Franse
artillerie. Gedurende de dag hadden op gans ’t front artillerie - en
voetvolkvuren plaats. Behalve een verrassingsaanval op de halte van
Booitshoeke, had ’s voormiddags geen ernstige aanval plaats.
De woensdagmorgen, 28 okt., werd 't 2 de en ’t 22 ste verwittigd dat de
de
2 Gem. Br. zou vervangen worden door de 17 de Br. (3 de L.A.) en in
reserve gezet. Zij moest zich achter de Bommelarevaart, 1 km ten zuidwesten van Booitshoeke, begeven. Om 06.00 uur werd 't 22 ste afgelost
en vertrok in kleine groepen onder een hevige beschieting naar ’t
aangeduide punt. Om 09.30 uur ontving ’t 22 ste bevel twee hoeven — «
Haenebrug » 500 m ten noorden van km 10 ,800 van de steenweg
Pervijze-Veurne en « Papegaai» 300 m ten noorden van km 11,700 — te
kantonneren. Het I/2de begaf zich naar de brug van de Bommelarevaart,
de 1 ste K ie in de kleine hoeve bij de brug; de drie andere K ies in de hoeve
600 m ten noorden van km 12; de twee andere B ons trokken verder op
naar Veurne. Om 16. 50 uur kwam de Kie vrijwilligers aan met 1 officier
en 88 man : zij had de helft van haar volk verloren.
In de 3 de Gem. Br. behielden zij hun stellingen. Maj. Burguet, totaal
uitgeput, moest weggevoerd worden en gaf ’t bevel aan Kapt Neuray
over. De dokters meldden de ellendige staat der troepen, die sedert de
17 de zonder onderbreking in ‘t gevecht waren. Slecht gekleed en gevoed,
onvoldoende beschermd tegen de koude, waren de mannen totaal
uitgeput. Zij leden aan darmontsteking, maagkrampen, reumatiek, men
stelde onmachten en bezwijmingen vast. De verliezen beliepen 60 pct.
De spoorweg werd heel de dag beschoten. Op het einde van de dag
bemerkte men reeds sporen van de onderwaterzetting. Op 28 okt,
bezetten 't 3 de en 't 23 ste de spoorweg aan km 8 en 9. De beschieting was
hevig op gans de streek ten westen van de IJzer. Op 29 okt. werd de
beschieting van de spoordam en de weg Nieuwpoort -Diksmuide heviger.
Gedurende de nacht werd 't 3 de en ‘t 23 ste afgelost door eenheden van de
3 de L.A. Ze kwamen op 30 okt. om 05.00 uur te Koksijde aan.
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VERLIES VAN RAMSKAPELLE
Het leven der soldaten — zonder dekking aan de boord van de
spoordam — was effenaf tragisch, terwijl de onderwaterzetting
voorbereid werd. Deze rechtlopende dam trilde als de snaren van een
viool, onder de ontploffingen der granaten van 150 en 210 mm. Aan
onze zijde was de artillerie stuk geschoten. Verscheidene groe pen
hadden maar 2 of 3 stukken meer, daarbij zeer schaars bevoor raad. Ook
schoot de vijand een onuitputtelijke massa van granaten op de
spoordam, ontgroef de lijken, en hefte de mannen op, schoot de
gestorven dieren open, trof de bediening en de paarden van de
batterijen die zich verplaatsten. Niettegenstaande het duivels gerucht
dat de mannen doof en gek maakte, spijt een schaarste van alles, was in
de geest van de soldaat aan de spoordam een soort bewustzijn aanwezig
dat zijn vooruitzichten zelfs overtrof. Het deed hem begrijpen dat deze
onbeduidende oever hem voor goed een veilige vesting zou zijn. De
verschijning der Franse troepen deed hem deze hoop in grote mate
versterken. Voor de eerste maal was ’t B. L. vermengd met Franse rode
broeken langs de spoordam.
Langs de vijandelijke kant was niets aan ’t toeval overgela ten. Alles
werd voorbereid voor de grote aanval. Het zuiden van
Stuivekenskerke's Vicogne was sterk bezet. Al de vestingshoeven waren
overvol met kanonnen, machinegeweren en soldaten. Vijandelijke
troepen waren samengetrokken in de loopgraven die van de Gr ote
Beverdijk naar de spoordam kwamen. In de nacht van de 29 ste okt greep
een aanval plaats onder een regen van staal. Hij deed onze linie bloeden
en betekende de voorlaatste van de IJzerslag. Acht regimenten namen
deel aan de aanval van Nieuwpoort tot de weg op Oostkerke. Gans de
nacht schoten de kanonnen en de machine geweren. Men hoorde ’t getier
en ’t gekerm der gekwetsten. Vijandelijke kolommen lieten zich tegen de
spoordam en zelfs op de ballast van de spoorweg verbrijzelen. Zij
deinsden niet achteruit, hoe groot hun kolommen maar méér zijn...
Achter hen loerde de Keizer ! De strijd was bijzonder hevig rechtover
Stuivekens, waar het 13 de Linie en het B on Holsbeke van het 10 de
hardnekkig weerstand boden. Aan 't station van Pervijze, heldhaftig
verdedigd door Franse Jagers, en aan 't station van Ramskapelle, waar
— door een samenloop
van macht tegenover het
5 de Linie — drie verse
Duitse regimenten met
hevig kanonvuur gepaard
met de nieuwigheid van
handgranaten, een
tijdelijke doorbraak van
onze linie op deze plaats
teweegbrachten. Na een
hele nacht van
beschieting, vervuld van
stormlopen, was rond
07.00 uur ’s morgens de
vijand meester over
Ramskapelle, opgehouden door ’t 6 de en ’t 7 de Linie en het 151 ste Frans
regiment. Zijn moedig aanvoerder, op die dag gekwetst, vroeg versterking aan Gen. Grossetti.
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Voor u jonge onderofficieren (deel 3)
WELLEVENDHEID
DE GROET

