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Onze Agenda 

 

 

Don 26 sept 14.00u Bedrijfsbezoek brouwerij Bockor te Bellegem 

Zat 05 okt 15.00u Herdenking Tervaete 

Zat 12 okt 09.30u Nationale Dag Mars & Mercurius te Brussel 

Din 15 okt 

 

10.00u Voordracht “Land en Zee” over nationaal 

voedselevenwicht door Bruno Van de Walle gevolgd door 
een lunch 

Woe 30 okt 20.00u Feest van het licht in het Provinciaal Hof te Brugge 

Vrij 01 nov 09.30u Herdenking slachtoffers WOI & WOII – OLV kerk/ Centrale 
begraafplaats Brugge 

Don 7 nov 09.00u Bezoek aan Paardevisser te Oostduinkerke en basis 

Koksijde (Nieuwe helicopters NH90). 

Maa 11 nov 11.00u Herdenking Wapenstilstand WOI aan het ruiterstandbeeld 
Koning Albert I te Brugge 

Vrij 15 nov 10.20u Koningsdag – Te Deum in de Sint Salvatorskathedraal te Brugge 
achteraf receptie in het Provinciaal Hof  

Din 26 nov 19.30u Galaconcert Militair Commando West-Vlaanderen 

Zat 14 dec 

 

10.30u Jaarlijkse academische zitting in het Provinciaal Hof met 

als thema “CHINA” 

Eigen activiteiten M&M Brugge W.VL. staan in vetjes. 
Raadpleeg ook onze website http://mmbrugge.be voor eventuele wijzigingen en 

foto’s van de voorbije activiteiten. 
 

 

 

http://mmbrugge.be/
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Woordje van de Voorzitter 
 

 

 

 

In mijn vorig woordje had ik het in de inleiding over de aanslepende winter en de zomer die 
zachtjes op komst was en ik eindigde met de hoop dat de beloning (de zomer) misschien 
straks komt. Om van een beloning te spreken! Wat een zomer hebben we achter de rug? 

Spijtig genoeg achter de rug en nu nog een “Indian summer” en het jaar kan niet meer 
stuk. Ondertussen is op internationaal vlak de situatie spijtig genoeg nog altijd stuk. Overal 
zijn er oorlogshaarden waarvan deze in Syrië het dichtst bij huis is. Hoewel de situatie in 
Tunesië, Libië en Egypte er rustig schijnt te zijn is dit misschien alleen maar omdat ze de 

media niet haalt. In Syrië liep de spanning op tot wanneer een meesterlijke zet iedereen tot 
een zekere rust bracht. Wat zijn de Russen toch uitzonderlijke schaakspelers! Laat ons nu 
hopen dat een vreedzame oplossing vlug een einde maakt aan het wapengekletter. 
 

In ditzelfde woordje had ik het ook over de reis naar Oxford. Deze reis die we in juli gepland 
hadden is jammer genoeg niet kunnen doorgaan door het te laat aankondigen te wijten aan 
vertraging in de voorbereiding. De jaarlijkse BBQ die dit jaar doorging in Middelburg was 
een waar succes, een zeer mooi stadje in een even mooie natuur en met mooi weer als 

toemaatje. De inschrijvingen voor het bezoek aan de brouwerij BOCKOR lopen goed binnen 
en alles doet vermoeden dat deze dag een schot in de roos is. 
  
In oktober zijn twee activiteiten aangekondigd. Eerst en vooral de nationale dag die er 

atypisch maar zeer sympathiek uitziet. De activiteit is georganiseerd door onze Brabantse 
vrienden en er is een bus voorzien die ons naar Brussel zal brengen. Een paar dagen later 
zijn wij weer aan de beurt met een conferentie en een lunch in de gebouwen van de 
Marinebasis te Zeebrugge. 

 
Vooraleer het jaar af te sluiten met de traditionele academische zitting, gaan we nog een 
bezoek brengen aan de luchtmachtbasis te Koksijde. Vooraf ’s morgens staat een 
demonstratie van een paardenvisser op het strand te Oostduinkerke op het programma. 

Vergeten we zeker niet de academische zitting op 14 december in de raadszaal van het 
Provinciaal Hof. Deze maal zal het thema niet handelen over Europa maar eerder mondiaal 
zijn. De spreker is professor Jonathan Holslag, internationaal bekend China en Verre Oosten 
kenner die we regelmatig op TV zien en op radio horen. 

En zo zit het jaar 2013 erop en staat het programma 2014 volop in de steigers. 
 

 
Brugge, 16 september 2013 

François Crepain 
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Terugblik op onze voorbije activiteiten 
 

 
Woensdag 15 mei – bezoek aan het WAASLAND: een welvarende regio met een 

bloeiende haven. 
De bus vertrok onder een schuchter zonnetje met de deelnemers (30) richting Beveren. Het 
was 09.15u toen we zoals voorzien in het cultuurcafé “Ter Vesten” werden verwelkomd door 
onze gids. De koeken en de koffie stonden ons op te wachten. Na een korte wandeling 

onder de leiding van de gids die onze aandacht vestigde op het gesmeed ijzeren hekken en 
de symboliek die erin verschuild is, kwamen we tot aan het kasteel Cortewalle. Dit gebouw 
werd naar alle waarschijnlijkheid opgetrokken door de Gentse families Vijd en Triest op de 
plaats aangeduid “te Walle” .De huidige naam Cortewalle zou de vereenvoudiging zijn van 

het Franse “Cour te Walle”.Dit kasteel met een mooi maar sober uitzicht verbergt echter 
achter zijn muren een prachtig interieur. De gids die werkelijk een schat van informatie 
bezit kan ons door zijn levendige en soms ludieke vertelkunst boeiend rondleiden  zowel 
door alle zalen heen maar ook terzelfder tijd door de geschiedenis van dit wondermooi 

kasteel dat vanaf het einde van de 19de eeuw door de grafelijke familie de Brouchoven de 
Bergeyck werd bewoond. Wanneer de weduwe van graaf Charles, Josephina Cornet d’Elzius 
de Peissant sterft in 1960, blijft het kasteel zo goed als leeg staan, tot in 1965 de 
erfgenamen een akkoord bereiken met de gemeente Beveren en wordt het aangekocht voor 

de som van 17.000.000 BEF(421.419 €). Met het bezoek aan de zaal waar het immens 
grote Aubussontapijt ligt eindigt de rondgang van het kasteel.  
Na dit zeer boeiende bezoek worden we opgewacht in het vroegere koetshuis voor het 
aperitief gevolgd door een zeer smakelijke 3-gangenmenu met koffie als afsluitertje. 

Om 14.30u zijn we allen met een goed gevulde maag terug op de bus voor een geleid 
bezoek door het havengebied. En weer maakte de gids van deze tocht een zeer interessant 
overzicht van de verschillende activiteiten in dit enorm bruisende havengebied, waar 
goederen worden gelost en geladen, bewerkt, opgeslagen in loodsen en klaargemaakt voor 

transport. We hadden ook het geluk van een groot vrachtschip te zien versassen, terwijl we 
de nodige uitleg kregen in het sluizencomplex van Kallo. Nog steeds was het weer ons 
goedgezind hoewel er wat dreigende wolken kwamen opzetten. En het is pas toen we uit de 
bus stapten aan de ingang van het Liefkenshoek Fort dat het begon te regenen. Maar dit 

was niet zo erg vermits we in de cafetaria van het fort van een lekker streekbiertje konden 
genieten. Wie dacht dat het bezoek aan het fort er zou uitzien zoals alle bezoeken aan 
forten of militaire vestingen kwam bedrogen uit. Oorspronkelijk was het gebouwd samen 
met het fort van Lillo tussen 1577 en 1583. Het oudste deel van de nog aanwezige 

gebouwen dateert uit de periode van Napoleon en dit gebouwencomplex werd nu 
omgetoverd tot een zeer leerrijk belevingscentrum. Hierin staan de intrigerende 
geschiedenis van het fort en de eeuwenlange strijd van de mens tegen het water centraal. 
Overstromingen en inpolderingen, oorlog en vrede, het ontstaan van grenzen, visserij en 

landbouw vormen een boeiend verhaal dat met de nodige uitleg van de gids weer tot leven 
kwam.  
Ondertussen was het 17.00u geworden en konden we weer zonder regen de bus in richting 

Brugge. 
Het was een prachtige uitstap en zoals het gezegd wordt maar ook gemeend is: de 
afwezigen hadden ongelijk.  
 

            FC 
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Maandag 10 juni – Voordracht “Olie- en gasexploitatie in de Zuidelijke Noordzee 

door Dr. Hans Ryckborst in de Marinebasis van Zeebrugge 
 
Op maandagmorgen 10 juni werden een 50 tal deelnemers ontvangen in de zaal Kamina 

van de Marinebasis te Zeebrugge voor een nieuwe voordracht in onze reeks over “energie”.  
Dr. Hans Ryckborst verraste de aanwezigen met een zeer goed gedocumenteerde 
voordracht over de ontginning van olie en gas in onze onmiddellijke omgeving. De huidige 
ontginning vindt offshore voornamelijk plaats in het Nederlandse deel van de Noordzee dat 
57.000 km² beslaat. Het Belgische deel beslaat slechts 2.100 km² waarvan 270 km² in 
beslag genomen worden voor offshore windmolenparken. 
 
Na een kort geschiedkundig overzicht beginnende met de door Napoleon zelfgeschreven 

Mijnwet die in 1810 werd ingevoerd voor de ontginning van delfstoffen zoals steenkool, 
bruinkool, aardolie, zout en mergel en de uitbreiding in 1958 tot de offshore territoriale 
wateren werd overgestapt naar een overzicht van de bestaande reserves.  
 

Daarbij kwam duidelijk naar voor dat de huidige gekende Nederlandse gasvoorraden zowel 
onshore als offshore vanaf 2025 strek zullen verminderen. Uit geologisch onderzoek blijkt 
het vermoeden echter dat zowel in België, Nederland, Noord-Duitsland en Groot-Brittannië 

grote hoeveelheden schaliegas 

beschikbaar zijn in de ondergrond ter 
compensatie. 
Het vrijkomen van schaliegas werd in 
1969 ontdekt tijdens een ondergrondse 

kernproef in West Colorado op een 
diepte van 7000 feet. In de jaren 70 en 
80 van vorige eeuw werd door twee 
technologische vernieuwingen, 

horizontaal boren en hydraulic fracturing 
(hydraulisch breken of scheuren) het 
ontginnen van schaliegas een minder 
gevaarlijke onderneming. Door de 

groeiende exploitatie van schaliegas in 
de USA daalden de prijzen van het 
natuurlijk gas op de wereldmarkt sinds 

2008 van $13 naar $3 – $4/MMBtu (1MMBtu = 28,263682 m³ natuurlijk gas bij bepaalde 

temperatuur en druk). 
Hierna volgde dan een uitgebreide informatie over techniek van de ontginning van 
schaliegas in de Verenigde Staten, de proefopstellingen in Nederland en de voorzorgen die 
daarbij moeten worden genomen ter bescherming van het milieu. 

