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Datum

Uur

Zat 01 nov

09.30u

Don 06 nov
Din 11 nov
Zat 15 nov
Din 25 nov
Woe 26 nov

Zat 13 dec

Zat 31 jan

Activiteit

Herdenking slachtoffers WOI & WOII – OLV kerk/ Centrale
begraafplaats Brugge
10.00u Jaarlijkse viering in de militaire kapel voor de overleden leden van
defensie uit West Vlaanderen
11.00u Herdenking Wapenstilstand WOI aan het ruiterstandbeeld Koning
Albert I te Brugge
10.20u Koningsdag – Te Deum in de Sint Salvatorskathedraal te Brugge
achteraf receptie in het Provinciaal Hof
19.30u Galaconcert Provinciecommando W.VL.
10.00u Voordracht door de heer Decaluwé, gouverneur over
“Bevoegdheden van Gouverneur in de kustwateren” in
Marinekazerne Bootsman Jonsen gevolgd door een lunch in de
Blauwe Zaal.
10.30u Jaarlijkse academische zitting in het Provinciaal Hof
met conferentie door Graaf Paul Buysse, gewezen voorzitter van
Bekaert
10.30u Algemene Vergadering Mars & Mercurius afd. Brugge/W.VL. vzw
gevolgd door Nieuwjaarslunch en T- dansant in het Kasteel van
Moerkerke
Eigen activiteiten M&M Brugge W.VL. staan in vetjes.
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Woordje van de Voorzitter

Vandaag, 19 oktober onder een prachtig herfstzonnetje denk ik na aan wat ik jullie te melden heb.
Sedert het juni-nummertje 2 van Contact is wel veel water door de reitjes gevloeid. Ik herinner me nog
dat ik toen schreef over het komende zomersolsticium .Spijtig genoeg is dit weer al ver achter de rug en
staan we binnen twee maanden voor het wintersolsticium, wanneer het licht weer de bovenhand haalt
over de duisternis en dan kijken we weer met veel spanning uit naar de natuur die stilaan van onder de
dode bladeren ontluikt.
Die natuur hebben we kunnen bewonderen in haar zomerse pracht tijdens de wandeling in Moerkerke
die de BBQ voorafging. Een leuk testvragenlijstje door André in mekaar geknutseld en een heerlijk
gebraad met alles erop en eraan en dan nog een ludieke prijzenuitreiking, wat kon het gezellig
samenzijn nog verstoren?
Na het tussendoortje in september met de lezing over de voor- en nadelen van de moderne sociale
media wachtte er ons het hoofdgerecht van formaat. Vier jaar heeft het op de kapblok gelegen, in de
oven gesudderd en dan met de nodige zorg en onvermijdelijke stress gaar gemaakt. Verleden week is
het dan uiteindelijk opgediend geweest.
Het is een prachtvertoning geweest. Vanaf 08 oktober waren al onze medewerkers met Ronny op kop,
in de weer om de 4 marsen in goede banen te leiden. Het weer zat best mee, de gevolgde routes waren
zeer mooi en gaven op perfecte wijze de variërende omgeving van onze beide provincies weer. De
wandelaars werden zeer goed opgevangen en telkens was een ingetogen ceremonie het eindpunt van
de wandeltocht. Ook had Jan gezorgd voor de locale wandelingen en exposities en het eerste deel van
het educatief deel voor de basisscholen was ook afgewerkt. Een op perfecte wijze in elkaar gestoken
geïllustreerd werkboek dat als basis kan dienen voor de leerkrachten. Op 10 oktober kwam de
“Dixmude” onder grote persbelangstelling in Zeebrugge aanmeren. De meegereisde marinefuseliers
werden in Brugge op een geleid bezoek en een receptie door de stad getrakteerd. Onder een stralende
neergaande herfstzon speelde de Bagad de Lann-Bihoué een aubade voor het stadhuis. Vele honderden
Bruggelingen en toeristen keken verbaasd op en konden genieten van de Bretoense muziek uit
doedelzakken, schalmeien en bombarden. Tenslotte kwamen de ceremonieën in Melle en Diksmuide als
apotheose het project afsluiten. Van allen die deze ceremonieën bijwoonden niets dan lof en felicitaties.
Ik neem deze gelegenheid te baat om het organisatiecomité en allen die geholpen hebben om dit
project met zo ‘n groot succes waar te maken. Dank en nogmaals dank!
Nu blijft ons nog het programma van 2014, verder tot een goed einde te brengen.
Straks in november zullen de Gouverneur Carl Decaluwé en Admiraal Michel Hofman in Oostende ons
vergasten op een gezamenlijke lezing over enerzijds de bevoegdheden van de gouverneur op zee en
anderzijds het Maritiem Informatie Kruispunt. Tenslotte zoals het al jaren de traditie is, zal het jaar
eindigen met een academische zitting, waarop we de eer hebben Graaf Buysse als gastspreker te mogen
verwelkomen.
Ik wens jullie nog een aangename lektuur met dit Contact nummer, dat ietwat vertraging had door het
intensieve werk dat de voorbereiding van het project “Van Schelde naar IJzer” vroeg, en zeg jullie
hartelijk “tot binnenkort”.
François Crepain
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Terugblik op onze voorbije activiteiten

Vrijdag 11 juli tot maandag 14 juli – 4daagse reis naar London met deelname aan Cenotaph.
Wij hadden ons zojuist aan de desk van het Novotel London City South aangeboden en ingecheckt toen
eveneens de autocar die ’s morgens in Brugge met 40 inzittenden was vertrokken de parking van het
hotel opreed. Het was 2.00PM. We waren met eigen wagen gekomen want we wilden Cenotaph en ons
gepland verblijf in de Cotswold combineren. Naar we hoorden was de bus- en bootreis Brugge-CalaisDover -London aangenaam verlopen, we zagen blije gezichten. Wij waren ingescheept in Duinkerke en
trotseerden met P&O het kanaal over te steken.
In London moet je niet alleen links rijden maar dien je ook nog een ‘congestion charge’ van 11,50£ per
dag voor druk verkeer te betalen – tussen 7.00
AM en 6.00PM, niet in ’t WE. Emission charge
bestaat ook om hele oude voertuigen en lichte
vrachtwagens waaronder bepaalde SUV’s door
dure dagelijkse taksen uit het stadsverkeer te
weren.
Het was mooi weer die vrijdagnamiddag en we
profiteerden om via de Southwark Bridge met
een klein gezelschap een wandelingetje te
maken richting St-Paul’s Cathedral om neer te
strijken in zo’n typische ‘Café Rouge’ in die
omgeving.
In de avondschemer liepen we via de
Millenniumbrug de drukke Thames over voorbij het Tate Modern en Shakespeare Globe richting
Southwark en ons hotel.

Het ontbijt in het Novotel is overvloedig, rijk aan keuzes - typical English or continental – ook de
zaterdagmorgen van 12 juli dag van de plechtigheid aan de Cenotaph.
Deze keer misten we onze afspraak niet met graaf d’Oultremont aan het historisch gebouw van de
vroegere Belgische ambassade - London Belgrave 103 - voor een korte ingetogen plechtigheid ter
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nagedachtenis aan de vele Belgen die zich hier als vrijwilliger kwamen aanmelden tijdens de tweede
wereldoorlog. In een serene toespraak gevolgd door een ingetogen plechtigheid met
bloemenneerlegging bracht Thierry Coppieters ‘tWallant, voorzitter van de Koninklijke Nationale
Federatie der Oorlogsvrijwilligers 1914-18 en 1940-45, de vele Belgen in herinnering die hier in de
beginjaren van de tweede wereldoorlog wilden ingelijfd worden in het geallieerde leger om te strijden
en deel te nemen aan de bevrijding van het bezette Europa en België.
Omstreeks 10.15 sloten we aan bij de personaliteiten ter hoogte van de ‘Clive steps-King Charles Street’
voor opstelling en deelneming aan de parade en plechtigheid. We volgden naar het monument in het
spoor van het muziekkorps van de Grenadier Guard, van de KMS, een gewapend detachement van de
Marine, detachementen van Lucht-en Zeekadetten en menig vaderlandslievende vereniging en
vaandeldragers, uit België afgereisd.

Klokslag 11.00AM gonsden de 11 slagen van de Big Ben over London, start van de plechtigheid met
bloemenneerlegging. We deelden in de eer het Belgisch koningshuis vertegenwoordigd te zien in de
persoon van prins Laurent en de Belgische regering door de minister van landsverdediging Pieter
Decrem.

Onze voorzitter, François Crepain legde bloemen neer in naam van Mars en Mercurius.
De nationale hymnen van beide landen beëindigden de plechtigheid en we marcheerden in
detachement op de marsmuziek van de Grenadier Guard voorbij de cenotaaf, wat verder begroet door
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vijf ruiters van de King’s Troop Royal Horse Artillery bij het binnenkomen van de parade ’ground’ van de
Horse Guards, waar het ceremonieel werd beëindigd.
In het hotel terug, wachtte ons het aperitief aangeboden door Mars en Mercurius-Brugge/WVL. In de
namiddag namen we uit nostalgie de ‘tube’ om bij een heerlijk zonnetje te slenteren door RegentstreetPicadilly- Old- en New Bondstreet…en leerden we de Jerminstreet kennen druk bezaaid met winkels
waar voordelig maatwerk troef is of met een rijkelijk aanbod aan mannenhemden.
Zondagmorgen 13 juli vroeg uit de veren – heerlijke zachte bedden heeft dit Novotel – om een bezoek
te brengen aan Windsor en Windsor Castle gelegen zo’n uurtje rijden van de Southwark Bridge.
Het was er overdruk in deze Koninklijke stad aan de Thames. De wachttijd voor groepen om het kasteel
binnen te komen besloeg een uur en liep zienderogen op. Volgens een ‘warden’ was dit uitzonderlijk,
maar het was een zondag nog in het schoolverlof. We maakten gretig gebruik van zijn hint om als groep
in de rij van de individuelen ons aan te bieden, wat bewees de wachttijd aanzienlijk in te korten.

