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Activiteit
Voordracht in het Groot Seminarie door Kim Pettens, havenkapitien
van Zeebrugge, over “de veiligheidsproblematiek in de Zeehavens”
Jaarlijkse algemene vergadering M&M Brugge/W.VL. met
nieuwjaarsreceptie en lunch in het Kasteel van Moerkerke.
Herdenking overlijden Koning Albert I aan het ruiterstandbeeld te
Brugge
Bezoek aan het nieuw politiecommissariaat te Brugge
Jaarlijkse algemene vergadering M&M nationaal in Club Prins Albert
te Brussel
Voordracht in het Groot Seminarie door Kapitein-ter-zee b.d. Jan De
Vos over “België en zijn leger tijdens de eerste oorlogsmaanden van
1914”
Sint George’s day herdenking in de Sint Donaaskerk/Militair kerkhof te
Zeebrugge
Voordracht in de Marinekazerne Bootsman Jonsen te Oostende door
Avocaat –generaal Jean Luc Cottenys over “de hoge raad van
Justitie” gevolgd door een lunch in de Blauwe Zaal.
Herdenking V-dag aan het monument van de weggevoerden aan het
Stationsplein te Brugge
Bedrijfsbezoek aan de firma Asco te Zaventem
Bezoek Seafront en rondvaart haven te Zeebrugge
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Woordje van de Voorzitter

Beste leden,
Het is weer zo ver. Het jaar is voorbij, 2013 zit erop.
Weer werd een nieuw hoofdstuk, nummer XXVI, aan het geschiedenisboek van
Mars en Mercurius - Brugge/ West-Vlaanderen toegevoegd en weer werd een
bladzijde omgedraaid.
Ik schrijf u dit woordje onder een stralende zon aan een helder blauwe hemel.
Natuurlijk denken jullie dat ik ergens aan een godzalig strand lig met een
verkwikkend drankje in de hand. Mis hoor, het is wel degelijk in Brugge op één dag
van het wintersolstitium, ongelooflijk maar waar. Geen gure temperaturen, geen
sneeuw, vaarwel White Christmas, Sleighrides en Jingle Bells, tot later misschien.
En zoals het weer, is ook het afgelopen jaar een zeer goed jaar geweest, met
geslaagde activiteiten, geanimeerd door talrijke deelnemers. Liefst 703 voor de 12
activiteiten van het jaar, of voor diegenen die van statistieken houden: 58,58 per
activiteit! Het aantal leden en sympathisanten bereikte dit jaar 178, wat ook een
record betekent. De academische zitting was eens te meer de mooie, zeer
geapprecieerde kers op de taart. Laat ons hopen dat het jaar 2014 even succesrijk
wordt.
Zoals vroeger heeft het bestuur een zo gevarieerd mogelijk programma opgesteld.
Voor meer details verwijs ik naar de rubriek ter zake in dit nummertje en laat ons
hopen dat dit programma met tenminste evenveel succes wordt bekroond.
Het is meer dan logisch dat ook onze club een activiteit organiseert ter gelegenheid
van de 100ste verjaring van het begin van de “Groote Oorlog”. Daarom zet Mars en
Mercurius- Brugge/West-Vlaanderen, samen met de collega’s van Club Gent een
groots evenement op het getouw in oktober 2014. Dit gebeuren heeft drie luiken,
gebouwd rond de thema’s: Herinnering-Herdenking-Huldiging.
Het herinneringsluik bestaat uit tentoonstellingen in Melle en Diksmuide en uit een
zeer uitgebreid educatief deel gericht naar de jeugd. De herdenking bestaat
voornamelijk uit dagmarsen voor detachementen van Melle (Gent) naar Diksmuide,
terwijl de huldiging uiteraard zal geconcretiseerd worden door een ceremonie aan
het monument van de Franse Marinefuseliers in Melle en in Diksmuide. Natuurlijk
vergeten we in deze activiteit de bijdrage van de Belgische eenheden in die
oktoberdagen van 1914 niet.
Het jaar 2014 zullen we weer, volgens de traditie, afsluiten met een academische
zitting in December.
Maar dit brengt ons reeds zeer ver in de tijd en daarom hou ik het nu bij de vurige
hoop dat jullie allen heerlijke Kerst- en eindejaarsfeesten mogen beleven en wens
jullie allen veel geluk, voorspoed en een goede gezondheid voor het nieuwe jaar..
Brugge, 20 december 2013.
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Terugblik op onze voorbije activiteiten

Donderdag 26 september – Bezoek aan het Jukeboxmuseum te Menen en
brouwerij Bockor te Bellegem.
Een goedgeluimde bus van 35 personen vertrok omstreeks kwart over negen vanaf
de Hendrik Bruggeman Esplanade te Brugge - een ideale opstapplaats gelegen dicht
bij het station en de bushaltes, vlak bij een grote parking en de K&R-zone - via
A17 en A19 naar het ‘Jukeboxmuseum’ in de Wervikstraat te Menen. Ter plaatse
vervoegden ons nog enkele deelnemers die uit de streek met eigen wagen waren
gekomen. ‘39 deelnemers’ stond op de teller.
We werden er om tien uur verwelkomd door de conservator in het cafetaria van het
museum met een korte inleiding over het ontstaan van het museum, opgestart in
1992, onder de impuls van Geert Olieu. Geert Olieu is een
jukeboxverzamelaar in hart en nieren en bouwde jaren lang
aan een indrukwekkende collectie van jukeboxen en radio’s
van het eerste uur.
Twee gidsen brachten ons met boeiende verhalen langs de
vele unieke stukken die het museum rijk is. We waren met
verbazing geslagen bij het zien van deze prachtige ‘oldtimers’
die bij ons nostalgische dan toch mooie herinneringen aan de
fifties en sixties opriepen: de Wurtlizers, de Rock-ola’s, de
Barco’s… Wat we vergeten waren, zijn de jukeboxen met de
78-toerenplaten uit bakeliet, zoals de Barcobox uit 1951 en de
Wurtlitzer uit 1948 – dit begint reeds te tellen… - met hun trage platenwisselaar.
Wie dacht dat de jukebox volledig uit ons tijdsbeeld was verdwenen– verdreven
door de high-fidelitysound en dito apparatuur, heeft het mis: authentieke
jukeboxen werden nog gespot in café ‘De kroon’ in Pittem, Café ‘Troubadour’ te
Menen, Café ‘Hemelpoort’ in Rekkem, en nog andere leuke dorpjes van WestVlaanderen. Een idee soms voor een ludieke uitstap: Jukeboxkroegentocht…?
Ons bestuurslid Rudolf Leplae die de dag had georganiseerd – waarvoor hier
nogmaals onze dank - bracht ons voor de lunch naar een van zijn geliefkoosde
stekjes in Lauwe, naar de “Club” van het sportcentrum. Inderdaad een sfeervol
etablissement waar de huisgemaakte paté, de ham, de gratin dauphinois het ons
liet smaken met het gezellig keuvelen tussen door.
In de namiddag brachten we een bezoek aan de brouwerij BOCKOR te Bellegem
(Kortrijk).Weerom werden we opgewacht door twee gidsen en in twee groepen
gesplitst. Onze vrouwelijke gids vertelde in haar inleiding dat alles begon in mei
1892 toen Remi Vander Ginste een woonhuis met bijhorende gebouwen kocht van
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een brouwer voor zijn zoon Omer. Van meet af aan was de verkoop van de “ouden
tripel” een succes.
Om het hoofd te bieden tegen de opkomende pilsener-type bieren uit
Tjechoslovakije, pakte de brouwerij in 1929 uit met een eigen pils die luisterde naar
de naam “Ghinst pils”. In 1938 veranderde de naam van dit lage gistingsbier in
“Bockor”: een samentrekking van het Duitse ‘Bock’ en het Franse ‘Or’, een gouden
pint was geboren. Pas in 1977 zal de brouwerij zijn naam wijzigen in brouwerij
Bockor, welke voorheen steeds de naam ‘Omer Vander Ghinste’ had gedragen. De
gids accentueerde dat het blijvend familiaal karakter van de brouwerij (reeds 5
generaties) aan de basis ligt van het commercieel
succes. De echte doorbraak van de brouwerij kwam
er in 2008 met het brouwen van een traditioneel
blond bier van hoge gisting met de naam “OMER”. In
2009 won OMER de gouden medaille op de
European Beer Star Awards in Duitsland en in 2010
won dit blonde bier de gouden medaille op de World
Beer Cup in Chicago, USA.
Tijdens de rondleiding in de brouwerij met een bezoek aan de lagegistingstoren –
nog steeds sedert 1930 in dienst voor het brouwen van de “Ghinst pils” - werden
we ingewijd in het brouw -en rijpingsproces van de vele bieren die de brouwerij
“Bockor” rijk is.
Enkele van deze bieren o.a. de Jacobins Gueuze, de Jacobins kriek - en framboise drie jonge bieren gebrouwen op basis van jonge en oude lambic - de Vander
Ghinste Oude Bruin…konden we, met mate natuurlijk,
proeven tijdens de afronding van het bezoek in de
sfeervolle conferentieroom van het bezoekerscentrum de
‘Brett’; natuurlijk ook het biertje onder de bieren, de
Omer, ons ondertussen uitstekend gekend sinds de
‘Nationale Dag van Mars en Mercurius’ te Kortrijk
verleden jaar.
En zie enkele dagen geleden lezen we in de pers dat ook
naast de brouwerij “Bavik” uit Bavikhove, die terug de
oude familienaam “De Brabandere” aanneemt, de
brouwerij “Bockor” terug gaat naar haar familiale roots
en herdoopt wordt tot brouwerij “Omer Vander Ghinste.”
Met die naamsverandering wordt gegarandeerd het bier
‘Omer’ meer in de publiciteit gezet.
(voor verdere specifieke informatie, cfr: www.bockor.be )

