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Voorwoord
Beste Vrienden,
De zwaarste klap sinds de oorlogsjaren kregen wij in 2020 te verwerken.
De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te houden, hebben
de voorbije maanden een zware impact gehad op onze levenswijze.
Met de sluiting van winkels, horecazaken, schrappen van bijeenkomsten is ons
vrijetijdsaanbod opgeschort.
Amper bekomen van een eerste klap, zitten wij weer met zijn allen thuis.
Wat ons nog rest, is te hopen op betere tijden. Een datum durft niemand er nog op
te plakken. Maar we mogen toch hopen dat we vroeg of laat weer alles zullen kunnen
doen wat we willen.
Het bestuur en ikzelf wensen u allen en ook uw familie een voorspoedig, maar
vooral een gezond 2021.
De voorzitter

Secretariaat
GELUKWENSEN.

Vanwege het de K.M. der Ex–onderofficieren, afdeling Oostende
De allerbeste verjaardagwensen aan onze jarig lid LAUWEREYNS
Lucienne op 19.11.30 voor haar negentigste verjaardag.
&&&&&&&&&&&
NIEUW LID: Sympathisant VANLANDEGHEM Lutgarde.
&&&&&&&&&&&
OVERLIJDEN.

De heer DAELE Roland weduwnaar van Annie D’haese
Geboren te Eernegem op 26 september 1940
Overleden in het WZC Demerhof te Aarschot op 2 november
2020.
Rouwadres: Guldensporenlaan 25 – 3120 Tremelo.
Langs deze weg, biedt de K.M. der Ex–onderofficieren, afdeling
Oostende haar innige deelneming aan de familie.
MEDAILLLE VAN DE ONDEROFFICIER.
De hieronder vermelde leden komen in aanmerking voor het verkrijgen van de
“ Medaille van de Onderofficier “ in het jaar 2021:
VAN RAEMDONCK Gustaaf
SOMERS YVAN
MOMERENCY Marcel
ROELS Robert
Indien er leden zijn welke niet opgenomen zijn in deze lijst en toch denken in
aanmerking te komen voor deze medaille, gelieve dan contact op te nemen met het
secretariaat.
De bovenvermelde leden zullen nog schriftelijk of liefst via e-mailadres verwittigd
worden. Gelieve eventueel het e-mailadres te laten geworden aan de secretaris.
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Gezien de hoge leeftijd zijn enkele bestuursleden op eigen aanvraag niet meer
herkiesbaar.
Nieuwe leden voor het bestuur worden gezocht. Zij die hun kandidatuur voor
het bestuur willen stellen, moeten dit minstens 15 dagen vóór de algemene
statutaire vergadering van 11 maart 2021 doen en dit schriftelijk richten aan
het secretariaat ( art. 7.5 van de statuten): J. Peurquaetstraat 18 bus 1, 8400
Oostende.
Er wordt tevens een reservevaandeldrager gezocht om de titularis Maurice
LASON te vervangen, bij zijn afwezigheid.
BESTUURSLEDEN EINDE MANDAAT EN HERKIESBAAR IN 2021 – 2024 (3 jaar).:
COENYE Eddy
SOMERS Jacques
&&&&&&&&&&&&&&&

Advertentie
Oud-militairen of ex-miliciens die hun loopbaan of dienstplicht hebben verricht in
een strijdende eenheid ( Linie-artillerie-lanciers….) en diegene die de evolutie van
hun eenheid willen kennen, met jaartal, plaats van kazernering en bevelhebber
(vanaf 1831tot 1970) of afschaffing van de eenheid, alsook de beschrijving van hun
vaandel, hun veldslagen ( meestal WO I) kunnen deze “Gratis” aanvragen aan
onderstaand adres: duurtijd 2 weken (opzoekingen).
Portoonkosten: 5 (vijf) euro
Siegfried Meeremans – De Blauwe
Kaaistraat 2 bus 2
8400 OOSTENDE
claraensiegfried@gmail.com
&&&&&&&&&&&&&&&

LIDKAARTEN
Op de bestuursvergadering van 06 november 2020 werd door het bestuur en ook op
vraag van leden beslist om vanaf het jaar 2021 geen lidkaarten meer te verdelen
onder de leden. De lidkaarten hebben geen functie meer waardoor ze niet meer
noodzakelijk zijn.
Er wordt ook herinnerd om het lidgeld 2021 te betalen voor 31 jan 2021 om nog het
volgend boekje “ De Klaroen” te ontvangen
&&&&&&&&&&&&&&&
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Agenda.