The norman gate

Dit prachtige kasteel is nog gebouwd als verdedigingsburcht door Willem de Veroveraar in 1070. Het is
het oudste nog bewoonde kasteel ter wereld, dit sinds bijna 1000 jaar.
De Koninklijke familie ‘The Windsors’ verblijft er in de regel ieder WE. Nu ook wimpelde het koninklijk
vaandel hoog boven de ‘Ronde toren’
Met weerom in het rijtje wachten, was het echt de moeite en een must Queen Mary’s Dolls’ House te
bezoeken. Het werd gebouwd tussen 1921 en 1924 door de gerenommeerde architect Sir Edwin Lutyens
voor Koningin Mary, echtgenote van George V, respectievelijk grootmoeder en grootvader van de
huidige Koningin Elisabeth. The Dolls’ House is vermaard voor miniatuur replica’s bij schaal 1:12 voor
een aristocratisch huis in de stijl van de 16 de-eeuwse Italiaanse architect Palladio.
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Indrukwekkend zijn de ‘The State Apartments’ prachtig gemeubileerd met juweeltjes aan meubelen uit
de Koninklijke collectie, met schilderijen o.a. van Rubens en Rembrandt. Deze vertrekken worden
regelmatig gebruikt door de Koningin en leden van de Koninklijke Familie voor officiële en ceremoniële
gelegenheden. Prachtig gerestaureerd na de waterschade opgelopen tijdens het blussen van de grote
brand in Windsor Castle in 1992, is de St George’s Hall en de Great Reception Room die getuigen van
bekwaam vakmanschap door top-ambachtslui uit Europa.

Jammer genoeg op zondag is de St Georges Chapel gesloten voor bezoekers andere dan kerkgangers
tijdens de erediensten. Langs buiten is deze kapel een staaltje van gotische architectuur in Engeland. Het
is de huiskapel van de Koning van het Verenigd Koninkrijk wat inhoudt dat de kerk niet onder het gezag
van een bisschop valt. In en onder de kapel bevindt zich de rustplaats van tien Britse monarchen. Hier
ook ligt Henry VIII begraven met zijn echtgenote Jane Seymour – zijn ware liefde? - de moeder van zijn
enige wettige zoon Koning Edward VI, die als tienjarige knaap de troon besteeg na de dood van Henri
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VIII in 1547. Edward stierf op 16-jarig leeftijd en werd opgevolgd door Henri’s dochter Mary I Tudor of
‘Bloody Mary’ genaamd.
Na het bezoek aan het kasteel was het lekker kuieren in het stadje met zijn vele boetiekjes, resto’s, tearooms en terrasjes. Gelegenheid om te wandelen langs de boorden van de Thames en misschien zijn er
onder ons die de beentjes nogmaals gestrekt hebben op de Windsor Long Walk?
Om 06.00PM was het tijd voor afscheid: de bus trok terug richting hotel aan de Southwark terwijl wij
onze reis verder zetten hogerop naar Buckingham, waar de geest van Flora Thompson ons opwachtte.
In Buckingham is enkele jaren terug een museum opgericht gewijd aan deze Engelse schrijfster…”Laura”,
het meisje uit de gebundelde boeken Lark Rise to Candleford en uit de gelijknamige TV-serie, die de VRT
verleden jaar nog heeft uitgezonden.
We hoorden achteraf dat de terugreis naar België piekfijn was verlopen en het bezoek aan het
kuststadje Rye, iets te kort was maar wel door ieder geapprecieerd.
RVE

Maandag 21 juli – Nationale feestdag – toespraak Maurice Debruyne voorzitter ABOS
Dames en heren, Burgerlijke, militaire, Gerechtelijke en religieuze overheden, ieder in zijn of haar graad,
rang of waardigheid, dames en heren,
Vandaag, 21 juli 2014 vieren wij opnieuw onze nationale feestdag. Zeven jaar geleden heb ik hier
gewezen op de multiculturele samenstelling van onze bevolking die van dit kleine België een groot land
maakt. Ik heb toen gewezen op de grote namen uit de politiek, de wetenschap, de industrie, de kunst,
de grote uitvinders en sportlui van noord en zuid van onze taalgrens die ons land op de wereldkaart
gezet hebben. Ik heb tijdens mijn vakantie nogmaals het boek gelezen, verschenen in 2007, met als titel:
”Waar België voor staat, een toekomstvisie”.
In dit boek schetsen 22 auteurs hun toekomstvisie voor België. Zij kwamen uit de meest verscheidene
disciplines. Historici, politieke journalisten, economisten, industriëlen, syndicalisten, politicologen,
professors die allen tot de conclusie kwamen dat ons land in al zijn verscheidenheid de garantie tot
succes is. In 2014 is niets veranderd en zijn hun conclusies nog steeds actueel. De opeenvolgende staats
hervormingen maken van België een moderne staat waarin de samenstellende gewesten en
gemeenschappen zich verder kunnen ontplooien en door goede samenwerking het algemeen belang
van alle burgers kunnen verzekeren.
Een mooi voorbeeld is onze nationale voetbalploeg samengesteld uit Vlamingen, Walen, Brusselaars van
Belgische afkomst en genaturaliseerde Belgen uit ander landen en continenten.
Zij hebben het ganse land de fierheid gegeven Belg te zijn. Tenslotte werden zij enkel gestopt door de
latere finalist Argentinië waartegen onze noorderburen ook het onderspit hebben moeten delven.
Overal te lande zag men de Belgische driekleur wapperen, maar wat mij het meest plezierde was dat
niet enkel jupiler vlaggen de huizen sierden maar dat ook authentieke Belgische vlaggen zonder reclame
uit de kast gehaald werden of zelfs nieuw aangeschaft. Zo wapperden in mijn straat waar anders enkel
aan mijn gevel de Belgische vlag te zien is nu meer dan 15 vlaggen waaronder 9 zonder publicitaire
slogan.
2014 is ook voor onze oud-strijders en vaderlandslievende verenigingen een bijzonder jaar met de
honderdste verjaardag van de start van WO I en zeventigste verjaardag van de bevrijding van ons land in
WO II. Dit leeft echt wel mee in onze verenigingen. Ik heb talloze vragen gekregen over wat in dit
verband in Brugge georganiseerd wordt, welke herdenkingen in de nabije of verdere omgeving plaats
vinden.
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Voor WO II hadden wij reeds de herdenking van de operatie Ramrod, de luchtaanval op het kasteel Ter
Linden in Sint-Michiels. Voor WO I komen nog de tentoonstellingen ingericht door de stad Brugge.
Overal te lande worden initiatieven genomen waarbij soms tot onze spijt niet onze oud-strijders
centraal staan, maar waarbij bepaalde organisaties eerder een commercieel doel nastreven.
Hier in Brugge blijven ook vaderlandslievende verenigingen niet bij de pakken zitten en organiseren zij in
samenwerking met lokale, regionale of nationale instanties hoogwaardige herdenkingen.
Zo heeft de Nationale Strijdersbond Dudzele met steun van stad Brugge een prachtige
dubbelherdenking ingericht op zaterdag 28 juni met de herdenking van de bemanning van de
neergeschoten Britse bommenwerper nabij de Herdersbrug. Daar werd een site ingehuldigd met een
didactisch paneel over dit vliegtuig, in bijzijn van de zuster van de piloot die daar omkwam. In het
centrum van Dudzele had een plechtigheid plaats voor de herdenking van de slachtoffers van de “Grote
oorlog”. Een herdenkingssite werd er ingehuldigd en is er nu nog te bezoeken. Voorwaar een prachtig
initiatief.
De Koninklijke Vereniging Mars en Mercurius afdeling Brugge organiseert van 8 tot 12 oktober 2014 in
een buitengewone vijfdaagse herdenking “Van Schelde naar IJzer” de bijdrage van de Franse Brigade
Marinefuseliers onder bevel van admiraal Ronarch in de terugtocht van het Belgisch leger van de stelling
Antwerpen naar de IJzer.
Deze herdenking is een titanenwerk in samenwerking met 17 verenigingen uit België en Frankrijk, meer
dan 15 partners uit beide landen, tal van overheidsdiensten. Het project is opgenomen in het
Herdenkingsprogramma van Defensie 1914 – 1918. Het omvat drie voorname luiken namelijk
Herdenken Herinneren en Huldebetoon waarbij in grote mate ook de jeugd betrokken wordt.
Deze beide verenigingen verdienen hiervoor onze grootste waardering.
Tot slot, dames en heren wens ik hier alle oud-strijders, weerstanders, politieke gevangenen,
oorlogsvrijwilligers en allen die op een of ander manier hebben bijgedragen tot onze bevrijding in 1944
en die hier nog aanwezig zijn te danken en te feliciteren voor hun inzet voor ons land. Ik bedank en
feliciteer heel in het bijzonder onze vaandeldragers die eens te meer door hun aanwezigheid de viering
van onze nationale feestdag de nodige luister verschaffen.
Ik wens U allen verder een aangename en feestelijke dag toe,
Leve België, Leve de Koning

