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In het oktobernummer 1995 hebben wij melding gemaakt

Het is toch prettig om vast te stellen dat het mogelijk is dat
verschillende instanties zich spontaan, zij het dan niet volledig
belangeloos, inzetten om aan een bepaald probleem de
hand te bieden.

van het feit dat een aantal van onze gepensioneerde
collega's hun medewerking hebben verleend bij het toezicht
houden op de prestigieuze tentoonstelling "Vlaanderen en
Costilla Y Leon" die in de Antwerpse kathedraal vorig jaar
heeft plaats gevonden.
Zij hebben dat blijkbaar zeer goed gedaan want in een
dankbrief aan de voorzitter van onze gepensioneerden-

Einde 1995 ging gewestelijk directeur jan Meulemon op

bond schrijft tentoonstellings-ondervoorzitter Hugo De

rust. Op 20 december werd de gevierde uitgewuifd

Ruyter : "Dat uw vereniging zo spontaan ter hulp is geko-

tijdens een - op wens van betrokkene bewust sober

men, was voor de vzw een steen van het hart. De efficiënte

gehouden - plechtigheid ter directie. Naast het directie-

van uw organisatie evenals het accuraat optreden van uw

personeel en enkele ambtenaren van niveau 1 had de

mensen hebben mijn bewondering opgewekt.

feesteling ook een aantal te velde fungerende douaniers

Met u allen samenwerken gaf mij dan ook een grote

uitgenodigd.

voldoening. Bovendien bood het mij de gelegenheid veel

Eén en ander verliep in een spontane en gemoedelijke

fijne en onbaatzuchtige personen te leren kennen. Uw

sfeer.

mensen, gesproten uit de zo dikwijls verguisde openbare

In zijn gelegenheidstoespraak schetste adjunct-directeur

dienst - waar ook ik mijn wortels had - hebben nog maar

a.i. Goorman de loopbaan van de gevierde waarbij hij

eens bewezen voor de privé-sector niet te moeten onder-

soms de ludieke toer opging en ook herinneringen op-

doen."

haalde uit de vijftiger jaren een periode dat beiden elkaar voor het eerst ontmoetten op Siberië, alias Antwerpen Noord.
Op zijn beurt prees Directeur-generaal Van Walleg hem
de gevierde en vertelde anekdotes van toen hij zoveel

In de Gazet van Antwerpen van 28 december 1995 vonden
we een artikel terug waarin men een oproep richt aan
toeristen om zich niet langer te laten verleiden tot aankoop
van souvenirs die gemaakt zijn van de huid of tanden van
beschermde diersoorten.
Omdat toeristen zich vaak ongewild schuldig maken aan
ill egale handel zet de Belgische beroepsvereniging van
touroperators ABTO de vakantiegangers er in haar folder
" Met respect voor mens en milieu" toe aan omzichtig te zijn.
Volgens Willy Van Walleghem, v000rzitter van deze vereniging, hebben de toeristen zelden moeilijkheden met de
douane op dit vlak. Nu, de illegale handel door toeristen valt
best mee en als iemand wordt betrapt, worden de goederen
gewoon in beslag genomen.
De krant raadpleegde voor alle zekerheid onze administratie
en citeerde D.A. woordvoerder Lieven Muylaert :
" De douane te Zaventem houdt zich niet bezig met het zoeken
naar één enkele ivoren armband,schildpadkam of koralen
halssnoer. Wij zoeken vooral naar netwerken, treden op als
het gaat om hoeveelheden die zijn bestemd voor de
verkoop."
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jaren geleden met de feesteling samenwerkte in de
Hertogstraat. Na overhandiging van een geschenk en
bloemen aan Mevrouw Meuleman, dankte de gevierde
en zegde nooit geweten te hebben dat hij "zo nen
goeien" was, maar dat hij gerust vertrok omdat hij overtuigd was dat hij de zaak in goede handen achterliet. Er
werd nog menig glas gedronken, een massa herinneringen opgehaald en vooral veel gebabbeld over.., hoe kan
je het raden; waar douaniers bijeen zijn en ofschoon men
zich voorneemt niet (te veel/ over dienst te praten, doch
waar het hart van vol is... enz.
Kortom een geslaagde afscheidsviering.
Ingevolge de opruststelling van jan Meuleman werd
Roger Goorman, inspecteur, die met ingang van
01.12.1995 werd voorgesteld voor een benoeming tot
adjunct-directeur te Gent, vanaf 01.01.1996 belast met
de uitoefening van het ambt van gewestelijk directeur te
Gent in afwachting van de aanwijzing van een titularis.
(Romain De Paepe en Lieve Genbrugge)

