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Beste vrienden,
We hebben nog maar pas Nieuwjaar gevierd en hier zijn we al terug met volgend
feest, deze keer kerkelijk, maar gevierd wordt het: Pasen! Zeker bij de
schoolgaande jeugd. Ze kunnen weer 14 dagen onbekommerd hun gangetje gaan.
Geen moeilijke schoolmeester of juffrouw die ze constant op de vingers tikt, ze bij
manier van spreken het zwijgen oplegt. Ik weet niet of dit te vergelijken valt met
hetgeen wij op de schoolbanken meemaakten. Hoe wij onder knoet werden
gehouden, hoe wij, maar dan ook letterlijk, op de vingers werden getikt. Als ik er
aan denk voel ik nog de pijn toen de meester, volgens mij onterecht, die liniaal met
een felle neerwaartse beweging mijn gespreide vingers op die schoolbank folterde.
Eén slag maar, echter genoeg om me gedurende de rest van het schooljaar
bewegingsloos op die ongemakkelijke houten schoolbanken te laten luisteren. Ook
een “muilpeer” behoorde tot het arsenaal van straffen. Discipline noemde men dat,
een voorsmaakje van wat je te wachten stond als je “onwetend” vrijwilliger werd.
En hoe was uw schoolgedrag?
Modelleerling met de houding van een engeltje? De armen netjes gekruist, stokstijf
en zwijgend, steeds paraat om het bord af te vegen, het vingertje omhoog om te
antwoorden , de deur te openen voor de juf? Of was je toen ook al een kleine rebel?
In alle geval, ook dat hebben we overleefd. In zoverre zelfs dat wij als grootouder
de zorg krijgen over de kleinkinderen gedurende, of een deel van die paasvakantie.
Ondertussen hebben wij zo veel levenswijsheid en ervaring opgedaan dat we die
bengels met een beetje strategie gemakkelijk de baas kunnen!
De kadaverdiscipline ligt ver achter ons, de tolerantie is veel groter geworden, de
omgang een heel stuk losser en dat geeft aan dit soort situaties een heel andere
dimensie en dat leidt meteen tot een minder grote verantwoordelijkheid.
Laat het echter niet aan je hart komen. We zitten al in het voorjaar, de zomer is op
komst en ik weet zeker dat er al valiezen klaar staan om te doen wat we moeten
doen: genieten van de tijd die ons nog rest! Zijn het geen jaren meer, dan toch
zeker dit jaar.
Zalig Pasen!
De voorzitter
Secretariaat
OVERLIJDEN.

De heer GEUVENS Julien echtgenoot van Mevrouw DE GRYSE
Jeannine.
Geboren te Kortrijk op 13 juli 1929.
Overleden te Oostende op 17 feb 2020

Mevrouw HAVERMAET Simonne
Geboren te Bredene op 19 oktober 1935
Overleden te Oostende op 7 feb 2020

Langs deze weg, biedt de K.M. der Ex–onderofficieren, afdeling Oostende haar
innige deelneming aan de familie.
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Activiteiten in het jaar 2020
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 09 apr 2020





verwelkoming door de voorzitter
verslag en mededelingen
Normandië – spreekbeurt met Robert Dhondt
koffietafel en tombola

Donderdag 14 mei 2020





verwelkoming door de voorzitter
verslag en mededelingen
Reisverhaal "Met een cargo op reis" Geert Van de Velde
koffietafel en tombola

Donderdag 11 juni 2020





verwelkoming door de voorzitter
verslag en mededelingen
Bingo met Eddy
koffietafel en tombola

Donderdag 17 september 2020





verwelkoming door de voorzitter
verslag en mededelingen
Film " Raid op Zeebrugge" door Gilbert Possenier
koffietafel en tombola

Donderdag 22 oktober 2020





verwelkoming door de voorzitter
verslag en mededelingen
Reisverhaal "China en Siberië" door Geert Van de Velde
koffietafel en tombola

Donderdag 10 december 2020





verwelkoming door de voorzitter
verslag en mededelingen
Naziconcentratiekampen WO II door Valère Questier
koffietafel
2. Etentjes en ontspanning in het Koninginnehof 2020.
– 20 apr – 18 mei – 15 jun – 06 jul – 27 jul – 17 aug – 21 sep - 19 okt – 09 nov – 30 nov –
21 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 2020
03 april – 08 mei – 09 juni – 04 sep – 02 okt – 06 nov – 04 dec.
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Ledenvergadering.
09 apr – 14 mei – 11 jun – 17 sep – 22 okt – 10 dec.
Nieuwjaarsreceptie.
Donderdag 09 januari. 2020
Algemene statutaire vergadering 2020.
Donderdag 12 maart.
Koningsdag 2020.
Zaterdag 14 november 2020
Tijdens het jaar 2020 zal het Koninginnehof gesloten zijn op de hierna vermelde
data.
04 t/m 11 SEP
23 t/m 30 OKT
26 t/m 31 DEC.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&
ACTIVITEIT 21 JULI