 
Ook het belang van Zeebrugge werd aangehaald als verdeelcentrum voor de gasmarkt in 
NW-Europa. 
Vervolgens werd voor de weinige tijd die nog restte nog wat dieper ingegaan op de 

structuur van de Vlaamse ondergrond en de mogelijke plaatsen voor ontginning van 
schaliegas en olie. 
 

De interesse van de toehoorders was bijzonder groot gezien het vele aantal vragen, dat aan 
de spreker werden gesteld na de causerie en tijdens het aperitief. De activiteit werd 
afgesloten met een lunch in de mess van de Marinebasis. 
 

ABI 
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Vrijdag 12 tot zaterdag 16 juli – Geplande reis naar OXFORD en BATH 
 

Gezien dit jaar de plechtigheid aan de Cenotaph in London niet kon plaats vinden wegens 
wegenwerken werd de oorspronkelijke geplande uitstap naar Londen afgezegd. 
Om tegemoet te komen aan de vraag van enkele leden werd dan door onze voorzitter 
getracht nog een lastminute vierdaagse tocht naar Oxford op het programma te plaatsen. 
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Maar heel wat geïnteresseerden hadden voor deze periode al andere reisbestemmingen 

geboekt waardoor we ons spijtig genoeg genoodzaakt zagen deze reis die beloofde prachtig 
te worden – denk aan de pittoreske Cotswold – af te gelasten. Waarvoor onze excuses. 
 

Maar we plannen wel om in 2014 terug de draad op te nemen en deel te nemen aan de 
plechtigheid aan de Cenotaph te Londen. 

 

 
Zondag 21 juli - Nationale feestdag 2013 te Brugge 

 
Zoals ieder jaar waren talrijke leden van M&M Brugge/W.VL. aanwezig op het Te Deum in 
de Sint Salvatorskathedraal te Brugge. Na het Te Deum vertrokken de deelnemers 
vergezeld van de Muziekkapel in stoet en onder een stralende zon naar de Burg waar onze 

past voorzitter en voorzitter van A.V.B.O.S een schitterende gelegenheidstoespraak hield. 
 
We laten hem hier aan het woord: 

 
Meneer de schepen Franky Demon, plaatsvervangend burgemeester, meneer de  
arrondissementscommissaris Johan Debyser, plaatsvervangend gouverneur van de 
provincie, kolonel vlieger Rudy Theys, militaire commandant van de provincie, 

hoofdcommissaris Dirk Van Nuffel, Korpschef, dames en heren burgerlijke, militaire, 
gerechtelijke en religieuze overheden elk in uw graad, rang en waardigheid, dames en 
heren, 
 

Vandaag vieren wij een wel zeer bijzonder nationale feestdag. Precies 182 jaar geleden 
legde Leopold van Saksen Coburg op het Koningsplein in Brussel de grondwettelijke eed af 
als eerste koning van het pas één jaar voordien onafhankelijke koninkrijk België. Vandaag 
dag op dag 182 jaar later legde kroonprins Filip als zevende koning van ons land, zopas de 

grondwettelijke eed af in het paleis der natie ten aanzien van de verenigde kamers van 
volksvertegenwoordigers, de senaat en Belgische en Europese hoge personaliteiten.  
Twee jaar geleden naar aanleiding van 180 jaar monarchie schetste ik de verdiensten, de 
toewijding, de inzet voor het Belgisch volk van onze opeenvolgende vorsten. Ik zal er nu 

dus niet op terugkomen. 
Wanneer 20 jaar geleden Koning Boudewijn totaal onverwacht in Motril in Spanje overleed 
bleef gans het land verweesd achter. Hoewel de opvolging bij grondwet vastlag werd 
openlijk gespeculeerd wie onze nieuwe koning zou zijn. Velen dachten dat Prins Filip toen de 

troon zou bestijgen, in zoverre dat op regeringsniveau niet onmiddellijk die taak aan Prins 
Albert, de constitutionele opvolger toebedacht werd. De regering wist ook niet of Prins 
Albert op de leeftijd van 60 jaar de functie wel zou aanvaarden. Ook de media waren er van 
overtuigd dat prins Filip de nieuwe koning zou zijn. Wie de uitzending “ ‘t is Albert” op VTM 

gevolgd heeft kon vaststellen dat daar enige paniek ontstond toen men nieuwsanker Danny 
Verstraeten in looppas kwam melden dat Prins Albert de nieuwe koning werd. Hij moest 
toegeven dat enkel een scenario met Prins Filip voorbereid was, en dat een CV van Prins 
Albert niet eens beschikbaar was en dit in ijltempo moest opgezocht worden. 

Dames en Heren, sinds generaties is in België geen koning zo goed op zijn taak voorbereid 
als onze nieuwe vorst Koning Filip. Zijn oom Koning Boudewijn moest onvoorbereid als 
jonge knaap van 20 jaar die zware taak op zich nemen in volle crisis door de 
koningskwestie. Zijn vader, Koning Albert II werd door de plotse dood van zijn broer 

eveneens totaal onverwacht met hetzelfde probleem geconfronteerd. Had Koning Boudewijn 
een zoon gehad of 20 jaar langer geleefd dan had hij beslist het ambt van koning aan zijn 
zoon gelaten.  
Wetenschappelijk genoot Prins Filip van uitstekend universitair onderwijs aan de Koninklijke 

Militaire School, aan de universiteit van Oxford in het Verenigd Koninkrijk en aan de 
Stanford Universiteit in de Verenigde Staten. Zijn strenge en zware militaire opleiding als 
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Para en Luchtmachtpiloot hebben hem een fysische conditie, een morele sterkte, moed, 

onverschrokkenheid en standvastigheid gegeven die bij geen enkel Europees staatshoofd 
terug te vinden is. Toch komt hij soms wat schuchter over en dat is niet te verwonderen. 
Dergelijke sterke persoonlijkheid past niet in het kraam van notoire republikeinen en van 

hen die onze monarchie en ons land willen ten gronde richten. Sinds jaren wordt hij 
onverpoosd als mikpunt gebruikt door zijn tegenstanders die hem met leugens en halve 
waarheden proberen te destabiliseren en als onbekwaam voorstellen. Onze grondwet geeft 
aan alle landgenoten het recht op vrije meningsuiting en die onheilsprofeten die streven 

naar de ondergang van ons land maken er dan ook dankbaar gebruik en misbruik van. Ook 
ik geniet van deze vrije meningsuiting en durf daarom hier openlijk oproepen om zich niet 
te laten bedotten door hen die ons land willen verwoesten en het storten in een onzeker en 
gevaarlijk avontuur. Wij kunnen beter ons oor te luisteren leggen naar de mening van onze 

industriëlen en eminente leden van onze buitenlandse handel die sinds jaren onze nieuwe 
koning ervaren hebben als een waardevolle vertegenwoordiger van ons land tijdens de vele 
buitenlandse handelsmissies, waar hij blijk geeft van een nauwkeurige voorbereiding, een 
gedreven inzet en een niet te onderschatten invloed voor het welzijn van onze economie. 

Het heeft mij ook deugd gedaan van meerdere voorname politici in de uitzending “’t is 
Albert” te horen hoe ook zij de toekomst van ons land onder Koning Filip met hoop en 
vertrouwen tegemoet zien. 
In zijn toespraak voor onze nationale feestdag heeft koning Albert II gisteren vier wensen 

uitgedrukt. Ik wil er hier twee van herhalen. Ik citeer: “Mijn eerste wens is dat België zijn 
cohesie moge bewaren”. Verder zei hij: “Mijn vierde wens als koning en als vader is: 
Omring de toekomstige koning Filip en de toekomstige koningin Mathilde met uw actieve 
medewerking en met uw steun. Zij vormen een uitstekend koppel ten dienste van ons land 

en genieten mijn volle vertrouwen.” Einde citaat. 
Dames en heren, het A.V.B.O.S. verenigt 29 verenigingen van Oud-strijders, gelijkgestelde 
en andere vaderlandslievende verenigingen die zich vandaag verheugen om onze Koning 
Filip. Ze staan ten volle achter de wensen van koning Albert II en zeggen aan het nieuwe 

koningspaar hun volledig vertrouwen en blijvende trouw toe. Wij alvast wensen koning Filip 
en koningin Mathilde in hun nieuwe functie het allerbeste toe. 
Tot slot wil ik al onze vaandeldragers bedanken en feliciteren om hun onverdroten inzet, 
niet alleen vandaag, maar ook bij alle plechtigheden en herdenkingen die in en rondom 

Brugge ingericht worden. 
Dames en heren, Ik wens U allen een aangename nationale feestdag toe en dank U voor uw 
aandacht. 
 

Leve België, leve de koning. 

 

 
Zondag 25 augustus - Jaarlijkse familiewandeltocht met BBQ in het Belgische 

Middelburg 
 
De deelnemers aan de traditionele 
zoektocht konden zich inschrijven tussen 

1430 en 1530Hr aan ‘Taverne De Beurs’ 
op het uiterste puntje van België vlak bij 
de Nederlandse grens – een 
tweelandenpunt dus. 

Heel vroeger, lang voor er sprake was 
van ‘Schengen’ – een dorpje op de 
Moezel aan het drielandenpunt van 
Luxemburg, Duitsland en Frankrijk – was 

dit toen nog een café waar douaniers en 
vermeende smokkelaars aan dezelfde 
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toog elkaar in de ogen keken: het spel van kat en muis. Vooral boter was de begeerde 

smokkelwaar.  
Daar aan die grens te Middelburg bevond zich geen douanepost in de klassieke zin van het 
woord  met een dito slagboom: de controles werden er op die enige invalsweg naar 

Nederland gedaan door de ‘vliegende’ douane.  
De ‘Tolweg’ splitst zich enkele honderden meters verder na de grenspaal richting Heille-
Sluis en richting Eede-Aardenburg. 
De smokkelaars zagen definitief hun lucratieve handeltjes teloor gaan met het 

ondertekenen van de Schengenakkoorden op de majestueuze rivierboot Princes Marie-Astrid 
in augustus 1985; vijf van de tien Europese lidstaten, waaronder België en Nederland kozen 
voor een vrijhandelszone.  
 

Gewapend met een bondige beschrijving van het ontstaan en de geschiedenis van 
Middelburg en met een negental te verrichten opzoekingen gingen we op pad onder een 
dreigend wolkendek dat een polderlandschap zo kan typeren. 

De geschiedenis van de stad Middelburg 

is nauw verbonden met de figuur van 
Pieter Bladelin, een rentmeester van de 
stad Brugge die in dienst trad van Filips 
de Goede, Hertog van Bourgondië. Naast 

algemeen ontvanger was hij ook 
schatbewaarder van het ‘Gulden Vlies’. 
Vervolgens werd hij tot thesaurier en 
gouverneur der financiën benoemd, 

welke hij uitoefende tot augustus 1447. 
Vanaf dan was hij hertogelijk diplomaat 
en bemiddelaar. 
In 1433 kocht Bladelin de uitgestrekte 

bezittingen van het uitbatingshof “Ter 
Middelburg” die oorspronkelijk 

toebehoorden aan de abdij van Middelburg in Zeeuws Vlaanderen. Filip de Goede verhief het 
goed tot een heerlijkheid. Later schonk Filip de Goede hem het recht er een stadsbestuur te 

benoemen. 
 