Een man brengt de militaire groet met bedekt hoofd. Een vrouw wordt ook militair gegroet
(met een lichte buiging) en het kan welvoeglijk zijn het hoofd te ontbloten bij het drukken
van een toegestoken hand. Aan de vrouw dan u zo vlug mogelijk uit te nodigen uw
hoofddeksel terug op te zetten.
Indien zij het vergeet doe het dan uit eigen beweging.
Steek zelf nooit de hand uit naar een vrouw of naar een meerdere.
Trek uw handschoen uit om een toegestoken hand te drukken behalve, wanneer deze
gehandschoend is.

DE VOORRANG

Zoals met een meerdere loopt u links van een dame of van een bejaarde man. In een wagen
is de ereplaats rechts achteraan.

OP BEZOEK

Bij het onderofficierenkader dragen de bezoeken doorgaans een intiem karakter. De voor
aan officieel bezoek geldende richtlijnen dienen hier niet streng nageleefd te worden. Een
intiem bezoek ontslaat u nochtans niet van bepaalde beleefdheidsregels. Een beleefd man
geeft altijd de indruk het wondergoed te stellen bij zijn gastheer en de conversatie
aandachtig te volgen. Hij is ontspannen en neemt de gewoonten des huizes in acht. Hij
weet wanneer het tijd is om afscheid te nemen. In het algemeen blijft hij niet te lang.
Tenminste de eerste keer biedt hij de gastvrouw een geschenkje, bloemen of
versnaperingen aan. Bij het afscheid nemen mag hij niet vergeten zijn dank te uiten voor
de aangename ogenblikken die hij mocht doorbrengen.

DRANKGELEGENHEDEN EN RESTAURANT

Bij het binnentreden groet men de aanwezige meerderen en gelijken zonder veel omhaal.
Volgens de tijds- en plaatsomstandigheden komt het er op aan de meerdere eer te
betuigen en niet hem lastig te vallen. U staat op, wanneer een meerdere langs u
voorbijkomt. De aanzittenden mogen echter niet gestoord worden door een bruuske
beweging aan tafel. Hier geschiedt de groet met het hoofd en met een lichte buiging. Stel u
voor aan de meerdere die aan uw tafel plaats neemt.

GEMEENSCHAPPELIJKE VERVOERMIDDELEN

Een militair blijft niet zitten wanneer een vrouw recht hoeft te staan. Hij biedt haar —
zoals aan meerderen, bejaarden of gebrekkigen — zijn plaats aan. Hij let op zijn
gesprekken; het is onnodig de medereizigers op de hoogte te brengen van al wat In het
eigen en militair leven voorvalt. In het openbaar wordt nooit over vertrouwelijke, laat
staan geheime zaken gesproken.
Het past niet het hoofddeksel af te nemen in tram of autobus. In meest alle openbare
plaatsen zal dit echter wel mogen omdat men er met vrouwen (inlichtingen, aankopen,
enz.) in contact komt.