Op dinsdag 21 juli 2020 organiseert de Marine Club een maaltijd voor leden en
aanverwante verenigingen.
Aanvang maaltijd in de Marine Club om 13.30 uur en is als volgt samengesteld:
Ontvangst met een glaasje cava
Broodje met gerookte zalm
Mosselen met Frietjes
Dessert van de Chef
Koffie
½ Fles wijn per persoon
Prijs: 35 euro per persoon ( Frisdranken en bieren zijn apart te betalen)
Geïnteresseerden dienen zich in te schrijven door dit te melden aan de Marine Club
2020 ten laatste op vrijdag 2020 (liefst zo vroeg mogelijk) en het bedrag te storten
op rekening BE94-7385-0502-9714 BIC KREDBEBB
met vermelding: Maaltijd 21 juli + Naam van de inschrijver(s)
ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING VAN 12 MAART 2020.
De Voorzitter opent de vergadering en verwelkomt de 30 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 2019.
In 2019 werden 10 bestuurs- en 9 ledenvergaderingen gehouden, hetzij:
10 jan: Nieuwjaarsreceptie + grote tombola – 83 deelnemers.
21 feb: Shownamiddag door Martin Van der Straeten – 46 aanwezigen.
14 mar: Algemene Statutaire Vergadering – 51 aanwezigen.
11 apr: Rusland – Japan deel 1 door Geert Van de Velde – 55 aanwezigen.
09 mei: Rusland – Japan deel 2 door Geert Van de Velde – 43 aanwezigen.
13 juni: Quiz door Robert Dhondt – 35 aanwezigen.
19 sep: Polen – Van Dresden tot Auschwitz door Jeannine Deschepper – 37
aanwezigen.
31 okt: Stad Gent door Juliette Van De Putte – 32 aanwezigen.
12 dec: Vuurtorens langs de Belgische kust door Valère Questier – 37 aanwezigen.
Totaal aanwezigen: 419.
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Gemiddelde aanwezigheid: 45,88 %.
Tegenover 2018: Status Quo.
16 nov: Koningsdag – 69 deelnemers.
Er waren 9 etentjes en ontspanning in het Koninginnehof o.l.v. Voorzitter ter ere
André Baroen en Jacques Somers.
Het Tijdschrift De Klaroen verscheen om de drie maanden in een bijlage
van 129 exemplaren.
De website www.ex-ooffr.be kreeg in totaal 9670 bezoekers uit 108 verschillende
landen o.a. USA, Duitsland, Frankrijk, Israël, China.
Drie Medailles van de Onderofficier werden toegekend aan: Hallumiez Marcel –
D’Haen Guido – Verplancke Johan.
De Voorzitter, de Secretaris of een plaatsvervanger vertegenwoordigden de
vereniging op de vergaderingen van SARO
op 31 januari – 07 februari – 20 juni – 26 augustus – 07 oktober – 07 november.
De Voorzitter, de Secretaris en de Vaandeldrager Maurice Lason 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.
We verwelkomden één nieuw lid : sympathisant L’Heureux Françoise.
Er waren zeven overlijdens: Bonte Roland – Olligschlaeger Robert – Decouter
Germaine echtgenote Beelen Gustave –
Tulpin Ronald – Moerman Jean – Tournoy Georgette weduwe Olligschlaeger
Robert – De Waele Julien.
Werden herverkozen met een mandaat tot 2021: Kimpe Pierre – Possenier Gilbert.
Zoals voorgelezen op de Algemene Statutaire Vergadering van 12 maart 2020 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 2019 en de raming 2020.
De Voorzitter vraagt het verificatieverslag aan de toezichters Verlet François en
Verbandt Charles.
De Penningmeester wordt gefeliciteerd voor zijn keurig en correct bijhouden van
onze gelden.
De Penningmeester en de Raad van Bestuur worden ontlast.
Twee nieuwe toezichters worden aangesteld voor het jaar 2020:VERLET François,
VERBANDT Charles en als reserve CORNEILLIE José
Het lidgeld 2020 blijft behouden:
10 euro: leden en sympathisanten.
7 euro: weduwen en partners van overleden leden.
Verkiezing conform de statuten voor een mandaat van drie jaar tot 2023: Pauwels
Pierre – Lason Maurice.
De Ondervoorzitter Van loocke Raymond neemt ontslag uit het bestuur en is niet
meer herverkiesbaar.
Er werden geen schriftelijke vragen gericht aan het bestuur vóór 01 maart 2020.
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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Koningsdag 16 november 2019.
Ons traditioneel feest ter gelegenheid van Koningsdag vond dit jaar plaats op
zaterdag 16 november in het Koninginnehof. Om 11.45 uur kwamen de eerste
deelnemers aan voor het banket. De mooi versierde tafels met Belgische staande
vaantjes en tafellinten en mooie menukaarten gaven een zeer verzorgde indruk.
Een pluim voor de organisators.
Door de steeds hoger wordende leeftijd van
onze leden en enkele ziekmeldingen was het
aantal deelnemers dit jaar geslonken tot 69.
Tijdens zijn korte toespraak bedankte de
voorzitter
de
aanwezigen
voor
hun
tegenwoordigheid.
Na een ogenblik stilte voor onze overleden
leden, werd iedereen uitgenodigd om de toost
uit te brengen aan Z.M. Koning Filip met
volgende woorden:
De Koninklijke Maatschappij der Exonderofficieren van de Krijgsmacht, afdeling Oostende, oudste vaderlandslievende
vereniging van Oostende, viert vandaag Koningsdag. Ik nodig U allen uit om op
deze gelegenheid de toost te brengen aan Z.M. Koning Filip: “LEVE de KONING.”
De secretaris las de brief voor gericht aan de koning.
Met het spelen van het Vaderlandslied werd het eerste officieel gedeelte
afgesloten.
Het banket kon aanvangen met volgend menu:
Aperitief met koude en warme hapjes.
Toast champignon geflambeerd met cognac en versnipperde peterselie.