RVE
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Zaterdag 12 oktober -Nationale Dag Mars & Mercurius te Brussel
Dit jaar was het de beurt aan de Club Brabant voor het organiseren van de
“Nationale Dag Mars & Mercurius”. Vanuit Brugge vertrokken per bus een 25-tal
deelnemers richting Gent waar een 20-tal collega’s van club Gent ons vervoegden
voor de reis naar Brussel. Samenkomst voor alle clubs werd het Militair Hospitaal
Koningin Astrid te Neder-Over-Heembeek waar we vanaf 09.00u ontvangen werden
met koffie en koeken. Het is altijd een blij weerzien met leden van andere clubs.
De “absoluut Niet-Academische Zitting” startte om 10.15u met een causerie van
Robert Delathouwer in het Brussels dialect. Delathouwer is een volleerd drietalige
Brusselaar (Nederlands, Frans, Brussels) die naast ambtenaar en bemiddelaar ook
nog Vlaamse schepen is in Koekelberg. Tijdens zijn babbel liet hij ons meegenieten
van de mooie en rijke Brusselse vocabulaire.
12.00u was de tijd voor een receptie en bescheiden lunch. Na de lunch en een
groepsfoto werden de deelnemers in 3 groepen verdeeld om een bezoek te brengen
respectievelijk aan het Europees Parlement, het Librarium van de Koninklijke
Bibliotheek van België of een wandeling door Brussel om de gebeurtenissen van de
Belgische revolutie te herbeleven.
Om 17.00u werd dan opnieuw verzameld en per bus vertrokken naar Tervuren aan
de rand van het Zoniënwoud waar in het sportcentrum van defensie de
afscheidsdrink werd gehouden met een typisch Brabants “Ommegang Keizer Karel
bier”. De bezoekers ontvingen bij het afscheid als aandenken aan deze dag een
“Ommegangglas” met daarin het logo van “M&M Club Brabant” gegraveerd.
De terugreis zorgde echter voor enige problemen gezien de autosnelweg naar de
kust tussen Affligem en Aalst afgesloten was door een zwaar verkeersongeval.
Gelukkig had onze chauffeur dit via de radio vernomen en werd via Antwerpen naar
Gent en Brugge gereden.
Niettegenstaande we in Brugge met enige vertraging toekwamen was iedereen
tevreden over deze bijzondere dag
ABI
Dinsdag 15 oktober – Voordracht “ Land en Zee – voedselevenwicht en
duurzame landbouw” door Bruno Van de Walle Ir
De feiten en beschouwingen werden door de spreker weergegeven getoetst aan zijn
eigen ervaringen gezien hij jaren verbonden was aan de Voedsel- en
Landbouworganisatie (Food and Agriculture Organization - FAO) van de
Verenigde Naties en in die hoedanigheid verschillende landen heeft bezocht.
Voeding in de wereld is nauw verbonden met het land en de zee en er blijft nog
immer honger in de wereld.
Beschouwen we vooreerst het LAND.
Wat zijn vooral de te beschouwen hoofdzaken:

___________________________________________
M&M Contact nr. 04/2013
-6-

-

-

-

Zich voeden is een permanente en dagelijkse zorg.
Landbouwproductie is wisselvallig want ze is gebonden aan de seizoenen en
het klimaat en aldus is de productie wisselvallig maar het verbruik blijft
daartegen stabiel.
Een stabiel dagelijks verbruik is onmogelijk zonder stabiele bevoorrading,
maar gezien volgens het gebied er slechts één of soms twee oogsten per jaar
zijn, is een dagelijks verbruik onmogelijk zonder bufferstocks.
De te voorziene behoeften behelzen + 7 ½ miljard mensen!
Eén Ton graan( maïs, tarwe, rijst…) is voldoende om 3 personen te voeden,
gezien de wereldproductie 2 ½ miljard Ton /jaar bedraagt zou men
theoretisch dus 7½ miljard mensen kunnen voeden maar desondanks lijden
800 miljoen mensen hongersnood en 1 miljard is ondervoed.

Uit wat vooraf gaat stelt zich dus een probleem. Op wereldschaal is het
onevenwicht te wijten aan vier kernproblemen.
1. De prijs van de basisvoedingswaren:
Hun aanbod is gebonden aan seizoen, speculatie(wilde schommelingen),
misbruiken maar de vraag is dagelijks.
Volgens Michel Barnier minister van landbouw in Frankrijk was 100 % stabiele
prijzen voor de landbouwers beter dan toelagen/ subsidies
2. Landgrabbing :
“Landgrabbing is de betwiste praktijk van grootschalige landverovering, door
het opkopen of leasen van steeds grote oppervlaktes grond in de Derde Wereld
(voornamelijk Afrika en Latijns Amerika), door binnenlandse of buitenlandse
Multinationals, door regeringen en door individuele aankopers. Nu bedraagt dit
ongeveer 20 á 60 miljoen hectare.
Volgen onze spreker is dit landroof.
Wat zijn nu de negatieve aspecten van Grabbing :
- Latifundia(grootgrondbezitters) versus familiale uitbating. Zij gebruiken de
gronden voor niet- voedsel productie (winstbejag) met gevolg ook
bodemverarming
- Het kan ook leiden tot bodemerosie en verder tot woestijnvorming.
Voorbeelden:
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Dust bowl “ inde USA 1930 – 1935 : Het fenomeen werd veroorzaakt door
extreme droogte en decennialange extensieve landbouw zonder
vruchtwisseling of andere technieken om de winderosie tegen te gaan).
Aralmeer 1950 – 1990.
Voorbeelden landgrabbing :
Republiek Kongo heden 1miljoen Ha biodiesel.

3. Biobrandstoffen:
De toegenomen vraag naar biobrandstof kan leiden tot hogere voedselprijzen.
Bij gewassen die zowel als voedingsmiddel als voor biobrandstof gebruikt
kunnen worden, kan de voedselvoorziening in het geding komen waarbij het
armste deel van de wereldbevolking het eerst de gevolgen ondervindt.
In januari 2007 braken in Mexico protesten uit als gevolg van prijsstijgingen
van 400% voor tortilla's door de toegenomen vraag in de Verenigde Staten
naar maïs voor biobrandstof.
Vb. : Maïsproductie USA 2013 is + 350 miljoen Ton waarvan 35% wordt
gebruikt voor bio-ethanol.
Brazilië produceert 17,3 miljard liter ethanol per jaar uit suikerriet
4. Klimaat:
De zee is voor 80 % bepalend voor het weer te lande.