Zondag 24 augustus 2014 - Jaarlijkse familiedag met wandeling en BBQ
Niet minder dan 61deelnemers, waaronder 4 kinderen, hadden zich ingeschreven voor de familiedag te
Moerkerke. De deelnemers kwamen samen op de parking van Café de Vrede. Traditiegetrouw werd aan
iedere deelnemer een vragenlijst gegeven om deel te nemen aan de wedstrijd over de wandeling.
Onze wandelroute startte aan de kerk van Moerkerke. We werden er ontvangen in het museum van de
heemkundige kring ’t Zwin Rechteroever door de voorzitter de heer Denis Raman. Na het bezoek aan
het museum en de kerk nam de heer Raman ons verder op sleeptouw via de Visserstraat tot aan de
Molentjesbruggen over het Schipdonk- en Leopoldkanaal en de wijk ’t Molentje waar de gebeurtenissen
van september 1944 werden uiteengezet. Via de Algonquinstraat of Middelburgse weg kwamen we in
de Nieuwdorpstraat en betraden zo het Kasteeldomein, ons welbekend als restaurant. De heer Raman
wijdde ons nu ook in in de rijke geschiedenis van dit kasteel. Via het kasteeldomein kwamen we terug
aan de kerk en ons vertrekpunt Café De Vrede. Hier kregen de deelnemers van de wandeling de
vragenlijsten. Daar werd ons na het aperitief weer een overheerlijke BBQ geserveerd in de grote zaal.
Om deze boeiende en overheerlijke dag af te sluiten werd dan overgegaan tot de prijsuitreiking van de
wedstrijd verbonden aan de wandeltocht. Niet minder dan 45 deelnemer vielen in de prijzen.
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De rangschikking was in grote mate het gevolg van geluk bij het beantwoorden van de schiftingsvraag.
#
Naam
#
Naam
#
Naam
1
Gheselle Eveline
16
Beulen Ronald
32
Vandenbroucke Jacqueline
2
Selen Hugo
17
Verriest Huguette
33
Jacobs François
3
De Beuker Sylveer
18
Temmerman Marcelle
34
Behaegel Isabelle
4
Morris Jean
19
Crohin Danielle
35
Couwenberg Jacques
5
Laenen Frida
20
Van Wynendaele Jacques 36
Cockx Liliane
6
Morris Josiane
21
Verhelst Filip
37
Keldermans Isidoor
7
Crepain François
22
Maes Alain
38
Lefevre Daniel
8
Debruyne Maurice
23
Gevaert Mieke
39
Deforche Didier
9
De Waele Roger
25
Loncke Ivan
40
Nerinckx Marie-Lou
10
Dusautoir Carine
26
Haeghebaert Hedwig
41
Maertens Anne Mieke
11
Tanghe Germaine
27
Bousson Martine
42
Govaert Georgette
12
Michels Karine
28
Dilen Rik
43
Crepain Fernand
13
Van Laerhoven Rose
29
Henau Juliana
44
Van Put Linda
14
Hoef André
30
Huybs Jacqueline
45
Van Put Guy
15
Verhulst Liesbeth
31
Mertens Hedwige

Maandag 09 september - Voordracht “Sociale media, een vloek of een zegen?”
Op deze voordracht gehouden door de heer Johan Taccoen waren een 40-tal deelnemers aanwezig.
Vooreerst schetste de spreker de geschiedenis van het medialandschap. Tot en met de 20 ste eeuw waren
er de laatste 500 jaar 4 grote media revoluties: de drukpers circa 1450 door Johannes Gutenberg, de
geluidsgolven over draad ( de telegraaf in 1843 door Thomas Morse en de telefoon in 1871
patentaanvraag door Antonio Meucci), de opslagcapaciteit (foto, film, fonoplaat, CD/DVD), geluid en
beeld over de lucht (radio, televisie). De communicatie verloopt steeds van individu naar individu of van
één communicator naar een groep maar is steeds controleerbaar.
Dan komt plots op het einde van de 20ste eeuw iets helemaal nieuws: het internet dat zijn oorsprong
vindt uit het in 1969 in de VS gebouwd militair ARPA netwerk en later voor algemeen gebruik
beschikbaar gemaakt werd door de Amerikaanse universiteiten. Er komt een echte communicatie
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revolutie op gang: internet communicatie tussen individuen en
groepen, elk individu is een producent van content (inhoud
bestaande uit tekst, klank, foto’s, film …) en de controle valt
volledig weg. Dit is niet meer te beheersen.
De sociale media’s zoals Facebook, Twitter of LinkedIn zijn
eigenlijk begonnen als vaste sites waar je info kon halen en
dingen opzoeken vooral door bedrijven werd het gebruikt, ze
zorgden zelf voor de informatie die op de sites moest komen,
maar de mensen die de site bekeken konden er geen
informatie bij zetten. Tegenwoordig kan je er wel informatie bij
zetten. Zo komt het dat op internet veel misbruik kan gemaakt
worden, je kunt uitgescholden en gepest worden, maar iets
kan ook heel anders over komen dan dat je bedoeld had.
Informatie over jou kan ook op het internet gezet worden en
misschien is die informatie helemaal verkeerd.

Spreker Johan Taccoen

Een ander fenomeen van de sociale media is de revolutionaire
kracht die ervan uit gaat. Denk maar aan de Arabische lente.
Via een berichtje op Facebook werden duizenden Egyptenaren gemobiliseerd om te betogen op het
Tahirplein in Cairo.
Anderzijds spelen sociale platformen als Twitter en Facebook ook voor Big Brother ze kennen onze
vrienden, weten van welk boek of film we fan zijn en iedereen kan onze vakantiekiekjes bekijken. Sociale
media zijn ook een machtsorgaan en ze zijn autoritair. Je meldt je bijvoorbeeld ziek bij je werkgever
maar die ziet op Facebook dat je een dag naar de zee gepland hebt. Het is een nieuwe soort bewaking.
Ze weten meer dan dat wij zelf denken als gebruikers. Ze werken uit een goede Amerikaanse
ondernemersmentaliteit, om geld mee te verdienen. Ze hebben minder scrupules dan onze organisaties
en bedrijven in België en Europa. Er zit daar meer een bedreiging in dan overheden die beter het kanaal
kunnen bespelen dan de burgers.
Sociale Media een vloek? Hou bij wat er gezegd wordt op het net. Reageer snel, doch denk voor je
reageert! Reageer nooit agressief. Probeer negativiteit om te buigen naar positiviteit.
Sociale Media een zegen? Ja, door eigen inbreng. Ja, door beheer van eigen groepen. Ja, door op te
volgen wat er verteld wordt over u, uw bedrijf, uw product. Ja als low cost marketing.
ABI
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Zaterdag 18 oktober - Nationale Dag Mars & Mercurius te Charleroi
Een delegatie van 22 deelnemers van M&M Brugge stond om 07.30u klaar aan het station van Brugge
om de reis per bus richting Charleroi aan te vatten. In Sint Denijs-Westrem werden nog een 12 tal
deelnemers van onze zusterclub Gent opgeladen. Na een rit van twee en een half uur bereikten we de
“Distillerie de Biercée” gelegen op het platteland van Ragnies deelgemeente van Thuin.
De distilleerderij is gevestigd in een mooi gerestaureerde kasteelhoeve
Met moeite kregen we de tijd om een koffie te slurpen want om 10.30u stipt begon de academische
zitting met als spreker de heer J.J. Cloquet, directeur Brussels South Charleroi Airport. Na zijn betoog
gestoffeerd met uitgebreide powerpoint presentatie werden heel wat vragen gesteld die vooral
handelden over de problematiek van de overwichtpositie van Ryan Air op deze luchthaven.
Van vele vragen kregen we dorst. Hoog tijd dus voor het aperitief.
Hoewel de kalender 18 oktober aanwees was het een schitterende zomerdag. Onder een staalblauwe
hemel en konden we lekker genieten van het aperitief op het terras. Een uitstekend streekmenu werd
geserveerd met als entrée een kleine quiche met spekjes en Chimaykaas. De hoofdschotel een
gesmoord speenvarkenhaasje met Maredsouskaas en kaneel, groentenflan en aardappelkroketjes en als
dessert een Chocoladeparfait met “Grillotte” van de distilleerderij. Dit alles overgoten met Colombard
Chardonnay Blanc en Cabernet Sauvignon Syrha Rouge.
Om 15.00 startte het culturele programma met een speedy gonzales bezoek aan de hangende tuinen
van Thuin en de ruines van de abdij van Aulne. Toelichting werd gegeven door een uitstekende
Nederlandstalige vrouwelijke gids. Dan opnieuw in spoedtempo naar het stadhuis van Charleroi waar na
een kort bezoek van het art deco gebouw de burgemeester en minister-president van de Waalse
regering ons een receptie aanboden. En dan retour naar de distilleerderij om de deelnemers die hun
wagen daar hadden achter gelaten terug te brengen. Door deze omweg kwamen we pas om 22.15u
terug in Brugge.
Een geslaagde dag en een regio om zeker nog eens opnieuw nader te bezoeken. Een minpuntje was het
vele weg en weer gerij met de bussen. Dat moet in de toekomst zeker vermeden worden door alles
zoveel mogelijk op stapafstand te organiseren.
Volgend jaar wordt de nationale dag ingericht door de club van Luxemburg. Dat zal gezien de afstand
een meerdaagse worden.
ABI

De deelnemers van Brugge en Gent tijdens het bezoek aan de hangende tuinen
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Wat komen zal

Woensdag 26 november 2014 - Dubbele conferentie te Oostende om 1030Hr - Marinekazerne
Bootsman Jonsen.
Gouverneur Carl Decaluwé zal spreken over “De bevoegdheden van de gouverneur op zee.
Admiraal Michel Hofman sluit aan met een uitéénzetting over het Maritiem Informatie Kruispunt(MIK)
Naast de handhaving van de orde in de provincie treedt de gouverneur van West-Vlaanderen op als
coördinator van hulpacties bij rampen op het grondgebied maar ook, en dit is specifiek voor onze
provincie, op zee. Welke bijzondere bevoegdheden en verantwoordelijkheden op zee heeft de
Gouverneur van West-Vlaanderen?
Bij een ramp liggen soms fouten of inbreuken aan de oorzaak en dus is een toelichting van de Admiraal
over het MIK zeker een aanvulling op de lezing van de heer Gouverneur. Immers in het centrum MIK te
Zeebrugge, werken douane, scheepvaartpolitie en defensie samen om na te gaan of alle wetten op zee
worden nageleefd.
Wij wensen de spreekbeurten stipt om 1030Hr te laten starten en vragen de deelnemers aanwezig te
zijn ten laatste om 1020Hr.
Na de spreekbeurten wordt een aperitief en een maaltijd voorzien in de ‘Blauwe Zaal’ van het
Messcomplex.
Een uitnodiging met inschrijvingsmodaliteiten werd reeds aan onze leden opgestuurd.
ZATERDAG 13 DECEMBER 2014
ACADEMISCHE ZITTING
“De echte socio-economische uitdagingen voor ons land”

Lezing door Graaf Buysse Paul
Voorzitter van Vennootschappen
Ons land gaat door een sociaal-economische en politieke dynamiek die voor sommigen erg verstorend of
gevaarlijk kan zijn. Voor anderen brengt dit een aantal opportuniteiten met zich mee.
Welke zijn de remedies? Hoe ernstig is de crisis? Wat moeten we doen om ons economisch patrimonium
uit te bouwen?
Dus iedereen wordt verwacht op 13 december 2014!!
Plaats het nu reeds in uw agenda?
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Zaterdag 31 januari 2015 Algemene Vergadering Mars & Mercurius afd. Brugge/W.VL. vzw
De jaarlijkse Statutaire algemene vergadering gaat dit jaar door op zaterdag 31 januari 2015 om 10.30u
in het Kasteel van Moerkerke. De vergadering wordt gevolgd door een Nieuwjaarslunch voor leden en
partners. Na de lunch kunnen we de benen strekken tijdens de T- dansant met muziek door Jean
Vandevoorde.