Parelhoenfilet met een sausje van sjalotjes en rode wijn, witloof, appel met bessen,
aardappelnootjes.
Tiramisu met rode vruchten.
Koffie met koekjes.
Tijdens het feestmaal werd ook muziek gebracht door deejay Sandy. De dansvloer
was vlug gevuld.
Rond 15.00uur werd ook het officieel gedeelte verder afgewerkt. De secretaris
Pierre Pauwels nodigde Johan Verplancke en Marcel Hallumiez uit om de “Medaille
van de Onderofficier” te ontvangen.
De gedecoreerden werden onder
warm applaus gefeliciteerd.
De
aanwezige persfotograaf nam nog
een groepsfoto van het bestuur en
talrijke aanwezigen.
Er waren ook nog bloemen voor
Greet, een fles voor Ivan en Sandy en
pralines voor het personeel. De
aangename sfeer bleef behouden tot
19.00 uur. Alle deelnemers konden
tevreden huiswaarts keren na een
geslaagd banket en hopelijk tot
volgend jaar.
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Verslag ledenvergadering 12 dec 2019.
Ondanks het herfstweer hadden toch 37 personen de weg gevonden naar het
Koninginnehof voor de maandelijkse ledenvergadering.
De voorzitter opende de vergadering met een welkomstwoord voor de aanwezigen en
een ogenblik stilte voor onze overleden leden.
De spreker Adjudant b.d. van de luchtcomponent werd voorgesteld. Zijn interesse voor
de vuurtorens kwam er pas toen hij de dochter en toekomstige echtgenote van de laatste
vuurtorenwachter van Nieuwpoort leerde kennen
De Belgische kust telt vijf vuurtorens: Blankenberge, Heist, Oostende, Nieuwpoort en
Zeebrugge.
Daarnaast zijn er twee kleine vuurtorens: de kleine lichtopstand of het lage licht van
Heist (buiten gebruik) en het vuurtorentje op de kop van de vroegere havendam of môle
van Zeebrugge. De vuurtorens van Oostende, Nieuwpoort, Zeebrugge en Heist zijn als
monument beschermd.
De meeste vissersplaatsen aan onze Belgische kust hadden reeds in de middeleeuwen
hun vierboete of vuurtoren die diende als oriëntatiepunt voor de vissers. Vroeger diende
men de benaming "vuurtoren" letterlijk te nemen: vaak waren het eenvoudige bakstenen
constructies op een duin met daarin een stenen zolder en rooster waarop stro of riet en,
vanaf de 18de eeuw, ook steenkool verbrand werd, zodat de vissers op zee de weg naar
huis konden vinden. Zo kan men ook stellen dat alle hedendaagse vierkante kerktorens
langsheen de kust vroeger dienst deden als vuurtoren.
Inleidend werden de torens één voor één voorgesteld via een presentatie op het grote
scherm.
Zo vernemen we dat huidige de vuurtoren van Blankenberge, na de
vernieling in 1944 door de Duitsers tijdens WO II, in 1950 opnieuw
werd gebouwd.
Tegenwoordig wordt de vuurtoren volautomatisch bediend en wordt
deze niet meer bewoond. De Blankenbergse vuurtoren is de enige
vuurtoren aan de Belgische kust die voor het publiek toegankelijk is.
Onder begeleiding kan men het lichthuis bezoeken. Van op de
verdieping daaronder, op ongeveer 30 meter hoogte, heeft men een
magnifiek uitzicht op zee, duinen en polders.
HEIST, gebouwd in 1907, is buiten gebruik
sinds 1983. In 1975 werd deze toren Blankenberge
geklasseerd als industrieelarcheologisch
monument. Het werd bij KB van 8 september 1981 wettelijk
beschermd en in 2005 in de oorspronkelijke toestand
gerestaureerd. Het “Laag licht” en het “Hoog
licht” van Heist raakte na de uitbouw van de
voorhaven van Zeebrugge zijn functie kwijt.
De toren was 30,5 meter hoog en verfraaid met
Jugendstilelementen en baksteenmotieven. In
het “Hoog Licht” brandde bestendig een helder
wit licht dat tot 11 mijl uit de kust zichtbaar
was.
De vuurtoren van Oostende – algemeen bekend
Heist Hoog
onder de “Lange Nelle” - is de hoogste en de
krachtigste van de Belgische kust.
Oostende beschikte sinds 1771 over een vuurtoren, maar die stond op de
Heist Laag
zeedijk ter hoogte van het huidige Zeeliedenmonument. Door het
bebouwen van de zeedijk was hij vanaf het midden van de 19e eeuw
vanuit het westen niet meer zichtbaar. In 1861 diende noodgedwongen een nieuwe
vuurtoren op de Oosteroever gebouwd te worden. Na de vernietiging van de twee
voorgangers tijdens WO I en WO II, werd de Lange Nelle in 1949 in dienst genomen. Het
is een functionele doch sierlijke cilindervormige betonnen toren op achtzijdig voet. De
hoogte bedraagt 57,50 meter. De witte beschildering met blauwe golvende banden
dateert uit 1994 en is een ontwerp van I. Van Isacker.
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De Lange Nelle vormt het symbool bij uitstek van de stad Oostende.
De vuurtoren van Nieuwpoort kreeg meer aandacht gezien de
spreker de toren kende als zijn broekzak.
In Nieuwpoort heeft de oudste vuurtoren van de Belgishe kust
gestaan: de” Grote Vierboete” werd in 1284 op de linkeroever
van de IJzermonding gebouwd en in 1367 herbouwd. Hij had in
de 19e eeuw al het statuut van monument, maar werd in 1914
door de Belgische artillerie opgeblazen omdat hij een richtpunt
vormde voor de oprukkende Duitse artillerie.
De funderingen ervan werden enkele jaren geleden als
monument beschermd.
Er is sprake dat men hem terug zou opbouwen.
De huidige vuurtoren van Nieuwpoort
op de rechteroever dateert uit 1949,
maar hij heeft op diezelfde plaats twee
voorgangers gehad.
De eerste dateerde uit 1883 en werd
Oostende Lange Nelle
onherstelbaar beschadigd tijdens de
