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1. NIEUWS VAN ONS SECRETARIAAT.
NIEUWE LEDEN.

Wij verwelkomen volgende nieuwe leden in ons midden en hopen ze regelmatig op
onze activiteiten te mogen begroeten.
Mevr
Mr
Mr
Mr

BAERT Daisy
DELAERE Jacques
COEN Jean
CLOET Georges

Duinenstraat 75 /B2
Burg.H.Debackerstraat 1

8400
8501

OOSTENDE
BISSEGEM

1534
1642
1513
1514

OVERLIJDEN
We betreuren het overlijden van volgende leden of hun echtgenote of partner.
We betuigen langs deze weg ons diep verdriet en onze gevoelens van oprechte
deelneming aan de betrokken families.
Mr
Mr
Mr
Mr
Mev
r
Mr
Mr
Mr
Mr
Mr

DE CORTE Roland
ROELENS Romain
HAERENS Daniël
FREDRIX Roland
KRUSE Jacqueline
RAES Aimé
VAN CROMBRUGGE Dirk
SCHEIRSEN Albert
DIERICKX Sylvain
CARPELS Thierri

Sikkelstraat 46
Kon Albert I laan 44/C701
Schoutstraat 3
Meidoornstraat 22
Echtgenote
VANDERSTICHELE Oscar
Oedelemsesteenweg 52
Lodewijk Van Malestraat 68
Tichelrei 2 Bus 67
Snellegemsestraat 54
G.Mommerencystraat 8

8000
8200
8310
8000
9000

BRUGGE
St MICHIELS
SINT-KRUIS
BRUGGE
GENT

68
75
80
83
77

j
j
j
j
j

8340
8310
9000
8210
8620

DAMME
SINT-KRUIS
GENT
ZEDELGEM
NIEUWPOORT

81
61
96
79
79

j
j
j
j
j

Dhr Albert SCHEIRSEN was het oudste lid van onze vereniging
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Gelukwensen
Roger DEKIEN en Gilberte VANSTAEN vierden hun 60 jarig huwelijk
Hartelijke gelukwensen aan het diamanten paar
De Koninklijke Nationale Federatie van op Rust gestelde militairen – Kring Beide
Vlaanderen wenst De Koninklijke Maatschappij der Ex-Onderofficieren,
afdeling OOSTENDE van harte geluk met hun 125 – jarig bestaan.
Wij wensen deze mooie vereniging nog vele succesvolle jaren in hun verdere
bestaan.


2. Jaarlijks lidgeld!!!
Zoals besloten in de Algemene Statutaire Vergadering blijft het lidgeld voor 2013
vastgesteld op 10 €.
Het bestuur is er rotsvast van overtuigd dat U uw vertrouwen blijft behouden in
onze Kring die:



via dit tijdschrift U zal blijven informeren over tal van aspecten die voor een
gepensioneerde van belang zouden kunnen zijn




Zal instaan voor een brede waaier aan activiteiten

in moeilijke momenten van het leven U de nodige administratieve hulp wil
bieden.
U wordt vriendelijk uitgenodigd het lidgeld ten laatste vóór 31 maart 2013
over te maken door middel van het overschrijvingsformulier in bijlage.
(Het lidnummer staat boven de adreslabel op het tijdschrift)


3.Leden werven leden
Misschien ken je in je buurt of bij je vrienden gepensioneerde militairen?
Spreek ze aan en vraag of ze lid willen worden van onze vereniging.
Stuur een bericht of telefoneer naar het secretariaat met hun gegevens.
Wij sturen ze het laatste nummer van ons tijdschrift met een briefje van de
voorzitter
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4 Nieuwjaarsreceptie op donderdag 24 januari 2013
Na de nodige contacten heeft het bestuur besloten de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie
te organiseren op donderdag 24 januari van 1500 Hr tot 1630 Hr in het
Kwartier LTZ Billet (Marinekazerne te St-Kruis) zaal ROCHEFORT. Leopold de
Bruynestraat 8310 St-Kruis (BRUGGE)
(Vanaf 1630 Hr is de receptie beëindigd maar kan men mits betaling nog iets
gebruiken).
Het bestuur hoopt er U en uw echtgenote te mogen begroeten.
Praktische informatie





Uw inschrijving wordt op het secretariaat verwacht vóór 14 januari 2013.
Wij vragen om uw begrip en medewerking.
Om toegang tot het kwartier te hebben moet de bijlage ingevuld worden en

teruggestuurd worden naar het secretariaat per post of per e-mail.



De kazerne is te bereiken met “De Lijn” u neemt bus nummer 10 aan het
station
en stapt uit aan de halte “Watertoren”



Mogen wij vragen dat diegenen die zich inschrijven ook daadwerkelijk
naar de receptie komen!

.

Parking

Er is parkeergelegenheid in het kwartier.


5.De LENTE begint te WEVELGEM op donderdag 21
maart 2013
Als het katje op haar krolst is en het hondje op zijn dolst is
Als de bijtjes bestuiven en de bloempjes wuiven
Als de meisjes paraderen en de jongetjes pareren
Als de truitjes verkleinen en de terrasjes verschijnen
Als de zon ons verblijdt en de regen ons mijdt
Dan is het eindelijk lentetijd
En fijn om samen te Wevelgem te zijn
De regio Kortrijk van de KNFOM-Vl nodigt u uit in de feestzalen van “VIJVERHOF”
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MENU
Een glas schuimwijn aangeboden door KNFOMKNFOM-VL
Lentebouillon
Varkenshaasje ingepakt met Gandaham
Nagerechtbord “Vijverhof”
Mokka of thee naar keuze met door het huis gemaakte koekjes
Geselecteerde witte en /of rode wijn, frisdranken, bieren en water tijdens het
diner.
Waar: Feestzalen “Vijverhof” Marremstraat 3 te WEVELGEM.
Wanneer: donderdag 21 maart 2013
Programma:1200 Hr verwelkoming met aperitief.
1230 Hr aan tafel
Deelnameprijs: 37,10 € per persoon
Inschrijven: overschrijving vòòr 07 maart 2013 op rekeningnummer
BE28-9730-3699-4420
Werner HOPPE
Potentestraat 15 8000 BRUGGE
Met vermelding: Wevelgem + lidnummer
Wegbeschrijving: Baan Kortrijk- Menen, aan de kerk van Wevelgem naar rechts
(Roeselarestraat). Deze straat blijft volgen tot voor de brug over de autoweg. Daar
is de feestzaal “Vijverhof” aangeduid. Er is ruime gratis parking aan de feestzalen.
Wens je een tafel te reserveren met je vrienden(tafel van 6 tot 16 personen) dan
kan je dit schriftelijk of per E-mail melden vòòr 07 maart 2013 aan
hoppe.werner@telenet.be
Telnr: 050/685974 of0496/312968


6.Op uw zolder misschien ???
In de periode 1945-1946 is een Geallieerd krijgsgevangenenkamp geactiveerd in
het Vloethemveld in Zedelgem. Het Munitiedepot was gevestigd op de plaats van
het vroegere krijgsgevangenenkamp. De wacht in het krijgsgevangenenkamp werd
uitgevoerd door vooral Britse eenheden maar ook door Belgische Fuseliers
Bataljons. Het 7de, 9de,12de , 19de, 24ste, 29ste, en ???, zijn korte of lange tijd
tewerkgesteld geweest in het Vloethemveld of omgeving.
In de archieven van deze eenheden (bij CDH) is informatie hierover te vinden maar
geen getuigenissen of beeldmateriaal. Ik ben vooral opzoek naar foto’s (of
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tekeningen) waarop gedeelten van het krijgsgevangenenkamp te zien zijn of
getuigenissen van hoe het leven daar aan toeging.
De foto’s of teksten mogen ingescand zijn of elektronisch worden doorgestuurd met
e-mail.
Indien opgestuurd met de Post worden ze op erewoord nadien terug gestuurd.
U mag alle informatie over deze periode ook sturen naar ons secretariaat
die deze informatie verder zal sturen.