Het bezoekerscentrum van de Toeristische Dienst gevestigd aan de Groene Markt is echt de 
moeite waard om terloops eens aan te doen. In dit centrum kan je een animatiefilm van 

ongeveer 10 minuten volgen die Middelburg weerspiegelt ten tijde van haar stichter 
Bladelin. 
 
Iedereen was beducht voor strikvragen. Te meer er een vraag moest beantwoord worden 

welke kant de evangeliekant is in de kerk als men naar het altaar kijkt. In wezen niet zo’n 
moeilijk te beantwoorden vraag mocht de kerk open zijn geweest. 
Twijfels rezen of  het de kerk van Middelburg was of ‘De Kerk’ bedoeld werd? 
Aanbellen bij een huis waarvan de voordeur door haar met slotkloosterachtige tralies 

voorziene luikje deed denken aan de pastorie, bracht ook geen soelaas. De dame die 
opende was categoriek, ze was niet de meid van de pastoor en de pastorie met pastoor 
bevond zich dus op een andere plaats. Bij haar werd onze  twijfel nog versterkt:  stellig zei 

ze dat hier in de kerk te Middelburg  de tafel voor de lezingen links stond, maar bij de 
Dominikanen in Knokke was het wel rechts,  wat zij beschouwde als geloofwaardiger vanuit 
het oogpunt van Kerkelijk Recht of liturgie.  
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Op de graftombe van kanunnik Andries werd rijkelijk met gewijde aarde van het kerkhof 

gestrooid om de door de tand des tijds verweerde letters en cijfers tot uiting te laten 
komen. Eenmaal deze klus geklaard, werden de latinisten en Romeinse cijferaars onder de 

deelnemers aangesproken tot ontrafeling 

van de drukke teksten waarmee het graf 
van deze pastoor afkomstig uit 
Ruddervoorde versierd was. Kanunnik 
Andries stierf uiteindelijk in 

MDCCCLXXXVI.  We leerden in de 
brochure dat hij initiatiefnemer was voor 
het Leopoldkanaal – de blinker in de 
volksmond. 

 
We raden jullie ten zeerste aan – daar 
zullen de deelnemers ten volle mee 
akkoord gaan – bij gelegenheid eens uit 

te blazen in de sneukelkroeg “Convent 
Santa Clara” in de Kloosterstraat 22 om er te genieten van een heerlijke blonde Bladelin. 
 
Via een prachtig stukje natuur die de Bladelinwandelroute rijk is bereikten we terug de 

bewoonde wereld van Middelburg,  de Meulekreek achter ons latend.  Waarom de 
Meulekreek nog net binnen de Belgische grenzen ligt wordt ook verteld door de gids van het 
Middelburgs ontmoetingscentrum: bij het bepalen van de Nederlands-Belgische grens in 
1843 waren de Hollanders als de dood voor de moeraskoorts die er aan de kreek heerste… 

 
En zie de zon – zijn lange zomerse status waardig - durfde dan toch kortstondig 
doorbreken.  Bij het volgende RV-punt vonden we elkaar terug op het zonovergoten terras 
van de bistro ‘De Vrede’ te Moerkerke, samen met de leden en hun genodigden die 

uitsluitend voor de BBQ waren gekomen. 
 

In de ruime zaal Carina werd een 
overheerlijke barbecue klaargemaakt 

geopend met een sappige smaakvolle 
papillot van zalm, geserveerd met een 
witte huiswijn. Alles smaakte 
verrukkelijk: de worstjes, de 

kippebrochet, de malse beenham en de 
fijne groenten die het geheel versierden. 
 
Alle deelnemers aan de zoektocht waren 

winnaars en konden kiezen uit een 
aanbod van fijne geschenkjes. 
De numerieke vraag een getal tussen 0 
en 99 moest een schifting brengen onder 

de deelnemers met de juiste antwoorden. Het getal was 68 zijnde de leeftijd van André 
Billiet, de organisator van deze mooie dag. Als eerste uit de bus kwam onze voorzitter met 
het cijfer 67, ietwat gegeneerd, echter onnodig, de ene schreef het toe aan vergaande 

intuïtie de andere aan intelligentie… Of is intuïtie dan toch een vorm van intelligentie? 
 
            RVE 
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Wat komen zal  
 

 
 

 

Zaterdag 12 oktober Nationale Dag Mars & Mercurius te Brussel 
 

Blijkbaar hebben bepaalde leden vanuit Brussel geen uitnodiging per post ontvangen voor 
deelname aan deze jaarlijkse nationale activiteit. 
 
Programma: 

09.15u Ontvangst en registratie in de polyvalente zaal van het Militair Hospitaal te Neder-
Over-Heembeek. 
10.15u Absoluut niet Academische Zitting. Robert Delathouwer “Klapt ouver ’t Brussels” 
12.00u Receptie en lunch 

14.30u Cultureel programma met keuze uit 
A. Parlementarium - Bezoek aan het bezoekerscentrum van het Europees parlement 
B. Librarium – Bezoek aan het Museum over de geschiedenis van het boek 
C. De revolutie van 1830 en de oorsprong van België – wandeling naar de plaatsen 

die belangrijk waren bij de Belgische omwenteling van 1830. 
17.00u Allen in het woud. We treffen ons allen in het woud en vieren het einde van de dag 
in het sportcentrum van Defensie. 
 

Inschrijvingen dienen rechtstreeks te gebeuren t.a.v. de voorzitter van: 
M&M Brussel/Brabant  
de heer Michel Verstraelen  
Chaussée de Wavre 13b  

1370 Jodoigne. 
  
Deelname: €65 per persoon dient gestort te worden op ING banknr. BE88 3631 0767 0141 
van Mars & Mercurius ND13, met als mededeling "ND13 + Naam van de deelnemers". 

  
Vanuit Brugge wordt zoals ieder jaar een gratis bus ingelegd. Uur en plaats van 
vertrek zal ten gepaste tijde aan de deelnemers worden meegedeeld.   
  

We hopen op een ruime belangstelling voor dit zeer bijzonder programma 

 
Dinsdag 15 oktober – Voordracht “ Land en Zee – voedselevenwicht en duurzame 

landbouw” door Bruno Van de Walle 
 

Van opleiding landbouwingenieur en gedurende vele jaren verbonden aan de FAO (Food and 
Agriculture Organisation of the United Nations) maar ook als gepassioneerde van zee en 

reserveofficier van de Belgische Marine is Bruno Van de Walle de persoon om ons deze 
thematiek uit de doeken te doen. 
Volgens de FAO is blijkbaar genoeg capaciteit op de wereld om voedsel te produceren en 
iedereen voldoende te voeden. Nochtans en spijts de vooruitgang die gemaakt werd de 

laatste 20 jaar lijden nog steeds 800 miljoen mensen chronisch honger op deze aarde. Daar 
tegenover stelt men vast dat er 1,4 miljard mensen kampen met overgewicht en 500 
miljoen lijden aan obesitas. 
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Voorspelling wijst uit dat de wereldbevolking tegen 2050 ongeveer 9 miljard zal bedragen. 

Deze groei van de wereldbevolking zal in de komende jaren is vooral hoog scoren op 
plaatsen die sterk afhankelijk zijn van de landbouw sector (landbouwproducten, vee, 
bosbouwkunde en visserij) en toch een hoog percentage van voedselonzekerheid hebben. 

Innovatieve benadering is nodig in de landbouw sector om de productiviteit te verhogen, de 
natuurlijke voorraden te bewaren en de toevoer van voedsel te ondersteunen. 
De focus moet in de toekomst gelegd worden op: 

a. de stijging van het efficiënt gebruik van natuurlijke rijkdommen. 

b. het ecologisch beheren van sociale en economische risico’s verbonden met de 
productie systemen in de landbouw sector inclusief bestrijden ongedierte, ziektes en 
klimaatveranderingen. 

c. het identificeren en verhogen van de rol van ecosystem services 

d. het vergemakkelijken van de toegang tot de nodige informatie en technologie. 
 

De spreekbeurt zal doorgaan te Oostende in de conferentiezaal van de Bootsman’s Johnson 
gevolgd door een maaltijd in de Blauwe zaal. 
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ZATERDAG 14 DECEMBER 2013 

ACADEMISCHE ZITTING 

“ CHINA OP MILITAIRE RAMKOERS?” 

 
Tijdens het partijcongres begin dit jaar meldt de nieuwe Chinese president Xi Jinping dat hij 
het defensiebudget met tien procent zal verhogen om “gevechten te winnen en de nationale 

veiligheid sterk te kunnen verdedigen”. Welke zijn zijn drijfredenen? 
Is dit de droom van een Chinese leider om China terug, als de meest vooruitstrevende en 
meest beschaafde natie van de wereld, zoals tijdens de gloriedagen van het Koninkrijk van 
het Midden ten tijde van de Middeleeuwen, te leiden? 

De ongebreidelde Chinese militaire en economische expansie in de regio is de oorzaak van 
internationale bezorgdheid. Dit streven brengt China natuurlijk in territoriale rellen niet 
alleen met Japan maar ook met haar buurlanden in de Chinese zee. 
Niet alleen het gemoderniseerde leger maar ook de marine, die haar eerste vliegdekschip te 

water heeft gelaten, duiden op een groeiende macht van de Volksrepubliek China die met 
klem herhaalt dat het haar rechten op de Zuid-Chinese zee zal doen gelden. 
De betwiste zone ligt tussen twee eilandengroepen: de Paracels en de Spratly eilanden die 
in de oceaan de kusten van de buurlanden verbinden en die daardoor sterk betwist wordt 

door Brunei, Indonesië, Maleisië, de Filippijnen, Vietnam en natuurlijk ook Taiwan die allen 
ook elk een deel van de eilanden en de zee opeisen. 
Zijn die betwiste eilanden dan zo belangrijk of is het alleen maar wat nationale fierheid? 
Neen, ze hebben wel een strategisch, economisch belang want ze kunnen dienst doen als 

basis voor een militaire basis en een exclusieve economische zone met voornamelijk visserij 
en een mogelijkheid tot het ontginnen van grote koolwaterstofreserves. 
Het spreekt vanzelf dat ook de Verenigde Staten dit gebeuren niet onopgemerkt laat voorbij 
gaan en onderstreept zijn belang voor een vrije toegang tot het Aziatisch maritiem 

gemeenschappelijk bezit. 
Terwijl Peking zijn capaciteit op zee en ook te land uitbreidt wil de US hun aanwezigheid in 
dit deel van de wereld beklemtonen en daarom zijn al hun respectievelijke belangen gebotst 
en hebben kleine lokale incidenten met “tussenpersonen” plaats gegrepen in de 

kustwateren (onder de mom van visserij geschillen of schending van maritieme 
soevereiniteit). 
Zijn die schermutselingen een soort “schijnboksen” of is er meer aan de hand? En welke 
houding moet Europa aannemen, welke zijn haar belangen? 