OPROEP KANDIDATUURSTELLING RAAD VAN BESTUUR – belangrijk !!!
Teneinde de opvolging van het bestuur van onze vereniging in de toekomst niet in het gedrang te
brengen willen we de aandacht vestigen op de noodzaak om enkele nieuwe leden voor de Raad van
Bestuur te vinden. Zeven van de twaalf huidige bestuurders zullen in 2015 in de leeftijdscategorie
zitten tussen de 70 en 80 jaar.
We zoeken nog enkele jongere mensen die bereid zijn om een deel van hun vrije tijd op te offeren en
een mandaat op te nemen in het bestuur van onze vereniging. We denken vooral aan de categorie
jong gepensioneerden tussen de 60 en 70 jaar die zich belangeloos willen inzetten. Het is
vanzelfsprekend dat de kandidaat bestuursleden zeker voor de toekomst vlot overweg moeten
kunnen met informatica en multimedia.
De kandidaturen dienen schriftelijk of per mail gericht te worden aan de voorzitter François Crepain.
(francois.crepain@telenet.be of Grote Moerstraat 110, 8200 Brugge-St-Andries)
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Mars rubriek

Door een spijtige vergissing tijdens de opmaak van vorig nummer werd een eerste niet-gecorrigeerde
versie van dit artikel opgenomen. De fouten en de schikking van de illustraties maakten dit artikel
minderwaardig en het is dan ook onze plicht ten aanzien van de personen die teksten, foto’s en
toelichtingen hebben gegeven, dit artikel een tweede maal maar dan in zijn correcte versie te publiceren.
De redactie
10 mei 1940……73 jaar geleden! Deel 3
Voorwoord:
Dit is het laatste deel (3) van een artikel dat de notities genomen door Commandant José Garnier,
verbindingsofficier bij het Hoofdkwartier van de 12 de Infanterie divisie, overneemt.
Het artikel dat oorspronkelijk bedoeld was om volledig in zijn geheel gepubliceerd te worden in het
“Contact” nummer 2 van juni 2013 is door gebrek aan ruimte en tijd tenslotte in drie delen moeten
verschijnen zodat de titel van dit deel “10 mei 1940…. 73 jaar geleden!” zou moeten aangepast worden
“74 jaar geleden”. Maar ik hou eraan de drie delen als één geheel te houden.
Het tweede deel werd afgesloten de avond van 24 mei.
Sedert 23 mei is het Belgisch leger achter het Schipdonkkanaal en de Leie.
De Duitsers hebben pogingen ondernomen om het kanaal over te steken en zijn daar op het einde van
24 mei gedeeltelijk in geslaagd, maar hebben nog geen vaste voet op de westelijke oever.
Aan de frekwentie van de notities, opgetekend in zijn agenda, voelen we aan dat de strijd op zijn
hoogtepunt is , dat de stress toeneemt , de bijnier veel adrenaline produceert en dat alles op alles
wordt gezet om de vijand tegen te houden.
Hier en daar is er in de nota’s van Commandant Garnier een tekst in schuinschrift: dit duidt meestal op
zijn persoonlijke indrukken die hij tussen de regels schreef. Soms onderstreept hij zijn tekst om er nog
meer kracht aan te geven.
Gebruikte afkortingen.
L.C.: Legercorps
I.D.: Infanterie Divisie
I.R.: Infanterie regiment
T.Tr.: Transmissietroepen
P.C.: Commando post
Aie: Artillerie
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DEEL 3
Zaterdag 25 mei
01.10u: de 1ste Cie van het 22ste I.R. neemt onder het bevel van de commandant van het regiment
positie aan de rand van het bos en schuift vooruit naar het oosten, om volgende vertrekbasis in te
nemen waarvan het noordelijk deel loopt langs de steenweg van de Heyschestraat naar het kruispunt
ten noorden van de Ronselestraat. Verder een front van 400 meter vanaf dit kruispunt en naar het
noorden. Dit front is verlengd naar het zuiden met 250meter om zodoende een front te vormen van
650meter.
02.25u: er is een Genie ploeg in de commandopost van het 2de I.R.
Foto: een tweetal bladzijden uit het oorlogsdagboek van Cdt Garnier

03.40u: een tweede ploeg is aangekomen
03.45u: de majoor Feyerick (26) is ter plaatse
03.50u: het 22steI.R. is op zijn positie voor de tegenaanval (uur H= 04.30u)
04.25u: artillerie opent het vuur richting Stocktevyver.
04.32u: tegenaanval start. Weinig reactie.
05.05u: De opmars vordert (luitenant Van Severen)
05.17u: de rechtse compagnie vordert. De linkse compagnie blijft achter. De 47T.13 (27) gaat langs het
kanaal om de linkse opmars te helpen.
06.00u: de 47T.13 is buiten gebruik (de benzinetank is vernield) maar de actie wordt voortgezet op
heuvel 8 met vuur van de C.47 (28), waarvan hier een afbeelding tussen Ardeense jager en mascotte.

06.12u: bericht naar de commandant van de divisie artillerie: stukken klaar maken voor vuur op UB 4
(Stocktevyver)
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08.00u: een honderdtal gevangenen wordt samen gebracht bij de commandopost van het 2de I.R.. (twee
weerstandsnesten zijn veroverd)
09.00u: De passerelle is vernietigd met vuur van de C.47. Het eskadron van de Cyclisten heeft een
officier, verscheidene onderofficieren en 95 soldaten gevangen genomen.
11.00u: De ganse dijk is heroverd. Nog 70 krijgsgevangenen waaronder een kapitein.
11.35u: het hoofdkwartier wordt bestookt met obussen van zwaar kaliber. Een obus valt op 1 meter van
de commandopost van de commandant van de divisieartillerie.
De Duitsers steken opnieuw het kanaal over in de sector van de 1 ste Compagnie van het 23 steI.R..(29)
Zondag 26 mei
15.00u: het IIde L.C. meldt ons dat het 7de Jagers (30)( (Balgerhoeke) is aangevallen. De Duitsers zijn erin
geslaagd door te dringen en zijn reeds tot op het 2de echelon gekomen.
15.10u: Het 22ste I.R. moet zich klaar houden om eventueel zich te verplaatsen wanneer ik hen het bevel
geef. Ze zal vervangen worden in dit geval door een bataljon van het 29 ste I.R.. (3de echelon van 11de I.D.)
15.20u: het 2de bataljon van het 23ste R.I. ondergaat een zwaar bombardement dat er de schijn van heeft
een voorbereidingsvuur te zijn (dit bataljon is het bataljon zuid eerste echelon)
16.10u: Er is een vijandelijk concentratie artillerie vuur over het ganse front van het 23ste I.R. en de
eerste groep van het 2 de Aie die in rechtstreekse steun is van het 2de I.R. kan nauwelijks reageren daar
ze onder zwaar mitrailleurvuur ligt en bestookt wordt met vliegtuigbommen. Ik vraag een tussenkomst
van de artillerie van het Corps (31).
Op dit ogenblik wordt het hoofdkwartier gebombardeerd en overvlogen door vijandelijke vliegtuigen die
bommen gooien en mitrailleren.
Maandag 27 mei
Op het einde van de morgen plooit het hoofdkwartier van de 12 de I.D. zich terug richting Vinkwijk(32)
Majoor Naudts (12de Bataljon Transmissietroepen) trekt een telefoonlijn die het 22 steI.R. en het 2de I.R.
verbindt met het hoofdkwartier van de Divisie langs de weg Ursel-Knesselare (hevig gebombardeerd). Ik
vervoeg het hoofdkwartier langs die weg om de majoor Naudts te verwittigen dat hij met zijn bataljon
naar het hoofdkwartier in Vinkwijk moet komen.
12.00u: de commandant II de L.C.. geeft bevel zich vechtend terug te trekken. Het Hoofdkwartier van de
divisie moet zich opstellen in Den Hoorn (30).
Ik vertrek terug naar Vrechem (met motocyclette (34)) om me te verzekeren dat de T.Tr. ploeg zich ook
terug trekt nadat het materieel werd opgepakt (de centrale van de divisie).
(Daar aan gekomen bemerk ik dat mijn ploeg reeds de vroegere commandopost heeft verlaten)
Na gecontroleerd te hebben dat alles in orde is rij ik terug naar het hoofdkwartier in Den Hoorn.
Aangekomen aan het riviertje Slabbaetsbeke (mijlpaal 5.200 van de baan Oedelem-Knesselare)
ontmoet ik er de commandant van het 22ste I.R. (Kol Pletinckx) staande op het bruggetje over het
riviertje. Hij houdt er de vluchters tegen en verzamelt ze links en rechts van de weg die langs het
riviertje loopt om zo de terugtocht van de artillerie mogelijk te maken. Ik blijf ter zijne beschikking om
hem in die taak bij te staan.(schandelijk gedrag van de manschappen). De commandant Muylle komt
rond 12.00u om ons te verwittigen dat het X de (nummer onleesbaar) Regiment stelling zal nemen voor
ons en dat vanaf dit moment ons mogen terug trekken. We zijn zwaar gebombardeerd en gemitrailleerd
geweest door vijandelijke luchtmacht (meer dan een uur).
De opdracht vervuld, keer ik terug naar Den Hoorn, maar aangekomen verneem ik dat het
hoofdkwartier zich terugplooit naar Oostkamp, waar ik het vervoeg rond 14.00u. Op mijn weg naar
Oostkamp, langs Beernem op het ogenblik dat we over de spooroverweg rijden(Stuvenberge) laat een
Duits vliegtuig 6 grote bommen vallen op nog geen 20 meter. We zijn verplicht van de moto af te
stappen om door de telefoon lijnen te kruipen die de weg versperren. We komen aan in Oostkamp
zonder verdere problemen.
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Aangekomen in Oostkamp rond 14.00u
Het is daar dat we de trieste werkelijkheid vernemen: ”Het Belgisch Leger heeft gecapituleerd”. We zijn
28 mei.(35)

