Nationale Vriendenkring ParaCommando Oostende-Kust en Hinterland
Stichtende Leden: Dedeken N. – Racoux A. – Burggraeve R.
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Erelid: Sanctorum L.

Regionaal Uitvoerend Comiteit (RUC)
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BOSTYN Jan
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Regionaal Lokaal
Dr. L. Colenstraat 8
8400 Oostende

Openingsuren: alle zondagen van 10.00u tot minimum 14.00u

Lidgeld 2011
Effectieve Leden ........................................................... 16 euro (17-1 euro)*
Kadetten.................................................................... 7,5 euro
Sympathisanten ............................................................ 30 euro
Plaatselijke Leden .......................................................... 8 euro
*Nationaal lidgeld is 17 euro

Regionale werkgroepen
Bar en feestelijkheden: Benaerts Marc
Plechtigheden en herdenkingen: Coudeville Marcel
Materiaal en magazijn beheerders: Vaneeghem Peter en Van Dale Milo
Veiligheids en technisch adviseur – materiaal: Vandierendonck Didier
Juridisch adviseur: Daenekindt Roger
Webmaster - clubblad: Vanhauter Dany (webmaster@paracdo-oostende.be)
ANPCV adviseurs: Schoonooghe Willy – Panesi Armand
Vaandeldragers: Benaerts Marc , Coudeville Marcel , Remue Raf
Coördinatie oefeningen: Geerolf Luc
Boetiek: Lams Danny
Schuttersploeg ANPCV Oostende: Maertens Gilbert
Rekenplichtigen: Oyaert Patrick , Remue Raf , Schoonooghe Willy

Woordje van de voorzitter
Beste paracommando vrienden,
Beste vrienden sympathisanten,
Mijn beste wensen aan U en uw dierbaren voor een voorspoedig en gezond 2011.
Zoals aangekondigd in ons tijdschrift “Paracommando” heeft Siegfried Hoofdt zijn
mandaat als voorzitter ter beschikking gesteld.
Na bijna vijfentwintig jaren van onafgebroken dienst in het bestuur en op een leeftijd
van vijfenzeventig jaar achtte hij de tijd rijp voor een opvolger.
Met het besef van deze zware taak, heb ik het voorzitterschap op mijn schouders
genomen. Zonder de steun van de uittredende voorzitter Siegfried, de nieuwe secretaris
Jan Bostyn en de nieuwe penningmeester Luc Geerolf zou het mij onmogelijk zijn deze
opdracht uit te voeren.
Eveneens voelt het nieuw bestuur zich gesterkt door de spontane medewerking van
verschillende leden die elk een belangrijk deel van de opdracht op zich willen nemen.
Bij deze wil ik mij als nieuwe voorzitter even voorstellen.
Geboren in september 1951 te Oostende en opgegroeid, samen met mijn broer en twee
zussen, te Bredene-Sas. Daar heb ik dankzij mijn fantastische ouders een zeer gelukkige
jeugd mogen beleven.
Gehuwd in juni 1973 met Betty Hendrycks, die mij 6 kinderen heeft geschonken. Helaas
is ons derde kindje kort na de geboorte overleden.
Mijn lager en hoger middelbaar onderwijs heb ik gevolgd aan het Vrij Technisch Instituut
te Oostende waar ik in 1970 afstudeerde als bouwtechnicus – tekenaar.
In het jaar 1971–1972 vervulde ik mijn dienstplicht bij het 3 Bn. PARA - 22 Cie. te
Lombardsijde.
Tot op het einde van 1980 was ik tewerkgesteld bij een bouwfirma, gespecialiseerd in
waterbouwkundige werken en utiliteits bouw, als technisch bediende – hulp conducteur
en na een korte opleiding ook als duiker.
In 1981 mocht ik het brandweerkorps van Oostende vervoegen waar ik tot op de dag van
vandaag nog altijd mijn taak volbreng.
Mijn hobby is de wereld verkennen op alle mogelijke wijze en dit op verschillende
manieren met als doel “reizen om te leren”. Dit zowel duikend of te voet (valies of
rugzak), de fiets (toer of MTB), motorfiets, auto, mobilhome, boot (zeil-of motorboot),
enz….