Eerste Wereldoorlog. In 1923-1926 verrees een nieuwe toren. Die
werd op zijn beurt vernield tijdens de Tweede Wereldoorlog. In
1945 werd een ijzeren seinpyloon van 15 meter hoog op een duin
geplaatst. In afwachting van de nieuwe vuurtoren.
Naar het model van de toren uit 1923-1926 werd in 1946
begonnen de huidige op te trekken, nu weliswaar in beton i.p.v. in
steen.
Het betreft een cilindrische constructie, met binnenin een ijzeren
spiltrap van 144 treden.
De toren is 28 meter hoog boven de zeespiegel en het licht reikt
Nieuwpoort
15 zeemijlen x 1852 meter = 27.760 meter ver.
Het karakter van de toren is 3 sec., 11 sec. = samen 14 seconden.
De lichtinstallatie gemaakt volgens het principe van Fresnel, dateert nog uit 1923-1926.
Deze uitrusting was namelijk in 1940 naar Parijs overgebracht en overleefde aldus de
vernieling in 1944.
Zij werkte oorspronkelijk op gas en werd naderhand op elektriciteit omgebouwd.
Nu is er in de toren een lichtsensor die het ontsteken en het doven van de lamp reguleert.
Beneden in de toren staat een elektriciteitsgroep die de stroom verzorgt bij het uitvallen
van het elektrisch net.
Met zijn rood-witte beschildering en zijn typische silhouet is de toren een uniek baken in
de Nieuwpoortse duinen. Zijn silhouet dient tevens als logo voor de stad Nieuwpoort.
Binnenin is er een ijzeren spiltrap (144treden) die reikt tot aan het platform met de grote
vensters, daarna komt men via een 8-treden ladder in de kamer zonder vensters maar
met een metalen deur die toegang geeft tot het grote balkon. Met een 5-treden trapje
komt men in het lichthuis. Daar is ook een eenmansluik van waaruit men op het bovenste
platform kan. Vroeger was er daar een beweegbare ijzeren ladder die rondom de toren
liep en waarmede de ruiten aan de buitenkant konden gereinigd worden. Deze vuurtoren
heeft vaste vensters in wit glas en langs de binnenkant opendraaiende vensters van rood
glas, om niet verward te worden met de vuurtoren van Duinkerke in Frankrijk die
ongeveer hetzelfde karakter heeft.
Vroeger werd bij het uitvallen van het elektrisch net automatisch overgeschakeld naar
gas.
De 3 gaskaarsen brandden dan in afwachting op een waakpitje. De draaibeweging van het
licht werd dan verzorgd door een gewicht die aan een lange kabel in het midden van de
toren naar beneden kon zakken. De vuurtorenwachter moest dan het gewicht los laten en
bij gebruik terug naar boven winden. Hij werd door een belgerinkel verwittigd bij het
uitvallen van de elektrische stroom en van het herstellen van de stroom. Bovenaan de
toren ziet men nog het ventilatietorentje om de verbrande gassen af te voeren.
Die is dicht gemaakt wegens het zand en vuil van de vogels die binnen waaide.
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Het licht van de vuurtoren was met een klok geregeld, die het licht deed branden een
kwartier voor zonsondergang en doofde een kwartier na zonsopgang.
Toen de laatste vuurtorenwachter M. Daneels met pensioen gegaan is, heeft men het zo
geregeld dat de loodswacht per telefoon het licht kon laten aangaan en doven. Nu is er
een lichtsensor die automatisch het aan- en uitdoen van het licht regelt. De koepel is
gemaakt volgens het principe van Fresnel. Hij bestaat uit geslepen prisma’s die
ringvormig naar het center geplaatst zijn, zodanig geslepen en geplaatst dat ze alle
stralen van de lamp naar het midden brengen, met in het midden een vergrootglas. Hij
heeft in feite een driehoeksvorm waarvan de zijden in het midden een lichte knik
vertoont, zodanig dat het een zeshoek vormt. Het licht draait klokwijze, dus van bovenaf
gezien zie je 6 stralen licht naar rechts bewegen. Deze vorm maakt het lichtkarakter van
de vuurtoren. Tussen de ene zijde en de andere is er 11 seconden donkerte en tussen het
center van de twee vergrootglazen is het 3 seconden donker. Zo krijgt men het bekende
14-seconden karakter.
De koepel is ongeveer 2 meter hoog en de zijden zijn ± 1,50 meter breed. Dit alles is
vervat in brons.
De koepel weegt ongeveer 150 kg en draait in een kuip gevuld met kwikzilver. Deze
draait zo licht dat je hem met de pink kan doen draaien.
Op de ooster- en westerpier staat een vast licht, rood en groen, die de haveningang
aanduiden. Op het oosterstaketsel staat een misthoorn en op het westerstaketsel een
mistbel.
De toegang tot de toren kan niet publiekelijk gemaakt worden wegens de moeilijkheid
van de vele trappen en het onderhoud van het binnenwerk. Er is maar plaats voor 4
mensen tegelijk bij de lichtinstallatie en door veel bezoek worden de prisma’s bevuild
door de ademhaling. Men zou verplicht zijn iemand speciaal aan te stellen om dat te
kunnen verwezenlijken.
Deze persoon zou ook nog meertalig moeten zijn en technisch onderlegd om de nodige
uitleg te kunnen verstrekken.
Als men al de trappen samentelt is dit een ondoenlijk werk voor één persoon.
Er is ook niet genoeg plaats om een lift te installeren.
Van Zeebrugge valt er niet veel meer te schrijven. Deze toren
stond op het uiteinde van de pier. Op de oude havendam (môle).
Hij is 26,43 meter hoog boven laagwater en staat op 51°20’09”
en 03°12’20” met een lamp van 1500watt. Zijn karakter is 15 sec.
licht; 3 sec. donker; 19 sec. licht.