De Zee
De zee heeft eveneens een invloed op de wereldvoedsel problematiek :
- Via zijn invloed op het klimaat beïnvloedt ze de landbouw.
- Zij is nodig voor de handel, denken we maar aan graanvervoer.
- De visserij draagt ook bij tot de voedsel bevoorrading, daarom moeten we
zorgen voor een biologisch evenwicht en een zuivere oceaan.
De zeepopulatie is zeer verschillend en zo één van de tussenschakels wegvalt
(Vb. plankton) is het evenwicht gestoord en dit kan tot een catastrofe lijden.
Op land is dit niet het geval: de wolven zijn bij ons verdwenen en dit heeft
praktisch geen gevolg had op het ecologisch evenwicht
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Ecologie in de landbouw.
Definitie:“Wetenschap die onderzoekt hoe planten, dieren en mensen in verhouding
staan tot hun omgeving en tot elkaar”(Ernst Haeckel).
Ze bevat 5 componenten: Bodem, klimaat, Flora, Fauna en de MENS.
Enkele voorbeelden:
- de ecologie van de olijfboom, de ananas : deze teelten kunnen slechts
gedijen in een Middellands zeeklimaat en op zandige gronden.
- de ecologie van de tarwe: deze teelt kan onder de evenaar NIET gedijen.
- de ecologie van de rubberboom(Hevea brasiliensis) : tropische plant.
De landbouw gehoorzaamt dus aan de wetten van de natuur met of zonder input (
kunstmest, mechanisch bewerkte bodem, enz. )
Vroeger hadden we een primitieve landbouw maar heden ten dage hebben we een
biologische landbouw met input om tot een hogere productiviteit te komen dit is
echter een zeer complexe onderneming.
Overbevolking.
Overbevolking is een relatief begrip, daarom 2 voorbeelden:
- Jemen heeft 21 miljoen inwoners en slechts een voedselbevoorrading voor
2,5 miljoen maar beschikt over een commerciële invoer. Besluit dit land is
niet overbevolkt.
- Somalië met 68 miljoen inwoners en enkel een zelfstandige
voedselbevoorrading voor + 5 miljoen beschikt over geen commerciële
invoer. Besluit: zwaar overbevolkt.
André Hoef
Donderdag 07 november – Demonstratie Paardenvissen en bezoek aan de
vliegbasis Koksijde
Wat de reden ook moge wezen, een garnaaltje met een Rodenbach, een frisse
zeeneus of een verhoopt zien van de nieuwe helikopter, het was een ongekend
succes op 07 november 2013, 73 aanwezigen…
Bewijs dat, zelfs al zijn de weergoden ons niet
gunstige gezind zijn, het programma van
doorslaggevend belang is.
Aldus vertrokken we vanaf het station te Brugge
met een zachte regen en een briesje richting het
“zeetje” waar we werden opgewacht door nog
enkele met-eigen-voertuig-leden en
sympathisanten.
Laarzen aangetrokken, west–en zuidwinders aan,
stormparaplu in aanslag en de mindere
zeebonken achterlatend in de bus werd het lage water opgezocht waar de
Oostduinkerkse paardengarnaalvissers al twee manden gevuld hadden met de
Noordzee lekkernij.
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Twee enthousiaste vissers, al van 6 uur in de weer, verkondigden ons een
wonderbare vangst, nog nooit gebeurd!
Twee ecologie gidsen onder leiding van ons medelid Alain Maes, gaven nadien
uitleg bij de soorten andere visjes die nog in het net verzeild waren geraakt,
krabbetjes, giftige pitton…vis, baars, schol, tarbot en zelfs een griet!
De buit werd opgeladen op twee karren en onze Vlaamse trots, De Brabantse
paarden vertrokken naar de boerderij voor het koken en proeven van deze
lekkernijen.
Onze zeer sympathieke chauffeur maakte er geen probleem van dat zijn bus werd
omgetoverd in een zandtapijt met een visgeurtje.
Tijdens het wachten op de garnaaltjes werd met een glas wijn, Rodenbach of
vissertje ook het inwendige nat gemaakt. Niemand kon afscheid nemen van de
lekkernijen zodat we met een half uur vertraging aankwamen in ’t Liefoord waar
opnieuw een aperitief op ons stond te wachten.
Het soepje, de friet met stoofvlees smaakte zeer vlug… want busje was daar en
wegwezen naar de basis voor een kennismaking met de werking van het 40ste
Smaldeel wel gekend door de afleveringen van Windkracht 10. Onder de kundige
leiding van Tommy en zijn collega werd ons de opdrachten en werking uitgelegd en
konden we nadien van nabij de “oude” Seaking bezoeken.
Deze prachtige dag werd afgesloten met een kopje koffie en de bedanking aan allen
die deze prachtige dag hadden mogelijk gemaakt en we denken dan vooral aan
René De Corte en Alain Maes.
Mogen we allen even talrijk begroeten op volgende activiteiten.
Luc Saelens
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Zaterdag 14 december – 12de Academische Zitting in het Provinciaal Hof
Naast de vele leden en sympathisanten mochten de voorzitter en bestuursleden in
’t bijzonder volgende personaliteiten verwelkomen: Staatssecretaris Hendrik
Bogaert; Gouverneur van West-Vlaanderen Carl Decaluwé; Provinciecommandant
Kolonel Vlieger Rudi Theys; de voorzitter van de provincieraad van WestVlaanderen, Spincemaille Eliane; de heer Baranyai Michel, raadsheer aan het Hof
van Beroep te Gent; het provincieraadslid De Cuyper Bernard; de schepen en
gemeenteraadsleden van Brugge: Matthys Martine, Daels Patrick, Sanchez Noelia
en ereschepen Lieve Mus; Eerwaarde heer Opperaalmoezenier Van den Eeckhout
Johan; de heer Hoofdcommissaris Van Nuffel Dirk; de consul van Spanje Louis
Verbeke en de ereconsul Gosselin Derreck van Frankrijk; de Deduytsche Roland,
Directeur operationele strategie van Bombardier NV; de voorzitter Willem Vinckier
en de secretaris Thierry Van Paemel van de Britisch Torch of Remembrance Belgian
Branche; de voorzitter van de Vereniging Marineofficieren buiten dienst Jean Pol
Hosdin, de nationaal voorzitter van Mars en Mercurius VZW Ronald Cazaerck en de
vice-voorzitter Pierre Degreef en Alain Rijs en Debrabandere Marc respectievelijk
voorzitter van M&M Charleroi en Gent.
Na het openingswoord van de voorzitter van M&M Brugge/West-Vlaanderen
François Crepain Ir, was het de beurt aan bestuurslid Yves De Ryck om het
rijkgevulde curriculum vitae van de nog jonge spreker, Jonathan Holslag, professor
– onderzoeker en onderzoekscoördinator aan de VUB voor strategische kwesties in
Azië toe te lichten. Zeker is, dat de nationale en internationale bekendheid van de
persoon van de professor door zijn talrijke lezingen en publicaties bijdraagt tot de
succesrijke opkomst voor deze academische zitting, maar ook de aantrekkelijkheid
van het zeer actuele onderwerp dat het mysterieuze ‘China’ is.
RVE
CHINA’s TROUBLED MILITARY RISE IN ASIA
door Prof Jonathan Holslag – samenvatting
Er is een transitie bezig in het Chinese leger ( PLA = People’s Liberation Army ).
Een geopolitieke drijfveer samen met de binnenlandse problemen die een interne
uitdaging vormen maken deze noodzakelijk. Daarbij komt nog dat het Leger in het
verleden te veel economische ambities had en er teveel luxe is ( dure auto’,
feestjes, drank…)
Wat zijn de chinezen van plan of wat is hun veiligheidsbeleid ?
Vier belangrijke tools:
- Vreedzaam groeien
- Het economisch conflict oplossen, door toenadering met de buurlanden
- Het evenwicht zoeken tussen liberalisme en nationalisme
- Conflicten vermijden tussen internationale organisaties en China
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Het vertrekpunt om deze doelstellingen te bereiken is de geopolitiek.
Zolang China de buurlanden niet kan domineren zal ze ertoe streven een evenwicht
te vinden. Daarom is er een interne stabiliteit noodzakelijk.
Vraag is uiteraard hoe de USA met zijn verdeel - en heersstrategie daarop reageert!
China bevindt zich in een continue spreidstand tussen het continentale en
maritieme evenwicht.
Enerzijds wil de USA haar veiligheidsperimeter steeds opschuiven naar het Westen
(voorbij Hawaï) en China wil dat uiteraard doorbreken. Met de ontwikkeling door
USA in GUAM heeft zij een belangrijke pion tegen China en krijgt hierbij nog de
steun van Japan. De USA heeft ondertussen ook haar patrouilles in dat gebied
opgevoerd tot grote ergernis van China.
En tenslotte vindt zij in deze nog een partner in Vietnam een “oude” vijand van
China.
Wat is de strategie nu van China tegen dit Westers ( USA ) machtvertoon ?
Een reeks van maatregelen zijn getroffen of zijn in planning:
- Het verhogen van het aantal
oppervlakte schepen door
henzelf ontwikkeld
- Conventionele onderzeeërs ter
verdediging van de kustlijn
- Momenteel een LuM die groter
is dan de rest van Azië
tesamen, waaronder ook eigen
makelij
- Massa’s tactische raketten
- Nucleair voldoende voor een
MIN afschrikking
- Basissen overal verspreid over het land en bij “bevriende” landen
- C21
- Ballistische raketten die tot 3000 Km gaan en aldus de USA vliegdekschepen
kunnen treffen
- Electronics Space en Cyber War
- In de toekomst:
* Nucleaire duikboten
* 2025 - 5 à 6 vliegdekschepen
Wat is nu de tegenreactie van de buurlanden op dit machtvertoon ?
JAPAN doet veel want zij voelen dat de tijd dringt, maar hebben problemen bij het
nucleaire.
INDIA werkt hard aan de verdediging van haar continentale grens en probeert op
maritiem vlak bij te benen.
Hoewel China voor RUSLAND vijand Nr 1 blijft, hebben ze China toch nodig tegen
USA.
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De consequenties voor China zijn dat ze het hoofd moet koel houden. Maar indien
het nodig zou zijn door interne onlusten om het nationalisme aan te wakkeren zou
dit aanleiding kunnen zijn om een conflict met Japan of Indië te starten.
Hoe akteert China buiten Azië ?
- Hun doel is vooral grondstoffen te vinden.
- Aan de Zwarte Zee richten ze off-shore bedrijven op.
- Willen hun invloed laten gelden in de Indische Oceaan en in Afrika om alzo
een tweede USA te worden.
En tenslotte heeft spreker nog een boodschap voor Europa:
Indien Europa het respect van Azië wil krijgen zal het STERKER… moeten
worden!
Luc Saelens
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Wat komen zal

Dinsdag 21 januari - Voordracht “Maritieme beveiliging – last of
opportuniteit?” door havenkapitein van de Zeebrugse haven Kim Pettens
Mevrouw Kim Pettens geboren te Bonheiden op 1 juni 1966 volgt na het middelbaar
onderwijs bij de Ursulinen te Mechelen de Hogere Zeevaart School te Antwerpen.
Zij behaalt er het diploma van Licentiaat in de Nautische Wetenschappen.
Als officier ter lange omvaart doet Kim heel wat
beroepservaring op als stuurman op general cargo’s , op
petrobulk - en gastankers. Vanuit deze ervaring behaalt ze
het brevet van kapitein ter lange omvaart. In maart 1999
treedt ze in dienst bij MBZ (Maatschappij Brugse
Zeevaartinrichtingen) als havenluitenant en drie jaar later in
maart 2002 wordt zij benoemd tot havenkapitein.
Vanaf 2004 wordt Kim aangesteld tot Port Security Officer
belast met de organisatie van de maritieme beveiliging van
de Zeebrugse haven, dit ter uitvoering van de Europese richtlijn 725/2004 –
bindend voor alle Europese lidstaten – m.b.t. de ISPS-code (International Ship and
Port Security(facility) Security Code).
Maar wat die beveiliging allemaal inhoudt en met zich meebrengt zullen we
vernemen tijdens haar toespraak om 1945Hr in de aula van het Groot Seminarie,
Potterierei, 72, Brugge.
RVE
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Zaterdag 08 februari - Jaarlijkse algemene vergadering gevolgd door de
nieuwjaarsreceptie en lunch in het Kasteel van Moerkerke
Onze jaarlijkse algemene vergadering vindt dit jaar plaats in het restaurant van het
Kasteel van Moerkerke. Terwijl de leden vergaderen worden de partners verwend
met koffie. Traditiegetrouw is er na de algemene vergadering een receptie voor alle
deelnemers aan de AV.
Nadien wordt een nieuwjaarslunch opgediend en kunnen we na afloop van het
eetfestijn nog even de benen strekken tijdens het T-dansant onder muzikale
begeleiding van Jean Vandevoorde.