Eveneens hoop ik jullie eens te kunnen ontmoeten in ons clublokaal.
Mijn Paracommando groeten.
Danny Lams

ANPCV Oostende

Als voorzitter hoop ik deze vereniging te mogen leiden in vriendschap, samenhorigheid
en met de paracommando spirit.
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Verslag algemene vergadering.
Datum: Zondag 19 december 2010
ANPCV regionale Oostende – Kust en Hinterland

Dr.L.Colenstraat, 8 – Oostende

Aanwezige bestuursleden:

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Hoofdt Siegfried
Lams Danny
Percy Salembier

Aanwezige effectieve leden: 55
De Voorzitter opende de Algemene Vergadering met het verslag van het voorbije jaar
welke succesvol en sportief is verlopen. Tijdens diverse plechtigheden, ANPCV
oefeningen en andere sportieve activiteiten verspreid over het hele land was onze
vereniging alom vertegenwoordigd. Dit laat uiteraard een gezonde indruk na op zowel
Regionaal als Nationaal niveau.
Na bijna een kwart eeuw een bestuurlijke functie te hebben uitgeoefend dook onze
voorzitter even terug in de geschiedenis en schetste in het kort het verloop en evolutie
van onze club, hier en daar doorspekt met soms minder prettige gebeurtenissen als ook
ludieke en zeer mooie momenten.
Daarna gaf Siegfried het woord aan de penningmeester, Percy Salembier, die het
financieel jaar 2010 toelichtte. Na een gedetailleerde uiteenzetting blijkt onze club nog
steeds zeer gezond en progressief bloeiend te zijn, wat toekomstgericht uiteraard
positief is en verdere perspectieven kan bieden.
De rekenplichtigen bevestigden in hun verslag dat de boekhouding stipt en correct was
uitgevoerd en bijgevolg goedgekeurd werd. Het verslag werd overhandigd aan de
voorzitter.
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Vervolgens werd overgegaan tot de verkiezing van het bestuur.
De secretaris Danny Lams deelt de aanwezigen mee dat, zoals reeds verschenen in ons
tijdschrift van augustus 2010, de huidige voorzitter en de huidige penningmeester Percy
Salembier hun mandaat ter beschikking stellen. Ze zijn uittredend en niet meer
herkiesbaar.
Voor de functie van voorzitter heeft er zich één kandidaat gemeld, nl. Lams Danny.
Bijgevolg kwam het mandaat van secretaris open en daarvoor heeft er zich één
kandidaat gemeld, nl. Jan Bostyn.
Voor de functie van penningmeester meldde zich ook één kandidaat, Luc Geerolf.
Gelet op het feit dat er voor elke opengestelde functie op de Regionale Vergadering
maar één kandidatuur was, werd er bijgevolg overgegaan tot stemming met
handopsteking.
Deze drie kandidaten werden met eenparigheid van stemmen verkozen in hun nieuwe
functie voor de duur van het werkjaar 2011.
Bijgevolg wordt het nieuw bestuur ( Regionaal Uitvoerend Comité ) samengesteld door:
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Voorzitter: LAMS DANIEL (Danny)
Secretaris: BOSTYN JAN
Penningmeester: GEEROLF LUC
De nieuwe voorzitter zette de vergadering verder met de vraag voor de vernieuwing
mandatarissen rekenplichtigen. De Heren Rafahël (Raf) REMUE en Patrick OYAERT
stelden zich ter beschikking wat tevens met algemene goedkeuring ook werd aanvaard.