De activiteiten van de Koninklijke Maatschappij der Ex-onderofficieren van de
Krijgsmacht, afdeling Oostende zijn door de coronamaatregelen geannuleerd tot
eind 2020.
Zodra activiteiten mogelijk worden, zullen de leden ervan op de hoogte
worden gebracht via de o.a. de website, Klaroen, contactname….
Indien de coronamaatregelen het toelaten zijn volgende activiteiten gepland in
het jaar 2021:
Donderdag 11 FEB 2021
• verwelkoming door de voorzitter
• verslag en mededelingen
• Bingo
• koffietafel en tombola
Donderdag 11 MAR 2021
• verwelkoming door de voorzitter
• verslag en mededelingen
• Jaarlijkse algemene statutaire vergadering
• koffietafel en tombola
Deze voorlopige planning is zeker nog onderhevig aan veranderingen,
naar gelang COVID-19 maatregelen en het Koninginnehof gesloten is.
ETENTJES + ONTSPANNIG:
15 FEB – 15 MAR – 19 APR – 17 MEI – 14 JUN – 05 JUL – 26 JUL – 16 AUG – 20 SEP –
18 OKT – 08 NOV – 29 NOV - 20 DEC.
BESTUURSVERGADERING:
08 JAN enkel voorzitter en secretaris – 05 FEB – 05 MAR – 02 APR – 07 MEI – Di 08
JUN – 03 SEP – 01 OKT – 05 NOV – 03 DEC.
LEDENVERGADERING:
11 FEB – 11 Mar – 08 APR – 20 MEI – 10 JUN – 09 SEP – 21 OKT – 09 DEC.
NIEUWJAARSRECEPTIE: gaat niet door wegens corona
ALG. STAT. VERGADERING: 11 maart 2021. Grote tombola + wafel en Koffie +
eventueel diskjockey
KONINGSDAG: 13 november 2021.
De sluitingsdagen van het Koninginnehof in het jaar 2021 kunnen wegens de
coronamaatregelen nog niet bepaald worden.
&&&&&&&&&&&&&&&
Nieuwjaarsreceptie 14 jan 2021. Gaat niet door
Reuze tombola wordt verplaatst naar de Algemene Vergadering.
Indien door de corona maatregelen de algemene vergadering en andere
bijeenkomsten niet kunnen doorgaan zal bij de organisatie van de maaltijd ter
gelegenheid van Koningsdag het betaalde lidgeld voor het jaar 2021 van de kostprijs
in vermindering worden gebracht
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ELEKTRISCH FIETSEN………

is net zo GEZOND..
Een nieuwe studie toont aan dat elektrisch trappen even gezond is dan standaard
fietsen. Want dankzij de ondersteuning fietsen mensen gemiddeld vaker én verder
dan ze op een gewone fiets zouden doen.
Europees onderzoek
Onderzoekers
volgden
twee
jaar
het
verplaatsingsgedrag in 7 Europese steden, waaronder Antwerpen.
Daaruit bleek dat elektrische fietsers vergelijkbare
en zelfs grotere fysieke inspanningen leveren dan
mensen op een gewone fiets.
Méér energieverbruik?
Elektrisch fietsen is iets minder intensief dan fietsen
zonder ondersteuning aan een gemiddeld tempo. Je
lichaam verbruikt dus iets minder energie per
minuut.
Maar dank zij de ondersteuning fietsen mensen wel
vaker en leggen ze grotere afstanden af.
Wie gewoon fietst, haalt gemiddeld 4,8 km per
fietstrip. Wie elektrisch fietst, blijkt bijna twee keer
zoveel kilometers te doen.
Daardoor verbruiken elektrische fietsers aan het
eind van de rit meer energie.
Mensen springen ook sneller op een elektrische fiets
voor afstanden die ze vroeger alleen met de auto
deden. Vooral voor woon-werkverkeer is die trend
opvallend.
Matig intensief bewegen is gezond.
Volgens de bewegingsdriehoek is elektrisch fietsen een matig intensieve activiteit
vergelijkbaar met een fietssnelheid van 15km per uur op eigen kracht. Dat is een
heel gezonde vorm van beweging zeker als je die bijna dagelijks doet en voldoende
kilometers aflegt. En het feit dat elektrische fietsers gemiddeld 7 jaar ouder zijn dan
gewone fietsers, vaker een wagen hebben en een hogere BMI, versterkt de
gezondheidswinst van elektrisch fietsen nog.
Vul elektrisch fietsen aan met de andere beweegrichtlijnen uit de bewegingsdriehoek en je bent helemaal goed bezig!
Richtingaanwijzers op de fiets. Gemakkelijk te installeren door ze in het uiteinde
van het stuur te schuiven.
Met dank aan het Vlaams Instituut Gezond Leven.
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Voor degene die het nog steeds niet snappen !!! ......
Bericht van het Coronavirus.
Vandaag ben je uit je huis gegaan, rustig,
alsof ik niet besta.
Opgesloten zijn is ingewikkeld, het
gevoel om opgesloten te worden... je zult
kennissen tegenkomen, ze hoesten niet,
ze zijn in orde, het kan geen kwaad om
hun handen te schudden. Een paar
knuffels, je maakt een grapje, en dan ga
je naar de jouwe.
Je ziet me niet, je voelt me niet, toch heb
je me meegebracht. In het midden van
jouw familie kies ik rustig mijn nest... ik
val na een paar dagen aan, je
vrouw/vriendin is uitgeput, haar
lichaam is zwaar.
Niets alarmerend denk je, het is een
verkoudheid. Ik heb koorts en hoest
gegooid, maar je blijft blind en doof.
Van binnen controleer ik alles, als een tovenaar ga ik een ritje maken... Kijk daar, ze
stikt, ze stikt, ze raakt in paniek, ze lijdt, je neemt contact op met de hulpdiensten,
zonder te begrijpen dat het haar tijd is!
In het ziekenhuis ben ik een koning, hier praten ze alleen over mij, ze vrezen me
allemaal, ik weet het, verpleegkundigen, dokters, ambulanciers..., ik maak ze
allemaal bang!
Je vrouw/vriendin wordt steeds zwakker, maar geen middelen, geen plaatsen, geen
beademing, geen maskers.
Geen steun, geen familie, ze ligt alleen op de bodem van haar bed.
Ik voel dat ze bang is, ze huilt, ze heeft het koud, ze voelt zich eenzaam, het is donker,
ze zegt dat ze van je houdt.
Ze valt in slaap, ik val harder aan! Alles gaat allemaal aan. Honderdtachtig hartslag,
vijfentwintig bloeddruk, geen lucht, en dan niets meer.... Ik heb besloten, dat ook
voor haar zal de slaap eeuwig zijn.
Je kon geen afscheid nemen, net als alle anderen, nam ik haar mee in het donker.
Er zal nooit meer een volgende keer zijn. Je was toch gewaarschuwd, hé?
Mijn naam is Covid-19, en vanavond met jouw hulp heb ik je helft vermoord!
Jij hebt alleen nog je ogen om te huilen...
Blijf in uw kot - respecteer de regels in uw eigen belang of iemand die u lief is...
Eigenbelang of egoïsme... dat ken je toch !
Ik wou dat vijf van mijn contacten dit bericht kopiëren en publiceren.
This is a wake-up call voor het kleine groepje die het nog steeds niet willen
begrijpen, misschien op deze manier wel !
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HOE(ON)SCHULDIG