(26)

Majoor Feyerick (reserve) is de commandant van het eerste bataljon van het 22 I.R. en zal met succes
de tegenaanval leiden en een honderdtal gevangenen nemen en zal het verloren terrein langs het
kanaal heroveren.
(27)
Het gepantserd rupsvoertuig 47T.13. zoals reeds vroeger gemeld had de Belgische Overheid in de
jaren 30 besloten, om haar neutraliteit te bewijzen, geen aanvalswapens (tanks) aan te kopen maar
integendeel zich te beperken tot het aanschaffen van antitank wapens. Het kanon C.47 was daar een
voorbeeld van en toen ook een meer mobiel en gepantserd voertuig maest aangekocht worden werd
gekozen voor dit kanon op een gepantserd rupsvoertuig te monteren. Het chassis werd het onderstel
van een tractor Vickers-Carden Loyd, het kanon 47mm vervaardigd in de gieterijen van Fabrique Royale
de Canons in Luik en een FNmachinegeweer 7.65mm van Fabrique Nationale in Herstal.
Het geheel werd samengesteld in de werkhuizen Familleureux en woog 5T. De bepantsering was tot
9mm dik en het voertuig had een snelheid van 40km/uur max.
Een eerste versie had het kanon naar achteren gericht (zie foto hieronder)

Foto: Willy Wilmotte
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Een betere versie werd wat later gebouwd en had het 47mm kanon in een volledig draaiende halfopen
toren en het type III had zelfs een volledige cirkel als draaihoek.(foto KLM)

En hier hetzelfde voertuig tijdens de schouwing voor het défilé.(foto KLM)
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(28)

Het kanon C.47 is een antitankkanon met kaliber 47mm en was een zeer technisch hoogstaand
wapen voor zijn tijd.
Op de foto (KLM) zien we het kanon (foto R.Lothaire) en getrokken door een tractor.

(29)

Het is zeer eigenaardig dat Commandant Garnier vanaf de zaterdagmiddag 25 mei tot de
zondagnamiddag 26 mei geen nota’s meer genomen heeft. Andre bronnen vermelden ook geen
activiteiten meer tijdens het verder verloop van de dag (Campagne de 1940 – Compte-rendu des
opérations du II/22. - Tweede bataljon van het 22ste I.R.)
(30)

het gaat hier over het 7de Jagers te Voet dat zich links van het 22ste I.R. en deel uitmaakte van de
13de I.D.
(31)
Het 13de artillerie regiment was de Korpsartillerie van het IVde Legerkorps. Het was uitgerust met
houwitser 155mm Schneider (Mod 17 zowel hippomobiel als automobiel) en de kanonnen 105mm L
model 13 hippomobiel en 120mm FRC Model 31 automobiel.
Hier een foto van een batterij 155mm houwitser hippomobiel met de volledige trein paarden van het
13de Artillerieregiment. Deze foto is genomen in Brugge ter hoogte van de Ezelpoort.
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(32)

Vinkwijk: een gehucht bij Bellem
Hoorn: Den Hoorn is een gehucht op de baan van Oedelem naar Knesselare op het kruispunt met de
weg naar Beernem.
(34)
Het was zeer moeilijk door de grote menigte vluchtelingen op de wegen om zich gemakkelijk en vlug
van de ene post naar de andere te verplaatsen, daarom had Commandant Garnier zijn voertuig met
chauffeur ingeruild voor een moto met bestuurder.
(35)
Het is op dinsdag 28 mei ’s morgens vroeg, rond 06.00u dat de troepen de capitulatie vernemen.
De manschappen zijn op weg naar Ruddervoorde wanneer ze krijgsgevangen worden genomen en
worden geleid naar Oudenburg, waar ze gekantonneerd blijven tot 01 juni. Op 01 juni vertrekken allen
langs de weg, begeleid door Duitsers, naar het gevangenkamp van Kaprijke. Het is op 11 juni dat alle
reserve officieren en onderofficieren en de soldaten miliciens gedemobiliseerd worden en hun “laisserpasser “ krijgen . De officieren en onderofficieren van het actieve kader en ook de beroepssoldaten
verlaten het “Gefangensamenstelle 12 de I.D.” op 12 juni en worden met andere militairen verzameld in
Moerbeke-Waas om dan later te vertrekken voor een bestemming en een 4-jarig gevangenschap in
Duitsland.
(33)

Eindbeschouwingen
Uit deze notities genomen in het heetste van het gevecht mogen we toch besluiten dat behalve wat
zwakke momenten van sommige eenheden, het Belgisch Leger tegenover een sterk bewapend en goed
geolied oorlogsmachine zich met de middelen dat het had, dapper heeft verdedigd.
Er werd een monument op de dijk van het Schipdonkkanaal ter hoogte van de Stoktevijverbrug
opgericht om deze heldhaftige weerstand te vereeuwigen.
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Onze verslaggever Commandant José Garnier, liaisonofficier bij het Hoofdkwartier van de 12 de
Infanterie divisie is drager van zeer veel eretekens:
Officier in de Leopoldsorde met palm, Officier in de Kroonorde, Officier in de Leopold II orde,
Oorlogskruis 1914-1918, Vuurkruis, Medaille van Oorlogsvrijwilliger 1914-1918, Medaille van
de Overwinning 14-18, Herdenkingsmedaille van de Oorlog 1914-1918, Herdenkingsmedaille
1940-1945, Oorlogskruis met fourragère.
Een zeer gewaardeerd eresaluut voor de persoon die in de twee wereldoorlogen heeft gevochten
en dagelijks zijn leven riskeerde voor onze vrijheid.
Ik heb eraan gehouden deze artikelreeks te beëindigen 74 jaar, dag op dag, na de capitulatie van
het Belgisch Leger.
Met dank aan de heer Jacques Garnier, zoon van José die mij de agenda van zijn vader en alle
authentieke documenten ter inzage heeft gegeven.
François Crepain
Brugge, 28 mei 2014

Het Schipdonkkanaal met in de verte
de Stoktevijverbrug, vandaag gehuld
in een zalige rust.
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Zo ziet vandaag de Ronselestraat en het dorpsplein eruit in Ronsele, met ook een gedenksteen
aan het 6de Jagers te Voet dat hier met de terugtrekkende Duitsers op 01 november 1918 zwaar gevecht
leverde (de slag van Ronsele).

Is een Leger nuttig en nodig?
In ons land en in de meeste West-Europese landen is men ervan overtuigd dat een oorlog in onze
contreien nu onmogelijk geworden is. Dat gevaar bestaat inderdaad niet meer aan onze grenzen en aan
die van de ons omringende Staten. Voor velen wordt de oorlog als een immorele onderneming
beschouwd die zich alleen 'elders' kan afspelen. Ons eigen leven wordt sacraal en niet langer ten dienste
gesteld van de gemeenschap. Individualisme en egoïsme typeren inderdaad onze huidige maatschappij.
Veeleer vrezen we nu de gevaren van de economische crisis, de werkloosheid, de onveiligheid. Aan deze
aspecten van ons sociaal economisch leven zouden wij onze middelen moeten besteden en niet langer
aan het in stand houden van een leger dat overbodig geworden is. Daarom worden de middelen voor
Defensie door onze beleidsmensen geregeld verminderd zowel in manschappen als in materiaal. Tegen
2020 zouden onze strijdkrachten tot circa 20.000 man gereduceerd worden. Dé grote verliezer in deze
langzame aftakeling zal ongetwijfeld onze Marine zijn.
Het oorlogsgevaar aan onze grenzen is weliswaar verdwenen, maar de dreigingen blijven reëel. Europa
is afgeboord door een 'boog' van instabiliteit en onzekerheden: Oekraïne, Afghanistan, Pakistan, Syrië,
Sahel, Mali, Centraal Afrikaanse Republiek ...
De hele zuidkust van de Middellandse zee is in handen van leiders die 'rebellen' moeilijk meester
kunnen. Voeg daarbij de opmars naar Europa van het islamitisch fundamentalisme dat onze veiligheid
daadwerkelijk bedreigt. Op wereldschaal zegeviert het groot banditisme: de maritieme piraterij, de
illegale drugs- en wapentrafieken, de clandestiene immigratie en noem maar op. Ons land is daarvan
zeker niet gespaard.
Daarom ook zouden wij meer begrip moeten opbrengen voor diegenen die in ons land voor het
opwaarderen van Defensie pleiten. Dat 's lands deelname aan militaire missies bij gebrek aan middelen
thans wordt afgebouwd, is bijzonder nadelig voor de inspanningen die de Europese Unie en de NAVO
leveren om de veiligheid van de Westerse wereld te garanderen. Onze waarden en tradities komen
stilaan in gevaar en het is beslist de plicht van ons land om daadwerkelijk bij te dragen tot het beveiligen
van onze Westerse cultuur.
Over een leger beschikken blijft dus een noodzaak. Het moet een moderne en efficiënte 'task force' zijn,
niet zó groot, maar wel gespecialiseerd in het uitvoeren van specifieke opdrachten. Dat onze Marine in
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die zin zou gerenoveerd worden, is hoogst twijfelachtig. Maar het gaat er vooral om dat ons land op
militair vlak effectief en productief blijft bijdragen tot de strijd die de Westerse landen voeren tegen de
dreigingen waarmee ze geconfronteerd worden.
Is een leger nuttig en nodig? In deze optiek bekeken is het antwoord zeker positief.
H.P. Rogie