Danny Lams dankt de aanwezigen voor hun vertrouwen en spirit. Tevens geeft de nieuwe
voorzitter blijk van de uitdaging, zijn toekomstige taken en de te nemen
verantwoordelijkheidheden die hem te wachten staan. Gesteund door de secretaris,
penningmeester en de spontaan aangeboden hulp van verschillende leden ziet hij de
toekomst met vertrouwen tegemoet. Rood en groen zijn we tenslotte Brothers In Arms.
Na zijn curriculum vitae te hebben doorlopen was het de beurt aan de secretaris Jan en
aan de penningmeester Luc om een hun woordje te richten tot de aanwezigen.
Vooraleer de vergadering af te sluiten werd eerst waardig afscheid genomen van de
uittredende voorzitter Siegfried Hoofdt en de uittredende penningmeester Percy
Salembier met hun dames.
Ze zijn weliswaar niet meer in functie maar we zijn er van overtuigd altijd op hun steun
in raad en daad te kunnen rekenen wat we zeer zeker waarderen.
Rond 12u.45 werd de vergadering afgesloten. De leden werden bedankt voor hun
aanwezigheid desondanks de slechte weersomstandigheden(door sneeuwval), en
iedereen werd uitgenodigd om het verloop bij te praten met een drink.
Voorzitter
Lams Danny (Daniël)

Secretaris
Bostyn Jan

Penningmeester
Geerolf Luc

OPPOSED LANDING 2011

De Vriendenkring Para-Commando Oostende Kust en Hinterland verzamelt zijn troepen
voor hun 5de editie “Opposed Landing”. De happening ter land en ter zee!
Gecombineerde oefening in ploegen van 4 tot 6 personen.
Dit jaar zijn we inderdaad reeds aan de vijfde editie toe van dit schitterend evenement!
Er wordt reeds volop gewerkt aan het concept van deze ondertussen alom geprezen
oefening in ANPCV kringen. Ook van deze editie wordt geprobeerd iets unieks te maken.

www.paracdo-oostende.be

Nog geen lid van ANPCV – Oostende?
Wenst U lid te worden van onze club stuur dan je gegevens op naar onze secretaris,
of kom even langs in ons lokaal in de DR.L.Colenstraat 8 te 8400 Oostende.
Secretaris BOSTYN Jan: secretaris@paracdo-oostende.be
Gelieve ook je adresverandering onmiddellijk door te geven aan het secretariaat!!!

ANPCV Oostende

Meer info hierover op:
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Herdenking Koreastrijder
Lt. Beauprez
Datum: Zaterdag 19 maart 2011
Plaats: Stedelijke Begraafplaats
Stuiverstraat Oostende
Programma:
10.30u - Verzameling lokaal ANPCV-Oostende
Dr. L. Colenstraat 8 te 8400 Oostende
11.00u - Verzameling aan de poort van de begraafplaats.
11.10u - In stoet naar de grafsteen van Lt. Beauprez.
11.15u - Opstelling rond de grafsteen.
- Toespraak door de ceremoniemeester van de
stad Oostende.
- Kranslegging en eerbewijzen.
11.25u - Einde Ceremonie
- De aanwezigen worden vriendelijk uitgenodigd
in het lokaal ANPCV-Oostende
12.45u - Lunch voor de ingeschreven liefhebbers.

ANPCV Oostende

Lunch:
 Koude Schotel (vlees, groenten, aardappelen,brood)
 Eén consummatie (wijn of bier)
 Plat of bruisend water op tafel
 Gebak en koffie
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Prijs:
9 euro per persoon.
Te storten op rekeningnr. BE78 0001 4934 0186
ANPCV-Oostende Dr.L.Colenstraat 8, Oostende 8400
Vermelding: Beauprez – Naam –aantal personen
Uiterste inschrijvingsdatum: 13 maart 2011
Lt. Beauprez tijdens zijn Eedaflegging