is vapen?

Vapen, óf dampen met een e-sigaret: sommigen vinden het een
gezonder alternatief voor de klassieke sigaret met tabak. Maar zijn
e-sigaretten wel zo veilig, laat staan gezonder? En kan de e-sigaret
dienen als hulpmiddel om te stoppen met roken?
Wat is vapen of dampen ?
Met een e-sigaret, ook wel 'vape' of vaper' genoemd, inhaleer je
nicotine in via damp in plaats van via rook. Je ademt dus geen teer of
koolstofmonoxide in, de twee meest schadelijke ingrediënten in
tabaksrook. Maar dat wil niet zeggen dat vapen gezonder is. Esigaretten werken door de
verhitting van een vloeistof. Je
verdampt en inhaleert een mengsel
van glycerine, propyleenglycol,
nicotine en smaakstoffen. Er komt geen teer of koolstofmonoxide
aan te pas, maar je ademt wel reactieve zuurstofverbindingen en
metalen in, zoals nikkel, lood en chroom, waarvan de meeste schadelijk zijn voor de longen.
Onvoldoende research
E-sigaretten kwamen oorspronkelijk op de markt als hulpmiddel om te stoppen met
roken. Ze worden voorgesteld als veilige alternatieven, maar eigenlijk zijn er nauwelijks
toxicologische of langlopende veiligheidstests gebeurd.Ook de risico's op lange termijn
zijn nog niet volledig in kaart gebracht. Zo wijst Amerikaans onderzoek uit dat esigaretgebruik het risico op luchtwegaandoeningen verhoogt. Artsen zien ook op korte
termijn al problemen opduiken, zoals irritaties in de mond of keel. Er zijn ook steeds
meer aanwijzingen dat de e-sigaret voor jongeren een opstapproduct is naar gewone
sigaretten. De vele smaakjes maken het aantrekkelijk, het is makkelijk verkrijgbaar en
relatief goedkoop.
Kan de e-sigaret je helpen stoppen met roken?
Veel 'vapers' zijn (ex-) rokers. Ze gebruiken de e-sigaret om te stoppen met roken. Dat
kan, door de nicotine in de vloeistof geleidelijk af te bouwen, het liefst onder
begeleiding van een erkend tabakoloog. Of de e-sigaret als rookstopmiddel beter werkt
dan andere middelen, is nog niet voldoende bewezen. Een kritische kijk op vapen blijft
nodig. Wie vapen verkiest om te stoppen met roken, doet dat best onder begeleiding.
En wie vapen ziet als een 'gezonde' vorm van roken, ziet het iets te rooskleurig.
LAAT JE BEGELEIDEN DOOR EEN ERKENDE TABAKOLOOG.
Je kunt kiezen tussen begeleiding in groep of individueel, en zelfs telefonisch en online.
Als je in Vlaanderen woont, betaal je maar een deel van de kosten. Hoeveel je precies
betaalt, hangt af van je situatie (verhoogde tegemoetkoming of niet), het soort
begeleiding (individueel of in groep) en de duur van de begeleiding.
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De Slag om Frankrijk.
Is het militair offensief dat Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog in mei en juni
1940 tegen de Lage Landen en Frankrijk uitvoerde. De aanval op 10 mei 1940
betekende het einde van de Schemeroorlog. Het offensief bestond uit twee
opeenvolgende operaties : Fall Gelb en Fall Rot.
In de eerste fase, Fall Gelb, rukten Duitse pantsereenheden snel en verrassend door
de Belgische Ardennen op naar Het Kanaal en sneden daarmee de Britse en Franse
troepen af die naar centraal België waren opgemarcheerd. Het lukte de Britten
echter om de British Expeditionary Force en vele Franse soldaten in Operatie
Dynamo uit Duinkerken te evacueren, zij het met achterlating van al het materieel.