Zeebrugge

In De Panne werd een vuurtoren in werking gesteld op 1 juli
1877.
De vissers spraken gemeenzaam van “ ’t Panneviertje” of “de
lichtperse”.
Het vuurtorentje brandde elke nacht van zonsondergang tot
zonsopgang.
Het torentje stond opgesteld bij de “Persenhill”, de huidige Witte
Burgduin.
Het rood licht was tot 5 mijl in zee zichtbaar.
Tijdens de tweede oorlog is het vernietigd door de Duitsers en

niet meer hersteld.
Daarnaar genoemd heb je er nu nog de Vuurtorenlaan en het Vuurtorenplein.
Na deze uiteenzetting werd de spreker met het traditioneel geschenk bedacht.
Onze voorzitter werd nog verrast door de uitbaters van het Koninginnehof ter
gelegenheid van zijn verjaardag. Ze bezorgden hem een Brusselse wafel met daarop een
vuurspuwend staafje.
Hierna volgde dan de trekking van de tombola met weeral zeer veel prijzen.
De duisternis was ondertussen merkbaar op deze korte dagen en dus tijd om huiswaarts
te keren.

-10-

Nieuwjaarsreceptie 09 januari 2020
Rond 11.00 uur waren reeds de eerste leden aanwezig in het Koninginnehof.
Sommigen om er het middagmaal te nuttigen en allen om een gezellige
namiddag door te brengen met vrienden en te genieten van de nieuwjaarsreceptie met dans en muziek.
De
voorzitter
verwelkomde de 74
aanwezigen. Na een
kleine toespraak werd
stilte gehouden voor
onze overleden leden.
Er werd een officieel
gedeelte ingelast om de
Medaille
van
de
Onderofficier uit te
reiken aan ons lid
D’HAEN Guido.
Ook
onze
ondervoorzitter
VAN
LOOCKE Raymond was
aan de eer. Hij nam
ontslag uit het bestuur
op
01.01.2020.
De
nestor
van
onze
vereniging werd lid op
21.01.85 en bestuurslid op 01.02.86. Als secretaris
was hij de stichter van ons tijdschrift “ De Klaroen”. Voor zijn jarenlange inzet als
bestuurslid werd hem het KRUIS van
ERKENTELIJKHEID toegekend. Tevens werd
unaniem door het voltallig bestuur beslist hem de
titel van “Ereondervoorzitter” toe te kennen. Een
bloemenruiker voor zijn echtgenote Georgette
mocht ook niet ontbreken. Tenslotte werden ook
de voorzitter en zijn echtgenote Rita met een
drankje en een bloemetje bedacht voor hun inzet
voor de vereniging. Na het officieel gedeelte was
het de beurt aan diskjockey Sandy om de rest van
de namiddag gezellig te laten verlopen. De leden
werden bedacht met smakelijke belegde broodjes.
Rita en Juliette
verkochten
ondertussen ook
de tombolabiljetten voor de
grote tombola.
Door de goede
organisatie van het bestuur verliep de tombola
zeer vlot.
Bij het vallen van de duisternis liep het feest dan
ook
langzaam
naar
zijn
einde.
Wij
veronderstellen
dat
iedereen
tevreden
huiswaarts is gekeerd.
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Niettegenstaande het onguur weer waren 40 leden opgekomen voor de
ledenvergadering. De vergadering werd geopend door de voorzitter. Hij heette
iedereen welkom en vroeg één minuut stilte ter ere van onze overleden leden.
Na voorstelling van Robert Dhondt als organisator van de quiz, gaf deze de nodige
uitleg over het verloop. Er werden 8 ploegen gevormd om de competitiegeest
tussen de aanwezigen een beetje aan te wakkeren. De quizmaster had zeven
reeksen met vragen voorbereid. De vragen per reeks op blaadjes werden aan de
ploegen verdeeld samen met een antwoordblad. Er werd telkens een ronde
gespeeld met tien variavragen. ledere ploeg kreeg 10 minuten voor overleg met de
ploegleden en de antwoorden in te vullen. Na afgifte van het vragenblaadje werden
na elke beurt de juiste antwoorden gegeven. De juistheid van de antwoorden werd
gecontroleerd en de punten toegekend. Er heerste een gezonde competitiegeest,
waarbij gefluister en afschermen van de genoteerde antwoorden duidelijk
merkbaar waren. Soms hoorde men wel eens een antwoord dat bewust iets luider
werd gezegd maar of dat juist was moest men zelf beoordelen. Dit was meestal
foutief om de tegenstrevers op het verkeerde been te zetten. Na drie ronden werd
een kleine pauze ingelast, die benut werd om de tombolalotjes te verkopen.
Na de volgende ronden zat iedereen spannend te wachten op de uitslag. De
resultaten lagen dicht bijeen. De uitslagen lagen dicht bijeen zodat we kunnen
spreken van een nek aan nek race. De winnaars met 43 punten was de ploeg 3 met
Aspeslagh Roland , Vandekerckhove Georges enHoofdt Siegfried. Ze werden
beloond met elk een fles wijn voor hun overwinning. De ander ploegen handen
respectievelijk 2de 41 punten, 3de 36 punten, enz. We kunnen dus vaststellen dat
onze leden geestelijk nog zeer gezond zijn en over een redelijke parate kennis
beschikken.
Het algemeen commentaar over de quiz was dat deze moeilijker was dan de vorige
dat we reeds hadden. Waarbij hier enkele vragen volgen:
Van welke Poolse stad is burgemeester Pawel Adamowics aan de gevolgen van
messteken die hij in zijn hart en buik kreeg gestorven? De 27- jarige dader claimde
dat hij onterecht was veroordeeld. Ik kijk niet naar het Poolse nieuws op TV en in
de krant had ik het ook niet gelezen.
De verenigde Arabische Emiraten bestaan uit liefst 7 Emiraten. Wat is de naam van
de hoofdstad van de Emiraten?
De verenigde Arabische Emiraten zijn nu ook niet het uitgelezen vakantieland
waardoor de naam weinig bekendheid heeft in onze contreien. En zo waren er vele
moeilijke vragen.
Maar moeilijk vraagt ook naar oplossingen vandaar de nog uitgebreide discussies
na het einde van de quiz.
Na deze leerrijke namiddag werd de organisatie bedankt met het traditioneel
geschenk.
Met een zak vol nieuwe kennis kon iedereen rond 17.00 uur huiswaarts keren.
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Duitstalig België herdenkt "Elf van Wereth": zwarte
Amerikaanse soldaten die 75 jaar geleden werden vermoord.
In Wereth, een gehucht in de Oostkantons, worden vandaag elf Afro-Amerikaanse soldaten
herdacht die 75 jaar geleden door SS'ers werden mishandeld en vermoord. Zonder de inzet van
een man, Hermann Langer, een Duitstalige Belg uit Wereth, zou hun verhaal vandaag helemaal
vergeten zijn.
Hermann Langer is twaalf jaar oud als op 17 december 1944 in de late namiddag elf AfroAmerikaanse soldaten bij hem thuis aankloppen in Wereth, een gehucht in de Oostkantons dat
nu tot de gemeente Amel behoort. Het beeld van de elf verkleumde en hongerige, zwarte mannen
aan de tafel in de huiskamer zal hem zijn leven lang bijblijven.
Vader
Matthias
Langer,
herinnert
Hermann
zich, probeert eerst nog de militairen te overtuigen om
door te stappen naar een veiliger plek, weg van het
Duitse leger. Maar de man, een keuterboer die geen
woord Engels spreekt of verstaat, krijgt het niet uitgelegd