Naamgeving clublokaal ANPCV Oostende
Bij de stichting van onze Regionale in 1983 kreeg het lokaal de naam van Lt.Beauprez,
commando-officier, geboren te Oostende op 21/07/1921 en gesneuveld in Korea op
18/03/1951 te Tchu-Dong.
Wie was Luitenant Beauprez?
Bij het uitbreken van wereldoorlog II, vlucht Pierre Beauprez naar Engeland waar hij in
1942 dienst neemt bij de Belgische 4e Commando Troop. Na zijn opleiding zendt men
hem eerst naar Algerije, vanwaar hij vertrekt naar Italië om in actie te treden tegen de
Duitse Gustav Linie in 1943 en 44. Na een korte periode in Yoegoslavië, op het eiland
Vis, keert hij terug naar Engeland. In oktober 44 zet hij voet op Belgische bodem om de
landing op Walcheren voor te bereiden, welke plaatsgreep op 01 november 44. Na de
verovering van Walcheren blijft hij daar tot januari 45. Vervolgens wordt hij naar
Duitsland gezonden van februari tot september 45, voor verschillende operaties en de
jacht op oorlogsmisdadigers. In december 1945 verlaat hij Duitsland als kandidaat
officier. Hij wordt bevorderd tot onderluitenant, en wordt op 16 februari 1946
kampcommandant in Marche-Les-Dames voor het commandokamp van de eerste lichting
miliciens. Maar in 1947 verlaat hij het leger en gaat hij in Engeland wonen.
Bij het uitbreken van de Koreaanse oorlog meldt hij zich onmiddellijk als vrijwilliger en
vertrekt met het eerste contingent op 18 december 1950 als luitenant en commandant
van de C-Compagnie. Op 18 maart 1951 gaan de Amerikanen op verkenning in de door de
Chinezen verlaten loopgraven te Tchu-Dong aan de overkant van de HAN-rivier. De
Belgische luitenants Verhaegen en Beauprez vergezellen hen. Ze hadden pas enkele
stappen gedaan toen een geweldige ontploffing iedereen omverwierp. Vier Amerikaanse
officieren werden daarbij gedood. Onderluitenant Verhaegen was gewond; luitenant
Beauprez was dood. Een houten mijn (die natuurlijk springstof bevatte maar door het
houten omhulsel aan de magnetische detectors was ontsnapt), door de vijand
achtergelaten, was middenin de patrouille ontploft. Luitenant Beauprez was de eerste
Belgische militair die het leven liet voor de Koreaanse zaak.
Hij kreeg postuum het kruis van Ridder in de Orde van Leopold II met palm.

Pierre Beauprez ligt begraven op het ereperk op het kerkhof Stuiverstraat in Oostende.
Ieder jaar wordt er omstreeks 18 maart door de regionale ANPCV - Oostende een
herdenkingsplechtigheid gehouden aan zijn graf.
Dit jaar gaat deze door op zaterdag 19 maart 2011. (kijk op pagina 4 voor meer info)

ANPCV Oostende

Voor zijn verdiensten tijdens wereldoorlog II, als korporaal, kreeg Pierre Beauprez o.a.
het Oorlogskruis om: “Als vrijwilliger bij de commando‟s sinds hun oprichting,
onderscheidde hij zich gedurende de Italiaanse campagne door zijn moed en
koelbloedigheid gedurende een patrouille aan de Sangro-rivier. Hij was de eerste die
zich als vrijwilliger meldde om de rivier over te zwemmen. Hij nam deel aan de
aanvallen tegen de Gustav Linie en leidde bij verschillende gelegenheden en onder
zwaar mortiervuur een Goatley-boot over de Garigliano-rivier.”
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Uw Publiciteit in ons volgend
nummer op deze plaats?
Verschillende formules zijn
mogelijk…
Meer info hierover aanvragen
op: info@paracdo-oostende.be
of kom eens langs in ons
clublokaal….
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Clubreis 2011 – Marrakech Marokko
RIU Tikida Garden