 
 
Deze vragen en nog zoveel andere zullen behandeld worden door  
 

Jonathan Holslag 
 

Professor “International politics” aan de Vrije Universiteit Brussel. 
 
 

De heer Holslag is internationaal bekend voor zijn diepe kennis van China en het verre 

Oosten. Hij heeft reeds een aantal belangrijke internationaal geprezen boeken gepubliceerd  
en is lector aan talrijke universiteiten zoals Harvard, Columbia, Oxford, the London School 
of Economics, enz… 
Misschien nog dit: we zien en horen Prof. Holslag regelmatig op TV of op de radio. 
 
 

Dus iedereen is verwacht op 14 december 2013!! Reeds in uw agenda? 
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Mars rubriek 
 

 
 

Bevelsoverdracht Louise Marie 
 

Op donderdag 27 juni vond in de Marinebasis Zeebrugge de bevelsoverdracht van het fregat 
BNS Louise-Marie. Tijdens een militaire plechtigheid heeft Divisieadmiraal Michel Hofman, 
Commandant van de Marinecomponent, Fregatkapitein Stafbrevethouder Dirk Gekiere ( lid 
van M&M Brugge/ W.VL) aangesteld als nieuwe bevelhebber van het fregat. Hij vervangt 

Fregatkapitein Stafbrevethouder Hans Huygens, die Commandant was tijdens de deelname 
van het fregat Louise-Marie aan de opdracht 'Atalanta'. Hij vervolgt zijn loopbaan op de 
generale staf van Defensie, waar hij zal instaan voor de lange termijn strategie van de 
Marine. 

Wij wensen Fregatkapitein Stafbrevethouder Dirk Gekiere hartelijk proficiat en succes in 
deze nieuwe uitdaging. 
 

   
 

 

Bezoek delegatie BPC Dixmude aan Diksmuide 
 

Naar aanleiding van het bezoek van Burgemeester Lies Laridon aan het Frans marineschip 
BPC Dixmude in Toulon, kwam een delegatie van de Franse Marine dit keer op bezoek in 
Diksmuide. 
De stad was zeer vereerd deze delegatie te mogen ontvangen en hoopt dan ook dat deze 

contacten een fundament vormen voor een goede samenwerking in de toekomst. Diksmuide 
koestert in het kader van het project van Mars & Mercurius Brugge “Van Schelde naar IJzer 
1914 -2014” de hoop om de BPC Dixmude te verwelkomen in de haven van Zeebrugge. 
 

De delegatie van de BPC Dixmude bestond uit volgende personen: Capitaine de Vaisseau 
Goutay Guillaume, commandant van het schip, Médecin Chef BPC Briand, Aspirant Officier 
Communication BPC De Castries Etienne, Major Moskardo, Maître-aviation Bonami, Quartier 

maître 1ere classe Subira, Quartier maître 2ieme classe Vogin, Matelot Roger. 
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Capitaine de Vaisseau Goutay Guillaume 
droeg na dit bezoek zijn bevel over aan 
Capitaine de Vaisseau de Briançon Pierre 

Het programma tijdens hun bezoek zag er 
als volgt uit: 
 

 Woensdag 26 juni 2013: 

verwelkoming - Bezoek aan de 
IJzertoren - Geleide stadswandeling 

 
 Donderdag 27 juni 2013 

Plechtigheid met bloemenhulde bij 
het monument voor de Marine 
Fuseliers in het Stadspark. 
Bezoek aan de Dodengang 

 
Naast de delegatie van de BPC Dixmude, was ook een delegatie van de Belgische Marine, 
het provinciecommando, Mars & Mercurius Brugge/W.VL. en Vriendenkring Belgische Marine 
Infanterie aanwezig. 
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Bevelsoverdracht Marinebasis te Zeebrugge 
 
Op donderdag 29 augustus heeft Michel Hofman, commandant van de Marinecomponent, 

fregatkapitein militair administrateur Martin Van Cleven uit Deerlijk officieel aangesteld als 
de nieuwe commandant van de Marinebasis in Zeebrugge. De militaire plechtigheid vond 
plaats in diezelfde Marinebasis. Martin Van Cleven volgt fregatkapitein en lid van Mars & 
Mercurius Brugge/W.VL. Ward De Grieve op, die zijn loopbaan vervolgt bij het militair 

hoofdkwartier van de SHAPE in Casteau. 4 jaar, 1 maand en 14 dagen… was Ward De 
Grieve vol enthousiasme korpscommandant NAVSUPPORT en kwartiercommandant van 
Zeebrugge. 
We wensen beiden een hartelijk proficiat en succes in hun nieuwe uitdaging. 

 

                                        
             FKP Ward De Grieve      FKP Martin Van Cleven 
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Indische Oceaan en Middellandse Zee in de branding 

 
Zowel in de Middellandse Zee als in de Indische Oceaan zijn de marines van China en 
Rusland bijzonder bedrijvig. Ook Brazilië en Israël maken zich klaar om er hun economische 

belangen te verdedigen door hun vloten fors uit te bouwen. 
 
Chinese marine in Indische Oceaan 

 

De Pakistaanse haven van Gwadar aan de Indische 
Oceaan, meer bepaald aan de Golf van Oman, is 
sinds kort onder beheer van de “China Overseas Port 
Holding Company” (COPHC). Deze haven werd al 

voor 85% met Chinese fondsen heringericht, terwijl 
de uitbreiding van haar capaciteit nog altijd aan de 
gang is. Bedoeling van China is de aanwezigheid van 
haar marine in de Indische Oceaan te versterken. 

De haven van Gwadar ligt op de maritieme route 
van het Suezkanaal en de Rode Zee, en op 215 
zeemijlen van de zee-engte van Ormuz. De haven 
zal dan ook fungeren als nieuw steunpunt voor de 

Chinese marine die haar invloed op deze zeeroutes 
wil laten gelden. China gaat er prat op van over een oceanische, strategische vloot te 
beschikken die ver van haar thuishavens gedurende lange periodes kan opereren. Ze is 
klaarblijkelijk in volle opmars. 

 
Russische marine breidt invloed uit 
 
De Middellandse Zee staat sinds twee jaar in het brandpunt van de Arabische Lente en de 

Islamitische opstand in Syrië. Rusland is er sinds kort opnieuw present. President Poetin wil 
er zijn strategische belangen en die van zijn geallieerden gevoelig versterken en daarom wil 
hij er een Russisch marine-eskader laten opereren. Deze zal samengesteld worden uit 
schepen van de Zwarte-Zee-vloot en die van de Stille Oceaan. De Syrische haven van 

Tartoes wordt intussen verder 
uitgebouwd als Russische basis, maar er 
zijn ook contacten met Egypte en 
Algerije om daar basissen uit te 

bouwen. 
 
Israël en de maritieme olievelden 
 

In de Middellandse Zee is Israël 
begonnen met de exploitatie van de 
LNG-reserves van het Tamar gas field 
gelegen op ongeveer 80 km west van 

Haifa. Deze offshore lagen zijn 
voldoende om de behoeften van Israël 
gedurende decennia te verzekeren. 

Nochtans zijn er veiligheidsproblemen 
gezien het gebied op slechts een tiental 

kilometers van Zuid-Libanon ligt. Daar zijn Syrië en Hezbollaz actief. 
Israël moet er 18 nieuwe boringen tegen 2018 op efficiënte wijze kunnen beschermen en 

daarom zou ze 4 patrouilleschepen uitgerust met raketten willen hebben om er drones neer 
te halen. Zelf zou de Israëlische marine over de drone 'Héron' willen beschikken, gebouwd 
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door 'Israël Aerospace Industries', een drone van 1,2 ton met 20 uur autonomie welke 

1.000 km op een hoogte van 10.000 meter kan vliegen en HD-beelden van de Tamar-zone 
zou leveren. 
 

Brazilië in opmars 
 
Even kijken naar de Atlantische Oceaan waar Brazilië, een land in volle expansie thans fors 
investeert in zijn maritieme domein. Het land beschikt over zijn rijke offshore reserves van 

ruwe aardolie. De Braziliaanse marine is er thans bezig met het uitvoeren van de operatie 
'Blue Amazon'. Het gaat om een maritiem gebied waar marineschepen, drones, lange-
radiusradars en hydrofonen voor de detectie van onderzeeboten actief zijn. Ruim 7 miljard 
dollars zijn voorzien voor de activering van operatie 'Blue Amazon' Wij zien dus dat Brazilië 

fors in opmars is en zijn maritieme invloed in het zuiden van de Atlantische Oceaan aan het 
uit breiden en het versterken is. 
 
Conclusie 

 
Concluderen is het duidelijk dat de marine van al die landen nu al een belangrijke rol spelen 
in het verdedigen van hun economische en strategische belangen en dat ze in de komende 
jaren fors gaan uitbreiden. We zeiden het reeds: de XXIste eeuw wordt een maritieme 

wereld. 
 
Bron: Marines & Océans 239/2013      H.P. ROGIE 

 

 
Voorbereiding EUBG 2014 van 29-30 mei 13 - 3EMI - Marche-en-Famenne 
 
Ontplooiing role 2 

 
“Op 15 februari 2010 komen bij een groot spoorwegongeval in Buizingen 18 mensen om het 
leven. 162 personen raken gewond …”. Dit is de trieste balans van een ramp op ons 
grondgebied. Hopelijk worden we niet teveel geconfronteerd met dergelijke rampen. 

Niettemin is het deugddoend te moeten vaststellen dat de medische component van 
defensie oefent en klaarstaat om hulp te bieden bij dergelijke rampen. Niet alleen op eigen 
grondgebied maar ook overal waar ons land om medische hulp gevraagd wordt en dit in een 
internationale context. In ieder landsgedeelte staat er trouwens een veldhospitaal klaar - 

om bij grote rampen met meer dan 50 slachtoffers - opgezet te worden. 
 

Zo had ik als militair verpleegkundige 
en reservemilitair reeds het geluk om 

dergelijke ontplooiing vorig jaar in 
Lombardsijde 1EMI mee te maken. Dit 
jaar kreeg 3EMI in Marche-en-
Famenne de opdracht - ter 

voorbereiding van EUBG 2014, het 
ontplooien van een veldhospitaal Role 
2- om dit te realiseren. 
 