ALGEMENE OPROEP tot kandidatuurstelling voor de Raad van Bestuur
De leden die wensen de rangen van de Raad van Bestuur van de vzw Mars en
Mercurius afdeling Brugge/W.VL. te versterken, dienen hiertoe hun kandidatuur
schriftelijk (of per e-mail) te richten aan de voorzitter François Crepain Grote
Moerstraat 110 8200 Brugge
email: francois.crepain@telenet.be
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Dinsdag 18 maart – Voordracht Brugge bezet 1914-1918 – door KTZ (bd)
Jan De Vos.
Deze voordracht kadert in een voordrachtencyclus rond de honderdjarige
herdenking van het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Het is de tweede
spreekbeurt die ons bestuurslid Kapitein-ter-Zee bd Jan De Vos voor ons zal
verzorgen. Wil noteren dat deze lezing om 19.45Hr start in de aula van het Groot
Seminarie, Potterierei 72, Brugge

Een beeld van het bezette Brugge tijdens de Eerste Wereldoorlog

Volgende onderwerpen komen daarbij aan bod.
Een economisch, sociaal, politiek en cultureel beeld van Brugge op de vooravond
van de oorlog.
De invasie in België met de mobilisatie, gezien door de ogen van de Bruggeling.
De inname van de stad op 14 oktober 1914 en de Duitse bezettingsorganisatie.
Brugge als Duits militair bolwerk met de basis van de Kaiserliche Marine te Brugge,
de inzet van Duitse duikboten van het U-bootflottielje Flandern vanuit Brugge en
Zeebrugge, de slag op St-Georgesday te Zeebrugge en het Duitse vliegveld te
Koolkerke.
De oorlog in de Zwinstreek met de kustbatterijen, de Hollandstellung en de Draad
des Doods.
De bezetting gezien door de Bruggeling: beperking van de bewegingsvrijheid,
bombardementen, opeisingen, gedwongen arbeid, voedseltekorten, activisme en
collaboratie, spionage en verzet, enz.
De bevrijding en wederopbouw.
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Reis naar Londen –vrijdag 11 tot en met maandag 14 juli
Door wegeniswerken aan de White Hall kon vorig jaar de traditionele ceremonie aan
de Cenotaph in Londen niet doorgaan.
Dit jaar echter heeft de plechtigheid weer plaats en is gepland op zaterdag 12 juli.
Het bestuur is begonnen met het treffen van de nodige
voorbereidingen om zoals vorige malen van die
gelegenheid gebruik te maken om er een 4-daagse
uitstap naar Londen van te maken.
Het programma is nog niet definitief maar het vertrek is
gepland op vrijdag 11 juli met bus via Dover.
Zaterdag nemen we deel aan de plechtigheid en zijn we
‘s namiddags vrij voor shopping.
Zondag staat een bezoek aan Windsor Castle op het
programma en maandag gaan we huiswaarts met nog
een bezoek aan het middeleeuws kuststadje Rye.

>>Aan alle belangstellenden wordt gevraagd vóór 15 Februari een

voorschot van 65€ per deelnemer te willen storten op het rekeningnummer:
BE49-280040898671 met de vermelding “Londen”
FCR/RVE

Windsor Castle

Mermaid Street hill - Rye

___________________________________________
M&M Contact nr. 04/2013
- 18 -

Mars rubriek

Belgische Marine op veel Zeefronten actief
Sinds WO II bekleden de oceanen een voorname plaats in de regionale conflicten. Daarom
ook versterken veel staten hun maritieme middelen om het hoofd te kunnen bieden aan de
nieuwe dreigingen die van over de zeeën komen.
In onze Westerse wereld is de reactie tegen deze dreigingen vooral geconcentreerd rond de
Navo en de Europese Unie (EU). Ons land, met zijn bescheiden maritieme middelen, levert
in deze context heel wat steun.
Voor het ogenblik zijn er in de zeeën en oceanen die in de Westerse invloedssfeer liggen,
drie belangrijke conflicthaarden te bespeuren.
Vooreerst de nabije Middellandse Zee, waar de maritieme trafieken een haard van
terrorisme en illegale wapenhandel zijn. In het raam van de operatie 'Unified Protection'
onder leiding van de Navo, heeft onze mijnenjager M923 NARCIS er in maart 2012 het
embargo van de EU op de wapens bestemd voor Lybië helpen steunen. Toen woedde in dat
land een burgeroorlog die als 'Arabische Lente' werd bestempeld.
Onze Marine was er dus bij aan de zijde van de NAVO-zeestrijdkrachten. Nog altijd is deze
zee onveilig en nieuwe interventies zijn niet uitgesloten gelet op de huidige toestand in
Syrië, Egypte en Turkije.
Een tweede, haard van onveiligheid ligt in de Indische Oceaan, meer bepaald langs de
kusten van Puntland en Somalië. Hier
liggen de grote zeeroutes waar aardolie
en afgewerkte producten tussen Europa,
het Midden Oosten en Azië vervoerd
worden. Ze zijn van kapitaal belang voor
onze economie en daarom ook wordt de
piraterij die er woedt door de vloten van
de EU met de operaties Atalanta
bestreden. Ook hier is onze Marine
bijzonder actief met de F930 Leopold I en
de F931 Louise-Marie.
Tenslotte is er de Golf van Guinea waar
piraterij en illegale activiteiten hoogtijd vieren. Ook in deze zone wordt de trafiek van de
Westerse koopvaardijschepen constant bedreigd. Daarom ook hebben verschillende
Europese landen, waaronder België, samen met de US Navy het trainingsprogramma
'Africa Partnership Station' (APS) in het leven geroepen om de Afrikaanse marines uit deze
regio te versterken.
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Onze Marine is ook in dit trainingsprogramma betrokken en heeft er de A960 GODETIA
gedelegeerd om mariniers van verschillende West-Afrikaanse landen op te leiden in de strijd
tegen de piraterij.
Concluderend zien we dat onze Marine, met de bescheiden middelen waarover ze thans
beschikt, op deze drie zeefronten operationeel is aan de zijde van de Westerse marines en
de US Navy. Dat is beslist een merkwaardige vaststelling die ons land alle eer aandoet.
Bovendien oogsten onze marinemannen overal felicitaties voor hun professionele aanpak en
de gedrevenheid die zij aan de dag leggen. We mogen dan ook bijzonder trots zijn over
onze kleine Marine. Non multa sed multum!
H.P. Rogie
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Mededelingen

Comité 2013 - Benoemingen bij Defensie vanaf 26 december
Benoemd tot de graad van Kolonel van het actief kader:
Borremans Filip – Directeur competentiecenter Ieper
Benoemd tot de graad van Kolonel van het reservekader:
Vandecasteele Jean-Pierre – lid van M&M Brugge/W.VL.
Benoemd tot de graad van Luitenant-Kolonel van het actief kader:
Acket Pascal – lid van M&M Brugge/W.VL.
Wij wensen allen hartelijk te feliciteren met deze benoeming.
Prijs ALMA voor het beste eindwerk
Op dinsdag 19 november heeft ALMA, de Associatie der Licentiaten en Masters in de
Sociale en Militaire Wetenschappen van de Koninklijke Militaire School, haar
jaarlijkse academische zitting in de KMS gehouden. De voorzitter van de associatie,
Brigadegeneraal b.d. Jo Coelmont, heeft de prijs ALMA voor het beste eindwerk
overhandigd aan de laureaat van de 148ste Promotie Sociale en Militaire
Wetenschappen, Vaandrig-ter-zee 2de klasse Guillaume Colla, voor zijn werk: « La
révolution du gaz de schiste et ses conséquences sur les relations sécuritaires entre
l’Union européenne et la Russie ».
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Lichtkaarsenactie