18 – 25 mei 2011
Beste reisvrienden,
Dit jaar werd er voor de clubreis gekozen voor een bezoek aan het zonnige Marokko.
Marokko heeft toeristisch veel te bieden, een kust van afwisselend rotsen en stranden,
natuurschoon, exotisch aandoende steden met een sfeervolle medina (=oude stad) en
souks (=markten), waar men de producten van Marokkaans handwerk kan kopen.
Na de vele monumenten van de Berber- en Arabische- islamitische cultuur bezocht te
hebben kan men „s avonds op een terrasje genieten in een feeërieke sfeer met een koel
drankje. Wij rekenen op een grote belangstelling.
Samen met het reisbureau JETAIR kunnen wij het volgende aanbieden:
Reisperiode: Vertrek: Woensdag 18 mei 2011
Terug: Woensdag 25 mei 2011
Vluchturen:
Verblijf:

Vertrek: Brussel 18u30 - Marrakech 22u10 (onder voorbehoud)
Terug: Marrakech 22u35 - Brussel 04u35 (onder voorbehoud)
Hotel RIU Tikida Garden**** (3 km van het centrum Marrakech)

Prijs: € 1520 per koppel - ALL-IN
Voorschot van € 500 te storten op rekeningnr. BE78 0001 4934 0186
Vermelding: Reis, Naam, Aantal personen.

ANPCV Oostende

Inbegrepen:
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Vlucht
Transfer van en naar het hotel
7 nachten all inclusieve
Brandstofverzekering (geen toeslag bij prijsstijging van de brandstof)

Niet inbegrepen: Annulatieverzekering
Reisbijstandsverzekering
Transfer naar en van de luchthaven Brussel
Voorwaarde: Minimum 22 deelnemers.
Uiterste datum van inschrijving: Zondag 6 maart 2011

Reisverantwoordelijke en info:
MOORTGAT Robert
GSM 0474/52 14 76
 info@veilinghuisdewit.be

“’s Nachts liep ik rond op het strand”
Aansluitend op het artikel ‘Onze jongens in Korea’ dat u in ons tijdschrift van november
2010 kon lezen, voegen wij onderstaand krantenartikel toe over Roland De Brauwere.
NIEUWPOORT – De West-Vlaamse sectie van de Verbroedering van het
Vrijwilligerskorps voor Korea heeft een nieuwe voorzitter.
Roland De Brauwere (76) is zijn naam.
Hij wil de‘vergeten oorlog’ zijn rechtmatige plaats in de geschiedenis geven.
De Koreaanse Oorlog was een burgeroorlog die op 25 juni 1950 begon met
een aanval van het communistische Noord-Korea op Zuid-Korea. Het was
een onderdeel van de Koude Oorlog tussen enerzijds de Verenigde Staten
onder de vlag van de Verenigde Naties en anderzijds China en de SovjetUnie. Uit vrees voor een Derde Wereldoorlog besloten twintig landen,
waaronder België, militairen te sturen om de vrede te vrijwaren.
Eén van die militairen was Roland De Brauwere.
“Schrijf niet dat ik uit idealisme vertrokken ben”, getuigt hij. “Van kinds
af aan keek ik op naar militairen in uniform. Ik beschouwde ze als helden. Tijdens de
Tweede Wereldoorlog verzamelde ik jeugdboeken over het Ardennenoffensief.”
Van januari 1951 tot juni 1955 verbleven Belgische militairen in Zuid-Korea. In het totaal
3.170.
Het Belgische bataljon nam deel aan verscheidene militaire operaties en dwong ontzag
en respect af bij de geallieerde troepen. De Brauwere verbleef er van september 1952
tot begin 1954. Als sergeant was hij verbindingsman tussen het Amerikaanse commando
en de bevelhebbers van de andere landen. Op het einde van het conflict telde ons land
117 gesneuvelden.
Teleurstelling

Zoals vele Koreaveteranen had hij het moeilijk met de aanpassing. Eenmaal weer thuis,
liep hij ‟s nachts op het strand of in de bosjes om alleen met zichzelf te zijn.
Overdag sliep hij.
Na de terugkomst van de laatste militairen werd in 1955 het bataljon ontbonden en vlag,
geest en symbolen werden overgenomen door het 3 Bn Paracommando dat de traditie
nog hoog draagt. In iedere provincie kwam er een bestuur van de Nationale Vereniging
van de oud-Koreavrijwilligers om op sociaal vlak de kameraadschappelijke geest te
behouden en geregeld samen te komen. De West-Vlaamse sectie telt ongeveer 70 leden.
Zij delen met de vriendenkring ParaCommando hun clubhuis in de Dr. Colenstraat in
Oostende.