Herdenkingsplechtigheid LTZ Victor Billet
Op vrijdag 05 september had de jaarlijkse herdenkings-plechtigheid
plaats voor Luitenant-ter-zee Victor Billet in de gelijknamige
Marinekazerne te Sint Kruis. De kazerne werd genoemd naar de
stichter van onze huidige Marine tijdens de oorlog 40 – 45 in Groot
Brittanië. Flottielje Admiraal Georges Heeren zat de plechtigheid voor
die werd bijgewoond door de zoon en dochter, kinderen en
kleinkinderen van LTZ Victor Billiet, het personeel van het kwartier en
enkele leden van vaderlandslievende verenigingen.
Ieder jaar op de eerste vrijdag van september gaat deze plechtigheid
door als herdenking aan deze held uit de tweede wereldoorlog die
zijn leven liet voor onze vrijheid tijdens de raid op Dieppe op 19
augustus 1942.
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Leger - Natie

Jongerenstage 1EMI
Op 08 juli fungeerde ik samen met Jan Verdoodt, Luc Vandevelde en Stefaan Peelmans als gids WO-I
tijdens de uitstap jongerenstage "Medical Junior" 1EMI. Jan Verdoodt – “We'll remember Pops”
bezorgde iedere gids een aangepast uniform uit de eerste wereldoorlog.
Voor deze jongeren is dit een onvergetelijke uitstap geworden.
OLt Vandromme en het kader 1EMI begeleidde deze jongeren en getuigde daarbij van echt leiderschap.
Als afsluiter van deze uitstap vormden de gidsen WOI met deze jongeren een detachement onder de
Menenpoort in Ieper tijdens het blazen van de Last Post.
Enkele jongeren kregen daarbij de kans om samen met OLt Vandromme een poppiekrans neer te
leggen. Iedereen volbracht zijn taak met de nodige waardigheid. Een mooi uithangbord voor 1EMI.
De plechtigheid n.a.v. de start van de Tour de France in Ieper werd gefilmd door de Franse zender A2.
Stefaan Vergaerde
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Onze helden 1914-1918

Jan en Richard De Vos
De broers Jan en Richard De Vos dienden beiden als soldaat-milicien tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Vandaag rusten ze op amper honderd meter van elkaar op de stedelijke begraafplaats te Steenbrugge,
maar hun oorlogslot was zeer verschillend.

Jan De Vos – Soldaat 4de Linieregiment
Jan De Vos, werd geboren te Brugge op 21 juni 1883 in Westmeers 147 als zoon van Charles De Vos en
Anna Balbaert. Hij was schoenmaker van beroep en huwde met Pauline Esther Vantuyckom, huisvrouw.
Zijn gezin vestigde zich in Eiland nr 1 in de wijk de Meersen te Brugge en telde 6 kinderen: Maria (° 7
maart 1904), Elisa (° 26 juli 1906), Karel (° 25 juli 1908), Irena (° 22 november 1911), Germain (°13 juni
1914) en Godelieve (° 16 november 1916).
Hij behoorde tot de militieklasse 1904 met
stamnummer 104/52906 en deed zijn
dienstplicht te Brugge als soldaat 2de klasse bij
het 4de Linieregiment – II/7de Compagnie. Hij
werd gemobiliseerd op 1 augustus 1914 en
met de oudere militieklassen ingedeeld bij
5/3 van het 4de Vestingregiment. Hij nam deel
aan de verdediging van de forten van
Antwerpen en werd daar op 5 oktober
gekwetst, waarna hij op 9 oktober ongeschikt
werd bevonden voor verdere dienst en
huiswaarts werd gestuurd. Hij overleed te
Brugge op 31 juli 1916 in het SintJanshospitaal en liet zijn echtgenote en 6 minderjarige kinderen na, waaronder één dochter die is geboren
na zijn dood.
Op het ogenblik van zijn dood was Brugge een
bezette stad, zodat hij van geen rechten kon
genieten en begraven werd in een privégraf
op
de
stedelijke
begraafplaats
te
Steenbrugge. In 1922 werd zijn dossier
herzien en werd erkend dat hij was overleden
aan een aandoening opgelopen aan het front.
Bijgevolg had hij recht op een eeuwigdurende
rustplaats op een militaire begraafplaats. Hij
werd opgegraven en herbegraven op de
Belgische militaire begraafplaats van Brugge
op 1 juli 1924 (Graf Nr 520 – vierde rij tweede
zerk). Er werden hem twee frontstrepen
toegekend.
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Richard De Vos – Soldaat 9de Linieregiment
Richard De Vos werd geboren te Brugge op 25 april 1894 als
jongste broer van Jan De Vos en werd paswerker bij de Belgische
Spoorwegen. Hij behoorde tot de militieklasse 1914 met
stamnummer M14/60105 en was twintig jaar toen de oorlog
uitbrak. Hij werd op 24 september 1914 onder de wapens
geroepen te Antwerpen en verbleef tot 15 oktober in het
Instructiecentrum. Daarna werd zijn instructie voortgezet in
Frankrijk. Op 18 februari 1915 werd hij ingedeeld bij het 9 de
Linieregiment – 2de Bataljon – 7de Compagnie en diende er aan het
IJzerfront. Van 17 mei tot 17 juni 1917 werd hij overgeplaatst naar
het 14de Linieregiment, waarna hij terugkeerde naar het 9 de
Linieregiment. Hij werd gevangen genomen door de Duitsers op
17 april 1918 te Steenstraete tijdens de gevechten bij Merckem en
verbleef in gevangenschap tot hij op 11 december 1918 werd
gerepatrieerd en ingedeeld bij het Transportkorps van de 3 de
Legerafdeling in Le Havre. Op 7 mei 1919 kwam hij terug in de 7 de
Compagnie bij het 9de Linieregiment en werd er op 10 oktober
1919 met onbepaald verlof gestuurd. Pas dan vernam hij het
overlijden van zijn oudere broer Jan.
Hij bracht 41 maanden en 9 dagen door aan het front en 10 maanden en 27 dagen in de achterwaartse
zone. Hij bracht 6 maanden en 4 dagen door in gevangenschap. Hiervoor werden hem onder andere de
Vuurkaart, 6 frontstrepen, de Zegemedaille en het Kruis van Ridder in de Kroonorde met zwaarden en het
Kruis van Ridder in de Leopoldsorde met zwaarden toegekend.
Het 9de Linieregiment tijdens de Eerste Wereldoorlog
Het 9de Linieregiment behoorde tot de Derde Legerafdeling. Het ging op 1 augustus bij de mobilisatie over
op oorlogsvoet en werd ontdubbeld. Met de jongste militieklassen werden de 9 de en 29ste Linieregimenten
gevormd en met de oudste klassen het 9de Regiment Vestingtroepen. De regimenten kregen te Luik hun
vuurdoop onder het bevel van Kolonel Meiser in de tussenruimten van de forten van Boncelle en Embourg
en in de gevechten van Sart-Tilman. Slechts de helft van de effectieven bleven over na deze gevechten en
ze werden samengevoegd tot het 9de Linieregiment. Onder Kolonel Flébus nam het regiment deel aan de
gevechten te Aarschot, te Haacht en aan de Nete. Na de val van Antwerpen trok het regiment zich terug
naar de IJzer, waar het vocht te Lombardsijde en Sint-Joris, alvorens zich op 29 oktober 1914 voor vier
jaren achter de IJzer in te graven.
In de periode aan het IJzerfront leverde het Belgisch Leger geen grote gevechten, maar de onophoudelijke
nachtelijke botsingen van patrouilles, verrassingsaanvallen op voorposten om krijgsgevangenen te nemen
en inlichtingen te verzamelen, maakten het frontleven gevaarlijk. Deze periode van eindeloze nachten van
waken en werken was moorddadig en één van de lastigste van de oorlog. Vooral in het begin sneuvelden
veel mannen op de veldwachten te Reigersvliet, Oud-Stuyvekenskerke en in de verbindingsloopgraaf van
de Dood te Diksmuide, omdat de veldwerken en versterkingen dan weinig veiligheid boden.
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Het regiment bezette tot in april 1916 verschillende delen van het front tussen Ramskapelle en Diksmuide
en werd in mei 1916 overgeplaatst naar de sector Diksmuide om daarna van februari tot december 1917
opnieuw de iets rustiger sector
Ramskapelle te bezetten.
In februari 1918 werd het regiment naar
Merckem gestuurd, waar de Duitsers op
17 april een hevige aanval uitvoerden, die
echter door het regiment werd
afgeslagen. Richard de Vos bevond zich
met het tweede bataljon in de eerste linie
en werd te Steenstraete gevangen
genomen door de Duitsers.
Het regiment nam in september 1918
deel aan het bevrijdingsoffensief en
veroverde in de nacht van 29 op 30
september de Kam van Vlaanderen te
Staden Berg. Op 14 oktober trok het
regiment op naar Sint-Eloois-Winkel en kon het in 2 dagen 16 kilometer vorderen, om als eerste Belgisch
regiment de Leie te bereiken, waar het door Engelse troepen wordt afgelost.
Na de oorlog
Richard De Vos huwde na de oorlog met Paula Herremans. Het gezin
woonde op diverse plaatsen te Assebroek en telde 4 kinderen: Albert
(° 19 juni 1927), Marie-Louise, Leon en Jean-Pierre. Hij noemde zijn
oudste zoon naar Koning Albert en het was zijn wens dat zijn eerste
kleinzoon zou genoemd worden naar zijn broer Jan die tijdens de
oorlog gestorven was. Zijn zoon Albert diende als oorlogsvrijwilliger
tijdens de Tweede Wereldoorlog in de Brigade Rumbeke. Zijn oudste
kleinzoon Jan (° 10 februari 1953) diende van 1971 tot 2009 als
beroepsofficier bij de Marine en is thans lid en bestuurslid bij
Mars&Mercurius Brugge/West-Vlaanderen.
Richard De Vos overleed op 19 september 1978 en werd begraven op
het ereperk voor oud-strijders op de stedelijke begraafplaats te
Brugge. Hij rust er op amper 100 meter van het graf van zijn broer.
JDE
Met dank aan André Billiet voor het stamboomkundig onderzoek.
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Mercurius rubriek