Evacuatie uit Duinkerken

De Strategie

1940

Na de Duitse overwinning in Frankrijk bood Hitler de Britten een vredesvoorstel
aan, maar de nieuwe Britse premier Winston Churchill peinsde er niet over dit aan
te nemen. Hierop besloot Hitler tot een invasie van Groot-Brittannië. Wanneer de
Wehrmacht eenmaal, met voldoende manschappen en militair materieel, vaste voet
op Britse bodem zou hebben, zou het betrekkelijk kleine Britse thuisleger
hoogstens nog symbolisch tegenstand kunnen bieden tegen de geoefende Duitse
troepen.

-9Problemen voor de Duitsers
De Duitsers hadden echter te maken met twee problemen voor een succesvolle
uitvoering van het invasieplan. Het eerste probleem was onmiddellijk het grootste,
namelijk het feit dat het Verenigd Koninkrijk de zee beheerste. De relatief kleine
Kriegsmarine was niet opgewassen tegen de veel grotere Royal Navy. Dit feit maakte
Het Kanaal in feite een enorme waterlinie. Zelfs met een luchtoverwicht, waren de
Duitsers nooit in staat om ongezien en snel een aantal divisies over te zetten.
Hiervoor waren enkele tientallen, zo niet honderden schepen nodig.
Het was de Luftwaffe onmogelijk om het luchtruim zo lang vrij te houden en
tegelijkertijd af te rekenen met de Britse vloot. Het tweede probleem lag in het feit
dat Duitsland niet over de vereiste landingsvoertuigen beschikte. Bovendien was de
Engelse kust bijzonder ongunstig om te landen, o.a. door een verschil in hoogwater
van 3 à 5,5 uur bij een landing op een breed front, waardoor de Duitsers óf-ongunstig
tij moesten landen, óf van gelijktijdige landingen afzien.
Om onder deze voowaarden de overwinning te behalen bestonden slechts twee
kansen:
• Het Verenigd Koninkrijk en zijn inwoners zo compleet uit te putten dat ze zelf om
vrede zou vragen.
• De Royal Air Force nagenoeg compleet vernietigen. Dit zou ervoor zorgen dat de
Luftwaffe zich volledig kon focussen op het tijdelijk vrij houden van Het Kanaal.
Bovendien opende het de mogelijkheid
om
over
te
gaan
tot
luchtlandingen, waardoor Duitse parachutisten bruggenhoofden konden
slaan voordat de grote invasiemacht aan land kwam. Eenmaal geland op Britse
bodem was het voor de Britten vrijwel onmogelijk om de op dat moment
superieure Wehrmacht af te stoppen.
De Duitse invasiemacht zou in drie "Gruppen" (groepen) worden verdeeld :
• Gruppe A zou ter hoogte van Lyme Regis moeten landen en oprukken over de as
Lyme Regis - Taunton - Burnham-on-See ( zo zou Cornwall van de rest van
Engeland worden afgesneden) - Bristol - Gloucester - Birmingham - Nottingham Lincoln - Huil.
• Gruppe B moest bij Christchurch landen en oprukken naar Southampton - Oxford
- Northampton - Cambridge en Ipswich om Londen te omsingelen.
• Gruppe C ten slotte zou bij Hastings aan land gaan en Londen aanvallen.
Gruppe A zou bijstand bieden met één tankdivisie,
Gruppe B zou twee tankdivisies bevatten en Gruppe C zou hoofdzakelijk uit
infanteriedivisies worden samengesteld.
Behalve drie tankdivisies schatten de Duitsers nog minimaal tien tot vijftien
infanteriedivisies nodig te hebben, eventueel gesteund worden door een
luchtlandingsdivisie ("Fallschirmjäger). Het luchttransport vormde echter een groot
probleem. Door de grote verliezen boven Nederland in mei 1940 - zeker de helft van
de 480 boven Nederland ingezette transportvliegtuigen gingen verloren - was er
een tekort aan transportvliegtuigen ontstaan.
Gezien de Duitsers totaal niet over voldoende landingsvaartuigen beschikten,
zouden de infanteriedivisies met gewone omgebouwde en ontkopte Rijnakers
worden aan land gezet. De tankdivisies en al het andere materieel zouden gedragen
worden door Duitse Siebel-ferry's, aangedreven door twee propellers.
Feit was dat in ieder geval de Britse Royal Air Force eerst moest worden
uitgeschakeld.
Dit dient te gebeuren door de RAF uit de tent te lokken met het bombarderen van
doelen die ze wel zeer noodzakelijk moesten verdedigen.
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jagers worden aangevallen.
De veel grotere Duitse Luftwaffe zou deze uitputtingsslag uiteindelijk moeten
winnen.
Britse voorzorgsmaatregelen
De Britten zagen dit aankomen, en
voerden hun vliegtuigproductie op tot
het maximum, en trachten zo veel
mogelijk piloten op te leiden. Een niet
onbelangrijke hulp voor de Britten was
dat ook veel uitgeweken piloten van
bezette landen als Polen en Frankrijk
zich bij de RAF meldden. Daarnaast
vlogen veel vrijwilligers uit de Verenigde
Staten voor de RAF. Begin augustus
1940 op het hoogtepunt van de "Slag om
Engeland" dienden al 29 Belgen bij een