6. A. S. Vergadering KNFOM-Nationaal in Marcinelle
De tweejaarlijkse Algemene Statutaire Vergadering (ASV) van de Koninklijke
Nationale Federatie van Oprustgestelde Militairen zal doorgaan op zaterdag 20
april 2013 in het ontmoetingscentrum “le Bois du Cazier” in Marcinelle.
Deze site is gelegen aan de grens van het pittoreske gebied tussen Samber en
Maas. Het domein Le Bois du Cazier is uitgegroeid tot een plaats van leven en
ontmoeting tegen een achtergrond van een industrieel erfgoed.
De Kring Beide Vlaanderen legt voor deze dag kosteloos een autobus in.
Programma :
07.00 Hr : Brugge : Vertrek aan de parking op de Baron Ruzettelaan aan de
brug van Steenbrugge. Daar is voldoende parkeergelegenheid.
07.30 Hr : Drongen :Vertrek aan de opstapplaats Afrit 13 van de E40
parkeerstrook ter hoogte van het kruispunt Deinsesteenweg Raapstraat (op een 10-tal meter voorbij de groene benzinepomp).
10.00 Hr : Aankomst in Marcinelle.
10.30 Hr : Verwelkoming en koffie.
11.00 Hr : Aanvang van de ASV. Tijdens de vergadering krijgen de dames
die het wensen de gelegenheid om de site Le Bois du Cazier te
bezoeken. Er wordt echter wel een toegangsprijs gevraagd.
13.00 Hr : Vertrek vanuit Le Bois du Cazier om het middagmaal te gebruiken
in het restaurant ‘Espace Mongolfière’ te Jumet Place du ballon,13
Het restaurant is gelegen op 10 minuten rijden van Le Bois du
Cazier.
+/- 16.00 Hr : Terugkeer naar Drongen en Brugge.
Prijs en inschrijving :
De prijs bedraagt € 35,00 per deelnemer. Hiervoor krijgt U in het restaurant een
aperitief en een uitgebreide warme maaltijd.
De inschrijving gebeurt door € 35,00 per persoon over te schrijven op het
rekeningnummer BE95 2800 3906 4058
8

van Allemeersch Erik MoerkerkseStwg 541 8310 St Kruis
met de vermelding MARCINELLE en Uw lidnummer (staat op uw adresetiket).
Inschrijvingen ten laatste vóór 29 maart 2013.
De voorziene bus telt 54 plaatsen. Wanneer dit aantal wordt bereikt
worden de inschrijvingen afgesloten.


8. VALENTIJN 2013
Na Kerst en Nieuwjaar hebben wij nog iets te vieren
Een feest voor de geliefden die elkaar willen sieren
KNFOM--Vl heeft al meerdere keren aangetoond
De KNFOM
Dat de liefde van een militair op rust
Voor zijn trouwe schat echt loont
Het bestuur van de KNFOM-Vl nodigt haar leden en hun geliefde van harte uit op
een intiem en klasserijk banket op Valentijnsdag, donderdag 14 februari 2013.
Het feest gaat door in de Salons MIMOSA te Eeklo – August Van Ackerstraat 19 –
Tel: 09 377 34 39.
PROGRAMMA
12.00 uur: deuren open en ontvangst van de deelnemers en aperitief aan tafel.
13.00 uur: gezellig en ontspannend tafelen
15.00 uur tot 18.30: professionele sweet music en dans.
De muzikale entertainment wordt U gul aangeboden door de Raad van Beheer van
de KNFOM-Vl.
!!! Shownummer als verrassingsact.
MENU
Aperitief
Cocktail van perziken – tweemaal bediening
Vruchtensap
Warm degustatiebordje
Miniwitlofroomsoepje met boschampignons en brie
Tussengerecht
Riddervisfilet, goudgele toost met crème van kikkererwtjes, courgette en munt,
ricardparfum
Hoofdgerecht – tweemaal bediening
Gegrilde Ierse rib eye
Gesmolten tomaat met paprika en salades mixtes
Huisbereide kroketten
9

Nagerecht
Vijf creaties op basis van citrusvruchten
Mokka
Wijnen zonder beperking
Wit bij tussengerecht: Domaine La Baronnière Colombard Chardonnay 2010
Rood bij hoofdgerecht: Domaine Belle Epine, Merlot, Syrah 2010
Water naar believen tijdens de maaltijd
!!! Na het banket zijn de dranken voor eigen rekening
INSCHRIJVING
49,00 € per persoon door over te schrijven vóór 01 februari 2013 op rekening
BE13 0882 3287 2339 van KNFOM-Vl Regio Gent – Oude Abdijstraat 54 – 9031
Drongen, met de vermelding : 12.04.2013 + lidnummer + aantal deelnemers.
Wens je een tafel te reserveren, samen met uw beste vrienden (maximum 10
personen) dan kan je dit schriftelijk of per email melden (voor 01.02.2013) aan
Lauwereins Robert – Beekstraat 132 – 9031 Drongen email
robert.lauwereins@skynet.be. Niet vergeten de naam en voornaam van je
tafelgenoten duidelijk te noteren en je te vergewissen of zij wel degelijk
ingeschreven zijn.


Gevleugelde woorden !!!
Op alles zit sleet, vooral op de deugdzaamheid ( Seneca
Alhoewel een mens voor negentig procent uit water bestaat, zijn de
geheelonthouders nog niet tevreden (John
(John Hendrik Bangs)
Een socioloog beweert dat de beschaving al vijftigduizend jaar
duurt, maar hij zegt er niet bij wanneer ze eigenlijk begint.
(Brickman)
Wijsheid: Weten
Weten wanneer je dom mag zijn. (Paul Engle)
Het beste argument dat de vrouwen in hun voordel kunnen
aanvoeren is, dat wij niet buiten hen kunnen. ( Pierre Reverdy)
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9. 21 – 22 en 23 Sep 2013 3-daagse uitstap

naar

TROYES - RENOIR in ESSOYESen de gekroonde stad LAON
21 – 22 en 23 september 2013
Inschrijven is de boodschap, er zijn slechts 49 plaatsen beschikbaar!