 “Role 2 is gekenmerkt door de 
aanwezigheid van chirurgische 
capaciteit “Damage control surgery” 
met als doel de patiënt chirurgisch te 

stabiliseren. Het doel van de 
interventie is het beperken van de schade aan de vitale levensfuncties, het maximaal 
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behouden van de functionele organen en het verzekeren dat de patiënt geconditioneerd is 

voor een evacuatie op langere afstand naar role 3.” 
Zo is er al lange tijd een veldhospitaal Role 2 ontplooid in Libanon, waar onze (BE) 
ontmijners nog heel lang werk hebben … 

 
Het personeel van 3EMI kreeg 2 weken voor onze wederoproeping het materiaal om dit 
veldhospitaal te ontplooien. Daarnaast deed 3EMI een warme oproep naar 
verpleegkundigen om hulp te bieden bij de realisatie van deze opdracht. Zo leverde 

1EMI,2EMI en het MHKA de nodige verpleegkundigen. Kol(Res) MOTK Dominique Di Ducat, 
Sergeant (Res) MOTK Marc Leniere en ikzelf moesten niet twijfelen om aan deze zeer 
interessante oefening deel te nemen. 
Op 29 en 30 mei waren wij –gesteund door onze respectievelijke korpscommandanten – 

van de partij. Marc en ik werden als specialisten – verpleegkundigen radiologie – ingezet in 
de RX-zaal. 
Naast deze radiologiezaal beschikte dit veldhospitaal ook over een ontvangstruimte (Adm), 
een triageruimte (Tri), een labo, een operatiezaal(DCS), 4 bedden intensieve zorgen, 8 

bedden hospitalisatie, een reanimatieruimte(Rea), een sterilisatieruimte en een ruimte met 
reservemateriaal. Elke ruimte had zijn eigen kleurcode. Een kleurcode die men ook 
terugvond op alle kisten waar het nodige materiaal in opgeslagen werd. 
 

Dokter Kol Dooms – korpscommandant 3EMI- was dan ook zeer fier om vast te stellen dat 
het veldhospitaal op 29 mei in staat was om binnen de 3 uur opgesteld te worden en de 1e 
patiënten op te nemen. Wij konden als radiologieverpleegkundigen al na 20 minuten de 1e 
opnames maken! 

Tijdens deze oefening overliepen wij de RX-opnamen slachtoffers spoorwegramp Buizingen. 
Het waren vooral breuken die 
geconstateerd werden. 
 

Op 30 mei hadden wij dan de eer om 
Geneesheer Generaal-Majoor Geert 
Laire, hoofd Medische Component met 
zijn staf op bezoek te krijgen. Dit bezoek 

was ook alweer een zeer leerrijk 
moment. 
Als reservemilitair was ik dan ook fier en 
tevreden dat ik mijn steentje kon 

bijdragen aan het welslagen van deze 
opdracht. 
 
Een welgemeende dank aan Majoor 

Brigitte Van Den Broeck –korpscommandant 1EMI – die ons deze kans gaf! 
 
Maar mijn sympathie gaat ook uit naar Geneesheer Kol Dooms – korpscommandant 3EMI – 
en zijn personeel.  
Zij hebben op een zeer professionele manier dit huzarenstukje tot een goed einde gebracht. 
En de samenwerking was onvergetelijk en optimaal:  – reservisten, actieven, ambulanciers, 
verpleegkundigen, artsen, … franstaligen-nederlandstaligen. En wat duidelijk op te merken 

was: Het wederzijds respect! ‘s Avonds vergaste de korpscommandant – uit dankbaarheid -
iedereen op een zeer gezellige BBQ in het bivak Noisseux. Nieuwe netwerken zijn 
opgebouwd. 
 

Op de vraag of men verder op ons kon rekenen moesten wij jammer genoeg het antwoord 
schuldig blijven. Schrijnend is te moeten vaststellen dat het begrip reservemilitair uit het 
personeelsstatuut AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV en het OCMW stad Brugge geschrapt is. 
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Dit in tegenstelling met vrijwilligers die zich inzetten binnen het korps burgerlijke veiligheid. 

Maar via overleg hoop ik de OCMW-raad en de directie op andere gedachten te brengen en 
dit met militaire en politieke steun. 
 

Tot de volgende oefening! 
 
Stefaan Vergaerde 
Cdt(Res) MOTK 

1EMI 
 

 

 

 

 
 

 

Mercurius rubriek 
 

 

Provinciale Ruimtelijke Uitvoeringsplannen voor strand en dijk. ( PRUP’s) 

 
Historiek 
De vroegere PRUP’s uit 2005 voor strand en dijk hebben in de loop van tijd verwarring of 
onduidelijk doen ontstaan. Om daaraan tegemoet te komen werkte de Provincie West-

Vlaanderen aan een herziening  en een uitbreiding van die PRUP’s. Aan deze herziening ging 
een intensief overlegtraject met alle betrokken overheidsinstanties vooraf, zodat de plannen 
door de lokale besturen en de overheid werden gedragen nog voor het openbaar onderzoek. 
In 2012 werden het ontwerp PRUP’s strand en dijk voorlopig vastgesteld en werd een 

openbaar onderzoek van november 2012 tot januari 2013 uitgevoerd. Na dit onderzoek 
kreeg de provincieraad 180 dagen  om de plannen definitief vast te stellen. 
Op donderdag 27 juni keurde de provincieraad de herziening van de PRUP’s voor strand en 
dijk van de gemeenten De Panne, Koksijde, Nieuwpoort, Middelkerke, Oostende, Bredene, 

De Haan, Blankenberge, Brugge en Knokke-Heist goed. 
 
Meer mogelijkheden 
Deze herziening biedt meer mogelijkheden voor verbruikersruimten ( strandbars) op het 

strand, ook in functie van zelfstandige stranduitbatingen. Er wordt eveneens toegelaten dat 
tijdelijke terrassen op de dijk,  kant grenzend aan het strand, kunnen  overdekt worden. 
Daarnaast zullen ondersteunende kleinschalige constructies bij evenementen in het 
winterseizoen mogelijk worden. Enkele voorbeelden hiervan zijn kerstboomverbranding met 

drankstand, sportwedstrijden met een tijdelijke onthaalconstructie, enz…Andere 
mogelijkheden zijn het verruimen van de maximale oppervlakte van watersportclubs, zoals 
de Beachclub in Blankenberge en de surfclub in Oostduinkerke van 500 naar 6OO m² en 
zelfs tot 720m² indien gecombineerd met een publieke functie, zoals een openbaar sanitair. 

Er wordt toegelaten dat er op het strand permanente ondergrondse nutsvoorzienningen 
worden voorzien voor elektriciteit, water en riolering, evenals de mogelijkheid om 
permanente speelgoedtoestellen te voorzien per badplaats voor een maximale oppervlakte 
van 200m², zoals een glijbaan, een klimnet enz… 

De voorschriften worden ook juridisch-technisch aangepast, zodat er niet meer kan worden 
afgeweken van het provinciaal kader door gebruik te maken van het gewestelijk 
vrijstellingsbesluit ( Besluit van de Vlaamse regering tot de bepaling van de handeling 
waarvoor geen steden bouwkundige vergunning nodig is)Dit moet er voor zorgen dat 

EUBG=European Union Battle Group 

 
Defensie neemt in het tweede semester van 2014 de 

leiding van een EUBG. De voorbereiding van de 
opdracht in samenwerking met de vertegenwoordigers 
van de andere partners Nederland, Duitsland, Spanje, 

en Luxemburg waarbij 1500 Belgische militairen 
betrokken zijn, is al begonnen. 
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bepaalde visie-elementen van het PRUP, zoals maximaliseren van de openheid van het 

strand tijdens de winter, niet in het gedrang komen. 
 
Enkele bepalingen per kustgemeente. 

Ook werden per kustgemeente een aantal specifieke knelpunten en wijzigingsvoorwaarden 
geformuleerd, zoals bijvoorbeeld voor de zeehaven van Oostende. Daar wordt het plan 
aangepast aan de contouren van de afbakening van de zeehaven. In Knokke-Heist wordt 
een kader geboden voor het casino aan de specifieke casino-evenementen in de winter. 

 
Zeeweringsfunctie van strand en dijk. 
In 2011 werd het masterplan kustveiligheid door de Vlaamse regering goedgekeurd. Dit 
plan is een overstromingsrisicobeheerplan, wat betekent dat het de bedoeling heeft de hele 

kust op lange termijn te beschermen tegen overstromingen. 
Bij de herziening van de PRUP’s strand en dijk werd er rekening gehouden met deze 
zeeweringsfunctie. Zowel op het mogelijk maken van zeeweringswerken als op het niet 
ondermijnen van de zeeweringsfunctie door andere functies werd met veel aandacht gelet. 

De PRUP’s strand en dijk hebben de bedoeling het toeristisch-recreatief 
functioneren op en aan het strand en de dijk te ordenen. Daarbij gaat bijzondere 
aandacht naar constructies, zowel van tijdelijke als permanente aard. 
 

Rudolf Leplae 

 

Revitalisering oude bedrijventerreinen. 
 

De West-Vlaamse Intercommunale ( WVI) beschouwt het geven van een nieuwe dynamiek 
aan oudere bedrijventerreinen als een prioriteit. Bedrijventerreinen die in de jaren 1960 tot 
1980 werden ontworpen voldoen meestal niet meer aan de nieuwe eisen, zoals bijvoorbeeld 
een gescheiden rioleringsstelsel. 

Het Agentschap Ondernemen deed in 2005 een oproep om een studieproject te realiseren 
rond de reconversie van verouderde bedrijventerreinen. Op hun vraag werd een 
studieproject opgezet om te onderzoeken hoe de revitalisering het best kon aangepakt 
worden. 

Dit studieproject nam las proefproject het bedrijventerrein Heernisse aan de Woumenweg te 
Diksmuide om aan de hand van de bevindingen gedaan om dit bedrijventerrein te 
revitaliseren een draaiboek uit te werken waarmede ook andere verouderde 
bedrijventerreinen zouden kunnen gerevitaliseerd worden. 

Het draaiboek omvat drie fases die ik probeer kort toe te lichten aan de hand van de 
opgedane ondervinding op het bedrijventerrein Heernisse ontworpen rond 1960. 
 
FASE 1. INVENTARIS 

In deze eerste fase werden alle beschikbare gegevens over Heernisse geïnventariseerd 
zoals de ruimtelijke kwaliteit, groen en openbaar domein, onbenutte percelen, 
enz….aangevuld met een enquête bij de bedrijven en met milieutechnische gegevens. 
 

FASE 2- DE STUDIEFASE 
Voor de diverse uitdagingen die de inventaris had blootgelegd werden d mogelijke 
oplossingen uitgewerkt zoals: de ontsluitingsinfrastructuur, de bewegwijzering, de facilities 
en parkmanagement, de relatie met de omgeving, enz…..Ook voor deelprojecten werden 

scenario’s uitgewerkt, zoals de omgeving van het VTI, een nieuwe toegangsweg, de 
clustering van de gemeentelijke diensten en de site van een opgedoekt bedrijf. 
FASE 3 – DE AANPAK 
Door WVI en de stad Diksmuide werd elk e mogelijke oplossing gescreend op de 

haalbaarheid, werd het financieel berekend en afgetoetst bij de bedrijven. Tegelijk 
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werden ook de mogelijke subsidie- en financieringsmogelijkheden bestudeerd. Die grondige 

screening leverde een aantal scenario’s op waarvoor een bestek werd aanbesteed en de 
subsidies werden aangevraagd. Vervolgens werd een plan van aanpak opgemaakt. Enkele 
blikvangers van dit plan zijn: een nieuwe bewegwijzering, heraanleg van bijna alle wegen, 

extra voet- en fietspaden, het rioleringsstelsel wordt volledig gescheiden ook op 
perceelsniveau, hiervoor worden de bedrijven begeleid door een deskundige. Er komt ook 
een nieuwe centrale verkeersas en het groenontwerp op de privépercelen wordt afgestemd 
op het heraangelegd openbaar groen. 