operationeel
RAF-squadron.
Zuidoost-Engeland
werd
overdekt met een zeer dicht
netwerk van vliegvelden en
radarstations. Radar was een
belangrijk Brits voordeel. De
Britten hadden al een redelijk
goed
functionerend
radarsysteem.
De
Duitsers
hadden niets vergelijkbaars en
zaten op dit gebied nog in de experimentele fase. Ook werden voorbereidingen
getroffen om een Duitse invasiemacht te kunnen weerstaan, wegwijzers werden
onleesbaar gemaakt, mosterdgas werd klaargemaakt en 35 divisies concentreerden
zich in Zuidoost-Engeland.
Dit zeer dicht netwerk van radar en de helden van de RAF, hebben de overwinning
bepaald van de "Slag om Engeland".
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In eerste instantie wilde Hitler Engeland al op 5 juli 1940 aanvallen, maar
omdat de Royal Air Force nog niet uitgeschakeld was, werd die datum keer op
keer verschoven.
De Slag om Engeland
Op 10 juli 1940 begon de Luftwaffe de RAF te provoceren met aanvallen op de
scheepvaart in Het Kanaal. Toen de Britten Het kanaal voor de scheepvaart
sloten, kozen zij een ander doel. Op 27 juli werden torpedojagers te Dover
aangevallen, maar wederom verplaatsten de Britten het doel. Dit kat - en
muisspelletje ging door tot Raeder en Göring er genoeg van kregen. Vanaf 12
augustus begon de Luftwaffe radarstations en vliegvelden aan te vallen. De RAF
verdedigde deze en wist de Duitsers enorme verliezen toe te brengen, terwijl
het radarnet intact bleef. Zelfs leden de Engelsen echter ook verliezen, die zelfs
de Duitse verliezen benaderden.
Deze overwinningen brachten de RAF ook echter aan de rand van de afgrond.
Niet zozeer een gebrek aan vliegtuigen, maar een gebrek aan piloten begon een
beperkende factor te worden. De opleidingsscholen konden begin september
maar de helft leveren van het aantal dat was uitgevallen door
oververmoeidheid
of waren gesneuveld. Op 25 augustus 1940 voerde de RAF een
bombardementsvlucht uit op Berlijn, die echter weinig schade aanrichtte. Deze
actie diende de Duitse aandacht te verleggen van het militaire kwetsba re
zuiden naar Londen. Hermann Göring, die had verzekerd dat geen bom op
Duitsland zou vallen, leed gezichtsverlies en werd door een woedende Hitler
op het matje geroepen.
De Britten moesten worden gestraft voor deze brutaliteit. De Britse vliegvelden
waren nu niet meer het eerste doel, in plaats daarvan zouden de steden nu
worden aangevallen. De Britten kregen opeens de tijd om hun militaire
vliegvelden te herstellen en om meer piloten op te leiden. Grote vloten
bommenwerpers begonnen vanaf 7 september 1940 Londen en andere steden
als Coventry, Birmingham en Manchester te bombarderen. Tijdens dit eerste
bombardement werden vooral de havens van Londen zwaar beschadigd. De
eerste slag was voor Duitsland. De Britse RAF werd verdeeld over meerdere
vliegvelden in Groot-Brittannië. Hierdoor hadden zij even wat rust.
Gevolgen
De Duitse Luftwaffe zou hier nooit meer geheel van herstellen. G öring bleef
aan, maar leed een gevoelig gezichtsverlies. Hoge legerleiders, zoals Raeder,
bevolen een andere strategie, namelijk het treffen van de Britten in hun
steunpunten en koloniën. Er volgden operaties tegen Gibraltar, Malta, Kreta en
Egypte, gevolgd door een penetratie in het Midden-Oosten, waar de Arabische
bevolking hen goed gezind was.
Eventueel kon in samenwerking met Japan, India worden aangevallen.
Hierdoor zou Stalin het benauwd krijgen wegens het risico van meerdere
kanten aangevallen te worden, en zou Engeland zo geïsoleerd raken dat een
nieuwe poging met een herstelde Luftwaffe kon slagen tegen het murw
gebeukte land.
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• In Normandië. In november 1940 was Mussolini zijn oorlog in
Griekenland begonnen, die hijechter dreigde te verliezen. Deze zaak
eiste de primaire aandacht van Duitsland op, aangezien het zich niet
kon permitteren de Balkan te verliezen.
• Daarnaast begonnen de Russische eisen steeds onredelijker te
worden, terwijl stukken van Finland, de Baltische staten, en Oost Moldavië door de Russen werden ingepikt.