ANPCV Oostende

Zijn terugkeer in ons land was voor Roland De Brauwere een grote teleurstelling.
Sommigen aanzagen hem en zijn wapenbroeders als Oostfrontstrijders, anderen als tuig
van het richel, als een jonge bandiet, ‘een stukje crapuul’. “We voelden ons in het
thuisland niet welgekomen”, beschrijft Roland zijn gevoel van toen. “Ook in het leger
liepen ze niet hoog met ons op. Van psychologische opvang of begeleiding was helemaal
geen sprake.”
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1° Vergadering grensaanpalende Regionalen van België
L’UNP – BDF – ANPCV
ANPCV Menen

5 februari 2011

In het ANPCV Regionale Menen,
worden de aanwezigen verwelkomt
met een aperitief met hapjes,koud
buffet, koffie en een dessert .
De vergadering wordt door de
Nationale ANPCV voorzitter ,de
heer Van Neste geopend .
Hij dankt de aanwezigen en stelt het L‟UNP ( L‟Union Nationale Des Parachutistes ) , BDF
( Bund Deutscher Fallschirmjäger ) voor .
Het woord wordt aan de BDF voorzitter gegeven . Hij stelt zijn 11 gewesten en steden
voor, die een 5000 leden telt, en geeft de aanwezigen een zicht op hun diverse
activiteiten .
Het L‟UNP wordt vertegenwoordigd door hun voorzitter , die op zijn beurt ,het L‟UNP
voorstelt met het Region Nord Pas de Calais . Deze telt 7 afdelingen en 1500 leden .
Na een verfrissende pauze, stelt onze Nationale ANPCV voorzitter, de heer Van Neste,
de 9 aanwezige ANPCV Regionalen voor aan onze buitenlandse vrienden paracommando.
De Regionalen , Liege – Menen – Chareroi – Limburg - Vlaamse Ardennen – Comine
Mouscron – Ath en Oostende , hadden een delegatie gestuurd.
ANPCV-Oostende werd vertegenwoordigd door Coudeville Marcel en Benaerts Marc.
Iedere Regionale kreeg de kans zich voor te stellen en hun vereniging en hun
respectievelijke regionale activiteiten naar voren te brengen.
De interesse bij de genodigden was groot. Hetgeen de aanzet heeft gegeven om te
beslissen om meerder samenkomsten ( L‟UNP – BDF – ANPCV ) te organiseren , dit tot
verbetering en samenhorigheid onder het internationale teken als : PARACOMMANDO .
Na de succesvolle vergadering, zijn de prominenten naar Ieper gereden, om samen de
LAST POST ceremonie bij te wonen, als afsluiter.

ANPCV Oostende

Een idee,om elk jaar een samenkomst te houden aan de Menenpoort met de L‟UNP, BDF
en de ANPCV.
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Zoals er in ons nationaal ANPCV kenteken staat : E PLURIBUS UNUM (Wij zijn samenbrengers)

Marcel Coudeville

De Ere - Président Lt-kol Emile Genot verzoekt het volgende advies te verspreiden:
“Ik zoek naar alle monumenten, gedenkplaten, straten, plaatsen, opgericht in hulde aan de
Parachutisten SAS en de Commando's, de Koreanen en humanitaire operaties.
Al degenen die antwoorden op deze vragen hebben,worden verzocht om ze te verzenden
naar het volgende emailadres: emile.genot@swing.be
Alvast bedankt bij voorbaat.
André Clabost

RED BEAN MARS–Remember Kolwezi 1978, het hoe en waarom..