Troyes

Laon

TROYES - Champagne
Troyes ligt zowat 130 km zuidelijker dan Reims en toch is het nog steeds de Champagne.
Om het oude Troyes beter te leren kennen hebben we o.l.v. van onze Nederlandstalige gids
2 stadswandelingen : verrassend en rustgevend. Het oude Troyes heeft eigenaardig genoeg
de vorm van een champagnekurk. De voornaamste bezienswaardigheden zijn o.a de
kathedraal , het Museum voor Moderne Kunsten die gelegen zijn in de kop van de kurk. De
kathedraal St.-Pierre et St.-Paul werd gebouwd vanaf 1208 en is een mooi voorbeeld van
de gotische kunst van de Champagnestreek. De rue Champeaux en de ruelle des Chats
(slechts een steegje) zijn de niet te missen straten.
Auguste RENOIR in Essoyes. Rond zijn figuur maken we een wandeling langsheen zijn
inspiratiebronnen, schilderachtige plaatsen en tastbare herinneringen. Het riviertje de
Ource kronkelt hier door het stadje en de gevels van de huizen zijn mooi bebloemd,
evenals de bruggetjes.
In Essoyes degusteren wij ook CHAMPAGNE.
LAON , één van de zeven gekroonde steden in Frankrijk, werd in de middeleeuwen als
vestingstad gebouwd op een alleenstaande heuvel in Thiérache (65 m- 183 m). Vanop die
hoogte hebben we een prachtig uitzicht op de omgeving. Het werd in de 5e eeuw een
bisschopszetel en was in de Karolingische tijd de koninklijke residentie. In de oude stad,
binnen de vesting, staan nog de gebouwen uit de middeleeuwen.
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1ste dag zaterdag 22 september

We vertrekken op ZATERDAG 22 september 2013
Opstapplaats GENT.
Verzameling vanaf 05.45 u op een nog nader te bepalen plaats.
STIPT vertrek te GENT om 06.15 u.
Opstapplaats BRUGGE.
Verzameling vanaf 06.45u op de parking Steenbrugge ASSEBROEK ????
STIPT vertrek te BRUGGE om 07.00u.
Stop onderweg en aankomst in TROYES voorzien tegen 13.30 u.
Dan gaan we samen lekkere pizza eten.
Vervolgens kennismaking met de stad.
Na het middageten volgt een eerste kennismaking met de stad. Onze gids zal U tijdens een
eerste kortere wandeling, laten genieten van de mooie gebouwen en plaatsen.
Wat vrije tijd en naar het hotel.
Inchecken en vervolgens gezamenlijk eten om 19.30 u.



2de dag : zondag 23 september 2013

’s Morgens naar ESSOYES en in de namiddag bezichtigen we het historisch hart van
TROYES
In de voormiddag rijden we door een mooi landschap naar het kunstenaarsdorpje
ESSOYES, met als bekendste inwoner Auguste Renoir.
Rond zijn figuur maken we een wandeling. Eindpunt is het authentieke atelier van Renoir,
dat in de tuin van het huis van de schilder ligt.
Na afloop gaan we CHAMPAGNE proeven van 3 cuvées !!!! Er is ook gelegenheid tot
aankopen.
Vervolgens gaat het terug naar TROYES waar u de gelegenheid krijgt iets vrij te eten.
Nadien volgt een geleid bezoek aan het oudste historische deel van TROYES.
’s Avonds vrij avondmaal.er zijn diverse eetgelegenheden om de hoek van het hotel.



3de dag: maandag 23 september 2013

LAON
Na het ontbijt en uitchecken in het hotel rijden we naar LAON.
Vrij middagmaal gevolgd door geleid bezoek aan de stad.
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Om 16.00u gaat het huiswaarts. Aankomst te BRUGGE omstreeks 19.00 in GENT
omstreeks 20.00 u.



KOSTPRIJS PER PERSOON

Voor :
- de overnachtingen op basis van verblijf in tweepersoonskamer én ontbijt
- de pizza op zaterdagmiddag,
- een uitgebreid avondmaal op zaterdagavond drank inbegrepen;
- de verblijftaxen, het vervoer per bus, de fooi, eten en overnachtingen voor de
chauffeur,
- inkom museum Auguste Renoir met begeleide wandeling;
- de begeleide wandelingen in TROYES en LAON,
- de Champagneproeverij bestaande uit 3 cuvées!
- de annulatieverzekering ;
- voor een éénpersoonskamer : toeslag voor de 2 nachten : € 80
- opmerking: indien 2 personen een kamer delen: de kamers bestaan allemaal uit één
groot dubbel bed en een éénspersoonbed haaks tegen het dubbelbed geplaatst.
NIET inbegrepen : uiteraard alle dranken behalve bij de Champagnedegustatie en het
avondmaal op zaterdagavond.
Het middageten op zondag en maandag alsook het avondeten met uitzondering van
zaterdagavond.
Leden: € 250
Gelieve in te schrijven vóór 15 januari 2013 en terzelfdertijd het voorschot van €
125 p.p. te willen betalen. (De optie op de kamers loopt dan immers af.)
Inschrijven: op rekeningnummer IBAN BE79 0357 6292 3633 OF BBAN 0357629236-33
Van Muylle Jozef Westhoek, 52 9850 – NEVELE
Met vermelding van: Lidnummer – Aantal personen en telefoon nummer.
Deelname in volgorde van inschrijving.
Voor bijkomende inlichtingen:
muylle.jozef@frankfiles.com OF Telefonisch 09/371.72.41.



10. Plus 60:-Waardering en Respect
In heel wat Afrikaanse en Aziatische landen worden ouderen gewaardeerd en
gekoesterd. Ze worden om raad gevraagd als er problemen zijn en er wordt naar
hun verhalen geluisterd. De oudere mensen blijven in die landen ook vaak in
familiekring wonen en worden daar gerespecteerd en gewaardeerd om hun inzet en
de sociale waarde die ze voor hun kinderen, kleinkinderen en de gemeenschap
hebben.
Hier bij ons lijkt het(zonder te veralgemenen)soms wel het tegenovergestelde.
Ouderen, en dan vooral diegenen die gepensioneerd zijn en dan ook geen baan
13