aan soldaten, die al meer dan 24 uur, zonder te rusten, op
de vlucht zijn. Niettegenstaande het gevaar laat hij de
mannen in huis. Moeder Langer en de oudste dochter
geven hen brood en boter, en zij zijn nog aan het eten als
een wagen het boerenhof oprijdt. Een vrouw in het dorp,
wier zoon bij de SS is, heeft hen verraden.
Een artillerie-eenheid samengesteld uit
De SS’ers doen de Afro-Amerikaanse soldaten naar
zwarte soldaten - alleen de officieren waren
buiten komen met
blanken- op doortocht in België in november
de handen boven
1944 (Library of Congress). Beginfoto: van
het hoofd. Omdat
de 11 zwarte soldaten die in Wereth werden
het erg nat en koud
vermoord hebben we maar van 5 een foto
is,
stelt
vader
Langer voor om de
mannen die nacht Foto gemaakt op 13 februari 1945 van
op te sluiten in zijn een van de vermoorde zwarte
schuur. Maar daar Amerikaanse soldaten in Wereth.
willen de SS’ers niet
van weten. Ze dwingen de zwarte mannen hun helm af te
doen, drijven ze voor zich uit en schieten ze enkele
honderden meters verder neer. Ze worden eerst zwaar
mishandeld blijkt uit de autopsie later.
De Langers horen de schoten niet, maar krijgen de
De mishandeling en het neerschieten van de
volgende dagen te horen wat er gebeurd is, onder andere
Elf. Tekening op de voorpagina van het boek
van Duitse soldaten; enkele zijn zwaar geschokt door het
"Massacre à Wereth de onze soldats noirs
bloedbad. Begin februari ziet Hermann Langer de lijken
Américains" van F. Dessénte.
van de Elf liggen langs de weg als hij met zijn familie
voor het eerst in weken naar de mis gaat. Nog een beeld dat hem zijn leven lang zal bijblijven.
Vreemd genoeg laten de SS’ers de gastvrijheid van de familie Langer voor de vijand onbestraft;
wellicht heeft de vrouw die de Afro-Amerikaanse soldaten heeft verklikt daarop aangedrongen.
Bij de Duitstaligen in de Oostkantons, waarvan velen in 1940 de komst van het Duitse leger
toejuichten, is de houding van de Langers ongewoon.
De streng katholieke vader Mathias Langer heeft tijdens de Eerste Wereldoorlog gediend in het
Duitse leger (de Oostkantons waren toen nog Duits en werden pas nadien aan België toegekend).
Hij heeft er een grondige hekel aan oorlog aan overgehouden en hij wantrouwt ook het
Hitlerregime. De oudste zoon van de familie is al in 1943 in Henegouwen bij het verzet
ondergedoken om aan Duitse legerdienst te ontsnappen. Een dag voor het bezoek van de AfroAmerikanen zijn nog eens twee zonen om dezelfde reden gevlucht, nu de Duitsers terug lijken te
keren. De Langers bieden ook onderdak aan ontsnapte krijgsgevangenen en net voor de oorlog
helpen zij Joden de grens over te steken.
De Langers blijven dan wel onbestraft, de oorlog laat hen toch niet ongemoeid. Wereth ligt
enkele weken midden in het gebied waar zwaar gevochten wordt. Vlakbij het huis van de
Langers staat Duits luchtafweer. Op tweede kerstdag valt een Amerikaans jachtbommenwerper
aan, het huis wordt zwaar beschadigd en Hermann Langer ontsnapt ternauwernood aan de dood
en raakt zwaar gewond in zijn gezicht.
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Begin februari is het Duitse leger opnieuw weg uit Wereth, nu voorgoed. Als een inwoner de
Amerikanen meldt dat er bij het dorp lijken liggen van Afro-Amerikaanse soldaten, is er weinig
haast om op te treden. “Die zw……..” zijn geen prioriteit , zou een militair geantwoord hebben.
Pas op 13 februari komt een onderzoeksteam langs. Voor ze afgevoerd worden onderzoekt een
arts de lichamen, er worden foto’s genomen en getuigen ondervraagd, onder andere moeder en
vader Langer. Er wordt een onderzoek opgestart, maar een ernstige inspanning om de
schuldigen te vinden is nooit geleverd. Al in februari 1947 wordt het onderzoek administratief
stopgezet. Hermann Langer zegt dat hij de leider van de SS’ers altijd herkend zou hebben omdat
hij een opvallend litteken in zijn gezicht had.
Na de oorlog voert de Amerikaanse Senaat een onderzoek naar de Duitse misdrijven tijdens het
Ardennenoffensief. In haar rapport in 1949 zegt de commissie dat er zo’n 350 ongewapende
Amerikaanse krijgsgevangenen zijn vermoord. Dat zijn er zeker al 11 te weinig, want van Wereth
spreekt de commissie niet. Het dorp komt niet voor in de lijst van dorpen waar volgens het
rapport misdaden zijn gepleegd.
"Nestbevuiler"
Hermann Langer trekt na de oorlog weg uit Wereth en gaat zo’n 65 kilometer verder wonen.
Maar hij keert vaak naar huis terug en elke keer weer stelt hij zich dezelfde vraag: waarom is er
hier niets dat herinnert aan wat aan het einde van de oorlog is gebeurd? Na zijn pensionering in
1987 komt hij vaker in Wereth en in 1994, het jaar dat de vijftigste verjaardag van de bevrijding
wordt gevierd, neemt hij zelf het initiatief.
Hij koopt hout om een groot kruis op te richten bij de
weide waar de Elf van Wereth zijn vermoord.
Toevallig loopt net dan ook de concessie af van het
graf van zijn schoonvader die in 1939 was overleden.
Hermann Langer recupereert de grafsteen -want
steen gaat langer mee dan hout- en laat een
steenkapper er de namen van de Elf in beitelen. Op
eigen kosten en met eigen handen plaatst hij het
monument aan de wei.
Niet iedereen in de omgeving kan het initiatief
appreciëren. Enkelen noemen Hermann Langer zelfs
een “nestbevuiler”. Maar nog in 1994 ontdekken
enkele Amerikaanse officieren het monument en op
hun
aandringen wordt het plechtig ingewijd op 11
Hermann Langer en rechts het eerste monument
september
van dat jaar. De inhuldiging van het eerste
voor de Elf, de gerecycleerde grafsteen van zijn
monument
grijpt plaats in 1994.
schoonvader
In de loop der jaren groeit de belangstelling voor de
Elf van Wereth. Er komen elk jaar meer mensen bij de
herdenking. Belgen en Amerikanen, waaronder veel AfroAmerikaanse militairen.
In 2002 wordt de "vzw U.S. Wereth Memorial" opgericht.
Die zamelt geld in, in
Europa
en
de
Verenigde Staten en
De inhuldiging van het eerste monument in koopt de gronden
rond het monument.
1994.
In 2004 wordt een
uitgebreider monument
ingehuldigd,
gewijd aan de "Elf
van Wereth" en ook
Het monument zoals het er vanaf
aan
alle
zwarte
Amerikaanse G.I.’s die in 2004 uitzag
Europa actief waren. Het is het enige dergelijke monument
in Europa.
Herman Langer overlijdt in 2013. Maar zijn
Hermann Langer in 2012 met zijn vrouw
nagedachtenis en die van de "Elf van Wereth" blijven
Mathilde en links Sandra Green, de nicht van
leven.
Robert Green, een van de Elf. En rechts
Regina Benjamin, wiens vader in dezelfde
eenheid als de Elf diende.