Op 30 oktober 2013 organiseerde het Steunfonds voor Verlaten Kinderen en
Sociaal Kansarmen van het Arrondissement Brugge het 39ste Feest van het
Licht in het Provinciaal Hof te Brugge. Een groot aantal leden van M&M
tekenden present op deze stijlvolle receptie met wandelbuffet. Bij die
gelegenheid zond onze voorzitter François Crepain met volgende brief
namens Mars & Mercurius Brugge/West-Vlaanderen een boodschap van
steun en sympathie aan voorzitter André Opstaele van het Steunfonds:
‘Meer dan ooit maken de media er ons vandaag attent op dat het aantal mensen dat onder
de armoedegrens leeft hand over hand toeneemt, terwijl diezelfde berichten ons ook leren
dat nooit voorheen zovelen aangewezen waren op een leefloon. Voorwaar een signaal dat
armoede nog steeds prominent aanwezig is onder ons en dat er nog altijd mensen zijn die
verstoken blijven van elementaire zaken die wij als vanzelfsprekend beschouwen.
De financiële en economische crisis die we de laatste jaren hebben
doorgemaakt zal daar zeker niet vreemd aan zijn en heeft er
ongetwijfeld toe bijgedragen dat degenen die het al moeilijk hadden
om een volwaardige plaats in te nemen in de samenleving, verder
afgleden van kansarmoede naar kansloosheid. Solidariteit mag dan
één van de hoekstenen van onze samenleving vormen en de publieke
voorzieningen om de zwakkeren te beschermen mogen nog zo
uitgebreid zijn, er komen blijkbaar nog altijd mensen aan de rand
van de samenleving terecht, of het nu is door tegenslag, door ziekte
of door eigen toedoen. Dat deze kansarmoede bovendien gepaard
gaat met vereenzaming en sociaal isolement maakt dit fenomeen des
te schrijnender, zeker wanneer kinderen daar slachtoffer van worden
en hun toekomstkansen van meet af aan verloren zien gaan.
Deze bedenking geeft aan de Boodschap van het Licht, die het Steunfonds ons vandaag
aanbiedt, wel een bijzondere betekenis. Al vele tientallen jaren zet het Steunfonds zich in,
niet alléén om hulp te bieden aan degenen die verstoken blijven van volwaardige
bestaansmiddelen, maar evenzeer om ons er aan te herinneren dat wij niet blind mogen
blijven voor dit toenemende onrecht en door onze steun mee kunnen helpen om sociaal
kansarmen uitzicht op een plaats in de samenleving te bieden.
Vanuit haar doelstellingen onderschrijft de Koninklijke Kring Mars & Mercurius
Brugge/West-Vlaanderen graag de Boodschap die het Steunfonds brengt en sluit ze zich
aan bij de jaarlijkse Lichtkaarsenactie. Deze Kring werd opgericht in 1926, toen na de
Eerste Wereldoorlog een aantal gedemobiliseerde officieren zich verenigden in de
“Industriële en Handelskring van Officieren en Reserveofficieren” en daarmee hun
deskundigheid en ervaring ten dienste van elkaar en van het land wilden stellen, met als
doel daarmee bij te dragen tot de ontwikkeling van een verantwoorde maatschappelijke
burgerzin. Dit staat ook vandaag nog centraal binnen de Kring Mars en Mercurius.
Als voorzitter van de Kring Mars en Mercurius Brugge wens ik het Steunfonds alle succes
toe bij de organisatie van de jaarlijkse Lichtkaarsenactie.’
Kolonel Militair Administrateur b.d. François Crepain
Voorzitter
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Het nieuwe vlaggenprotocol
Na de eedaflegging van koning Filip op 21 juli jl, werden volgende dagen
weerhouden om de Belgische en de Europese vlag uit te hangen:
20 januari: Verjaardag van Koningin Mathilde, geboren in 1973(*)
17 februari: Nagedachtenis van de gestorven leden van de Koninklijke familie
7 april: Eerbetoon aan Belgische militairen die het leven lieten tijdens
vredesmissies
15 april: Verjaardag van Koning Filip, geboren in 1960(*)
1 mei: Feest van de Arbeid
5 mei: Dag van de Raad van Europa, opgericht in 1949
8 mei: Verjaardag van de geallieerde overwinning in 1945 en einde van de
genocide
9 mei: Dag van Europa (verjaardag van de verklaring tot oprichting van de
Europese Unie, door Robert Schuman in 1950)
6 juni: Verjaardag van Koning Albert II, geboren in 1934
11 juni: Verjaardag van Koningin Fabiola, geboren in 1928
2 juli: Huwelijksverjaardag van Koning Albert II en Koningin Paola in 1959
21, 22 en 23 juli: Nationale Feestdag (troonsbestijging van Leopold I in 1831)
11 september: Verjaardag van Koningin Paola, geboren in 1937
24 oktober: Dag van de Verenigde Naties, opgericht in 1945
11 november: Wapenstilstand in 1918
15 november: Koningsfeest
4 december: Huwelijksverjaardag van Koning Filip en Koningin Mathilde in 1999 (*)
Dag waarop de verkiezingen voor het Europees parlement plaatsvinden
(*) bijgekomen dagen t.o.v. het vorige protocol
Ivan Loncke
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Uitnodiging aan de leden van M&M voor een reis naar Normandië

CAEN - MOUEN - CALVADOS - BASSE-NORMANDIE van 26 - 29 juni 2014
4 dagen en 3 nachten
De Koninklijke Nationale Federatie der Oorlogsvrijwilligers organiseert van
donderdag 26 juni tot en met zondag 29 juni 2014 een reis naar Normandië
(Frankrijk).
Het hoogtepunt van de reis is de plechtigheid aan het Monument van Majoor Louis Legrand,
gesneuveld op het Veld van Eer op 27 juni 1944 te Mouen (op 9,5 km van Caen). Hij is de
1ste Belgische officier die na de landing van 6 juni 1944 in Normandië overleed.
Gedurende de hele reis is er een militaire dokter aanwezig.
Snel inschrijven is de boodschap!
Verblijf op basis van halfpension
(overnachting, ontbijt & avondmaal inbegrepen)
Hotel KYRIAD
1 Place de la République, F-14000 Caen
+33 2 31 86 55 33 +33 2 31 79 89 44
REISPLANNER
(wijzigingen voorbehouden)
Donderdag 26 juni 2014
Stopplaatsen voor het vertrek nog te bespreken en al naargelang de inschrijvingen.
Het GPS-adres van de opstapplaatsen wordt later meegedeeld.
08:00 Vertrek vanuit Gent
09:00 Vertrek vanuit Brugge
Middagmaal onderweg: Knapzak & drank meebrengen of naar keuze tijdens de stop
Reisweg: Duinkerke - Calais - Saint-Saëns - Abbeville - Ranville - Bénouville - Caen (± 516
km)
Speciale stopplaatsen:
Ranville Oorlogsbegraafplaats van het Gemenebest (Soldaat Gérard)
Bénouville Pegasus Bridge & museum
18:00 Voorziene aankomst & installatie in het Kyriad hotel in Caen
Avondmaal & vrije tijd
Vrijdag 27 juni 2014
09:00 Vertrek (157 km)
Programma:
Mouen Plechtigheid aan het Monument Majoor Legrand met bloemenhulde
Ontvangst door de autoriteiten
Bretteville-sur-Laize Canadian War Cemetery
Grainville-Langannerie Pools militair kerkhof
Mont-Ormel Pools Memoriaal Montormel
Avondmaal & vrije tijd
Zaterdag 28 juni 2014
09:00 Vertrek (99 km)
Programma:
Courseulles-sur-Mer Canadees museum - Croix de Lorraine - Juno Beach
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Arromanches-les-Bains Mulberryhaven (bevoorradingshaven geallieerden) Landingsmuseum
Colleville-sur-mer Middagmaal naar keuze
Normandy American National Cemetery & Memorial
Bayeux Brits Militair kerkhof & museum
Avondmaal & vrije tijd
Zondag 29 juni 2014
09:00 Vertrek (518 km) terugreis via Abbeville - Calais - Duinkerke - Brugge - Gent
Vrij middagmaal onderweg tijdens busstop (mogelijkheid om iets onderweg te kopen en/of
te benutten)
±16:00 Voorziene aankomst in Brugge
±17:00 Voorziene aankomst in Gent
BELA NGRIJKE INFORMATIE
Belangrijke documenten om mee te nemen op reis
Identiteitskaart
Militaire dienstkaart
Europese ziekteverzekeringskaart
(aan te vragen bij uw mutualiteit daar de SIS-kaart vanaf 1 januari 2014 niet meer geldig
is)
Lijst met uw persoonlijke medicatie op zak hebben
Kostprijs reis
€ 380 per persoon (toeslag van € 96 voor eenpersoonskamer)
Inbegrepen
Heen- en terugreis, reis-, annulerings- en bijstandsverzekering
Verblijf in het hotel op basis van halfpension: kamer, ontbijt & avondmaal
Alle verplaatsingen ter plaatse met de autocar
Niet inbegrepen
Middagmalen
Dranken tijdens de maaltijden
Drinkgeld aan de chauffeur
Inschrijvingen:
Uw inschrijving voor deze reis vóór 25 januari 2014:
Nationale Penningmeester KNFOV
De heer Michel Boskin - Jules Destréelaan 67, 9050 Gentbrugge
uw voorschot van € 114 pp (op basis van een 2-persoonskamer) is overgeschreven
op rekeningnummer: IBAN BE20 0000 3240 3656 - BIC BPOTBEB1
vzw KNFOV - Jules Destréelaan 67 - 9050 Gentbrugge
uw saldo van € 266 per persoon vóór 1 juni 2014 is overgeschreven
op basis van een 2-persoonskamer op het hierboven vermelde nummer
+ eventuele opleg van € 96 voor een eenpersoonskamer
Reisverantwoordelijke & reisgids
De heer Michel Boskin (zie hierboven a.u.b.)
Voor nadere inlichtingen:
Michel Boskin
via post, mail michel.boskin@belgacom.net of gsm 0473 52 42 35
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Mercurius rubriek