De werkzaamheden zijn nu volop aan de gang en dank zij de accurate planning ondervinden 
de bedrijven zo weinig mogelijk hinder.  
Door de opgedane expertise en ervaring in het coördineren van zulke complexe projecten 
wordt er voor gezorgd dat alle stakeholders soepel samenwerken en communiceren, in dit 

voorbeeld: de Stad Diksmuide, de nutsmaatschappijen, de bedrijven, de aannemers en 
studiebureaus en de subsidiërende instanties. 
 
Het draaiboek van de opgedane expertise kan nu ook voor andere verouderde bedrijven 

aangewend worden om tot een efficiënte revitalisering te komen en voor een financiële en 
aantrekkelijke realisatie helpen zorgen. 
 

Rudolf Leplae 

 
Wie meer info zou wensen kan de website van de West-Vlaamse Intercommunale 
raadplegen ( www.wvi.be ) of vraag richten per E-mail aan Mr Proot van de WVI  
E-mail : j.proot@wvi.be 

 

 

VAN SCHELDE NAAR IJZER… 

Een herdenkingsproject “100 jaar Grooten Oorlog” 

 onder leiding van Mars& Mercurius Brugge/W-VL 

 
 

 
De afgelopen maanden werd verder gewerkt aan ons project “Van 
Schelde naar IJzer”, waarmee we van 8 tot 12 oktober 2014, in het 

kader van de honderdjarige herdenking van de Groote Oorlog, herdenkingsactiviteiten rond 
de wapenfeiten van de Franse Brigade Marinefuseliers willen opzetten. 
 
WAT VOORAF GING 

De eerste voorbereidingen werden samen met M&M Gent aangevat op 7 juli 2010. Al snel 
volgden werkvergaderingen met Franse partners en werd de medewerking van verschillende 
Belgische instellingen gezocht. Het project kreeg de naam COMIFUSMAR, naar het Frans-
Belgisch herdenkingscomité van de wapenfeiten van de Brigade Ronarc’h, en er werd als 

doel gesteld de traditionele herdenkingsplechtigheden te Melle en Diksmuide op een meer 
uitgebreide manier te organiseren, daarnaast een internationale herdenkingsmars te laten 
doorgaan langsheen het traject dat de brigade Ronarc’h honderd jaar voordien aflegde van 
Melle naar Diksmuide en bovendien tentoonstellingen te organiseren te Melle en te 

Diksmuide, alsook stappen te zetten om een bezoek door het nieuwe schip DIXMUDE van de 
Marine Nationale aan Zeebrugge mogelijk te maken. Op basis van aanbevelingen van 
verschillende instanties werd het project in 2012 uitgebreid met een op de jeugd gericht 
educatief luik, waarin het thema “Oorlog en Vrede” wordt uitgewerkt. 

 
EEN PROJECT MET DRIE LUIKEN 

http://www.wvi.be/
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Einde 2012 werd het project definitief vastgelegd en werd gekozen voor een drieluik 

“Herdenking – Herinnering – Huldebetoon”. Deze drie luiken worden geconcretiseerd in de 
drie projectonderdelen “Herdenkingsmars – Herinneringseducatie – Huldeplechtigheden”.  
Om het project ook een internationale dimensie te geven, werd het thema van de inzet van 

de Brigade Ronarc’h tijdens de eerste oorlogsmaanden van 1914 uitgebreid tot het ruimere 
kader van de terugtrekking van het Belgisch Leger van Antwerpen naar de IJzervlakte, 
ondersteund door de Brigade Ronarc’h en de 7th British Division. Op die manier wordt het 
mogelijk Belgische, Franse en Britse partners samen bij het project te betrekken. Daarmee 

lag ook de titel “Van Schelde naar IJzer” voor de hand.  
 
STAND VAN ZAKEN 
 

De internationale samenwerking - Om het project internationaal te kunnen promoten 
werd de projectdocumentatie vertaald in het Frans, het Engels en het Duits. Bovendien 
werden de eerste contacten gelegd om, naast de Franse, ook Engelse en eventueel Duitse 
instanties te betrekken. Nicole Billet treedt daarbij op als correspondente in Londen en legt 

daar de eerste contacten. Daarnaast hadden we einde augustus contact met de British 
Torch of Rememberance Belgian Branch te Roeselare om ook via die weg geïnteresseerde 
Britse verenigingen te kunnen contacteren. Verder kwam de Frans-Belgische projectgroep 
COMIFUSMAR in februari en mei samen om verder vorm te geven aan de Frans-Belgische 

samenwerking. 
 
De partners – Het project wordt in eerste instantie in samenwerking met de steden en 
gemeenten op de marsroute van de Brigade Ronarc’h en de Britse 7th Division opgezet. 

Werkvergaderingen vonden de afgelopen maanden plaats met afgevaardigden van het 
stads- of gemeentebestuur van Diksmuide, Aalter, Roeselare en Torhout. Telkens werd ons 
projectvoorstel goed onthaald en werd belangstelling getoond om niet alleen mee te werken 
aan het project, maar ook om het in te passen in de kalender van de lokale 

herdenkingsactiviteiten en er bijkomende lokale activiteiten aan toe te voegen. In Melle 
wordt de samenwerking volledig behartigd door onze zusterafdeling Club Gent. Naast de 
gemeentebesturen werden ook de lokale heemkundige kringen en wandelclubs daarbij 
betrokken. 

 
De federale steun - Op 15 januari werd ons project voorgesteld aan de federale 
Commissaris-generaal voor de Herdenking van de Eerste Wereldoorlog, Paul Breyne. Medio 
juli werd een omstandige projectaanvraag ingediend en we verwachten in de loop van 

oktober te vernemen of ons project op federaal niveau erkend wordt. In mei en juli werd 
ons project uitvoerig voorgesteld aan de provinciecommandanten van respectievelijk West- 
en Oost-Vlaanderen en werd de van Defensie verwachte steun uitvoerig bepaald. Deze 
aanvragen worden nu verder verwerkt door Defensie. 

 
De gedetailleerde uitwerking –  Op ongeveer één jaar van de effectieve uitvoering is het 
hoog tijd om werk te maken van de gedetailleerde invulling van het project.  
De vierdaagse herdenkingsmars van 8 tot 12 oktober langs de marsroute van de 

Marinefuseliers van Melle naar Diksmuide vormt de ruggengraat van het project. Daarop 
wordt een vierdaagse lijnwandeling voor het grote publiek en een lokale luswandeling in de 
etappesteden geënt. Deze activiteiten worden georganiseerd in samenwerking met de 

wandelfederatie Aktivia en de lokale wandelclubs. Meerdere vergaderingen vonden de 
afgelopen maanden plaats en de wandeltrajecten werden vastgelegd, alsook de regelingen 
voor logement, catering en administratieve of logistieke steun. 
Wat betreft de herinneringseducatie werd bekomen dat het gemeentebestuur Melle de 

volledige organisatie van de plaatselijke tentoonstelling op zich zal nemen. Voor de 
historische tentoonstelling te Diksmuide zal nauw samengewerkt worden met het 
Diksmuidse stadsbestuur en er vonden reeds drie werkvergaderingen hierover plaats. M&M 
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Brugge zal daarbij samen met lokale historische deskundigen de historische informatie en 

het fotomateriaal voor de tentoonstelling klaarmaken en het stadsbestuur zal instaan voor 
de materiële realisatie. Voor de luswandelingen in de etappesteden zijn de wandeltrajecten 
vastgelegd en deze zullen nu verder aangevuld worden met historische documentatie, zodat 

de gemeentebesturen hiermee informatiepanelen langs de trajecten kunnen plaatsen. Voor 
het educatief pakket dat aan scholen zal aangeboden worden, werd in april een studiedag 
rond herinneringseducatie gevolgd en werden contacten met het expertisecentrum te Tielt 
aangeboden. De documentatie van het project “Nooit meer oorlog” werd verzameld en zal 

als vertrekbasis dienen om het educatieve pakket voor leerkrachten en leerlingen uit te 
werken. 
Voor de plechtigheden te Melle en Diksmuide is het scenario in detail vastgelegd en 
voorgesteld aan betrokken stadsbestuur en werd een lijst van de aan hen gevraagde steun 

opgemaakt. 
 

ONZE EXTERNE COMMUNICATIE   
Sinds het voorjaar wordt ons 

project actief gepromoot en 
waren we met een 
informatiestand aanwezig op de 
Mars Mesa, de Marine 

Opendeurdagen te Zeebrugge en 
de Vierdaagse van de IJzer. 
Daarbij werd het project met 
fotomateriaal en projectie, maar 

ook met flyers gepromoot.  
  
Om de projectinformatie beter te 
verspreiden, werden de websites 

http://14-18-schelde-ijzer.be/ en 
http://14-18-escaut-yser.be/ 
geactiveerd, die een uitvoerige 
documentatie over het project 

bevatten. De Engelse website 
http://14-18-scheldt-yser.be/ is in aanbouw. 
Omdat het ook van belang is zichtbaar aanwezig te zijn was in juni M&M Brugge 
vertegenwoordigd tijdens het tweedaagse bezoek van een afvaardiging van het Franse 

marineschip BPC Dixmude. Tot slot werd in het kader van de Vierdaagse van de IJzer 
deelgenomen aan de jaarlijkse herdenkingsplechtigheden te Diksmuide en werden bloemen 
neergelegd aan het monument van de Franse Marinefuseliers in het stadspark. 
 

EEN EIGEN LOGO  
 

Om ons project een betere zichtbaarheid en herkenbaarheid te 
geven, werd een eigen logo ontwikkeld waarin het 

internationaal karakter benadrukt wordt. Het werd een 
eenvoudig ontwerp van de hand van ontwerpster Margot Billiet. 
Naast de titel “Van Schelde naar IJzer” en de vermelding 

“1914-2014” omvat het logo ook de contouren van België, om 
uit te drukken dat de gebeurtenissen in België centraal staan 
en drie opschietende bloemen: de rode papaver als symbool bij 
uitstek voor de Britten, de blauwe korenbloem die symbool 

staat voor de Fransen en tot slot de wilde kamillebloem die het 
equivalent symbool van de Belgen vormt.  
 

http://14-18-schelde-ijzer.be/
http://14-18-escaut-yser.be/
http://14-18-scheldt-yser.be/
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De symboliek van deze drie bloemen zal ongetwijfeld nog in andere herdenkingsprojecten 

voorkomen. 
 
ONZE INTERNE COMMUNICATIE 

Het project kwam al enkele malen aan bod in onze eigen M&M Contact en op 22 april 2013 
gaf Prof Em. Etienne Rooms, die overigens aanvaard heeft ons project wetenschappelijk te 
begeleiden, een voordracht over de bijdrage van de Brigade Franse Marinefuseliers tijdens 
de terugtrekking van het Belgisch Leger. Voortaan zal in elke M&M Contact ons project aan 

bod komen. Er wordt nogmaals verwezen naar de site http://14-18-schelde-ijzer.be/, die 
een uitvoerig documentatie over het project bevat. 
 
