
(Vervolg van biz. 1) 

IVe GodtschaJck-instellinigsn wer
den achtieneenvolgens door die Duit-
esrs en later door die gealftoerdie 
troeipen bezet zodat hest nog tot 
1946 diuunde alvorens men weer in 
veiffiigar oorden belandde. En, het 
fcommanlioos leventje kon veoxier ge-
aet worden. Ondertussen wend me
vrouw Bombouts Ellis dineotrice op 
rust gesteld en vervangen door de 
huidige bestuurster, mevrouw Van-
denberghe, die in een speciale hul
de ward betrokken. 

Zij mocht meerdere ruikers in 
ontvangst nemen waarbió voomail 
heit gebaar van de 99-jarige kost
ganger Lambert Devos in het oog 

Op zaterdag 25 oktober had in 
het restauTiant van het stedelijk 
zwembad op de Wezenbarg te Ant
werpen, de jaarlijkse vierinig pliaate 
van de gedscoreerden en de gepen-
sioneemden van de nadiomairaltieme 
diensten van die RTT-

Onder de talrijke gencdiigden 
wand de aanwezigheid opgemsirlkt 
van de heer Verhoeven, die Mi-
nitsitsr Chabert verteigemjwoordïgde, 
di heer Theys, direobeur-generaal 
bij het departemienit tranismissiie, 
de direobeurs Leurs, Oaesitecker, 
Geldhof. Moerman. Onder de ver
tegenwoordigers van de venschillien-
de diensten en synidïkaJlie organisa
ties herfkendien we de heiren Sle-
niaent, Goossans, Hoetoeeök, Van 
Kerrebrioeck, DaeJeanans, Van 
Stsenikniste en Venachtertt. 

Na hot feesfanaal, voerde de heer 
Brabant, hoofdinganleur-dliriecteur 
van adiministaiatie bij de radiioma-
ritieme diensten, heit woord. In zijn 
toespnaijk bracht bij hulidie aan de 
gaviarden. Hij leigde de nadiruk op 
die bestendige paauatihedid van die 
Tiadiodieinsten, zowel voor tussen-
loomst bij noodgevaMien, als voor 
het stellen van teSegriaaf- en tieüe-
foonvertoindingen tussen schip en 

sprong. Nog merkwaardig fit voor 
zijn hoge leeftijd, stapte de gewe
zen visser de trsdien op, traoteendie 
zijn directrice op een paar flinke 
pakkerds en nodigde haar zelfs tot 
een dansje. Lol die naituurlaok op 
luid applaus werd onthaaBd. 

En toen ging voorzitter G-hys ver
der met zijn toespraak. Hij bracht 
o.m. hulde aan zijn voongangems-
vooirzittors, alle leden die de be-
haarraad of het uitvoerend comité 
vormden, de vele instanties dJie bij
springen waar dit nodig is, enz... 

Vervolgens greep een onbvangsit 
plaats die werd aangeboden door 
het Oostendse stadsbestuiir en waar 
Mevrouw Vandenberghe gehuldügd 

wal, H'i] herinniesnde daairtoij aan die 
diageHijkse contacten van Oositenide-
Radio m,9t de «Laatste Generatie». 
Het vlloit waa-rmedie onze liandlge-
noioit Pons Oetrliamans met zijn 
metgazBllen in 82 dagen de Atlan-
tiiBohe Oceaan overstak. Hij bracht 
de pioniierstijd in herinneiiiing : 75 
jaar geHeden, nl. in november 1900, 
wend de eerste BeOigisohe maiiboot, 
de «Prlncesse Clementine» met ra
dio uitgerust. In de dluinivilla Les 
Pavots te De Panne werd het wal-
station ondengefbracht, diat radao-
oontiact moest houdien met het 
schip. 

In 1975 verhuisde ds dfiinectie en 
de cenibralie gewestelijke djensten 
naair een nieuw gelbouw in de Per
ronstraat te Oostenide. VooTKien 
woindlt, vanaf 1977 de opanattoren-
stanidien met afsbandsbedSienjing 
van het kustsitatnion Oudenlburg, 
odk in dit gelbouw onder te bren
gen. Het zendstation te Middel-
kerfce .werd gemodieimisieeind. In het 
kusbsbaitaon Antwerpenradio werd 
höt systeem met veateersleider in-
gavoerd. Ban operator beantwoordt 
er alle oproepen, en geeift de ver
volgende deelnemers die afstand tot 
bindling door naar een ooHeiga doe 
dan zorgt voor de verdere afwikke-

werd door respeotieve'Iiijk bumge-
meester Piers en de h. Halter, se-
cnataris-generaal bij hst ministe
rie van Voikagezondiheid die na
mens de minister het baken van 
Bidder in de Kroonorde oip de 
borst van mevrouw Vandenlbeirghe 
spelde. 

Namens de Vismijn vrienden mocht 
mevrouw Vandenberghe ook twee 
Oostendse poppen in ontvangst ne
men. 