Fabriek voor de toekomst
De Fabrieken voor de Toekomst zijn een initiatief van de POM( Provinciale
Ontwikkelingsmaatschappij) en de Provincie West-Vlaanderen. Afhankelijk van de
concrete acties die uitgewerkt worden binnen het project Fabriek Voor de Toekomst
kunnen bijkomende organisaties hun medewerking verlenen.
Met de Fabrieken voor de Toekomst concretiseert de Provincie West-Vlaanderen via
de POM West-Vlaanderen, waarvan ons erelid Jean de Bethune voorzitter is, het
Nieuw industrieel Beleid van de Vlaamse regering maar op maat van de WestVlaamse KMO’s. Fabrieken voor de Toekomst zijn unieke samenwerkingsverbanden
tussen de overheid, kennis- en wetenschapsinstellingen, hoger onderwijs en
bedrijfsleven, zowel op provinciaal als op Vlaams niveau.
Concrete acties moeten de KMO’s ondersteunen in hun toekomstgerichte en
duurzame ontwikkeling. De acties gaan van open testinfrastructuren, waarvan de
bedrijven gebruik kunnen maken, over gerichte dienstverlening en branding tot
innovatief onderzoek en aangepaste opleidingen. In een eerste fase wordt het
traject uitgewerkt door de drie clusters waarin West-Vlaanderen op internationaal
niveau excelleert: nieuwe materialen, voeding en blue energy.
De Fabriek voor de Toekomst Nieuwe Materialen is gericht op kunststoffen- textielen designindustrie. De kennis centra Centexbel, Flanders’ PlasticVision, Essencia,
Sirris en Flanders Inshape ondersteunen samen met Howest, Kulab en Kulak, Vives
en Syntra West, de bedrijven op technologisch, onderzoeks- en opleidingsvlak. De
POM West-Vlaanderen engageert zich samen met de Ondernemerscentra WestVlaanderen, Voka en Unizo om de bedrijven zo sterk mogelijk te betrekken in de
nieuwe cluster. Al deze synergieën zullen een duidelijke meerwaarde creëren voor
onze KMO’s op weg naar innovatie. De uitbouw van de Fabriek voor de Toekomst
Nieuwe Materialen krijgt de steun van onder meer Europa en Vlaanderen, via het
EFRO-project (interdisciplinaire clusters als opstap naar een kennisgedreven
economie) Zie ook: www.fabriekenvoordetoekomst.be
Hieronder enkele voorbeelden van samenwerkingsmogelijkheden
1. Flanders Inshape.
Flanders Inshape beschikt over gefundeerde kennis op het vlak van producten dienstenontwikkeling en industrieel design. Deze kennis wordt ingezet in
begeleidingstrajecten voor bedrijven georganiseerd door de diverse partners
van de Fabriek voor de Toekomst Nieuwe Materialen.
Flanders Inshape beschikt eveneens over expertise met betrekking tot de
thema’s van de Fabrieken voor de Toekomst. Flanders Inshape werkt mee
aan diverse sensibiliseringsacties in het kader van de Fabrieken voor de
Toekomst. Zie ook: www.flandersinshape.be
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2. Flanders’PlasticVision (FPV)
Dank zij een integratie kijk op kunststoffen en de bijhorende productie
processen- en technologieën is FPV het eerste aansprekingspunt voor elk
bedrijf dat een probleem heeft in verband met kunststof. Binnen de
Fabrieken voor de Toekomst biedt FPV via de divisie VKC (Vlaams kunststof
Centrum) diepgaande ananlyses, praktisch advies en technologische
interventies on site aan.
Daarnaast kunnen bedrijven bij VKC terecht voor opleidingen en laboonderzoeken. Aan alle bedrijven uit de kunststof gerelateerde sectoren en
alle industriële kunststofgebruikers uit andere industrietakken wordt een
totaaloplossing aangeboden, op gelijk welk moment van de productiecyclus(
grondstof, verwerkingstechnieken, procestechnologieën, eindproduct,
recyclage) van het product.
De diuvisie “ Innovatief Cluster” verzorgt hierbij de nodige ondersteuning
naar innovatie- en projectbegeleiding. Flanders’ PlasticVision biedt bedrijven
een snelle comfortabele en confidentiële oplossing aan voor hun
innovatietrajecten, hun mogelijke productie- en productproblemen, in nauwe
samenwerking en overleg met de klant. Op die manier wil FPV een onmisbare
ondersteunende partner zijn voor het behoud en de groei van de Vlaamse
kunststofsector. Zie ook : www.plasticvision.be
3. Flanders Inshape
Flanders Inshape beschikt over gefundeerde kennis op het vlak van product-en
dienstenontwikkeling en industrieel design. Deze kennis wordt ingezet in de
begeleidingstrajecten voor bedrijven, georganiseerd door de diverse partnesr
van de Fabriek voor de Toekomst Nieuwe Materialen.
Flanders Inshape beschikt eveneens over expertise met betrekking tot
nodendetectie. Deze kennis wordt ingezet om de noden en behoeften van de
industrie te detecteren m.b.t. de thema’s van de Fabrieken voor de Toekomst.
Flanders Inshape werkt ook mee aan diverse sensibiliseringsacties in het kader
van de Fabrieken voor de Toekomst. Zie ook:www.flandersinshape.be
4. Howest
Ook het onderwijs is onontbeerlijk daarom ook een voor dit project. Daarom ook
hierover een voorbeeld.
Het Industrial Design Center van Howest is de frontdesk, het creatieve collectief,
waar onderzoeksgroepen, aluumni, bedrijven, studenten en docenten ekaar
vinden om vanuit de expertise in de opleidingen “ industrieel ontwerpen” en “
Industrieel productontwerpen” naar oplossingen te zoeken voor reële problemen
in bedrijven. Het Howest Industrial Design Center is een autoriteit op vlak van
high en low end prototyping, verlichting, creativiteit, menskundige aspecten en
materialen en verbindingen. Ieder project implementeert de “research through
design” filosofie.
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De kruisbestuiving tussen industrie en onderwijs leidt tot academische
onderzoeksresultaten en een open service naar bedrijven. KMO’s en
onafhankelijke ontwerpers. Het Howest Industrial Design Center zet
multidisciplinaire projecten op, op vraag van de industrie, en het beschikt over
een hightech infrastructuur. Zie ook : www.howest.be
Het is mij onmogelijk om een volledig activiteitverslag te geven voor alle
medewerkers aan het project. Ik hoop dat die 4 voorbeelden voldoende de
belangrijkheid en het nut van het project Fabriek voor de Toekomst
hebben duidelijk gemaakt. Een project waarop de provincie WestVlaanderen en de POM fier mogen zijn.
Rudolf Leplae

Proviron Chemicals bekroond
Op 27-11-2013 werden de Vlaamse winnaars van de Trends Business Tour
bekendgemaakt. Dat gebeurde tijdens de officiële awarduitreiking in Flanders Expo
in Gent.
De titel ging respectievelijk naar Medec (export), Proviron(innovatie) en Biobest
(duurzaam management).
De Trends Business Tour lauwert de bedrijven die uitmunten in export, innovatie en
duurzaam management. 250 Vlaamse bedrijven schreven zich in. Trends koos,
samen met een eminente jury, uit een preselectie van negen bedrijven per Vlaamse
provincie, op basis van drie criteria:
- Wat maakt ondernemingen duurzaam?
- Wie zijn de Vlaamse exportleeuwen van de toekomst?
- Welke bedrijven zijn goed bezig rond innovatie?
Het chemisch bedrijf Proviron uit Oostende concentreerde zijn R&D-inspanningen
recentelijk rond groene weekmakers, microalgen, veevoederadditieven en
ontijzingsmiddelen.
Proviron werd opgericht in 1977 door Leo Michiels, lid en past voorzitter van M&M
Antwerpen. M&M Brugge/W.VL. bezocht dit bedrijf enkel jaren geleden.
Einde 2007 liet Leo Michiels het bestuur van het bedrijf over aan zijn zonen Wim en
Mark Michiels. Wim werd benoemd als CEO terwijl Mark instaat voor het leiden van
de afdeling “microalgae innovations”.
ABI
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Onze Helden

Joseph De Waele – Het verhaal van een gesneuveld Brugs soldaat
Joseph De Waele werd op 8 mei 1894 geboren te Brugge
in de Mariastraat Nr 31 als oudste zoon van August
Frederic De Waele en Sylvia Maria De Deckere. Hij groeide
er op samen met zijn broers en zussen Alphons, Elise,
Albertine, Antoine en Gerard en na zijn studies aan de
school van de Broeders van Liefde in Groeninghe volgde hij
een opleiding als meubelmaker.
Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog vertrok
Joseph samen met zijn neef Armand Volbrecht per schip
vanuit Oostende naar Frankrijk om er op 14 november
1914 in Bordeaux dienst te nemen als oorlogsvrijwilliger
voor de duur van de oorlog. Na de opleiding van vier
maanden in Centre d' Instruction Nr 7 te Auvours werd hij
ingedeeld bij het 4de Regiment Jagers te Voet binnen de 3de
Divisie. Zijn eenheid diende tot april 1916 aan de IJzer in
de sector Pervijze en de sector Diksmuide, onder andere in de beruchte
Dodengang. Iedere divisie diende daarbij volgens beurtrol aan het front, waarin
periodes in de eerste linie werden afgewisseld met rustperiodes in tweede linie
achter het front.
Na een reorganisatie van het veldleger kwam Joseph op 26 december 1916 bij het
2de Regiment Karabiniers in de 6de Legerdivisie terecht en in januari 1917 vertrok
hij met zijn eenheid op oefening in het kamp van Mailly te Aube.