meer hebben, worden af en toe behandeld alsof ze alleen nog maar lastig zijn. Zelfs
de politiek doet eraan mee. Ook binnen het politieke bestel doen verhalen de ronde
als: “ouderen kosten teveel binnen de gezondheidszorg”, “ouderen zijn rijk en
kunnen best wat meer betalen”(geldt uiteraard niet voor elke oudere) en niemand
hoeft hen serieus te nemen, want ze zijn “uit de tijd”.
Daar komt bij dat er door ouderen wel vaker eens iets vergeten wordt. Iedereen
vergeet echter wel eens wat. Ook veel jongere mensen vergeten wel eens wat! Dat
is heel normaal , vooral wanneer mensen het erg druk hebben met een baan, het
gezin en het sociale leven daar omheen. Geen probleem, zou u denken. Vergeet
een oudere echter zo hier en daar eens iets, dan wordt dat al snel op
“vergeetachtigheid” of zelfs op “dementie” geworpen.
Wij ouderen, gepensioneerden, hebben al te lang de neerbuigende houding van de
maatschappij in deze aangenomen en geduld. Elke oudere moet ervoor zorgen dat
hij of zij op hun waarde geschat wordt. Ouderen verdienen respect. Alleen al
vanwege de levenservaring die zij gedurende jaren opgedaan hebben. Bovendien is
de oude kennis, opgedaan op school in een vroegere tijd, niet waardeloos. OP DIE
KENNIS VAN VROEGER IS IMMERS DE TEGENWOORDIGE MAATSCHAPPIJ
GEBOUWD !!! Natuurlijk verandert zo hier en daar wat aan inzicht, maar dat
betekent niet dat alles wat we vroeger hebben geleerd waardeloos is. Integendeel
!!!!!
Besluitend op bovenstaande problematiek “want dat is het”, zou ik het volgende
willen voorhouden:
BIJ BLIJVEN IS NOODZAKELIJK
Zorg dat u bij de tijd blijft. Lees de krant, volg het nieuws. Wees zoveel als
mogelijk op de hoogte van vernieuwingen in apparatuur, maatschappij, zorg
enz…Houdt ook alle veranderingen en uitbreidingen van uw familie bij. Laat merken
dat u in hen geïnteresseerd blijft en vraag naar hun werk, hun studies en hun
relaties. Wie als oudere bij de tijd blijft kan mee discussiëren en wordt dan ook
voor vol aangezien en betrokken bij een gesprek.
ZELF BESLISSINGEN NEMEN
Op oudere mensen wordt vaak ingepraat om toch maar hun huis te verkopen, en in
een zorginstelling te trekken. Soms is dat terecht, zoals bij mensen die echt aan
het dementeren zijn of depressief worden, MAAR VAAK OOK NIET! Een spreekwoord
zegt : “oude bomen moet men niet verplanten”, en dat klopt!
Ouderen zijn vaak gehecht aan hun woning en de omgeving. Vaak gaan ouderen
achteruit als ze in een zorginstelling komen, waar ze weinig of niets meer om
handen hebben. Ouderen die nog een huis en vaak een tuin te verzorgen hebben,
zijn meer bezig en meer in beweging. Alleen al daarom leven ze vaak langer dan
mensen die in een zorginstelling zitten. Het is niet altijd te vermijden, MAAR OOK
NIET ALTIJD NOODZAKELIJK. Laat u hierin voorlichten, maar BESLIS ALTIJD ZELF
WAT U WILT DOEN.
Het is immers uw leven en niet dat van de kinderen, de dokter of maatschappelijk
werkster. Daarnaast zijn er de mogelijkheden van de hulp aan ouderen ook in uw
eigen huis te leveren. Laat u ook in deze terdege voorlichten. Wie ouder wordt, zal
steeds minder energie hebben om de dagelijkse dingen te doen, maar ook daar zijn
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voldoende oplossingen voor.
( G DUMOULIN - Oud – Bestuurslid)



11.KONINKLIJKE NATIONALE FEDERATIE
VAN

OPRUSTGESTELDE MILITAIREN VAN BELGIË

Verslag van de vergadering van het Nationaal Comité dd 20 Nov 2012
Plaats van de vergadering: Club Prins Albert te Brussel.
Aanwezig:
Federaal bestuur: Lauwereins Robert – De Vilder Pierre – Smolders Eugène – Sonvil
Norbert
Kring Brabant: De Vilder Pierre –Sonvil Norbet – Bastin Georges
Kring Henegouwen: Cauwel Gérard
Kring Limburg-Antwerpen: Smolders Eugène
Kring Beide Vlaanderen: Lauwereins Robert – Haenebalcke Antoine – Muylle Jozef
Verontschuldigd: De Ryck Hedwigh
AGENDA
Het verslag van de vergadering van 04 september 2012 wordt goedgekeurd.
Kas
Door de penningmeester Norbert Sonvil wordt het kasverslag van 19 november
2012 voorgelegd. Het vermogen van de nationale vereniging bedraagt 5.379,28 €.
In een schrijven dd 14 september 2012 heeft Norbert Sonvil aan de Brabantse Bank
BKCP gevraagd om de rekening BE28 1142 6003 6520 van de KNFOM-B af te
sluiten. Tot op heden heeft de bankinstelling niet gereageerd. Norbert Sonvil zal
zich eerstdaags melden in het kantoor te Brussel om de zichtrekening af te sluiten.
Het saldo zal op de Bank van de Post BE56 0000 8257 5288 geplaatst worden.
Voor het inrichten van de Algemene Statutaire Vergadering 2013 heeft de voorzitter
van de Kring Henegouwen 250,00 € uit de kas van de KNFOM-B ontvangen.
CDSCA
Hedwigh De Ryck heeft contact gehad met CDSCA. De dame die bevoegd is om een
financiële tegemoetkoming toe te kennen (sponsoring) heeft niet langer haar
kantoor in het gebouw van CDSCA en is verhuisd naar Evere. Gezien Hedwigh De
Ryck niet aanwezig is op de vergadering, wordt op latere datum enige toelichting
verwacht.
Statutaire vergadering van de KNFOM-B
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Robert Lauwereins zal de tweetalige brochure, die zal verdeeld worden onder de
deelnemers aan Algemene Statutaire Vergadering te Marcinelle, opstellen. Hij zal
het ontwerp, binnen een week, overmaken aan Georges Bastin en aan Gerard
Cauwel. Georges Bastin zal zich gelasten met het drukken van de brochure.
Tijdens de statutaire vergadering zullen kandidaten voorgesteld worden voor de
volgende functies :
• Nationale voorzitter : Robert Lauwereins
• Penningmeester : Jozef Muylle
• 2de vicevoorzitter : Eugène Smolders.
Bestuursleden uit alle Kringen en die minstens gedurende één jaar hun functie
uitoefenen kunnen zich ook kandidaat stellen voor een van de hierboven
opgesomde functies. Zij dienen hun kandidatuur voor 01 januari 2013 schriftelijk
indienen bij de huidige nationale voorzitter Robert Lauwereins.
Tijdens de algemene statutaire vergadering zal de jaarbalans van de KNFOM-B van
2012 voorgelegd worden.
Nationaal Verdedigingscomité
In zijn hoedanigheid van afgevaardigde van de Kring Beide Vlaanderen geeft
Antoine Haenebalcke een uiteenzetting over de beslissing van de zijn Kring om niet
langer deel uit te maken van het Nationaal Verdedigingscomité. De voorzitter en de
secretaris van de Kring Beide Vlaanderen hebben in een schrijven van september
2012 aan het NVC laten weten dat (quote) “ de Raad van Bestuur tot tweemaal toe
beslist heeft om niet meer deel te nemen aan het NVC. “
De Kring Beide Vlaanderen vraagt om tijdens de nationale statutaire vergadering te
Marcinelle een stemming te houden over het al dan niet behouden van het
lidmaatschap bij het Nationaal Verdedigingscomité.
Eugène Smolders oppert de gedachte dat het nogal ongewoon overkomt wanneer
één Kring bepaalt wat de andere Kringen zouden moeten doen.
Er wordt unaniem beslist dat vanaf heden de Kring Beide Vlaanderen geen
verplichtingen meer heeft tegenover het Nationaal Verdedigingscomité en bijgevolg
niet langer de jaarlijkse bijdrage van 0,10 € per aangesloten lid hoeft te storten aan
de KNFOM-B. Vanaf 2013 zal de jaarlijkse bijdrage van de Kring Beide Vlaanderen
aan de KNFOM-B nog 0,40 € per aangesloten lid bedragen.
Robert Lauwereins heeft In een schrijven dd 09 september 2012 aan de voorzitter
van het Nationaal Verdedigingscomité gevraagd om hem de verslagen van het NVC
over de vergaderingen van na 13 september 2011 over te maken. Tot op heden
werd er door het NVC niet gereageerd op de vraag.
Lid Club Prins Albert te Brussel
Hebben zich op 20 november 2012 laten registreren als lid van de CPA : Lauwereins
Robert – Muylle Jozef. 50% van het lidgeld wordt door de KNFOM-B terugbetaald
aan de belanghebbenden.
Planning vergaderingen 2013
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05 februari 2013 – 07 mei 2013 – 27 augustus 2013 – 12 november 2013. De Club
Prins Albert werd geïnformeerd over de geplande data.
Lauwereins Robert
Nationale voorzitter