 

 
TOT SLOT… EEN OPROEP 
We mochten ons ondertussen verheugen in de toezegging vanwege een tiental leden, welke 
bereid zijn mee te werken aan het project. We zullen hen in de komende weken contacteren 

om samen de gedetailleerde uitvoering van het project aan te vatten en we hopen in de 
nabije toekomst nog gelijkaardige toezeggingen te krijgen van andere leden. 
 

JDV 

 

 

http://14-18-schelde-ijzer.be/
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Onze Helden 
 

 

Geachte lezer, met de honderdjarige herdenking van de eerste wereldoorlog in het 

vizier heeft de redactie het idee opgevat om in elk nummer van M&M Contact het 
verhaal een van onze oud-strijders uit de oorlog 14 - 18 toe te lichten. We zullen 
vooral focussen op familieleden van onze leden (vader, grootvader, oom of 
grootoom). De spits wordt afgebeten door de vader van Maurice Michielssens. 

 
Joseph Michielssens, Oud-strijder – Vuurkruiser 14-18 
 
Joseph Michielssens is geboren op 20 juni 1896, als zoon van Alfons Michielssens en Marie 

Ghysels en woonde in de Wapenmakersstraat te Brugge, waar zijn vader een schoenhandel 
uitbaatte en ook tweemaal per week te voet met de stootkar naar de markt van 
Blankenberge trok.  
Hij had twee zusters beiden in Brugge geboren, Maria in 1899 en Agnes in 1901. 

Joseph Michielssens studeerde aan het 
college van Saint Louis, nu Sint 
Lodewijkscollege waar de leerstof meestal in 
het Frans onderwezen werd. Hij liep school 

tot aan poësis in 1914.  
 
Door de intrede van de Duitse troepen in 
Brugge in oktober 1914 kwam een einde 

aan zijn studies. Om die reden kon hij zijn 
humaniora niet afmaken en is hij op 
aanraden van zijn moeder gevlucht. 
Zelf ondervond hij dit als onmenselijk omdat 

hij vol schrik en verdriet zijn ouders en twee 
zussen moest achterlaten. Hij trok te voet 
naar Oostende en nam daar de tram, die vol 
soldaten zat, naar Veurne. De volgende 

morgen "cum pedibus" richting Adinkerke, 
samen met de toenmalige koster van de 
Sint Walburgakerk. Eenmaal in Adinkerke de 
trein op naar Duinkerke en Calais tussen de 

munitie en de kanonnen. In Calais verbleef 
hij twee dagen wellicht ondergedoken. Daar 
moest hij de boot nemen die hem in twee 
dagen en drie nachten naar La Rochelle 

bracht waar Joseph aan wal ging om 
uiteindelijk via Bordeaux-Montauban in 
Moissac aan te komen. Daar werden de 

jonge rekruten op het marktplein opgesteld 
en konden de inwoners iemand uitkiezen om 
hem onderdak te verschaffen. Zo kwam hij 

terecht bij de familie Lasalle. 

 
Joseph verbleef daar zes maanden samen met Georges Devos, een Bruggeling, primus van 
bij de "Frères", die later op een paar meter van Joseph zou sneuvelen en vermist bleef. 
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 Georges Devos staat vermeld op het stadsmonument in de Kartuizerinnenstraat. 

De Belgische legerleiding vond in Moissac wat ze wilden vinden; Joseph werd direct 
gemobiliseerd en kreeg een opleiding van zes maand nabij Le Mans. In 1915 koos Joseph 
Michielssens voor het front en maakte vanaf toen deel uit van het 12de Linieregiment te 

Pervijze en dit tot het einde van de oorlog. 
 
Joseph werd nooit gekwetst en maakte ook geen gasaanvallen mee. In totaal verbleef hij 37 
maand aan het front en was met kerstdag 1915 in de bekende dodengang te Diksmuide in 

een post recht tegenover de "minoterie". Aan het front sliepen ze op stro en hun verblijf 
was vergeven van de ratten, zodat zij hun voedsel moesten ophangen aan het plafond van 
hun schuilplaats, "ik heb veel schrik gehad, kou geleden en veel droevige zaken gezien en 
meegemaakt, toch was ik blij dat ik heelhuids kon naar huis terugkeren", zo getuigde hij 

later. 
 
Joseph was boodschapper en moest steeds bevelen overbrengen naar de eerste linie met 
het nodige gevaar dat daarbij hoorde. Hij kreeg een speciale vermelding op de dagorde van 

de eenheid voor het succesvol uitvoeren van een gevaarlijke opdracht in de omgeving van 
Sterrekenshoek nabij Lendelede. 
 
Op 1 oktober 1919 op de leeftijd van 24 jaar werd hij gedemobiliseerd. Joseph kreeg zes 

frontstrepen en tweeëntwintig onderscheidingen waaronder het Vuurkruis en de medaille 
van Commandeur in de orde van Leopold II met zwaarden. Hij vervulde zijn legerdienst 
samen met Prins Leopold, de latere Koning Leopold III. 
 

Na de oorlog nam hij deel aan een examen voor het provinciaal bestuur van West-
Vlaanderen. Hij was gelukkig oud-strijder vuurkruiser, want zonder het vereiste 
humanioradiploma kon hij genieten van een uitzonderingsmaatregel. Tot aan zijn pensioen 
werkte hij bij de provincie waar hij ettelijke dagen de telefooncentrale bediende. Hij heeft in 

zijn leven vijf Koningen gekend en wat de burgemeesters van Brugge betreft is hij de tel 
kwijtgeraakt. Bij de dienst onderwijs kreeg hij onder andere alle dossiers van incivieke 
onderwijzers te behandelen. 
 

Mijn vader heb ik twee maal zien wenen; eenmaal toen Koning Leopold III begraven werd 
en vader zaliger zei: "Mijn oorlogsmakker is niet meer". De tweede maal toen mijn oudste 
zuster is overleden. 
Bij het 12de Linie te Spa is er in het museum van de kazerne een speciale plaats 

voorbehouden voor Joseph Michielssens die overleed op 21 juli 1994 als laatste oud-strijder 
14 -18 van het regiment en tevens als laatste oud-strijder - vuurkruiser 14 -18 van Brugge.  
 
Joseph Michielssens huwde in 1922 met Jeanne Verbeke. Zij hadden geen kinderen en 

beslisten dan maar om iemand te adopteren. Uiteindelijk zijn ze 71 jaar en enkele maanden 
getrouwd geweest en adopteerden de bekende Maurice Michielssens die over zijn 
pleegouders niets dan lof heeft en eigenlijk op zijn Brugs gezegd “met zijn gat in de boter 
gevallen is”. 

 
Joseph was muzikaal, speelde banjo en toneel en zijn geliefde vakken waren Latijn en Frans 
en op de leeftijd van 93 jaar las hij nog dergelijke boeken en fietste hij nog door Brugge. 

Samen met zijn echtgenote nam hij in 1956 de bootjes over aan de Blinde Ezelbrug, een 
zaak die tot op heden in handen is van Maurice en zijn zoon Jos. 
 
Kleine anekdote: toen Joseph naar het front trok kreeg hij van zijn moeder een klein zakje 

rond zijn hals met 100 frank. Toen hij gedemobiliseerd werd staken die 100 frank nog 
steeds in het zakje. Tijdens zijn legerdienst in de eerste wereldoorlog toonde hij een groot 
respect voor zijn oversten, onder meer zijn commandant Iwan Gerard (later generaal 
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geworden) en ook voor Luitenant - Generaal Jacques die hij bestempelde als "papa 

Jacques" omdat naar Joseph zegde hij zeer goed was voor zijn soldaten. 
 
Joseph is begraven met militaire eer en een delegatie van het 12de Linieregiment is speciaal 

uit Spa naar Brugge gekomen om de eer te bewijzen dat door zoon Maurice zeer naar 
waarde werd geschat. Joseph zelf is bij leven twee maal naar het regiment in Spa geweest, 
waar hij als een held werd ontvangen. Het woord held hoorde hij niet graag want hij zei 
steeds "Ik heb slechts mijn plicht gedaan en ben gelukkig heelhuids terug thuis gekomen". 

Wat hier is geschreven is het verhaal dat mijn adoptievader me altijd heeft verteld en dat 
op mij een zeer diepe indruk heeft nagelaten. 

Maurice Michielssens 

 

 

 

 

Leger - Natie 
 

 

Band leger – natie in gevaar 

 
Reserve gaat teloor 

 
Met de implosie van de Sovjet-Unie in 1989 kreeg het Westerse 

verdedigingsbeleid een nieuwe oriëntatie. Dat leidde tot een geleidelijke 
inkrimping van ons militair potentieel en de opschorting van de dienstplicht. 
De meeste reserve-eenheden van de drie krijgsmachten werden dan ook 
ontbonden. 

Onze Marine werd hierbij bijzonder zwaar getroffen. Haar Reserve bestaat 
hoofdzakelijk voor een deel uit officieren afkomstig uit het actief kader, en uit 
officieren en onderofficieren die hun militaire dienstplicht vervulden en in het 
burgerleven een beroep uitoefenen. 

 
Een opgeroepen ex-beroepsmilitair wordt uiteraard opnieuw vlug 

operationeel. Een ex-milicien krijgt in de Reserve dan ook secundaire 
functies, hoewel hij bepaalde kwalificaties kan invullen die bij gebrek aan 

actief personeel zijn weggevallen. Voor de reservist is dit ongetwijfeld een 
verrijkende ervaring die hij dan ook in zijn burgerberoep kan toepassen. Ook 
kan hij in het Leger de zienswijze van de burgers ingang doen vinden en zo 

bijdragen tot een betere verstandhouding tussen Leger en Natie. 
Vooral in de Marine, waar veel jongeren zich ten volle kunnen 
uitleven, is dat van groot belang. 

 

Het Leger mag zich niet van de burgermaatschappij af-
zonderen. Het moet leren luisteren naar wat van hem verwacht 
wordt, dat in het belang van de hele Natie. Door het feit dat de 
reservist deel uitmaakt van het Leger, is hij optimaal geplaatst om 

de contacten met de buitenwereld te vergemakkelijken. Maar de re-
servisten zijn heden ten dage in te kleine aantal om dat in de beste 
omstandigheden te realiseren. Zo telt onze Marine hoogstens 150 
operationele reservisten, wat beslist ontoereikend is. 
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Daarom ook zou Defensie meer moeten investeren in de Reserve. Maar we zien dat haar 
budget met de jaren slinkt en ze in veel domeinen zelfs het strikt noodzakelijke niet haalt. Dat 
reflecteert zich vooral in de Marine, die al jaren wacht om haar maritieme taken in onze exclusieve 

economische zone met moderne patrouilleschepen te kunnen verzekeren. In NAVO-verband is het 
dank zij het geïntegreerde BENELUX-commando dat zij operationeel blijft, zij het met beperkte 
middelen. Voor een land dat aan een van de drukst bevaren zeeën ter wereld grenst, is deze toestand 
beslist onaanvaardbaar. 