Joseph Dewaele (rechts) in Frankrijk
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Vanaf 1917 vatte zijn nieuwe eenheid post in de sector Steenstrate-Sas te Boezinge
en in juli 1917 verplaatste de divisie zich naar de sector Nieuwkapelle waar Joseph
bevorderd werd tot korporaal. Op 28 januari 1918 werd hij aangewezen voor de
61ste Compagnie Hulptroepen van de Genie voor werk achter het front en vanaf
februari 1918 diende zijn divisie in de zone Boezinge-Brielen.
Bij aanvang van het eindoffensief op 28 september 1918 werd het 2 de Regiment
Karabiniers ingedeeld in de aanvalsgroepering Zuid als onderdeel van de eerste golf
van de aanvalstelling Langemark-Wieltje. Het 2de Karabiniers moest, als meest
noordelijke regiment van de groepering, aanvallen richting Westrozebeke, door het
dorp trekken en daarna verder oostwaarts oprukken.
Het offensief leidde tot een ware slachting, waarbij vele Belgische soldaten het
leven lieten. Zondagavond 29 september 1918 was de nieuwe frontlijn hertekend
van Westrozebeke over Passendaele naar Heidegoed. De Belgen wilden kost wat
kost Roeselare heroveren. Op de derde dag van het eindoffensief was het slagveld
herschapen in een maanlandschap, maar eenmaal voorbij Westrozebeke ontdekten
de soldaten achter de heuvelrug een groen landschap met dorpen en kerken…
Einde september 1918 stond moeder Sylvie zoals iedere dag aan het fornuis om het
middagmaal klaar te maken. Zij vertelde tijdens de maaltijd dat zoon Joseph ’s
morgens op bezoek was geweest. Vader August geloofde dit niet, want de eenheid
van Joseph bevond zich op dat ogenblik nabij Roeselare. Toch bleef moeder
volhouden dat ze haar zoon gezien had. Na de middag zagen de kinderen dat de
kanarievogel dood in zijn kooitje lag. Veertien dagen later bracht de postbode een
brief met een foto van Joseph. Op de achterkant van de foto schreef een Brugse
soldaat op 10 oktober 1918 volgend bericht met anilinepotlood:
Mijnheer,
ik heb u de goedheid dees portret op te sturen van
dien jongen. Zij hebben dat mij gegeven omdat ik
ook van Brugge was en heb uw adres in zijn boekje
gevonden en daarom stuur ik het u op. Hij is
gestorven den 30 september op het slagveld. Geef
mij antwoord als gij het ontvangen hebt.
Mijne beste groeten.
Korporaal Joseph De Waele werd inderdaad op 1
oktober 1918 tijdens het bevrijdingsoffensief nabij
Westrozebeke getroffen door een Duitse kogel in
het voorhoofd en sneuvelde. Hij werd
geïdentificeerd op 8 oktober en bijgezet in een
collectief graf te Moorslede, Vierkavenhoek. Vader
August De Waele, broer Antoine en zuster Albertine
zochten in de modderpoelen bij Moorslede een jaar
lang naar het graf van Joseph. Tijdens deze
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zoektocht ontdekten ze in welke erbarmelijke
omstandigheden hij de laatste dagen van zijn leven
had doorgebracht. Op 30 mei 1922 werd zijn lichaam
ontgraven in het bijzijn van vader August en
overgebracht naar de stedelijke begraafplaats te
Brugge, waar hij zijn laatste rustplaats kreeg op
perceel 66, vak 255.
Op 11 oktober 2008 herdachten familieleden, vrienden
en autoriteiten tijdens een ingetogen plechtigheid op
de begraafplaats te Brugge de 90 ste verjaardag van
het overlijden van Joseph De Waele, een heldhaftige
Bruggeling die het ultieme offer heeft gebracht voor
het vaderland.
Op 26 november 2008 werd tijdens het Galaconcert
van het Militair Commando van de Provincie WestVlaanderen ter gelegenheid van Koningsdag met
woord, beeld en muziek een evocatie van het leven
van soldaat Joseph Dewaele gebracht, als eerbetoon
aan alle Bruggelingen die tijdens de Eerste wereldoorlog aan het front het leven
verloren.
Joseph De Waele was de nonkel van ons bestuurslid Roger De Waele
JDV
EDOUARD LEKEUX – PATER MARTIAL LEKEUX
Duiding : Pater Martial LEKEUX is de initiator van de bouw van de gedenkkapel
O.L.V ter Zege op de gevechtsvoorpost genaamd Grote Wacht Zuid (van OudStuivekenskerke). Zijn aanwezigheid aan het IJzerfront gedurende de eerste
wereldoorlog wordt gemarkeerd door een gedenkplaat aangebracht aan de
geconsolideerde torenruïne van deze Grote Wacht.
Edouard Lekeux wordt geboren te Aarlen op 19 juni 1884.
Hij is een briljant student aan het Atheneum te Aarlen.
Voorbestemd voor een officierenloopbaan doet hij na de humaniora
een bijkomend studiejaar aan het bekende ‘Collège St. Michel’ in
Brussel als voorbereiding op het ingangsexamen aan de Koninklijke
Militaire School.
In 1903 wordt hij leerling aan de KMS in de specialiteit Artillerie en Genie.
Vier jaar later, na zijn geslaagde studies, wordt hij als onderluitenant aangeduid
voor de vestingsartillerie in het Fort van Barchon, een fort uit de fortengordel rond
Luik.
In september 1911, na een mislukte liefde en vele maanden van innerlijke
overdenkingen en strijd, vraagt hij zijn ontslag bij het leger en treedt toe tot de
orde der Minderbroeders in Tielt onder de naam van Broeder Martial.
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Tijdens zijn studies filosofie in een klooster te Turnhout breekt op 4 augustus 1914
de oorlog uit.
Gezien Broeder Martial het statuut van reserveofficier heeft aarzelt hij geen minuut
en meldt zich terug aan in het fort van Barchon om als officier de oorlog in te
stappen.
Na gebeurtenissen als de val van de forten van Luik, de val van Antwerpen en een
ongewilde passage door Nederland bereikt hij uiteindelijk het front aan de IJzer.
Half december 1914 wordt hij aangesteld als artilleriewaarnemer op de
gevechtsvoorpost van Oud-Stuivekenskerke. Hij zal meer dan 16 maanden in ‘OudStuivekens’ verblijven en wordt bekend als de “maïeur”, de burgemeester van
“Oud-Stuv”. Mei 1916 verlaat hij “zijn krot” zoals hij het zelf noemt in zijn boek.
Zijn wedervaren zal hij in 1922 publiceren in zijn eerste boek “Mes cloîtres dans la
tempête” waarvan er tot 110 herdrukken verschenen. Dit boek werd nu in het
Nederlands herdrukt met een nieuwe vertaling door Luk Verlonje. Het is een boek
van liefde en lijden.(*)
Hij wordt in 1919 gedemobiliseerd en keert hij terug naar zijn klooster in SintTruiden om er zijn studies theologie af te werken. Op 8 september 1920 wordt hij
priester gewijd. De volgende dag draagt hij de mis op in Luik in de Sint-Franciscus
kerk in aanwezigheid van een grote militaire delegatie waaronder generaal baron
Jacques de Dixmude.
In het Interbellum besteedt hij zijn tijd in het schrijven en publiceren van boeken,
onder meer in 1927 het eveneens zeer bekende “Le Patelin de Notre-Dame” – “Het
O.L.V. Hoekje”, volledig gewijd aan zijn verblijf in dit sindsdien zeer gekende
gehucht van Stuivekenskerke, later van Diksmuide.
Ondertussen ijvert hij via spreekbeurten en collectes voor het bouwen van de
gedenkkapel te Oud-Stuivekenskerke. Deze kapel wordt gewijd op 6 september
1925.
Hij drukt ook zijn ongerustheid
uit over de opkomst van het
nazisme in Duitsland vanaf
1936 en geeft wereldwijd
voordrachten om te wijzen op
dit grote gevaar.
Als de tweede wereldoorlog
uitbreekt bevindt Pater Martial
Lekeux zich in Alexandrië in
Egypte. Hij is andermaal aan
een voordrachtentournee bezig.
Als reserve kapitein-commandant laat het oorlogsgebeuren hem niet los en hij
krijgt toestemming van de generaal-overste van het klooster om weer het zwaard
op te nemen.
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Hij biedt zich in 1941 aan in Londen bij de Belgische regering op Eaton Square en
wordt ingelijfd bij het Belgisch legercontingent in Groot-Brittannië.
In 1945 keert hij terug in België doch mag nog niet terug naar het klooster daar hij
eerst nog een jaar als majoor bij de generale staf aan de oprichting en organisatie
van het nieuwe Belgische leger dient mee te werken.
In 1946 wordt hij andermaal gedemobiliseerd en trekt hij zich terug in zijn
Franciscanenklooster in Luik om zich verder aan het schrijven en publiceren van
boeken te wijden. Bekend is zijn laatste boek over het leven van de jonge priester
Edward Poppe uit Temse, die later zalig verklaard zal worden binnen de katholieke
kerk.
Hij overlijdt op 18 oktober 1962 in een armtierige wijk in Luik. De begrafenis is een
zielig gebeuren waarbij enkele mijnwerkers, armen en grijsaards uit de wijk de
lijkdienst bijwonen.
Tot daar een kort overzicht over het leven van een man die aan zijn land, zijn
koning en zijn goddelijke Heer verknocht was.
Tekst opgemaakt door Etienne Moons, Cdt b.d., Voorzitter van de Koninklijke
Vereniging “ De Vrienden van het O.L.Vrouwehoekje te Oud-Stuivekenskerke”
v.z.w. – Oorlogsoord 1914-1918

(*) N.v.d.r.

Menig lid van M&M-Brugge/WVL. was aanwezig op 19
december jl. te Stuivekenskerke op de voorstelling van
de heruitgave van het boek “Mijn kloosters in de
branding” door Bernard Duwez, beheerder van de
uitgeverij “De Schorre “ vzw bij wie het boek is
uitgegeven.
Het boek is een behoedzaam gemoderniseerde versie
door Luk Verlonje van het oorspronkelijk werk “Mijn rode
kloosters” (uit het Frans vertaald door P. Athanaas
Buttiens, minderbroeder, en uitgegeven in 1924).
Het is ter koop bij de Standaard Boekhandel voor de prijs
van 19€.
Het voorwoord is van minister van staat Mark Eyskens.
RVE
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Leger - Natie