Beekstraat 132 - 9031 Drongen - 09/226 75 28 - robert.lauwereins@skynet.be



12. DE MILITAIR EN ZIJN WAARDERING

Al voor de tweede wereldoorlog bestond er een beweging met fanatiek
antimilitaristische gezindheid. Het waren vooral politiek links georiënteerde mensen
die het gebroken geweer als logo hadden. Nu circa 70 jaar later kunnen we zonder
enige schroom stellen dat deze mensen een feestje kunnen vieren. Onze
krijgsmacht werd door meerdere hervormingsplannen voor een groot gedeelte
gesloopt. Ook wij gepensioneerden, nog geïnteresseerd in het reilen en zeilen van
onze vroegere werkgever moeten dit met spijt en enige nostalgie vaststellen.
België bevindt zich sinds geruime tijd in een financiële crisissituatie en moet
bezuinigen. Het beleid (?) is sinds geruime tijd bezig om op landsverdediging te
besparen. En het gaat zeker, dat weten we allemaal die het aan de lijve hebben
ondervonden helemaal niet zachtzinnig !
Alle krijgsmachtdelen werden, het ene meer dan de andere van hun slagkracht
beroofd.
Eigenlijk is wat hier voorafgaat geen onverwachte vaststelling. Al sinds de jaren
dertig van vorige eeuw zijn wij het mikpunt geweest van allerlei anti militaire
acties. Jaren voordat België in mei 1940 door de Duitsers werden overvallen,
circuleerden er in bepaalde kringen van, onze samenleving de leuze: ‘Geen man en
geen cent voor het leger’ Ook toen werd er op het leger drastisch en op een
onverantwoorde manier bezuinigd. Ons leger moest het in de meidagen van 1940
met verouderd materieel en onvoldoende geoefende militairen, voorzien van te
weinig munitie opnemen tegen de troepen van Adolf Hitler, met het voor ons
allemaal gekende resultaat!
Dankzij de geallieerden, waarbij vooral de Amerikanen en Russen een groot
aandeel hadden, kregen we in 1945 onze vrijheid terug. In de daaropvolgende
jaren van wederopbouw profiteerde onze krijgsmacht van de populariteit van de
bevrijders.
In de naoorlogse jaren vonden de Belgen het dan ook maar normaal dat jonge
mensen enige jaren, of maanden verplicht in dienst moesten. Het uniform was toen
zelfs jarenlang populair!
Omdat iedereen dan onder de meestal zelfde omstandigheden leefde en werkte en
hetzelfde uniform aan had, verdwenen er snel sociale verschillen en ontstond er
een soort kameraadschap, die in de burgermaatschappij onbekend was.
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In feite was de krijgsmacht toen een soort sociale inrichting, waar velen leerden
inzien dat karaktereigenschappen veel belangrijker waren, dan afkomst, milieu,
opleiding, status of beroep. Vandaar ook dat werkgevers vroeger de voorkeur
gaven aan sollicitanten die hun dienstplicht hadden
vervuld. Dan waren ze min of meer zeker van iemand, die zich onder moeilijke
omstandigheden kon handhaven en enig idee had van hiërarchie en discipline in het
uitvoeren van opdrachten. Voor degenen die verder wilden in de maatschappij bood
de krijgsmacht volop de gelegenheid tot het volgen van opleidingen.
MAAR…. De positieve kanten van de krijgsmacht werden niet door iedereen zo
gezien. Andere krachten, vermeldt in het begin van dit artikel grepen en grijpen
nog steeds iedere gelegenheid te baat, om ons Belgisch leger internationaal als
lachwekkend te laten beschouwen. Het leidde tot het opschorten van de legerdienst
en de formatie(?)van een kostbaar beroepsleger, met de gekende resultaten.
Besluitend: De militair, fier op zijn uniform is uit het straatbeeld verdwenen!
Miljoenen besparen op landsverdediging is de sinds decennia gevolgde leuze, terwijl
men voorbijgaat aan de miljoenen euro die de oeverloze instroom van economische
gelukszoekers ons kost.
Ook voor ons gepensioneerden is en blijft dit een pijnlijke vaststelling !!!!!!
Dumoulin Gilbert
Oud-bestuurslid


13.Rust – en Ontspanningsreis 2013.
RUST- EN ONTSPANNINGSREIS TURKIJE 2013
De jaarlijkse succesvolle reis brengt ons in 2013 naar Turkije, namelijk naar
Antalya aan de Turkse Riviera.
Er werd gekozen voor Hotel Porto Bello ***** van 12 mei ’13 tem 26 mei ’12 met
zowel het vertrek als de terugkeer via de luchthaven van Oostende.
Dit 5-sterren hotel biedt ons kamers met zeezicht, een All In-formule met
verzorgde buffetten en showcooking en is de ideale uitvalbasis voor tal van
excursies.
Het hotel ligt op 8 km van het centrum van Antalya en van de luchthaven, en op 11
km van het oude stadscentrum van Antalya. Op 30 meter van het hotel bevindt zich
een bushalte.
De kamers worden u aangeboden aan € 1010 per persoon,
basisannulatieverzekering, fuelprotectie en All In-formule inbegrepen.
OPM : deze prijs is geldig bij reservatie vóór 20/01/2013 ; na 21/01 is er een
toeslag van € 220/persoon
De reis- en bijstandsverzekering kunt u er extra bijnemen tegen € 25 per persoon.
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De voorlopige vluchturen voor de reis zijn ondertussen gekend.
Op 12 mei: Vertrek uit Oostende om 15u50 – Aankomst in Antalya om 20u35
Op 26 mei: Vertrek uit Antalya om 11u40 – Aankomst in Oostende om 15u15
(deze vluchturen zijn steeds onder voorbehoud van de definitieve
vluchtplanning)
Aan de luchthaven van Oostende is ruim voldoende parkeerplaats voorzien. Er is
ook mogelijkheid om vanaf het treinstation van Oostende met het openbaar
vervoer naar de luchthaven te reizen. De uren hiervan zullen wij u later ook nog
meedelen.
Bij voldoende deelnemers wordt eventueel een busdienst voorzien met
opstapplaatsen in Brugge parking Baron Ruzettelaan, Zedelgem, Oudenburg en
station van Oostende. De prijs hiervan is € 20/persoon.
Vanuit Antalya kunnen volgende excursies gedaan worden: Sunset discover met
begeleid bezoek aan het oude centrum van Antalya, Proef Turkije, een dagtocht
dagtoch
met de Catamaran Moby Dick, de dansshows ‘The Fire of Anatolia’ en ‘Troy’, bezoek
aan de antieke stad Sagalossos, bezoek aan het Taurusgebergte, bezoek aan Perge,
Aspendos en Kursunlu, bezoek aan Kekova, ...