Aan de herdenkingsplechtigheid die traditioneel kort bij V-day in de maand mei
wordt gehouden, neemt het aantal deelnemers elk jaar toe;

Uit het VRT Nieuws
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Memoires van een Padré
Raf Dely

1. Hoe het gebeurde.
Tot priester gewijd op 18 december 1955 te
Lichtervelde, werd ik gezonden bij jongeren in
een school, dan van stad' naar dorp, van
kazerne tot kazerne, de provincie rond. In het
Klein Seminarie was leraar Willy Creytens de
voorman van Milac in Roeselare en in de
provincie. Hij was tevens reserve-majoor. Toen
ik terug was uit Soest kwam hij mij vragen
reserve-aalmoezenier te worden, dit om iedere
maand de jonge miliciens op te vangen en toe
te spreken vooraleer ze hun legerdienst
aanvingen. De aanvraag ging door.
Ik zou het maar doen! Ik trok van links naar
rechts, het hele Vlaamse land door om Milacavonden te geven. Ik noem zo maar enkele
plaatsen:
Lichtervelde,
Waregem,
het
Kortrijkse, Poperinge, Torhout, leper, enz...Ik
sprak er over "de soep van de troep", over KI
(kamer), K2 (kazerne), K3 (kerk). De kon er
toen een uur over praten.
Ieder jaar, het eerste weekend van februari was er de week van de soldaat
Ik ging toen preken in vele kerken, jaren naeen om de mensen attent te maken op het feit dat
hun jongen naar de troep ging. Ik sprak hen over kameraadschap en over vrienden, over het
uitgaan en het harde van velen om zich te schikken in dat leger. Ik vroeg hen veel te schrijven
en ze goed te ontvangen in hun verlof, want vooral Duitsland lag ver van hun bed
2. Midden het bruisende leven.
Het kamp van Lombardsijde is gelegen op grondgebied Nieuwpoort, ver van treinen en de
grootstad, met een oppervlakte van 133 hektoren en 120 gebouwen, waar na de oorlog 191418 vierduizend militairen waren gelogeerd. Tot in 1992 had het kamp de naam van AA School
(school voor luchtdoelartillerie). Om het duidelijk te stellen, in „Koksiide gingen, de .vliegers
de lucht in en bij ons werden ze neergeschoten. Meteen verstaat u dat onze school heel
dikwijls genoemd werd "de Univ van de artillerie": eenheden uit Duitsland - ik citeer - Brakel,
Essentho, Korbach Spich (twee eenheden) kwamen naar Lombardsijde om zich bij te scholen.
Want in ons kamp hadden we de fameuze gepardtanks (33 stuks) en de HAWK-installatie.
Deze gepardtanks werden gebruikt om de laagvliegende vliegtuigen neer te halen, terwijl de
HAWK-raketten de hoogvliegers aanvielen.
Trouwens, het kamp van Lombardsijde was en is, tot op vandaag, de enige militaire basis
waar men zeewaarts kan schieten. Dat houdt in dat uit vele kazernes van het Belgisch leger
mannen voor twee of drie dagen of een hele week op bezoek kwamen om hun
schietoefeningen te verrichten. Ook alle officieren, onderofficieren en B.V.'s
uit bovengenoemde kazernes werden er gevormd en regelmatig bijgeschoold. De
kazerne was uiteraard tweetalig.
Toen ik er aankwam was mijn eerste opdracht catechese geven aan jonge onderofficieren. De
tweede week werd ik al ingeschakeld voor de Walen. De herinner mij dat ik daarvoor een
halve nacht heb voorbereid om toch iets zinnigs te kunnen vertellen.
Toen zei ik:
- Soldaat zijn is:
Zo maar blootvoets stoeien door het natte gras, vechten in de golvende en schuimende zee
van het leven, in logge duinen kruipen en wenkende verten uitlopen en begaan..:
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- Soldaat ziin is vooral:
Stil worden in de koelte van de avond, de weg zoeken naar je eigen hart en in de harten die
je zo echt bemint.
- Soldaat zijn is:
Kans maken om te leven als een zwerver, op zoek naar wat echt en waar is en vechten tegen
de heuvelen van groeipijn en liefdeverdriet.
In het kamp van Lombardsijde kwamen, jaren lang, iedere maand 250 à 300 jonge rekruten
binnen voor één maand opleiding. Dan vertrokken ze naar hun respektievelijke kazernes
ergens in Duitsland, Ik mocht ze telkens een uurtje toespreken: ze stonden als haringen in
een ton op mekaar geplakt; een geluidsinstallatie was er niet voor handen. Ik vond die
jongeren altijd interessant We slaagden erin om met een kern te werken; om de maand
werden er plannen gesmeed. Die werden dan overgemaakt aan de overheid.
Ontmoeting heen te maken
met inzet, verantwoordelijkheidsbesef,
en dat zijn gevaarlijke woorden in onze
maatschappij of niet?
Elke ontmoeting zal blijven groeien
als je het beste van jezelf geeft...
de warmte van je genegenheid
en de stille vlam van je trouw.
Ik schrijf nu anno 1989-90. Bij velen loopt het mis thuis. Men vindt er geen geborgenheid,
geen tederheid. Vaak hoorde ik hen zeggen: "ik ga in weekend, maar mijn ouders zijn weer
niet thuis". Ea dan die vele problemen met het lief! Velen spelen elkaar kwijt, men is te veel
afwezig omwille van de dienst Ze kwamen wenen, huilen, tieren en ketteren. Ik dacht soms:
onze jongeren zijn vroeg mondig geweest, zoveel taalvaardiger dan wij onze kinderjaren. Als
ze dan 18 jaar geworden zijn, en het gaat hen niet, dan vlammen ze er van alles uit, vreselijk