Herstructurering van de luchthaven Kortrijk – Wevelgem
Na de Vlaamse regering heeft nu ook de provincieraad West-Vlaanderen de herstructurering van de
Luchthaven Kortrijk-Wevelgem goedgekeurd.
Het goedgekeurde plan omvat volgende krachtlijnen :
- De oprichting van een NV
- 10 miljoen Euro aan investeringen
- de focus wordt op zakenvluchten gelegd
- Werken aan verdere privatisering.
Het plan werd in feite ontwikkeld door de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij ( de POM) WestVlaanderen en is bedoeld om een overgangsperiode van maximum 10 jaar. Na deze periode zou de
infrastructuur en de werking van de luchthaven op punt gesteld moeten zijn in LOM/LEM perspectief, in
overeenstemming met de EU-reglementeringen. In een LOM/LEM-structuur staat een LOM(
luchtvaartontwikkelingsmaatschappij) in voor de basisinfrastructuur en de private LEM
(luchtvaartexploitatiemaatschappij) voor de commerciële uitbating. Wanneer de materiële
investeringen een feit zijn en de commerciële strategie op punt staat, heeft dit plan maximale kansen op
slagen en kan de continuïteit van deze luchthaven effectief op lange termijn worden verzekerd.
Het belang van de luchthaven Kortrijk-Wevelgem.
De luchthaven Kortrijk – Wevelgem heeft een niet te onderschatten socio-economische waarde. Zo
vertegenwoordigt de luchthaven een tewerkstelling in de regio van ongeveer 380 arbeidsplaatsen (15O
rechtstreeks en 230 indirect) Daarnaast speelt de luchthaven een belangrijke rol voor de talrijke Zuiden Midden-West-Vlaamse industriële actoren en biedt hen een groot voordeel.
Historiek
Om het ontstaan en het waarvoor wat duidelijker te maken geven wij hierbij een korte historiek.
De luchthaven van Kortrijk-Wevelgem verkeert al een aantal jaren in een moeilijk houdbare situatie,
waardoor de circa 380 arbeidsplaatsen in gevaar verkeren. De voornaamste redenen hiervoor zijn de
dringende noodzaak aan investeringen( taxibaan, brandweergebouw o.a.) en de economische crisis.
Verder is ook de actuele juridische structuur van de intercommunale met 13 gemeenten niet de meest
geschikte vorm van dynamisch commercieel management. Om een structurele oplossing voor deze
problematiek werd in Vlaanderen sedert 2006 werk gemaakt van een strategie waarbij de drie regionale
luchthavens ( Deurne, Oostende en Kortrijk-Wevelgem) in een LOM/LEM – structuur zouden worden
gereorganiseerd.
De partners van de West-Vlaamse intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem ( WVI) werkten heel
constructief mee aan deze nieuwe strategie, maar een specifieke oplossing voor de luchthaven KortrijkWevelgem bleef uit. De provinciale ontwikkelingsmaatschappij ( POM) West-Vlaanderen nam daarom in
2013 het initiatief om een nieuw plan voor te leggen
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Het Structureringsplan en zijn krachtlijnen.
1. De oprichting van een Naamloze Vennootschap ( NV)
De oprichting van een NV(57% POM, 33% Vlaanderen, 10% Leiedal) met een maatschappelijk
kapitaal van 500.000 €. Deze publiekrechtelijke rechtspersoon met privaatrechtelijke vorm moet op
korte termijn gestalte geven aan de LOM Kortrijk-Wevelgem. Deze neemt alle rechten en plichten
van de intercommunale WVI over.
2. De realisatie van 10 miljoen euro aan investeringen.
De uitvoering is voorzien in de periode 2014-2018 van de deze noodzakelijke materiële investeringen
tot 10 miljoen €. Alleen door een samenwerking tussen Vlaanderen en de provincie kan hiervoor een
oplossing worden gevonden. Deze investering wordt immers gedragen door Vlaanderen maar wordt
gedeeltelijk door de provincie West-Vlaanderen en de intercommunale Leiedal geborgd door de
verkoop van 5 miljoen euro aan gronden aan het Vlaams Gewest. De Provincie en Leiedal hebben
zich reeds akkoord verklaard om deze verkoopopbrengst in de NV onder te brengen.
3. Focus op Zakenvluchten.
De verdere commerciële exploitatie van de luchthaven wordt volledig gemoderniseerd met een
versterkte focus op zakenvluchten en gespecialiseerde dienstverlenende vluchten, zoals medische
vluchten en expresvluchten. Hiertoe wordt een ervaren commercieel directeur aangeworven en
wordt maximaal ingezet op de socio-economische troeven en sterkhouders van de regio. In deze
operatie wordt onder meer het lopende EU-Project “ green sustenaible airports” als hefboom
gebruikt voor de realisatie van een netwerk van performante en duurzame kleine zakenvluchten
rond de Noordzee.
4. De aanvang van verdere privatisering.
De voorbereiding van de verdere privatisering met als streefdoel de oprichting van een LEM met
bijzondere aandacht voor de synergie ( complementaire samenwerking) met de luchthaven van
Oostende. De huidige concessiehouder FIA kan bij deze oefening perfect worden betrokken.
Dit door de provincieraad goedgekeurd project moet de leefbaarheid en het economisch nut van de
luchthaven verzekeren
Rudolf Leplae
Wie verdere informatie zou wensen kan zich steeds wenden tot de POM West-Vlaanderen
http://www.pomwvl.be/
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Herzien Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen.
In februari 2014 keurde de Vlaamse minister voor ruimtelijke ordening de aanpassingen grotendeels
goed die door de Provincie West-Vlaanderen werden voorgesteld aan het Provinciaal Ruimtelijk
Structuurplan (PRS).
Met een Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan bepaald het provinciebestuur de krachtlijnen op vlak van
wonen ( de verdeling tussen wonen in stedelijke gebieden en buitengebieden) en bedrijvigheid (de
verdeling in lokale en regionale bedrijventerreinen).
Binnen deze krachtlijnen kunnen gemeenten invulling geven aan bepaalde sites zonder bijkomende
behoeften te moeten aantonen.
De krijtlijnen die de Provincie West-Vlaanderen voor haar grondgebied voorstelde worden door deze
ministeriële goedkeuring bijna volledig bevestigd.
26 nieuwe “ hoofddorpen/woonkernen”
Bij de herziening van het PRS West-Vlaanderen duidde de provincie 26 nieuwe dorpen aan als
“hoofddorp” of “ woonkern”. In dergelijke dorpen kunnen de gemeenten bijkomende woonontwikkeling
toestaan. Vlaanderen keurde dit onderdeel goed onder voorwaarde dat de woonontwikkeling
noodzakelijk is om de leefbaarheid van een dorp te bestendigen. De Provincie zal nog dit jaar bijkomend
onderzoek doen naar deze leefbaarheidsvereiste.
De nieuwe woonkernen zijn : Beitem – Bovekerke – Egem – Esen – Hertsberge – Hollebeke – Houtem –
Ingooigem – Kruiseke – Leffinge – Moere – Nieuwenhove – Oekene – Oeselgem – Outryve – RollegemKapelle – Sint-Joris – Sint-Kristien – Sint-Lodewijk – Snaaskerke – Tiegem – Vladslo – Westkerke-Roksem
– Westvleteren – Wijnendale en Zandvoorde.
In totaal telt West-Vlaanderen nu 158 hoofddorpen of woonkernen.
De Provincie werkt nu aan een behoefteberekening voor wonen en bedrijvigheid.
In feite bereidt de provincie nu reeds een nieuwe herziening van het PRS voor. Ze voert zelf proactief
vijfjaarlijks een behoefte berekening uit. Ze gaat op een objectieve manier na wat en waar de noden zijn
op vlak van wonen en bedrijvigheid in West-Vlaanderen. De nieuwe behoefteberekening wordt in
overleg met de betrokken gemeenten afgerond tegen ten laatste 2016. Dit zal de basis vormen van een
nieuwe herziening van het PRS.
Geen verplichting meer om bij grotere woonzones 25% sociale woningen te voorzien
Het luik over de verplichting om bij woonzones groter dan 1 Ha, 25% sociale woningen te voorzien werd
geschrapt. Dit onderdeel had de provincie sinds 2002 in haar PRS voorzien. De Vlaamse regering
veralgemeende deze maatregel via het decreet grond- en pandenbeleid. In december 2013 vernietigde
het grondwettelijk hof echter dit decreet. Bijgevolg werd dit luik ook uit het PRS van West-Vlaanderen
geschrapt.
Dit zijn op het ogenblik de bijzonderste aanpassingen die ook door de Vlaamse regering mede
goedgekeurd zijn
Rudolf Leplae
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Maatschappelijke rubriek