Hotel PORTO BELLO
Afreis op 12/05/2013 Retour op 26/05/2013 (heen en terug via luchthaven Oostende)
Prijs op basis van een dubbele standaardkamer met zeezicht: € 1010/persoon

MOOI GELEGEN AAN HET BEKENDE
KONYAALTISTRAND
Dit vijfsterrenhotel biedt u een verzorgd en uitgebreid
buffet met showcooking. Bent u benieuwd naar de
typisch Turkse keuken? Dan bent u hier aan het juiste
adres! Het hotel is bovendien de ideale uitvalsbasis
om excursies te maken!
Ligging: Door een kustweg
stweg gescheiden van het kiezelstrand (toegang tot het strand
via de hoteltunnel) – Op 1 km van de jachthaven – Op 8 km van het centrum van
Antalya, op 11 km van het oude stadscentrum – Op 5 km van een shoppingcentrum
– Bushalte op 30 m
Faciliteiten: Salon – Kapsalon – Schoonheidssalon – Shops – Wasservice –
Roomservice (24/24) – Gratis wifi
Eten & drinken: Hoofdrestaurant met overdekt terras: maaltijden in buffetvorm –
A-la-carterestaurants:
carterestaurants: Italiaanse en visgerechten – Verschillende bars
In de All Inclusive is inbegrepen:
• Ontbijt, laat ontbijt (10-11u.),
(10
middag- en avondmaal in buffetvorm
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•

Wafels en sandwiches (12-15.30u.)
(12

•

Snacks (12-15.30u.)
15.30u.)

•

IJsjes (15-15.30u.)

•

Koffiebreak (16.30-17.30u.)
17.30u.)

•

Middernachtsnack (23-23.30u.)
(23

•

Selectie van lokale alcoholische en niet-alcoholische
niet alcoholische dranken (8.30-24u.,
(8.30
vers fruitsap betalend)

•

Minibar (elke dag bijgevuld met water, frisdranken en bier)

•

Animatie overdag en 's avonds (sporten, livemuziek en shows)

Verblijf:
Alle kamers beschikken over
ver badkamer (haardroger), tapijt, centrale airco (enkele
uren per dag), telefoon, wifi (gratis), satelliet-tv
satelliet tv (flatscreen), minibar (gratis), safe
(gratis) en balkon
• Type 20: standaardkamer (2-3
(2 pers.) met zeezicht
•

Type 29: één persoon in dubbele kamer met zeezicht

•

346 kamers

Sport & ontspanning:
 Zoetwaterzwembad met glijbaan, kinderbad, tuin, zonneterras


Gratis ligzetels, matrassen en parasols aan het zwembad en het strand



Gratis handdoekenservice



Overdekt zwembad



Gratis:
is: Tennis overdag, pingpong, beachvolley, boccia, vogelpik, fitness,
aerobic, step, bubbelbad (bij het overdekt zwembad), Turks bad, sauna



Betalend: tennis met verlichting, tennismateriaal en -lessen,
lessen, biljart,
spacentrum met massage



Aan het strand en betalend:
talend: kano, waterski, waterfiets, banana, ringo,
parasailing en jetski

Appreciatie van de klant:

Maaltijden
Service
Kamers
Animatie

Afreis op 12/05/2013 vanuit Oostende –
Retour op 26/05/2013 op Oostende
Prijs op basis van een standaardkamer met zeezicht:
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€ 1010/persoon (bij reservatie vóór 20/01/13)
bij reservatie na 21/01 is er een toeslag van € 220/persoon
OPM: fuelgarantie is in deze prijs inbegrepen
Niet inbegrepen:- bijstandsverzekering € 25/persoon
- transfert luchthaven heen en terug (€ 20/persoon)



14. ENERGIESPAREN
Verwarmingstips
•

Oude stookinstallaties hebben vaak een laag rendement. In vergelijking met een
oude stookinstallatie van 15 à 25 jaar oud, hebben de modernste stookinstallaties
een rendement dat 20 à 25% hoger is.

•

Kies een verwarmingsinstallatie die aangepast is aan de behoefte van de woning.
Een te zware installatie heeft geen zin, aangezien die zorgt voor rendementsverlies.
De ervaring leert dat de meeste verwarmingsinstallaties nog steeds te zwaar zijn.

•

Door middel van een kamerthermostaat met tijdinstelling en thermostatische
kranen op elke radiator kunt u in iedere ruimte een aangepaste temperatuur
krijgen (bijvoorbeeld een hogere temperatuur ‘s ochtends in de badkamer).

•

Plaats een buitenvoeler zodat de temperatuur van de ketel automatisch wordt
aangepast aan de weersomstandigheden.

•

Zorg ervoor dat uw installatie het nodige onderhoud en de nodige controles krijgt.

•

Isoleer de verwarmingsleidingen in de niet-verwarmde lokalen (kruipruimte, zolder,
garage,…).

•

Zet ‘s avonds de verwarming op nachtstand (bijv. 15°C) een half uurtje voor u naar
bed gaat.
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•

Achter de radiatoren kunt u een reflecterende radiatorfolie bevestigen. Die
weerkaatst een groot deel van de warmte die anders in de muur zou verdwijnen.
Warm water tips

•

Warm water bereiden met aardgas verbruikt bijna de helft minder energie dan met
elektriciteit.

•

Douchen i.p.v. een bad nemen, verbruikt minder dan de helft water en energie.

•

Een waterbesparende spaardouchekop verbruikt 40% minder water en energie dan
een gewone douchekop, terwijl het comfort hetzelfde blijft.

•

Laat het warme water alleen maar stromen als het echt nodig is en vang het op in
de afgesloten wastafel of spoelbak in plaats van het zo maar te laten wegvloeien.

•

Doorstroomtoestellen of geisers zijn energiezuiniger dan een boiler: het water
wordt dan alleen opgewarmd op het ogenblik dat de warmwaterkraan wordt
opengedraaid.

•

De ideale temperatuur voor de afstelling van de boiler is 60 à 65°C.