soms om te horen. Hun gevoelsleven is niet met hun taal meegegroeid, daardoor verwonden
en kwetsen ze anderen diep in hun spreken... Het individualisme was ook groot Ze bleven
ziek muis zonder er rekening mee te houden dat ze daardoor hun kameraden opzadelden
met hun wacht Dat werd hen nadien duur aangerekend. Voor de meesten was de legerdienst
een ongewenste gast..
Men zegt wel eens: de soldaten hadden een mooi leven... Dat was helemaal niet waar. Velen
moesten dienen terwijl de anderen verdienden. De meesten waren ook bang als ze de
kazerne binnenkwamen. Ze waren trouwens opgefokt met valse
slogans: beestige discipline en het zo gezegd "slechte eten". Velen konden zich niet
verhelpen, ze waren " verpapzakt" en fysisch niet meer in orde. Bij het afzwaaien, waren er
heel velen met tranen in de ogen. Ze hadden echte kameraden ontmoet en hadden heel veel
ervaringen opgedaan. Ik herinner mij dat wij ieder jaar met deze jongeren op "manoeuvre “
vetrokken naar Leopoldsburg...
3. Ten afscheid*
In 1988 werd hoofdaalmoezenier Dubois op pensioen gesteld. Mij werd gevraagd hem op te
volgen als provinciaal aalmoezenier. De taak bestond erin om de maand de aalmoezeniers
van de provincie samen te brengen. We waren met een twaalftal en vergaderden om de
beurt ten huize van of in één van de kazernes. Het was een toffe bende en we hadden veel
plezier. ledere keer werd er een bezinning gehouden, de pastorale taken die in de kazernes
plaatsgrepen werden overwogen; daarna tafelden we samen. Ik kan dit het best vergelijken
met de maandelijkse conferenties van de priesters.
In 1993 nam ik afscheid van de kazerne Lombardsijde en van de provincie. Het was een dag
om nooit te vergeten. Er was veel volk opgekomen. De zes korpsoversten, die als kolonel
gefungeerd hadden, waren aanwezig. Twee tribunes werden geplaatst voor de genodigden.
Op de erekoer hadden alle militairen en soldaten plaats gevat. Terwijl de muziek de serenade
aanhief: ik zegje geen vaarwel, kreeg ik de kans om de troepen te schouwen, dan volgde een
receptie en een afscheidsmaal. Ik schreef toen deze tekst in het kazerneblad "te wapen" ten
afscheid.
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vol vragen en een hart zo teer als een lenteblad.
We nemen afscheid van dat volkje in zijn Sturm und Drangperiode,
met zijn vlagen van opstandigheid, met zijn vaak onbedwingbare hang naar vrijheid,
met zijn gevoel van onbegrepen-zijn, met zijn buitelingen van uitgelatenheid en zijn nukken
van droefgeestigheid.
We nemen afscheid van dat volkje dat kommerloos, vol fantastische dromen,
roekeloos soms, maar tevens met een onweerstaanbare, verdragende invloed,
kameraadschap heeft getekend, die gerijpt en gebronsd door het harde samenzijn,
zoveel veranderd is en toch hetzelfde is gebleven.
Raf Dely, Padré
Hij schreef ook nog andere gedichten, waaronder 2014 … VREDE VOOR JOU …
100 jaar geleden begon de grote oorlog
Hierbij gedenken wij duizenden jonge mensen,
Mensen van ons bloed,
van wie het verdriet en de wonden
moeilijk te helen blijven
Hun geschiedenis is zo diep treffend
Ontroerend omwille van zoveel
onmacht en gelatenheid, paraatheid en strijd,
nutteloosheid en ontgoocheling
Hun trouw aan hun volk mag nooit sterven
En moet in ons doen en laten,
Ons bezitten en liefhebben,
Ons wonen en kijken,
Ons doen en denken
De mensen van vandaag 2014
Blijven aanspreken.
De duizenden graven…
Ze zwijgen over de herfst naar de winter
En de volgende lente met glanzend nieuwe bloemen
Ze zwijgen…
Ze zijn een uitdagende spotlach naar ons doodgewoon leventje…
Het storende masker naar hunkerende liefde.
Hun ogen hebben zoveel in zich opgenomen
Ze hebben geweend en gehuid om wat voor ons
nu al lang “verleden” en “geleden” is.
Ze hebben geflikkerd door het vuur van liefde en haat
Door het spel van lokken en begeren.
De vredewens voor 2014 is voor ieder van ons
Een avontuur geworden
Een reis vol nieuwe horizonten
en voorziene ontmoetingen op kerkhoven en slagvelden
Er zal voor iedereen die 2014 meemaakt een andere kijk ontstaan
Op die mensen van weleer
Gesneuveld in de grote oorlog.
Ze zijn talrijk van wie wij rijkelijk mogen leren.
Er is een soort levensweg
Die iets verandert aan ons levenslied.
Dit jaar worden we bespannen met andere snaren
En wie het ervaart
Die leeft in 2014 anders… IN VREDE.

HET BESTUUR VAN DE

KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ DER EX-ONDEROFFICIEREN
BAROEN André
H Conscienceplein 1

VAN OOSTENDE
059/70.89.22
Voorzitter ter Ere
8400 Oostende

COENYE Eddy
Nieuwlandstraat 27

059/51.30.41
8400 Oostende

Voorzitter
eddy.coenye@skynet.be

VAN LOOCKE Raymond
Taboralaan 124

059/32.32.07
8400 Oostende

Ere-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
bus 0003

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
059/50.20.87
Bestuurslid
HOE
LID
WORDEN
VAN
ONZE
VERENIGING?
Zeedijk 170, D7
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
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Dorpstraat 77 – 8432 LEFFINGE
Tel 059 / 30 06 20 – fax 059 / 31 42 93
E-mail : info@kantoor-uyttenhove.be