Funeraire rituelen en gebruiken in Brugge doorheen de tijd.
Bij uitzondering sterven mensen nu nog thuis, meestal grijpt het overlijden plaats in het ziekenhuis of
bejaardenhuis.
Iedereen is gelijk voor de Dood wordt gezegd maar vroeger speelde het standenverschil een duidelijke
rol, vroeger waren er niet minder dan zeven categorieën of klassen van uitvaart.
Vandaag is er keuze tussen een kerkdienst om 9u of 9u30(klasse B) en om 10 of 11 uur(klasse A).
De verschillende klassen vroeger:
a. De uitvaart om 7u30, ‘solmesse’ of ‘souwmesse’ genoemd. Deze uitvaart was bestemd voor de
allerarmste parochianen en werd bekostigd met giften (een ‘sou’ vandaar de naam) opgehaald door
een broederschap of de dismeesters om de armen een waardig laatste eerbetoon te geven. De kist,
zonder baarkleed stond rechtstreeks op de vloer vóór de communiebank. De klok klepte heel
kortstondig.
b. De uitvaart om 8 uur, ‘schemersmesse’ genoemd gezien de mis wel werd gezongen maar zonder
orgelbegeleiding. Klokkengeluid gedurende een kwartier. De kist werd op eenvoudige boerenwagen
naar de kerk gebracht. De kist lag ook op de vloer maar op het einde van de mis kreeg de overledene
wel de absoute (bewieroking en besprenkeling met wijwater bij het zingen van “Libera me…) maar
geen begeleiding door de priester tot aan de kerkdeur. Bij grotere kerken werd de kist naar buiten
gedragen niet via het hoofdportaal maar via een zijdeur, meestal gelegen aan de noordkant en
rechtstreeks verbonden met kerkhof. Vandaar de naam ‘dooddeure’ ook ‘paradijsportaal’ genoemd(
bestaat nog aan Onze-Lieve-Vrouwkerk).
c. De uitvaart om 9 uur. Nu klokkengeluid een halfuur vóór de mis. De kist lag nog steeds op de vloer
zonder pelder(baarkleed) vóór de communiebank. Het verschil met die van 8 uur: rond de kist
stonden links en rechts tweemaal zeven stoelen voor de mannen van de familie. De vrouwen kregen
een afzonderlijke voorbehouden plaats aan een zijaltaar voor de ’vrouwenmis’, een stille mis gelezen
door de onderpastoor. Die vrouwenmissen werden vermeld op de doodsbrieven en zouden
omstreeks 1950 verdwijnen.
d. Uitvaart om 9u30 en 10 uur, bestemd voor de kleine burgerij en kloosterlingen(en in de
randgemeenten voor rijke boeren) kenden een gering verschil: afhalen aan het sterfhuis, aantal
priesters, het koor, orgel, alsook een tubaspeler, de kist met sober baarkleed en een sober
antependium(altaardoek) aan het altaar, …. De overledene lag nu wel voorbij de communiebank, in
het koor.
e. Uitvaart om10.30 uur. Deze vonden plaats voor de hogere burgerij en de herenboeren. Het luiden
vooraf duurde één uur. In de stad werd de kist vervoerd in een gesloten lijkkoets getrokken door
twee paarden, daarentegen op het platteland gebruikte men een huifkar waarvan de bodem bedekt
was met stro. De geestelijkheid ging de rouwstoet tegemoet en zelfs tot aan het huis van de
overledene zo het niet te verafgelegen was. De gewaden waren zwart in combinatie met zilverdraad.
De kist niet meer op de vloer maar op een berrie en voorzien van een pelder. De stoelen van de
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geestelijkheid en de familie waren overtrokken met zwarte stof of waren voorzien van zwarte
crêpe(weefsel) sluiers. De mannen bevonden zich rond de kist terwijl de vrouwen zich aan een
zijaltaar bevonden voor de vrouwenmisse. Koperen kandelaars omringden de kist en zwarte doeken
versiert met zilveren bies versierden het koor.

f. Uitvaart om 11 uur. Bestemd voor de adel, pastoors, dokters, notarissen….Vanaf het overlijden tot
de dag van de begrafenis werden de klokken dagelijks geluid en dit telkens om 5 uur, 12 uur en 19
uur. De kist opgesteld in het koor, bekleed met de beste pelder en rondom zilveren of vergulde
kandelaars met brandende kaarsen, versierd met kleine kartonnen obiits (Obiit =Latijn = hij of zij is
gestorven) voor telg uit de aristocratie of met zilveren flambeeuwschildjes (metalen schildvorm met
geschilderd motief) voor een lid van een broederschap.
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Vóór de kist stond een obiit opgesteld die na de dienst een plaats zou krijgen in de kerk. De mannen
bevonden zich rond de kist terwijl de dames zich aan een zijaltaar bevonden voor de vrouwenmisse.
Zwarte tapijten bedekten de vloer van het koor terwijl grote rouwbehangsels het koor versierden. De
stoelen van de priesters en familieleden waren overtrokken met zwarte stof en de clerus droeg de beste
rouwgewaden. De rijke uitgewerkte versiering vond men ook terug in het antipendium van het altaar en
het velum van de leeslessenaar. De mis werd opgeluisterd met orgel en serpent, en met leder
overtrokken houten blaasinstrumenten. Een koor en de Suisse mochten niet ontbreken. Na een
klassenuitvaart mocht de brooduitdeling aan de armen niet ontbreken. De door de priesters gedragen
gewaden waren zwart, sinds 1960 paars en heden zelfs in grijstinten nochtans geen liturgische kleur.
Het obiit (ingevoerd in de tweede helft van de 17 e eeuw)verving het vroegere wapenkabinet

Wapenkabinet
Serpent
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Het leven in onze Club

Zij die ons verlieten
Oud-gouverneur van West-Vlaanderen Olivier Vanneste
Op 17 september 2014 overleed te Assebroek ons gewezen erelid Baron
Olivier Vanneste, eregouverneur van West-Vlaanderen. Olivier Vanneste
werd op 28 september 1979 benoemd tot gouverneur van WestVlaanderen in opvolging van Leo Vanackere die na een ambtsperiode
van nauwelijks 79 dagen plotseling overleed. Toen Mars & Mercurius
Brugge in 1987 werd opgericht aanvaardde hij onmiddellijk om erelid te
worden van onze vereniging. Baron Vanneste was het leger (actieven en
reserve) bijzonder genegen. Daarvan getuigde hij in april 1987 tijdens
de ramp met de Herald of Free Enterprise toen hij als crisismanager
beroep deed op het leger en de reservisten uit West Vlaanderen. Voor
de manier waarop Vanneste de reddingsactie leidde, werd hij door de
Britse koningin Elisabeth van Engeland op Buckingham Palace ontvangen en kreeg hij de titel van Knight
Commander of the British Empire. Naast de ramp met de Herald of Free Enterprise was hij tijdens zijn
ambtsperiode geconfronteerd met twaalf rampen op zee met koopvaardijschepen, die hij in goede
banen moest helpen leiden. Uit deze rampen werden heel wat lessen getrokken voor de organisatie van
de hulpverlening in noodsituaties, dat leidde tot het uitgebreide 'Rampenplan West-Vlaanderen'. Op 18
april 2002 werd hij in de erfelijke Belgische adelstand verheven met de persoonlijke titel van baron.
Baron Vanneste werd geboren in Kortrijk op 18 mei 1930. De begrafenis vond plaats op 24 september in
de Sint Salvatorskathedraal te Brugge.
ABI

Mevrouw Janine Verhelst
Wij vernamen eveneens het overlijden op 19 oktober van ons
sympathiserend lid Mevrouw Janine Verhelst, echtgenote van
Korvetkapitein (+)Armand Van Den Driessche, levensgezellin van
de Heer Lucien Martens (+).
Zij werd geboren te Gent 4 november 1940 en is onverwacht thuis
overleden te Oostkamp.
De Uitvaartplechtigheid had plaats op 24 oktober om 10 uur in het
uitvaartcentrum Timmerman te Loppem.
Mevrouw Janine Verhelst is de moeder van Yves Van Den
Driessche werkzaam bij Upperdeck en ons allen welbekend. Wij wensen Yves heel veel sterkte
bij dit groot verlies.
ABI
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Mededelingen
Adopt a Grave program
Het American Legion “Flanders Field” en het Flanders
Field American Cemetery in Waregem hebben naar
aanleiding van 100ste verjaardag van WOI ook hun
“Adopt-a-Grave” Program aangekondigd. Doel van het
programma is deze Amerikanen te eren die hun leven
gaven voor de bevrijding van België. Vele graven van
gesneuvelden krijgen nooit of zelden bezoek van
familie of nazaten uit het verre Amerika. Wij kunnen
daaraan verhelpen om dat in hun plaats te doen.
De term adoptie is heel eenvoudig: van de adopter
wordt verwacht dat hij regelmatig het graf bezoekt en
een bloemetje neerlegt vooral ter gelegenheid van Memorial Day of op 11 november.
Naast het adopteren van een graf kan als alternatief ook een naam op de Wall of Missing geadopteerd
worden.
Meer inlichtingen bij: American Legion Post BE02 t.a.v. Joseph Schram Malehoek 33/V2 8310 Brugge
e-mail: adopt.a.grave.flandersfield@gmail.com
ABI
Onze 90 jarige:
Op 12 augustus werd ons medelid Karel De Wulf 90 jaar. We wensen hem hartelijk proficiat.

We zien Karel hier tijdens een plechtigheid aan Tervaete
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Onze 80 jarigen:
Op 29 juli bereikte René Molleman de 80 gevolgd door Jean Claude Van Heule op 8 augustus en Joel
Jansseune op 18 november. We wensen hen alle drie een hartelijk proficiat.

René Molleman

Jean Claude Van Heule

Joel Jansseune

ABI

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.

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

€3,50
€13

Sjaal voor dames (bordeaux)

€15

€25
€30

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

___________________________________________
M&M Contact nr. 03/2014
- 40 -

Werkten mee aan het tot stand komen van dit nummer van M&M Contact met teksten en/of fotos:

André Billiet
François Crepain
Maurice Debruyne
Jan De Vos
Roger De Waele
André Hoef
Rudolf Leplae
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
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