• Ten derde was Hitlers primaire doel eigenlijk altijd al geweest om
Lebensraum in het Oosten te verwerven en niet om Engeland en West Europa te bezetten. Dat deed hij eerder om in de rug gedekt te zijn als
hij zijn aandacht aan Rusland ging wijden.
.Aangezien de Britten binnen afzienbare tijd niet tot overgave of vrede
te dwingen waren, begon Hitler zijn geduld te verliezen en was bang dat
de Russen te veel de tijd kregen om hun leger op peil te brengen. Hitler
besloot daarom tot een directe aanval tegen Rus land in 1941 de Operatie
Barbarossa, en liet Engeland voorlopig met rust.Hierdoor zouden echter
vanuit Engeland duizenden luchtaanvallen tegen Duitsland volgen.
Bovendien konden de geallieerden de zeeroute naar Moermansk blijven
gebruiken om Stalin te bevoorraden met militair materieel. Dit hielp in
aanzienlijke mate mee dat het Rode Leger kon doorvechten in 1941.
Uiteindelijk zou Engeland als springplank dienen voor de grootste
invasie ooit in Normandi ë.
Geallieerde bombardementen op Duitsland
Op 3 maart 1943, gebeurde er iets wat de dimensionale verhalen over
de koelbloedigheid van de Londenaren eigenlijk definitief naar de
prullenbak werd verwezen. In die dagen waren Britse en Amerikaanse
bommenwerpers op hun beurt begonnen met aanvallen op Duitse
steden.
In de Britse hoofdstad ontstond daardoor angst voor bloedige
wraakacties van de Duitsers. Die angst was zo groot dat toen op die
fatale woensdagavond de sirenes loeiden; duizenden mensen in paniek
raakten en elkaar omverliepen bij de ingang van het metros tation
Bethnal Green. Het zou de hele avond duren om de slachtoffers te
bergen. Toen dat eindelijk was gelukt, stond het dodental op 173
personen, onder wie 62 kinderen.
Duidelijk is in ieder geval dat de Britten liever geen afscheid nemen van
de glorierijke verhalen over de spirit van de "Blitz". En dat zij evenmin
veel belangstelling hebben voor de ooggetuigenverslagen die doen
vermoeden dat in een stad als Berlijn, eigenlijk niet minder sto ïcijns
werd gereageerd op de massale geallieerde bombardementen. Operatie
Seelöwe - Wilipedia & WO II. Bombardement op Londen / Kunst en
Cultuur.
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Slaaptips voor piekeraars
Twintig procent van de mensen tussen 18 en 65 jaar slaapt slechter sinds de
uitbraak van de coronacrisis. Vaak heeft dit te maken met zorgen of angst.
Slaapexperten Inge Declercq en Filip Raes (U-Antwerpen)geven tips.
Elk zijn eigen slaaptechniek
"Er zijn veel soorten
slapeloosheid",
zegt
slaapexperte
Inge
Declercq. "De één heeft
moeite om in te slapen,
de ander slaapt onrustig
of wordt te vroeg
wakker. Daarom zal er
nooit één techniek zijn
die
voor
iedereen
werkt." Tips uittesten en
kijken wat werkt voor
jou is dus de boodschap.
Wat
voor
iedereen
belangrijk is: je hoofd
leegmaken voor je naar
bed gaat. Een serie
kijken,
boek
lezen,
dansen, vrijen, joggen,
yoga, wandelen, een
warm bad, met je
huisdier spelen, of lichaamsoefeningen,…. Gun je geest de tijd om de drukte
van de dag los te laten voor je aan de nacht begint.
Maak een tijd en een plek voor alles
Ons brein heeft de neiging om plaatsen te associëren met plezier, werk, rust of
stress. Hou daarom ook je slaapkamer zoveel mogelijk buiten je dagelijkse
activiteiten en ga er alleen naartoe om te slapen. Zo associëren je lichaam en je
slaapkamer vooral met rust. Vermijd ook om in bed nog naar tv te kijken of op
het internet te surfen. Voor wie moeilijk slaapt is dat zeker geen aanrader.
Bekijk ook liefst geen nieuws meer na 21 uur. Het maakt je onrustig op een
moment dat het tijd is voor rust in je hoofd. En bekijk al helemaal geen
nieuwsupdates vanuit je bed op je gsm: het blauwe licht brengt je biologische
klok alleen maar meer in de war .
Piekerdozen en piekerkwartiertjes
De coronacrisis beheerst het nieuws en ieders leven. Het is dus zeker niet abnormaal om je onrustig te voelen in deze tijden. Je mag daar ook tijd en aandacht aan
geven. Als je een piekeraar bent, kan je er voor kiezen om het gepieker toe te laten,
maar alleen onder bepaalde voorwaarden. Doe het piekeren liefst bewust en