GEHUWDE MILITAIREN

Een gehuwd man stelt een man aan zijn echtgenote voor (welke graad deze persoon ook
mag hebben) “ Ik stel je X (graad en naam) voor “.
Wanneer zij van haar man spreekt zegt een vrouw “ mijn echtgenoot “. De echtgenoot heeft
het over “ mijn vrouw “ en niet “ Mevrouw X “ of “ mijn dame “. Echtgenoten spreken elkaar
in het openbaar met hun voornaam aan en niet met “
Mijnheer X “, “ Mevrouw X “ en zeker niet met “ Papa “. “ Mama “ of met lievelingsnaampjes.
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het een zeer hooggeplaatste persoonlijkheid betreft. Een vrouw gebruikt de
aanspreektitel “Mijnheer”.

DE BRIEFWISSELING

De briefwisseling kan militair of burgerlijk, officieel of privé zijn. Vorm en inhoud van de
officiële militaire briefwisseling werden in een Algemeen Order vastgesteld. Het
Tuchtreglement behandelt eveneens de dienstbriefwisseling. Wij komen er dus niet
meer op terug. Wanneer, wegens kwesties vreemd aan de dienst, briefwisseling tussen
militairen gemotiveerd is, mogen de strakke regels van officiële brieven versoepeld
worden. Er wordt op gewoon wit briefpapier geschreven: de omslag moet bij het papier
passen zodat het dubbel geplooid, netjes in de omslag kan geschoven worden. Vermijd
fantasieformaat of kleur.
De omslag draagt volgend adres:
De heer Kapitein X:
Steenstraat, 33
BRUGGE.
Het geschrift moet duidelijk leesbaar en verzorgd zijn. Geen gebiedende formuleringen
zoals “ Ik reken er op dat...”.
“Wees zo vriendelijk te... “
Als hoofding enkel: “ Kapitein “.
De stijl moet klaar, natuurlijk en pretentieloos zijn.
Een brief aan een meerdere mag geen groeten of boodschappen voor derden bevatten.
Alleen wanneer zij bestemd zijn voor een van zijn naastbestaanden (zijn vrouw
bijvoorbeeld) mogen de groeten overgebracht worden. - Mag Ik U vragen mijn
eerbiedige groeten aan “vrouw X... te willen overmaken”.
Een brief dient aandachtig herlezen te worden.
Het is beter te zondigen door overdrijving dan door gemis aan beleefdheid.
Elke brief vereist een antwoord; niet antwoorden of te lang wachten is onbeleefd.
Ziehier enkele slotformules;
Tot een meerdere:
- Met de verzekering van mijn hoogachting, Kapitein, heb Ik de eer te zijn. uw
dienstwillige.
-Met eerbiedige groeten, Adjudant, verblijf Ik met oprechte hoogachting –
Tot aan gelijke in rang of ondergeschikte: - Met hartelijke (kameraadschappelijke, beste)
groeten.
Een brief tot een meerdere wordt volledig met de hand geschreven. De getypte brief
geldt alleen voor officiële briefwisseling.
Heden ten dage mag nochtans van deze regel afgeweken worden indien de schrijver een
erbarmelijk geschrift heeft. In dit geval dienen hoofding en slotzin echter met de hand
geschreven te worden.
Om dringende redenen kan een onderofficier zich genoodzaakt zien zijn meerdere een
telegram toe te sturen.
Hij mag er gerust een - betaald antwoord - aan toevoegen. Wat echter NIET mag is het
voegen van een postzegel bij een brief die men tot een meerdere richt.
Het kan gebeuren dat een onderofficier zich per brief tot burgerlijke autoriteiten moet
richten. Het spreekt vanzelf dat hij hier de beleefdheidsregels flink in acht moet nemen.
De Juiste hoedanigheid van de bestemmeling wordt voorafgegaan door
- Mijnheer de... (Mijnheer de Burgemeester, bijvoorbeeld).
In brieven aan bejaarde personen moeten het woord « eer » (In het hoofdgedeelte)
en het woord “ eerbied “ (In de slotzin) voorkomen.
Op een omslag mogen nooit afkortingen als Lt (voor Luitenant). Dhr (voor de Heer), Adjt
(voor Adjudant) voorkomen. Naam en hoedanigheid van de bestemmelingen worden
opgegeven: De Heer X,... Ontvanger der Belastingen te Brussel» en NIET « De Heer
Ontvanger der Belastingen te Brussel >.
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X...». Indien de echtgenoot officier is; “ De Heer Luitenant en Mevrouw X... “.
Schrijf de naam van uw correspondent steeds correct
In de hoofding komen voor: “Mijnheer”. “Mevrouw “,”Mijnheer en Mevrouw “,
“Mejuffer”.
Slotzinnen; (geestelijken): “Met eerbiedige groeten”.
(hooggeplaatste personen): “Met eerbiedige groeten verblijf ik met de meeste
hoogachting “- (vrienden en bekenden);“Met hartelijke groeten“.
(gewone onbekenden): “Met hoogachting”.
De handtekening weze ongekunsteld.
Het is beter meer tijd aan het stellen van de brief , dan aan een artistieke
handtekening te besteden.