•

Let er ook op warmwatertoestellen dicht bij een aftappunt te plaatsen. Zo vermijdt
u warmteverliezen in de warmwaterleidingen en krijgt u sneller warm water aan de
kraan.
Tips voor het gebruik van toestellen
Toestellen kunnen ware energieverslinders zijn zonder dat u het goed beseft. Met
de volgende tips komt u al een heel eind om het verbruik van toestellen zoveel
mogelijk in te perken.
Tips bij het koken, afwassen, koelen en vriezen
Koel- en vriestips

•

Kies voor een toestel met A-label.

•

Plaats de koelkast en diepvriezer bij voorkeur op een koele plek en zet uw koelkast
ver van het fornuis, de verwarming en niet in de zon.

•

Open de koelkast en diepvriezer zo kort mogelijk en zet er geen warme gerechten
in.

•

Kies een koelkast of diepvriezer, aangepast aan uw behoeften.

•

Ontdooi uw diepvries regelmatig. Een rijmlaag van 2 mm is al verantwoordelijk
voor een meerverbruik van ongeveer 10%.

•

Beschikt u over een afzonderlijke diepvriezer, dan kunt u kiezen voor een koelkast
zonder vriesvak. Deze toestellen zijn veel zuiniger.

•

Een diepvrieskist is zuiniger dan een diepvrieskast.
Ecodesignrichtlijn: elektrische toestellen zuiniger vanaf 2010
Vanaf 1 juli 2010 worden er geen koelkasten, diepvriezers of wasmachines met een
energielabel B of slechter geproduceerd. Koelkasten en diepvriezers die vandaag
een A-label dragen, zullen vanaf 2012 niet meer verkocht mogen worden.
Producenten slaagden er de voorbij jaren in om steeds zuinigere toestellen te
maken waardoor het A-label al lang niet meer de meest zuinige categorie is.
Daarom werden er ondertussen A+ (20% zuiniger dan A), A++ (40% zuiniger dan
A) en A+++ (60% zuiniger dan A) labels toegevoegd. Door het nieuwe systeem
wordt het meest zuinige toestel op de markt automatisch de nieuwe standaard.
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Hieronder vindt u de Ecodesign vereisten voor huishoudelijke koeltoepassingen
(koelkast en diepvriezer) :
Datum van
inwerkingtreding

Energie-efficiëntie Index (EEI)

1 juli 2010

EEI < 55 (Huidige klassen B, C en alles dat
minder energie-efficiënt is verdwijnt)

1 juli 2012

EEI < 44 (Huidige klasse A en alles dat
minder energie-efficiënt is verdwijnt, dus
enkel klasse A+ en alles dat energieefficiënter is blijft behouden)

1 juli 2014

EEI < 42 (Enkel klasse A+ en alles dat
energie-efficiënter is blijft behouden)

Kooktips
•

Koken op aardgas of met inductiekookplaten verbruikt het minst energie.

•

Zorg bij elektrisch koken voor kookpannen met een vlakke, onvervormbare bodem.

•

Met een snelkookpan kookt u sneller en bespaart u 40 tot 70% energie, terwijl de
voedingswaren meer smaak en vitamines behouden.

•

Kook zoveel mogelijk met een deksel. Koken zonder deksel verbruikt driemaal
meer energie.

•

Kook met zo weinig mogelijk water.

•

De kookpot moet aangepast zijn aan de grootte van de kookplaat.

•

Aangezien elektrische kookplaten nog een tijdje warm blijven, schakelt u ze het
best even voor het einde van de bereidingstijd uit

•

Gebruik bij voorkeur een gasoven.

•

Gebruik de oven voor het bereiden van grote hoeveelheden.

•

Schakel de oven enkele minuten voor het einde van de bereiding uit.

•

De microgolfoven is circa de helft zuiniger dan de klassieke oven of het klassieke
fornuis, behalve voor grote hoeveelheden.
Afwastips

•

Zet de vaatwasser alleen aan als ze helemaal gevuld is.

•

Is de vaat niet al te vuil, gebruik dan een spaarprogramma.

•

Let op het energielabel bij aankoop.
Was-, droog- en strijktips

•

U laat beter één volle dan twee halfvolle machines draaien.

•

Wassen op hoge temperatuur (60° - 90°C) vraagt meer energie : gebruik dit alleen
als het echt nodig is.

•

Bij aankoop van een nieuw toestel let u best op het energielabel. Toestellen met
een A-label zijn het meest energiezuinig.

•

Laat uw linnen eerst goed zwieren, bij voorkeur op 1000 toeren/minuut of meer,
voor u het in de wasdroger stopt. Zo bespaart u al snel 20 à 25% energie bij het
drogen.
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•

Gebruik zo veel mogelijk de spaartoetsen op uw wasmachine.

•

Extra energiezuinig is een wasmachine waarvan het warm water afkomstig is van
een nabij geplaatst gasgestookt warmwatertoestel. Dat noemen we hot fill. De
verwachting is dat de komende jaren steeds meer wasmachines worden gemaakt
met een hot-fillsysteem.

•

Droog de was zo veel mogelijk op een rek of aan een waslijn.

•

Koop een wasmachine die aan een hoog toerental kan droogzwieren. De was moet
dan minder lang in de wasdroger.

•

Een gewone wasdroger met luchtafvoer verbruikt minder dan een
condensatiewasdroger.

•

Stop niet meer wasgoed in de wasdroger dan in de gebruiksaanwijzing aangegeven
is.

•

Stel de droogtijd zo juist mogelijk in.

•

Strijk met stoom, want dat gaat sneller, vlotter en dus zuiniger.

•

Zet uw toestel steeds uit als u even weg moet voor een rinkelende telefoon,
iemand aan de voordeur,... Wellicht blijft u langer weg dan gedacht.

•

Gebruik een reflecterende strijkovertrek, want dat werkt energiebesparend
Sinds juli 2010 mogen geen koelkasten, diepvriezers of wasmachines met een
energielabel B of slechter meer geproduceerd worden. Enkel de nog aanwezige
stock mag nog verkocht worden. Voor wasmachines verdwijnen de A-label
toestellen vanaf 2013. Producenten slaagden er de voorbij jaren in om steeds
zuinigere toestellen te maken waardoor het A-label al lang niet meer de meest
zuinige categorie is. Daarom werden er ondertussen A+ (20% zuiniger dan A), A++
(40% zuiniger dan A) en A+++ (60% zuiniger dan A) labels toegevoegd. Door het
nieuwe systeem wordt het meest zuinige toestel op de markt automatisch de
nieuwe standaard.
Hieronder vindt u de Ecodesign vereisten voor huishoudelijke wasmachines:
Datum van
inwerkingtreding

Energie-efficiëntie Index (EEI)

1 juli 2010

EEI < 68 (Huidige klassen B, C en alles dat
minder energie-efficiënt is verdwijnt)

1 juli 2013

EEI < 59 met capaciteit c ≥ 4 kg (Huidige
klasse A en alles dat minder energie-efficiënt is
verdwijnt, dus enkel klasse A+ en alles dat
energie-efficiënter is blijft behouden)

Tips tegen sluipverbruik bij elektrische toestellen
 Koop toestellen met een laag sluipverbruik.
 Schakel toestellen zo veel mogelijk volledig uit als u ze niet gebruikt (tv, video,
hifi).
 Sluit toestellen zonder ingebouwde netschakelaar aan op een stopcontact met
schakelaar
Tips voor de auto
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•

Hou rekening met de energiezuinigheid bij aankoop van een nieuwe wagen. In
België moet vanaf 12 januari 2002 elke auto beschikken over een CO2-etiket of
energielabel. Het label bevat twee basisgegevens: het verbruik van de auto en de
CO2-uitstoot. Een kleurenband van donkergroen naar helrood geeft aan hoe
milieuvriendelijk de wagen in kwestie is. In alle verkooppunten van wagens dient
het energieverbruik van de wagens eveneens geafficheerd te worden. U kan
bovendien een Gids brandstofverbruik aan uw verkoper vragen.
Informatie over energiezuinige wagens: www.emis.vito.be en op
www.schoneauto.be. Hier vindt u een overzicht van alle wagens met hun
energieverbruik en een lijst met financiële tegemoetkomingen.