vooral: overdag. Maak bijvoorbeeld een piekerhoekje of -zetel weg van je
slaapkamer en geef jezelf elke dag een piekerkwartiertje.
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weer bezig”. Zo ga je de acute stressreactie van je lichaam tegen.
Laat je angst los voor het slapengaan
Misschien helpt het ook om je angsten op te schrijven en te bedenken wat de
positieve kanten kunnen zijn. Of bewaak je slaaptijd door een piekerdoosje te
maken: ge schrijft je zorgen in een paar woorden op en stopt ze in een doosje
voor je naar bed gaat. Zo geef je piekergedachten even aandacht en besluit je ze
daarna weg te leggen voor een later moment. Of zeg bij het slapengaan resoluut
tegen jezelf: “Mijn dagen worden beheerst door dit probleem en dat is genoeg. Er
is geen reden om er ook 's nachts mee bezig te zijn.” Test daarnaast ook de
slaaptechnieken die je hieronder vindt en slaap lekker
SLAAPTECHNIEKEN ON UIT TE TESTEN
Reis in je hoofd
Ga terug naar een moment op vakantie. Probeer je zoveel mogelijk details voor
de geest te halen: het lekkere eten, de frisse lucht, de zon op je gezicht, wie er
bij je zat, hoe je je voelde. Hoe levendiger en gedetailleerder, hoe beter. De
ontspannende beelden verminderen de activiteit in overactieve
hersengebieden, die ervoor zorgen dat je wakker ligt. Daardoor val je sneller in
slaap.
Als-dan plan
Probeer je stap voor stap in te beelden hoe
je 's avonds naar bed gaat. Verbeeld je eerst
hoe je tot rust komt, door aangename kleren
aan te doen of door een tas thee te drinken.
Beeld je in hoe je je tanden poetst en nadien
hoe je in bed kruipt, onder een zacht deken.
Beeld je in dat je je ogen sluit en voelt hoe
heel je lichaam zich ontspant. Bij elke stap
maak je gebruik van een 'alsdan plan',
bijvoorbeeld: Als ik gemakkelijke kleren
aandoe, dan voel ik de stress van mij
afglijden.
Cognitieve shuffle
Kies een neutraal woord van minstens vijf
letters, bijvoorbeeld 'zebra'. Zoek daarna
een nieuw woord dat begint met de eerste
letter van 'zebra'. Probeer je het woord zo
goed mogelijk visueel in te beelden. Zoek na
een paar seconden een nieuw woord, dat
begint met dezelfde letter. Gebruik je
fantasie! Vind je geen nieuwe woorden meer,
keer dan terug naar je sleutelwoord en ga
verder met de tweede letter.
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Jaarlijks worden er in ons land meer dan 30.000 fietsdiefstallen geregistreerd. Het
feitelijke aantal ligt stukken hoger. De dieven zijn zowel 'professionals' die de buit
verkopen als gelegenheidsdieven.
Wil je vermijden dat ook jouw fiets in deze statistieken terechtkomt? In deze
folder vind je alvast enkele handige tips.
De aanschaf van een fiets
Koop nooit een gestolen fiets. Heling is, net zoals fietsdiefstal, strafbaar. Werk hier
dus niet aan mee. Koop je fiets bij een erkende fietsenhandelaar Zo weet je dat je
geen gestolen fiets koopt.
Koop je een tweedehands fiets bij een particulier, handelaar of op een fietsenmarkt?
Stel dan samen met de verkoper een aankoopbewijs op. Vermeld steeds volgende
zaken:
•
het aankoopbedrag
•
de omschrijving
•
eventueel het framenummer van de fiets of nummer gravure
•
de legitimatie en naam van de verkoper
Herken een gestolen Fiets
Een gestolen fiets is niet altijd makkelijk herkenbaar, en toch...
Let extra op wanneer:
• een montageplaat van een goedgekeurd slot is achtergebleven, zonder spoor
van een slot
• een nieuwe fiets geen gemonteerd ringslot heeft
• een ringslot zwaar beschadigd is, sporen van braak vertoont en niet meer
functioneert
• er deuken aan het spatbord zijn en lakschade aan de kader, daar waar een slot
hoort te zitten
• de klever van de leverancier verwijderd of overschilderd is
• de kader zichtbare slijpplekken vertoont, van het verwijderen, van een eerder
gegraveerd rijksregisternummer
Tot slot: veel nieuwere fietsen hebben een framenummer en barcode in het frame
staan. Ris die geheel of gedeeltelijk verwijderd zijn, is de fiets niet identificeerbaar.
Het juiste slot voor je fiets
Een goed ringslot is niet zo maar open te maken, maar een fiets die niet vastgelegd
is aan een hek of paal kan nog wel worden meegenomen, bijv, op een aanhangwagen.