ANPCV Oostende

Shaba( oud Katanga ), een florerende mijnprovincie in het zuiden van
Zaire,ten tijde van het bewind MOBUTU.In 1977 werd vanuit Angola,
door ex-Katangese gendarmes het FNLC ( Front Nationale pour la
Libération du Congo ) een eerste poging ondernomen, het regime van
MOBUTU, omver te werpen, wat mislukte. Op 16 mei 1978, proberen
ze het opnieuw en steken met 4000 FNLC strijders de grens over en
bezetten Kolwezi. De troepenmacht van MOBUTU ( FAZ ) faalt en slaat
op de vlucht.Door frustraties, drugs en drank, start het FNLC met
moordende slachtpartijen onder de locale bevolking en buitenlanders . Het westen
reageert met een reddingsoperatie. Belgische Paracommando‟s kunnen op 20 mei 1978,
2000 Europeanen evacueren uit de handen van de vluchtende rebellen. Ondanks de
reddingsactie, genaamd Operation Red Bean ( Belgische actie ) vallen er toch ongeveer
850 slachtoffers, aan beide kanten. 5 Legionairs ( F) en 1 Belgische Paracommando
komen om.
Om deze gruwel niet in de vergeethoek te duwen, is de RED BEAN MARS in het leven
geroepen door de ANPCV Oostende in samenwerking met de ANPCV Menen.
De éérste editie van de mars start op 21 mei 2011 te STADEN . De deelnemers worden
vanuit Staden met bussen naar hun respectievelijke startpunt ( LEKE 25 km – VLADSLO 16
km of GELUWE 25 km ) gebracht. De samensmelting op het einde van de mars is aan het
sportcentrum SWOK te Staden , waar er aan de kerk van Staden een ceremonie ter ere
van de slachtoffers, gehouden wordt. Gevolgd door een BBQ ( in het SWOK ),voor de
vrijwilligers. Verdere info ( programma ) wordt nog verspreid via het volgende boekje
of op onze site www.paracdo-oostende.be.
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Wintertocht Gent in de streek van Nafraiture (Vresse-sur-semois)
19 januari 2011
Deelnemers: Benaerts Marc en Sabine, Verhulst Freddy en Zizinha, Vandevorst Feddy, Panesi
Armand, De Rop Etienne, Vandierendounck Anthoon, Dekeyse Valère,Aelbrecht Benny, Lams
Danny, De Wolf Karel.
Zoals gewoonlijk vertrekt de hoofdgroep van de deelnemers van onze regionale in de loop van de
vrijdag 28 feb. naar boven vermelde tocht. Na eerst een bezoekje te hebben gebracht aan “De
Willy” in “La Chiquetterie” trokken ze richting Hertenfarm “Les Hautes Boules” zoals het de
laatste jaren een gewoonte is geworden. Daar wachtte Carol en Roland (uitbaters) hen op met
een heerlijk maal. Nog wat verbroederen met een drankje, daarna zocht elkeen zijn slaapstede
op. Na een uitgebreid morgenmaal moeten ze om ±08.00u. terug bij “La Chiquetterie” zijn waar
de tocht zou beginnen. Dit jaar waren er geen liefhebbers om de nacht door te brengen in een
tentje.
Door andere verplichtingen was het voor mij en voor Benny niet mogelijk ons de vrijdag bij de
hoofdmacht te voegen en zagen wij genoodzaakt de zaterdagmorgen in de vroege vroegte te
vertrekken met de planning om ons eveneens om 08.00u. te melden aan het vertrekpunt. Helaas
het lot besliste anders…niet door panne, files of ongeval maar door het gebrek aan een juiste
wegenkaart hebben wij, wel is waar fluitend en met de juiste spirit, een groot gedeelte van het
zuiden van België doorkruist om rond 11.00u. ons te melden aan “La Chiquetterie”. Een mens
komt ook zo eens op een plaatsje waar je anders niet komt…!?!
Door een toevallige ontmoeting met Noël Maes van regionale Gent konden wij nog een stafkaart
bekomen met daarop de punten weergegeven die aangelopen moesten worden. Onze grootste
zorg was toen op dat ogenblik het punt waar de soepbedeling was te bereiken vooraleer het
opgedoekt werd. Het is ons gelukt te genieten van een paar heerlijke kommen soep van Etienne.
Na een prachtige en aangename tocht in zeer mooi weer melden wij ons tegen de avond aan in
“La Chiquetterie”, waar wij (Benny en ikzelf) alsnog konden verbroederen met de reeds
aanwezige leden van regionale Gent. De mannen van onze stam, regionale Oostende, waren
intussen al vertrokken naar de Hertenfarm om zich wat op te smukken voor het avondmaal dat
Carol en Roland voor ons hadden bereid.
Bij Willy vernamen wij dat zijn dochter bevallen was van haar tweede kindje en besloten wij om
haar in het moederhuis een bezoekje te brengen. Met z‟n allen daarheen (ong. 8 man) in volle
gevechtskledij na een dag in de bossen te hebben gezworven. Het moederhuis stond op zijn kop
maar Emily was zeer blij ons te zien. Op de terugweg zond de GPS van het leidend voertuig ons
een volledige verkeerde richting uit zodat wij terug een groot gedeelte van zuid België hebben
gezien, maar deze maal “by night”. Eenmaal bij Carol en Roland aangekomen werden wij van
harte verwelkomd door de aanwezigen en konden met zijn allen uiteindelijk aan de maaltijd
beginnen. Na uitwisselen van onze avonturen bij een glaasje werd de slaapstede opgezocht.
Lekker warm met een buiten temperatuur van ±10 graden.
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„s Anderendaags genoten wij terug een uitgebreid morgenmaal.
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De groep moest nu huiswaarts keren met uitzondering van Benny en ikzelf. Wij melden ons terug
aan de Chiquetterie om zoals gewoonlijk de zondagmorgen, een dinghy-tocht te maken op de
Semois. Na een prachtige tocht en een aanval van enkele Gentse despoten te hebben afgeslagen
melden wij ons bij Willy om te genieten van een uitstekend maal. Het uur van afscheid kwam
met de belofte om volgend jaar terug present te zijn.
Mannen van Gent…hartelijke dank voor dit geslaagd en prachtig weekend.