De feesbelijfchadan werden beslo
ten met een feestmaal aan boord 
van het gewezen schoolsciiip Mer
cator- terwijl ooik de kosbganigens 
van «De Godtschalok» op een rijk-
gevulidle feestdis vergiast werden. 

Mnig van het vertoeer. Het ondier-
houd van de beperikte radarketen 
op de Sdhelde wend aan de radSo-
maritieme diensten toevertrouwd. 

Bnlkellie personeelspiroblemen, 
waaronder de invoering van de 5-
dageniweek en de onderbezetting 
van die kaders wachten nog steeds 
op eien c^liossinig. Ingevolge de con-
cumentiele positie van de kusbsta-
bions schuilt hiarin eetti gevaar 
voor de radfliomaritieme diensten. 
Als men ziet weifee inspanningen 
worden geleverd oip nationaal vlak 
om onze havens ts modamisieinen, 
moeten ook onze communicatie 
inifrasbrucburen mee evolueren. 

De uitbouw van de ku&tstations 
mag deirhalve niet worden inge-
dijlDt. Hiervoor betrouwt de heer 
Brabant op hat geaond beleid van 
de veranbwooirdielijlke overihead. 

De voligande spreker is de heer 
Verhoeven. Hij ondenstbreept de 
zwame economische problemen 
waarmede de regerinig te kampen 
heeift en bekleimtoonit de noodzaaik 
de pnodlufctiviteit op te voeiren en 
de looneisen te matigen. Een ge-
rusbstSliling voor het personeel : de 
seotori&lie ovemeenkomsten zullen 
integraal uitgevoerd worden. Hij lo-

EERSTE HARING 

GEMARKT 

TE OOSTENDE 

Woensdag kneigen we dan boch 
nog ^ in oktober — de eerste ha
ring op de Oosibendse markt. 

Het waren in feiibe de Nederland
se schepen uit Texel, de TX.9 en die 
TX.33 dlie de eerste haring van het 
sedizoen lieten vei1ko(pen om 7.30 u. 
woensdagmorgen. De bwee eigen 
koppels de N.708-N.709 en de 0.127. 
O.303 verkochben him vangst om 
9 uuir. De prijs lag wel enigszins 
ondier de verwachtinigen en lag 
aanvankelijk rond de 18 fr. Daarna 
daaJide de prijs geleideleijk naar 17, 
16 en 15.50 fr helt kg. Ben prijs die 
toch wel iets lager ligt dan in heit 
buitenland. 

Door de schepen uit Texel wer-
dian 338 bennen gelost voor een op. 
brangst van 272.594 fr. Dat komt 
neer op een gemiddelde prijs van 
16,10 fr. 

De haring is van goede kwaliteit 
en werd gedeeltelijk gekocht voor 
heit buitenland, F^rankrijk ondier 
mear. 

De eage.i spannen verging het 
ieüs minder goed. De N.708-N.709 
die 593 manden losten haalden 
een opbrengst van slechts 431.746 
fr terwijl de 0.127O.303 die 440 
manden in de markt zetten 309.240 
fr liet optekenen. M.a.w. een gemid-
deidte prijs die rond de 11 fr het 
kg scihoimmeflt en het laat zich ntet 
raden dat men bodh een iets hoge
re prijs had verwacht-

gensbraft de bewerinig als zouden die 
persioneelskaders niet meer worden 
aangepast. 

De BTT zal wel nog aaniwervin-
gen doen, maar dan meer speciaaJI 
in de nivaau's 2 en 3, t.t.z. op ho
ger vlak dan tot nog toe het gevaJ 
was. Ben versoepeling van de aan
wervingsprocedure wordt in het 
vooruitzicht gesteld. 

De toepassing van de 5-dagen-
week zal niet meer lang op zitóh 
laten wachten. Het voorstel berust 
thans bij het miniBterie van open
baar ambt en wordt er voMedïg 
dooir Minister Chabert gesteund. 

De heer Verhoeven besluit zijn 
toespraak met felicibaties en woor
den van dank aan de gevierden en 
doet een oproep tot gans het per-
sonaal om de faam van de BTT te 
verdedigen. 

Tot slot richt die hear Goossens, 
dfansbchef van heb Zendcentrura 
Buiseliedie, in naam van alle ge-
vilemden, op humonistische, maar 
zaar gevatte toon, een pittig woord 
van dank aan de Overlheid en de 
coHeg's, die dït feetst gereaJiiseenl 
hebben. 

Het feest werd besloten met een 
geaelfliig samenzijn. 

Na de academische zitting ^eep een ontvangst plaats waarbij de ganse delegatie van het zeemanstehuis Godt
schalok ontvangen werd door het Oostendse stadsbestuur. 

JUBILARISSEN GEHULDIGD BIJ 
RADIOMARITIEME DIENSTEN 
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