HET NAAMKAARTJE
Het naamkaartje dient wit en behoorlijk dik te zijn. De letters wezen zo
eenvoudig mogelijk.
Enkele voorbeelden:
Joe X...
Kwartiermeester OOSTENDE
Mare Y...
Sergeant bij het 6* Linie
ANTWERPEN
Sergeant Vlieger en Mevrouw Z...
Leopoldlaan 33
KLEINE-BROGEL
Een ontvangen kaartje dient met een kaartje beantwoord te worden.
Beschreven kaartjes worden in dezelfde zin beantwoord.
Naamkaartjes worden gestuurd naar meerderen, vrienden, kameraden en
ondergeschikten bij gelukkige (huwelijk, geboorte...) of ongelukkige (overlijden...)
gebeurtenissen in hun familie. Gelukwensen of rouwbeklag mogen er op
voorkomen.
Op een trouw- of rouwbrief dient binnen de acht dagen geantwoord te worden.
Wanneer bij de trouwbrief een persoonlijke uitnodiging gevoegd is, die men niet
kan aanvaarden, moet men een kaartje sturen naar de familie die men kent.
Bij het verlaten van een woonplaats kan men aan bekenden zijn naamkaartje
sturen (met in de linker benedenhoek de vermelding “Om afscheid te nemen”).
Instede van nieuwjaarswensen te sturen naar al uw hiërarchische chefs kan u dit
beter mondeling doen bij de eerste gelegenheid.
Voorbeelden van beschreven naamkaartje:
Bij de jaarwisseling (indien absoluut noodzakelijk).
Tot een meerdere: “biedt de Heer (graad en naam) zijn beste wensen aan en
betuigt hem zijn eerbiedige toewijding”.
Tot een gelijke en ondergeschikte :
“met zijn (hartelijke, beste) wensen voor het nieuwe Jaar”.
Gelukwensen
Tot een meerdere: “heeft de eer de Heer (graad en naam) zijn gelukwensen te
mogen aanbieden”.
Tot een gelijke en ondergeschikte:
“met zijn beste (zeer hartelijke) gelukwensen”.

Wordt vervolgd

HET BESTUUR VAN DE

KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ DER EX-ONDEROFFICIEREN
VAN OOSTENDE
BAROEN André
Huize Westerhauwe flat901
Klemskerkestraat 19
COENYE Eddy
Nieuwlandstraat 27

8450 Bredene

Voorzitter ter Ere

059/51.30.41
8400 Oostende

Voorzitter
eddy.coenye@skynet.be

VAN LOOCKE Raymond
Taboralaan 124

059/32.32.07
8400 Oostende

Ondervoorzitter
rayvanloocke@skynet.be

PAUWELS Pierre
J. Peurquaetstraat.18 bus 1

059/50.24.74
8400 Oostende

Secretaris / Materiaalmeester
pierrepauwels@telenet.be

KIMPE Pierre
J. Peurquaetstraat 18 bus 2

059/50.35.69
8400 Oostende

Penningmeester
pierre.kimpe@telenet.be

POSSENIER Gilbert
Paul Orbanpromenade 4 /3

058/23.27.44
8620
Nieuwpoort

Bestuurslid / webmaster
g.possenier@telenet.be

LASON Maurice
Berkenlaan 12

059/80.90.38
8400 Oostende

Vaandeldrager
Lason_maurice@hotmail.com

SOMERS Jacques
Zeedijk 170, D7

059/50.20.87
8400 Oostende

Bestuurslid

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
-16www.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

