VALENTIN BYL
° BLANKENBERGE 15 MEI 1932

BEROEPSACTIVITEITEN
In 1950 helpt Valentin als bakkersjongen in een bakkerij.
Van 1951 tot 1955 werkt hij bij de havenscheepvaart Zeebrugge als
agent voor de bunkering van schepen.

† BLANKENBERGE 04 DEC 2018

Van 1955 tot 1960 werkt Valentin als bediende bij de voormalige
PTT (Post Telefoon Telegrafie) in Gent.

Een 87- jarig en zeer rijk gevuld
leven zoals dat van Valentin
beknopt samenvatten, is een
uitdaging.

Van 1960 tot aan zijn pensioen in 1990 werkt Valentin als secretaris
en opvoeder aan het secundair onderwijs (Atheneum) van
Blankenberge.

Mijn gedachten gaan in de eerste
plaats naar zijn echtgenote
Valentine en zij die Valentin nauw
aan het hart lagen.

Tijdens zijn pensioen heeft Valentin vaak zijn medewerking verleend
aan gemeentelijke initiatieven zoals noodplanning.
Valentin was een geliefd gezelschap bij activiteiten binnen de sociale
gemeenschap van de stad en steeds paraat voor een geanimeerd
gesprek en het pakken van een pint. Valentin was tevens bijzonder
sportief en fit en speelde tot op latere leeftijd strandvoetbal met de
“strandjutters”.

HOE HET BEGON
Valentin brengt zijn jeugd in
Blankenberge door en studeert af
aan de richting Economie van het
Koninklijk Atheneum van Brugge
in 1951.

EEN GEDREVEN SOLDAAT IN HART EN NIEREN
Het volwassen leven van Valentin kent één constante: zijn niet
aflatende interesse en inzet voor de reserve van Defensie. Een inzet
waar veel actieve militairen een voorbeeld aan mogen nemen.

Meer dan 1.300 dagen onder de wapens en een actieve inzet als
waarnemer van de O.S.C.E. in Bosnië - Herzegovina in 1997 getuigen
daarvan.
Tussen 1972 en 1990 vervulde Valentin voorname functies zoals:
Comd van het 10de Eskadron Recce, Tactische verbindingsofficier van
de 17de Brigade en het commando van de verkenningstroepen van
het 1ste Belgische Legercorps COMRECCE, Korpscommandant van
het 6de Regiment Lansiers en de functie van Stafchef van het 3de
Provinciaal Regiment van West-Vlaanderen.
Valentin draagt de rang van Luitenant – kolonel (Reserve).

EERVOLLE ONDERSCHEIDINGEN








Commandeur in de orde van Leopold II
Officier in de Leopoldsorde
Officier in de Kroonorde
Ridder in de Leopoldsorde
Ridder in de Kroonorde
Medaille van verdienste der tweede klasse (20 jaar officier)
Medaille van verdienste der eerste klasse (25 jaar officier)

MARKANTE FEITEN
In 1970 was Valentin medestichter van de Kring der Officieren van
Blankenberge (KOB). Deze Kring is vandaag nog actief.
In 1973 viel Valentin de eer te beurt om door Z.M. Koning Boudewijn op het
Paleis van Laken te worden uitgenodigd voor een gesprek over de motivatie
van de jeugd om al dan niet de legerdienst te vervullen. Het aansluitende
diner met de Vorst was voor Valentin een ware eer.
Beste Valentin, om het met uw eigen woorden te zeggen:
“all the best en Recce greetings”.

Jan Van Caelenberge, Majoor Gn. Vriend van Valentin. (Valentin heeft mij al zijn archieven toevertrouwd. Op
vraag zijn ze constateerbaar via jan.vancaelenberge@mil.be)
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