COMOPSAIR goes MS
“Defensie – Luchtcomponent - toont zijn groot hart”
Multiple sclerose is een aandoening van het centraal zenuwstelsel en waarschijnlijk een
auto-immuunaandoening. In België zijn er ongeveer 11000 mensen die lijden aan deze
ziekte.
Het komt vaak voor onder jongvolwassenen, bij vrouwen meer dan bij mannen.
Veel voorkomende klachten zijn oogklachten, vermoeidheid, stijve spieren,
gevoelsstoornissen, coördinatiestoornis, beven, incontinentie, spraakstoornissen,
geheugenstoornissen, …
Voor vele mensen is dit fysisch, psychisch en emotioneel een harde dobber om
geconfronteerd te worden met deze diagnose.
Naast deze problemen verliezen velen dan ook
nog hun werk zodat zij financieel in de
problemen geraken. Relationeel is het ook geen
gemakkelijke opgave: Jonge MS-patiënten
worden dan vaak ook nog in de steek gelaten
door hun partner.
Al vele jaren draagt de luchtcomponent het
peterschap over vele MS-patiënten, de MS-liga,
en verschillende MS-klinieken verspreid over
heel het land. Zo heeft de basis van Kleine
Brogel goede banden met de MS-kliniek in Overpelt. 15TacW heeft dan goede contacten
met de MS-kliniek in Melsbroek.
Dit peterschap drukt zich uit in heelwat initiatieven – o.a. motorritten, opendeurdagen,
… -die de MS-liga financieel ondersteunen.
Bij Patrick Paris, onderofficier bij Comopsair leefde nu het briljant idee om eens iets
speciaals te doen voor deze MS-patiënten. Bij hem groeide het idee om eens een
uitdaging aan te gaan. Een uitdaging voor de MS-patiënten die daarbij zouden gesteund
worden door de militairen van COMOPSAIR.
Deze uitdaging zou ook voor de militairen van COMOPSAIR een mooie
teambuildingsactiviteit kunnen worden.
Patrick vond steun bij generaal Claude Vandevoorde. Een steun waarvoor woorden
tekort schieten.
Het idee werd geconcretiseerd. Zo werd vooropgesteld om als uitdaging “De beklimming
van de Mont-Ventoux” aan te gaan.
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Na overleg met COMOPSAIR en de MS-liga werden deze – bijna niet te realiseren plannen verder uitgewerkt. En als je gelooft in iets..
Geloof doet soms bergen verzetten. En mirakels gebeuren niet alleen in Lourdes.
Uiteindelijk zouden een 74-tal militairen en een 40-tal MS-patiënten de uitdaging
aangaan.
Ik had het voorrecht om als militair verpleegkundige geaffecteerd aan 1EMI opgeroepen
te worden.
Mijn ervaring met MS-patiënten en zwaar-zieke mensen, mijn kennis van pijn-en
symptoomcontrole, mijn ervaringen als verpleegkundige tijdens de 4-daagse van de
IJzer, … bepaalden mee de keuze van de staf medische component.
Mijn dank gaat uit naar majoor Brigitte Van Den Broeck, Kapitein Samuel Jacobs en
Luitenant Pieter Demeyere – 1EMI -die mij de middelen gaven om optimale medische
steun te kunnen leveren.
Op 24 september 2013 om 0400 u vertrok ik met een 20-tal militairen van COMOPSAIR
met militair vervoer richting Mont-Ventoux. Een rit van een 1000-tal kilometer.
De sfeer was optimaal. Wat een toffe bende ! s’ Avonds arriveerden wij rond 1700 u in
een vakantiekamp volledig ter beschikking gesteld van COMOPSAIR en de MS-liga. Onze
opdracht was om de militairen en de patiënten te verdelen onder de verschillende
vakantievilla’s. Militairen en patiënten sliepen door elkaar. Kwestie van een optimale
integratie en samenwerking. Militaire symbolen bleven in België. Burgerkledij was de
dress-code.
Op woensdag 25 september arriveerden de MS-patiënten met bussen. De andere
militairen werden overgevlogen. Het ging nu uiteindelijk om een initiatief van de
luchtcomponent.
Op donderdag 26 september was er in de voormiddag een socio-culturele activiteit
gepland. Een bezoek aan de Romeinse site van Vaison-la-Romaine. Een manier om
elkaar nog wat beter te leren kennen. s’ Middags volgde dan een proefrit en een
proefwandeling tussen de wijngaarden van de Rhone-vallei.
Als medisch team konden wij zo reeds observeren wie het moeilijk zou hebben om de
top van de Mont-Ventoux te bereiken.
S’ Avonds volgde dan een multi-disciplinaire bespreking gevolgd door enkele slecht nieuwsgesprekken.
En vrijdag 27 september was de grote dag. Vroeg uit de veren en om 0830 u begon de
voettocht aan de voet van de Mont-Ventoux. De wielrenners zouden om 1000 u met hun
uitdaging beginnen.
Wij verheugden ons met de aankomst van generaal Claude Van de Voorde, baron
Charles van de Straten, Kol Vl Frederik Vansina en Kol(Res) Debruyne Dirk.
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Na een tocht van 14,6 km – soms met een stijgingspercantage van 21% ! – bereikten
wij rond 1700 u de top van de Mont-Ventoux – 1912 m.
De ontlading was zeer groot.
SAMEN waren wij erin geslaagd om iets onwezenlijks te realiseren. Als mens en als
verpleegkundige was het een absoluut voorrecht om getuige te mogen zijn van dit
initiatief. Zeker voor herhaling vatbaar..
Tijdens ons verblijf in Hameau de la Garrigue hebben wij als militair en als mens samen
geleefd met deze MS-patiënten. Geboeid geluisterd naar hun individuele verhalen.
Voor defensie en voor de MS-liga was dit een absolute WIN-WIN- situatie.
Heelwat MS-patiënten waren ontroerd door de menselijkheid van de militairen. MSpatiënten en hun partners kregen weer levensvitamientjes om verder te blijven doen.
Opnieuw geloof in eigen kunnen..
Op zaterdag 28 september waren het alleen maar blije gezichten die huiswaarts
vertrokken. Nieuwe netwerken werden opgebouwd.
Mijn oprechte waardering voor generaal Claude Van de Voorde, baron Charles van de
Straten, Kol Vl Frederik Vansina, Kol Vl Wim Schoepen, Kol(Res) Dirk Debruyne, Patrick
Paris, Erik Bejstrup, Luc De Groote, Katrien Tytgat , de militairen van COMOPSAIR en de
patiënten van de MS-liga.
Dankjewel Dirk, Ellen, Christa, Melissa en Annick om samen met mijn optimale zorg te
garanderen.
Stefaan Vergaerde
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Het leven in onze Club

Nieuw bestuur NSB Lauwe
NSB lauwe koos een nieuw bestuur. Rudolf Leplae, Ere provincieraadslid en
bestuurslid van M&M Brugge/W.VL. werd verkozen tot voorzitter. Wij wensen hem
van harte proficiat in deze nieuwe functie.

Zij die ons verlieten
Op 6 november 2013 overleed thuis te
Torhout Mevrouw Christiane Exter. Zij
werd geboren te Nieuwkapelle op 28
maart 1943 en was de echtgenote van
ons medelid en Eregedeputeerde van
de Provincie W.VL. Gerard Nayaert.

Op 16 december 2013 overleed in het
UZ te Gent ons gewezen lid Fernand
Van Daele. Fernand werd gebroren te
gent op 20 maart 1933 en was gehuwd
met mevrouw Fanny Verbeek. Hij was
reserveofficier en leraar op rust.

††††† Wij bieden aan beide families onze oprechte deelneming aan †††††
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Over Angorakonijnen te Brugge
De Koninklijke Angora Kleinveeclub Brugge vierde op zaterdag 05 en zondag 06
oktober 2013 haar 75 jarig bestaan met een opmerkelijke tentoonstelling in het
Provinciaal Hof te Brugge.
De bezoeker kon op deze tentoonstelling kennis maken met de geografische en
geschiedkundige bronnen van het konijn, alsook met de eerste signalen van
domesticatie. Tijdens de eerste 50 jaar van de 20ste eeuw ontpopte het telen van
angorakonijnen voor de wol zich in Vlaanderen en specifiek in Brugge tot een ware
huisnijverheid.
Groot was onze verwondering toen we bij het bezoek aan de tentoonstelling
mevrouw Hilda Vrielynck, charmante echtgenote van ons medelid André de Paepe,
in een televisie-interview met Nico Blontrock zagen. Onze belangstelling was
gewekt en tijdens het interview vernamen we dat Hilda’s vader, Hugo Vrielynck,
een van de stichtende leden van de Brugse Angoraclub was.
Hugo Vrielynck werd geboren in Brugge in 1910 en overleed er op 3 april
1990. Het was een actieve man, in de eerste plaats als journalist voor het
Brugs Handelsblad. Zoals zoveel Bruggelingen was hij gek van zijn stad en
dat uitte zich ondermeer aan het feit dat hij mee aan de basis lag van
nogal wat Brugse verenigingen.
Voor wie deze interessante tentoonstelling gemist heeft en meer wil weten
over de Brugse Angoraclub en zijn geschiedenis die kan terecht op
http://www.angora-vzw.be

Hilda Vrielynck samen met haar kleindochter aan de ingang van de tentoonstelling
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Onze 80 jarige
Onze bijzondere gelukwensen aan ons medelid Jacques
Couwenberg die op 06 december zijn 80ste verjaardag
vierde. Als gewezen apotheker kent Jacques alle
geheimen om er steeds sportief voor te komen en zich in
uitstekende conditie te voelen.
We wensen Jacques dan ook nog vele gelukkige jaren
samen met zijn charmante echtgenote Juliana.

Ter gelegenheid van de voordracht
’Land en zee…” te Oostende op 15
oktober jl. werd tijdens de lunch in
de admiraalszaal van de mess, ons
nieuw lid Paul De Graeve – voorzitter
van de kring “De Vrienden van
Maerlant” uit Damme door zijn peter
François Crepain het speldje van
Mars en Mercurius opgespeld.

Wekelijks Trefpunt
Iedere vrijdag tussen 16.00 en 18.00u
komen onze leden samen in CaféRestaurant ’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
Das M&M (marineblauw of bordeaux)

€3,50
€13

Nieuw!!!
Badge voor op vest (2 modellen)
 Om op te naaien
 Met magneet bevestiging

€25
€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.
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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
André Hoef
Rudolf Leplae
Etienne Moons
Henri Pierre Rogie
Luc Saelens
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
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