Danny Lams

Maart
4
12
19

Algemene vergadering ANPCV te Schaffen
Last Post te Ieper (verz. 19:00h)
Plechtigheid Lt.Beauprez te Oostende

April
8-9
15-17

Raid de Logne te Luik
Oefening "Opposed Landing" te Oostende

Mei
7
13
21
27
18-25

Herdenkingsplechtigheid Gesneuvelde Kortrijkse Parachutisten
SAS-SOE-Para-Commando
1ste Klimdag te Marche-les-Dames
1ste Mars RED BEAN regionale Oostende-Menen
Grondtraining & Eerste Sprong te Schaffen
Clubreis naar Marokko

Juni
18
24

Herdenking Sluizen regionale Menen
Tweede Sprong te Schaffen

Juli
2-3
21

Challenge Phyfferoen Regionale Menen
Nationale Feestdag

Augustus
15
26-28
September
9
10

Maaltijd Oostende Kust en Hinterland
18de Bokenrijders Express
Alternatieve sprong te Schaffen(27/05)
Raid des Crêtes Hautes-Fagnes

Oktober
1
7
7
16

Oefening "Caliban"
Alternatieve sprong te Schaffen(24/06)
Tweede Klimdag te Marche-les-Dames
Mars Atnacarry regionale Ath

November
11
15
26

Herdenking Wapenstilstand te Oostende
Koningsdag Te Deum te Oostende
Plechtigheid "Lucien Welvaert" Evergem 14.30u

December
18

Regionale Algemene vergadering "ANPCV" Oostende Kust en Hinterland