 
Wij, oudgedienden van de Zeemacht, die de belangen van ons land hebben gediend en 

verdedigd, betreuren ten zeerste de geleidelijke inkrimping van het Leger en van onze Marine in het 
bijzonder. De teloorgang van de Reserve die daarmee gepaard gaat, komt beslist niet ten goede aan 

de goede verstandhouding tussen Leger en Natie en dat vinden wij bijzonder spijtig. 
 

H.P. Rogie 

 

 

 
COLUMN 
 

Enige tijd geleden beslisten enkele burgemeesters om het woord “allochtoon” te schrappen. 
Bedoeling is om discriminatie uit de wereld te helpen … Ik denk dat binnenkort de begrippen 
“vaderlandslievend” en “reservemilitair” ook zullen geschrapt worden … Dit heb ik aan de 
lijve ondervonden … Als reservemilitair heb ik de laatste tijd aan enkele zeer interessante 

oefeningen kunnen deelnemen. Oefeningen georganiseerd door defensie. 
Zo heb ik als verpleegkundige en reservemilitair de kans gehad om te kunnen meewerken 
aan de ontplooiing van een veldhospitaal (Rol 2 ). Veldhospitalen in het kader van de 
voorbereiding EUBG 2013-2014. Veldhospitalen die opgezet en bemand werden door 1EMI ( 

Lombardsijde) en 3EMI ( Marche-en-Famenne). In het kader van hulp aan de natie zijn deze 
veldhospitalen ook inzetbaar bij grote rampen – in het geval van meer dan 50 slachtoffers -
. 
 

Vorige week ging in Marche-en-Famenne de nationale competitie reservekaders door. Een 
oefening met een zeer interessant instructief karakter. Honderd twintig reservisten kregen 
o.a. instructie “Eerste hulp te velde”, een bezoek en een oefening in het Sta CBNR – denk 
aan de ramp in Wetteren –, hoe te reageren bij een explosie, … Het was deugddoend om 

zoveel gemotiveerde reservisten aan het werk te zien. Het deed deugd ook om te beseffen 
dat men zo als burger en als militair zo zijn steentje kan bijdragen tot een betere 
samenleving. 
 

De ontnuchtering is echter groot als men dan ziet dat het begrip “reservemilitair” geschrapt 
werd uit het personeelsstatuut OCMW Brugge en het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV. Dit 
in tegenstelling met vrijwilligers uit het korps burgerlijke veiligheid = vrijwillige brandweer, 
civiele bescherming. Mogen we deze maatregel niet als discriminerend beschouwen? 

Een maatregel trouwens die niet bevorderlijk is om jongeren aan te werven voor de nieuwe 
reserve en enig burgerzin te doen aankweken. Via constructief overleg proberen we in 
dialoog onze directie en het OCMW tot andere gedachten te brengen… 
 

Daarnaast is het dit jaar de laatste editie van het project “Nooit meer oorlog”. Een 
beslissing die ik alleen maar kan betreuren … Niettemin blijven we verder werken en hopen. 
Gesteund door zovele mensen die heimwee hebben naar “de troep”. Of hoe men regelmatig 
te horen krijg dat het stom was om de legerdienst op te schorten … Een oproep misschien 

om een leger- en burgerdienst voor jongens en meisjes in het leven te roepen. Want 
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hoeveel helpende handen zijn er niet nodig – kijk maar naar de ouderen- en 

gezondheidszorg – in onze hedendaagse maatschappij? 
 

Stefaan Vergaerde 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Met een warme oproep naar de ouders en grootouders onder onze 
leden om de schooldirectie en de leerkrachten van de scholen van hun 

kinderen en kleinkinderen extra te motiveren voor dit  prachtig educatief  

herinneringsproject, voor het 5de en 6de leerjaar. 
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Het leven in onze Club 
 

 

Roger De Waele, vaste waarde voor Triatlon Brugge 
 
Het succes van activiteiten staat of valt met de inzet van vrijwillige medewerkers. Dat 

weten wij bij Mars & Mercurius maar al te goed. Dit is ook het oordeel van de organisatoren 
van het jaarlijks sportevenement bij uitstek “de 
Triatlon door Brugge”. Ons bestuurslid Roger De 
Waele is er ook zo één.  

 
De naam Roger De Waele doet slechts bij weinig 
medewerkers en triatleten spontaan een belletje 
rinkelen. Iedereen in dit sportmilieu kent hem als 

“nonkel Roger” de waterschout van de Triatlon. 
Sinds de tweede editie van “de Triatlon door Brugge” 
maakt Roger deel uit van het omvangrijk leger dat 
de wedstrijd in goede banen leidt. Tijdens de eerste 

editie bemerkte Roger dat de zwemstart verre van 
ideaal verliep. Om aan deze chaotische toestanden 
een einde te maken kwam de organisatie bij Roger 

aan kloppen. 
 
De ervaring van Roger als gewezen sportleraar van 
het Brugse VTI, trainer van de zwemploeg van de gemeenteschool van Sint Michiels, atleet 

bij Houtland Atletiek en de Internationale Militaire Vijfkampploeg en docent anatomie en 
sportfysiologie bleek de ideale competentie om als waterschout het zwemwedstrijdgedeelte 
van begin tot einde in goede banen te leiden. De voorbereiding van de wedstrijd begint 
reeds op vrijdag om samen met de brandweer, de duikploeg en een aantal vrijwillige 

medewerkers het zwemparcours aan te leggen. De Reien worden gesweept zodat allerhande 
rommel die de zwemmers kunnen hinderen of verwonden, verwijderd wordt. Daarna worden 
de boeien, de oliebomen en de vlaggetjes van het parcours op hun plaats gelegd of 
gehangen. Op zaterdag wordt dan eerst de kwaliteit van het water onderzocht en vóór de 

start gaat Roger dan samen met de burgemeester of zijn vervanger in een bootje om de 
start te geven. Roger blijft dan op het water tot de laatste wave vertrokken is. Zodra de 
laatste atleten weer aan land staan begint Roger met zijn ploeg aan de opruiming zodat je 
enkele uren later niets meer merkt dat er een wedstrijd is geweest. 

 

          ABI 

 
Medelingen 

 
Galaconcert militaire commando provincie West-Vlaanderen 
 

 

Via ons bestuurslid Jan De Vos, gewezen provinciecommandant, kregen 
we van het provinciecommando het bericht dat de datum van het 36ste 
galaconcert dit jaar doorgaat op dinsdag 26 november. Goed om nu 
reeds te noteren. 
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M&M-kenteken voor nieuw leden 
 

Tijdens de receptie na de spreekbeurt over de brigade Franse marine fuseliers door prof.em. 
Rooms op 22 april jl. werden volgende nieuwe leden door hun peters het M&M-kenteken 
opgespeld: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tijdens de BBQ na de wandelzoektocht van 25 augustus jl. kreeg Dilen het M&M-kenteken 
opgespeld door zijn peter Stefaan Vergaerde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Willy Versluys ontvangt het speldje van Sylveer De Beuker 

 

Jacques Vanneste ontvangt het speldje van André Billiet 

 

Rik Dilen ontvangt het speldje 
van Stefaan Vergaerden 
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Zij die ons verlieten 
 

Simone Lescrauwaet overleed te Brugge op 14 juni 2013. 

Zij was de echtgenote van ons medelid Fernand Crepain en 
schoonzuster van onze voorzitter François. Simone werd 
geboren in Brugge op 4 januari 1931. Ze volgde een 
opleiding voor lerares, een beroep dat ze vele jaren met 

enthousiasme uitoefende. Zij was ook muziekaal zeer 
begaafd en werd bekroond met verschillende prijzen als 
pianiste. We zullen Simone herinneren als een enthousiaste 
en zeer vriendelijke en intelligente vrouw zeer nauwkeurig 

en stipt in al haar activiteiten. De rouwplechtigheid had 
plaats op donderdag 20 juni. 
Wij wensen Fernand en familie veel sterkte met dit groot 
verlies. 

 

 

 

Anyse Vermeersch overleed te Maldegem op 12 augustus 
2013. Hij werd er geboren op 17 december 1930. Hij 
studeerde voor tandarts een beroep dat hij gedurende 42 jaar 
in Maldegem uitoefende. Hij was tevens lid van de kerkraad 

van zijn parochie. In 1980 verloor hij veel te vroeg zijn 
echtgenote Lieve Neyt. Anyse was een stille rustige man met 
liefde voor de natuur, bloemen, planten en dieren. Hij was de 
broer van Agnes Vermeersch echtgenote van onze past 

voorzitter Stephan Vandenberghe. Anyse was lid van Mars & 
Mercurius Brugge/W.VL. sinds de oprichting. 
Wij bieden aan zijn familie onze oprechte deelneming aan. 
 

 

 

 

 
 
Wekelijks Trefpunt 
 

Iedere vrijdag tussen 16.00 en 18.00u komen 
onze leden samen in Café-Restaurant ’t Zand 
op het Zand in Brugge.  
 

Aarzel niet en kom ook eens voor een babbel 
met vrienden met een koffie een gezellig pintje 
of een glas wijn.  
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Verkoop van attributen M&M 

 

Voor de nieuwe leden is het interessant om te weten dat volgende M&M attributen kunnen 

besteld worden: 
 

Kenteken M&M     €3,50 
Das M&M (marineblauw of bordeaux)   €13 

 
Nieuw!!!  
 
Badge voor op vest (2 modellen) 

 Om op te naaien    €25 
 Met magneet bevestiging    €30 

 
Sjaal voor dames (bordeaux)   €15 

 
 

 
 

 

Leden kunnen voor het kopen van M&M attributen contact opnemen met onze 
penningmeester Ivan Loncke tel. 0477 31 01 17 of via e-mail ivan.loncke@skynet.be . 

 

Onze penningmeester zal dan afspreken om uw bestelling op een volgende bijeenkomst van 
M&M af te leveren. 

 

mailto:ivan.loncke@skynet.be
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Café  -  Tea-Room  -  Restaurant  - Hotel 
 

‘T  ZAND 
(voorheen Boudewijn I) 

 

Het gezellige restaurant met een heerlijke keuken 
 

aan eerlijke prijzen 
 

Elke vrijdagavond verrassingsmenu 
 

************** 
En niet te vergeten het M&M Club trefpunt 

elke vrijdagnamiddag van 16 tot 18 uur 
 

Wij verwachten u voor een gezellige drink 
of een lekkere hap. 

 
Tel:050-33.69.62   en  www.cafetzand.be 
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Werkten mee aan het tot stand komen van dit nummer van M&M Contact met teksten en/of fotos: 
 

André Billiet 
François Crepain 

Jan De Vos 
Roger De Waele 

Rudolf Leplae 

Maurice Michielssens 
Henri Pierre Rogie 
Stefaan Vergaerde 

Ronny Vermeersch 
 

 
 
 

 
 
 

Wij zoeken nog enkele adverteerders 

 
Publiciteit in ons driemaandelijks M&M contact tijdschrift:  

 

Eén bladzijde A4: €25 per nummer of €80 voor vier nummers  
 

Eén halve bladzijde A4: €13 per nummer of €40 voor vier nummers  
 

Wie wil ons steunen? 

 
Alle verdere informatie bij onze penningmeester: tel. 0477 31 01 17 

 

 
 