•

Volg de verkeersstroom, hou voldoende afstand, anticipeer op de gebeurtenissen
voor u en probeer uw snelheid constant te houden.
Informatie over de campagne 'Ik ben ROB - Rustig op de Baan'

•

Schakel tijdig over naar een hogere versnelling: bij een toerental lager dan 2500
toeren/minuut bij benzinemotoren, lager dan 2000 toeren/minuut bij
dieselmotoren.

•

Geef niet nodeloos gas en zet uw motor af wanneer u lange tijd moet wachten.

•

Controleer regelmatig uw bandenspanning en de profieldiepte van uw banden.

•

Verwijder de skibox, het fiets- of bagagerek onmiddellijk na gebruik, plaats uw
fietsrek achter aan uw voertuig, leg de zwaarste stukken het meest naar voren en
bewaar zo het evenwicht van uw wagen.

•

Achtergrondinformatie bij 'milieu en mobiliteit' op:
www.vlaanderen.be/lucht
en
www.mobimix.be
BRON: www.energiesparen.be




INSCHRIJVINGSFORMULIER – NIEUWJAARSRECEPTIE 2013
Mevrouw/DeHeer
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NAAM +
Lidnummer

Aantal
personen

Nr Plaat
voertuig

Merk voertuig

Wenst deel te nemen aan de nieuwjaarsreceptie op donderdag 24 januari 2013.
Handtekening:
………………………………………………..……………………………………………
Deze inschrijving VÓÓR 14 januari 2013 naar het secretariaat sturen.
Werner HOPPE

Potentestraat 15 8000 BRUGGE

Of via E-post naar hoppe.werner@telenet.be
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Waarom … ,wij niet…!
Mensen dood van honger
Wij niet, zij steeds weer.

Taal van Vrede
Onbewingbaar verlangen
In verbondenheid

Aan al onze leden en hun families de beste wensen voor
gezondheid, welzijn en geluk voor het jaar 2013
Vanwege het Bestuur
Bestuur van de KNFOM – VL
Advertentie
Reisbureau: Benny Vandamme

www.ilovecruises.be
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I love cruises!!!

RESERVEER NU UW NEDERLANDSTALIG BEGELEIDE DROOMCRUISE:

DE WINTERZON IN DE FRANSE ANTILLEN MET DE MSC
LIRICA
Vertrek op 10 februari 2013 vanuit Point-à-Pitre – 8 dagen
Binnenkajuit € 1440/pers – Buitenkajuit € 1624/pers
Balkonkajuit € 1707/pers
Inbegrepen: cruise, vluchten, transferten, alle maaltijden aan boord, All-in-dranken

ONTDEK DE PARELS VAN DE RODE ZEE MET DE MSC
ARMONIA
Vertrek op 8 maart 2013 vanuit Sharm el Sheikh – 8 dagen
Binnenkajuit: € 972/pers – Buitenkajuit: € 1070/pers
Balkonkajuit: € 1290/pers
Inbegrepen: cruise, vluchten, transferten ter plekke, alle maaltijden aan boord, Allin-dranken

DE NOORSE FJORDEN MET HOLLAND AMERICA LINE MS
ROTTERDAM
Vertrek op 7 september 2013 vanuit Rotterdam – 8 dagen
Buitenhut met zeezicht: vanaf € 836/pers
Buitenkajuit met balkon: vanaf € 1436/pers
Inbegrepen: cruise, vluchten, vol pension
Niet inbegrepen: Transfer naar Rotterdam, fooien, havengelden

Voor verdere inlichtingen vraag onze
infofolder:
Jetaircenter Benny Vandamme,
Torhoutsesteenweg 355 – 8210
Veldegem
Tel: 050/28.80.40 – Fax:
050/28.80.49 bvd.veldegem@jetaircenter.be



INSCHRIJVINGSFORMULIER
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RUST- EN ONTSPANNINGSREIS TURKIJE 2013
Ondergetekenden nemen op eigen verantwoordelijkheid deel aan de rust- en
ontspanningsreis naar TURKIJE van zondag 12 mei tot en met zondag 26 mei met ………….
personen.
Mijnheer
Naam: …………………………………Voornaam: ………………… Lidnummer: ……...……
Plaats en datum van geboorte: ……………………………………………………………………
Nummer identiteitskaart: …………………………………………………………………………
Volledig adres:
Straat: …………………………………………. Nr.: ………… Bus: ……
Postnummer: ……………. Gemeente: …………………………………
Telefoonnummer: ………………………………………………
Mevrouw
Naam: ……………………………………Voornaam: …………………Lidnummer: ………..(1)
Plaats en datum van geboorte: ……………………………………………………………………
Nummer identiteitskaart: …………………………………………………………………………
Volledig adres:
Straat: …………………………………………. Nr.: ………… Bus: ……
Postnummer: ……………. Gemeente: …………………………………
Telefoonnummer: ………………………………………………
(1) eigen lidnummer of dat van partner vermelden
Ik (wij) storten vóór 01/02/2013 het voorschot van € 250.00 per persoon op
rekeningnummer
083-8241154-37 van A. SPILIERS, Groenestraat 52 te 8210
ZEDELGEM.
Het saldo moet gestort worden vóór 1 april 2013.
a)

Ik/Wij wens(en) een reis- en bijstandsverzekering te onderschrijven aan de prijs van
€ 25.00 per persoon
JA/NEEN
b)
Ik/Wij wens(en) eventueel gebruik te maken van luchthavenvervoer naar de
luchthaven van Oostende (heen en terug)
JA/NEEN
Prijs: € 20/persoon
c)
Ik/Wij wens(en) deel te nemen aan de info- en contactbijeenkomst op 2 mei om
15u00 in “Studio Hall” (Oud Schuttershof) te Sint-Kruis-Brugge aan de prijs van €
6.00 per persoon (koffie en gebak).
JA/NEEN
d)
Eventuele andere wensen:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………
Inschrijvingsformulier terug te sturen aan A. SPILIERS, Groenestraat 52 te 8210
ZEDELGEM . Bij inschrijving vanuit een andere provincie, gelieve Uw secretariaat te
contacteren.
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