Om je fiets aan de 'vaste wereld' te binden, koop je best een extra slot. Beugel -,
vouw- of kettingsloten zijn hiervoor zeer geschikt. Deze steek je door het wiel en
frame. Daarna maak je het slot vast aan een fietsrek, hek of paal.
Een dief gaat altijd op zoek naar het zwakste deel van de beveiliging. Let er dus op dat de
voorziening waaraan je je fiets bevestigt stevig genoeg is.
Een goed slot
Om een tweewieler op de juiste manier te beveiligen, is de aanschaf van
een goed slot heel belangrijk. Deze zijn herkenbaar aan het RRT keurmerk
waarbinnen
categorieën van 1 tot en met 4 de preventiewaarde van het slot aangeven.
Bekijk voor het kopen van het juiste slot welke categorie op jouw situatie
van toepassing is.
•
Categorie 1: Voor plaatsen met een minimaal diefstalrisico.
•
Categorie 2: Voor als je fiets wat langer onbeheerd blijft.
•
Categorie 3: Voor plaatsen maar het diefstalrisico hoog is.
•
Categorie 4: Voor als je tweewieler bij wijze van spreken onder uw neus
weggehaald wordt.
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Het RRT-keurmerk kent verschillende beveiligingsniveaus die worden aangeduid
met sterren. Dat sterrensysteem merkt simpel. Hoe meer sterren een
slot heeft, des te beter is de beveiligingswaarde. Naarmate het aantal
sterren toeneemt, worden de testen op het lot ook steeds zwaarder.
Ook worden er andere gereedschappen gebruikt bij het testen van
sloten met de hoogste beveiligingscategorie. Meer uitleg over het
sterrensysteem en de lijst met goedgekeurde sloten is te vinden op
www.stichtingart.nl,
Je vindt er een dagelijks geactualiseerde lijst met goedgekeurde sloten per
tweewielercategorie. Daarnaast kan je ook een exemplaar bekomen via VELOPRO
EUROPE op het nummer ++31 (0)70 333 737.
Op de Belgische markt vind je een groot aantal sloten die het RRTkeurmerk bezitten. Vraag ernaar bij uw lokale fietsenhandelaar.
Gebruik je slot
Je hebt nu een fiets en een goed slot. Vergeet het niet te
Gebruiken, ook al stal je maar even je fiets.
Zet hem ook altijd op slot zelfs bij u thuis .
Registreer je fiets
Het is belangrijk dat je zoveel mogelijk kenmerken van je flets weet en dat ze
eventueel ook op de fiets zichtbaar zijn. Een goede methode om je fiets te
registreren, is het graveren van je rijksregisternummer in het kader. Uit de praktijk
blijkt dat dit zin heeft. Daarnaast is ook de fietspas een nuttig middel.
Laat je Fiets graveren
Een gegraveerde fiets is een herkenbare fiets. Dat maakt hem minder aantrekkelijk voor
de professionele dief omdat er een visuele identiteit op zit en dus moeilijker te verkopen
is. Wordt hij na een diefstal toch teruggevonden dan ben je als eigenaar snel te vinden.
Hoe wordt je fiets gegraveerd?
Met een graveermachine wordt je rijksregisternummer op een zichtbare plaats
in de kader gegraveerd. De gravure wordt extra benadrukt door een opvallende
sticker. Past het graveerapparaat niet op de kader, dan wordt het
rijksregisternummer
via
een moeilijk te verwijderen sticker op de kader gekleefd.
Waar kan ik mijn fiets laten graveren?
Informeer je eerst bij de gemeente of lokale politiedienst. Het zou kunnen dat zij
reeds over een fietsgraveertoestel beschikken. Is dit niet het geval, dan kan je zeker
terecht op één van de ontelbare fietsevenementen. Meestal is daar de fietsgraveer
drive-in van de FOD Binnenlandse
Zaken aanwezig, net als bij de lokale preventiediensten graveren ze gratis de fiets.
(meer info: wwwi.besafe.be)
Wat heb ik nodig om hem te laten graveren?
Samen met je fiets heb je een geldig legitimatiebewijs nodig, waarop je
rijksregisternummer vermeld staat.
Je gegraveerde fiets verkopen
Wil je nadien je gegraveerde fiets verkopen, vermeld dan uitdrukkel ijk het
gegraveerde nummer op het verkoopbewijs dat je samen met de koper opstelt.
Fiets toch gestolen?
Doe steeds aangifte. Dat kan je rechtstreeks bij het politiekantoor, en sinds begin 2007 ook
online.
Het e-loket voor de aangifte van fietsdiefstal vind je terug op de website van jouw lokale
politie
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