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

Regionale werkgroepen
Bar en feestelijkheden: Coudeville Marcel
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: Coudeville Marcel , Remue Raf, Casteleyn Pieter
Coördinatie oefeningen: Geerolf Luc
Boetiek: Lams Danny
Schuttersploeg ANPCV Oostende: Maertens Gilbert
Rekenplichtigen: Oyaert Patrick , Remue Raf , Schoonooghe Willy

Woordje van de voorzitter…

Een gezond en gelukkig nieuwjaar voor jullie en jullie dierbaren.
Terug een jaartje om naar uit te zien, om te genieten, om intens te beleven.
Tevens wil ik mijn dankbaarheid betuigen aan alle mensen die in het voorbije jaar hun
spontane medewerking hebben gegeven. Zonder deze personen is het echter onmogelijk
te bestaan. Denk maar aan de bar, het onderhoud van ons lokaal, het organiseren
van…en opvolgen van verschillende plechtigheden.
Dingen die zo normaal worden geacht maar die niet mogelijk zijn zonder medewerking
van de leden. Mijn hartelijke dank aan jullie en ik hoop terug dit jaar op jullie te mogen
rekenen.
Het verheugde mij een groot aantal leden van onze afdeling te hebben kunnen
begroeten op onze nieuwjaarsreceptie van zondag 8 januari. Ook hebben wij in het
bijzonder mogen verwelkomen onze burgemeester Jean Vandecasteele. De
Havenkapitein van het Autonoom Havenbedrijf van Oostende - de Heer Ronald Kreps met
echtgenote. De Heer Didier Vanhoucke van de Koninklijke Nationale Unie Der Reserve
Onder Officieren van West Vlaanderen. De Heer Delgoffe Christian – voorzitter van de
Nationale Vriendenkring der Veteranen van de Strijdkrachten. Verschillende sponsors en
leden van de regionalen Gent en Menen. Zoals ik reeds vermelde op de algemene
vergadering van 18 december liet onze erevoorzitter Julien Goekint zich
verontschuldigen. Hij heeft mij laten weten dat de “paracommando’s” nog nauw aan
zijn hart liggen.
Helaas heb ik niet aan iedereen de gepaste aandacht kunnen geven, maar kom eens op
een zondag een bezoekje brengen in de club en ik zal deze tekortkoming goedmaken.
Leden die reeds hun lidmaatschap hebben voldaan zullen als nieuwjaarsgeschenk een
prachtige “COIN” ontvangen via de penningmeester. Deze coin is ontworpen door onze
webmaster Dany Vanhauter samen met onze penningmeester Luc Geerolf.
Leden die nog niet voldaan hebben aan het lidmaatschap kunnen dit nog doen tot eind
april voor het ontvangen van deze unieke coin.
Met het zicht op het nieuwe werkjaar kan ik jullie al meegeven dat dit terug een jaartje
wordt van actie, kameraadschap en fun….!!!
Ik zal hier niet al onze activiteiten opsommen, daar hebben wij onze kalender voor maar
eentje wil ik toch eventjes van nabij toelichten namelijk onze herdenkingsmars “ RED
BEAN” die doorgaat op zaterdag 19 mei 2012. Zie ook verder in dit boekje.
Deze activiteit hebben wij dit jaar gekoppeld aan een plechtigheid met eerbetoon en
bloemneerlegging aan het monument van de Commando’s die zich bevindt aan de
Visserskaai te Oostende.
Hierbij doe ik een oproep aan al onze leden om daar aanwezig te zijn.
Mijn paracommando groeten.
Voorzitter Danny Lams
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Beste vrienden,
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ONZE COIN…
Op de laatste Algemene Vergadering en tevens op de nieuwjaarsreceptie werd door onze
voorzitter aangekondigd dat het lidmaatschap 2012 zou bekroond worden met een coin.
Reeds werd aangevangen met de bedeling van deze. Elk lidmaatschap 2012 tot en met
hernieuwing van dit lidmaatschap einde april 2012 zal deze coin mogen ontvangen.
Velen onder jullie zijn reeds vertrouwd met de “ Challenge Coin “ doch toch een klein
woordje rond de coin en een anekdote hieromtrent.
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De coin is een groot medaillon, gestempeld met het embleem van de eenheid of
vereniging. Ze worden uitgereikt aan en bij zich gedragen door hen die onontkoombaar
het lidmaatschap of deze broederschapsband beamen.
Wie je ook aanspreekt of enig vormingswerk raadpleegt, steeds worden er historische
gronden en anekdotes aan toegevoegd. Quasi zeker is dat de oorsprong met militaire
wortels sterk verweven is en een elitair onderscheid beoogde.
Piloten, allen vrijwilligers van het Eerste US Army Air Corps, in deze nieuwe vorm van
oorlogvoeren gedreven op zoek tijdens WO I naar avontuur en romantiek, hadden een
solide bronzen coin met daarin gegraveerd hun squadron insigne.
Eén van de piloten droeg deze coin in een lederen etui rond zijn nek. Toen hij op een
dag met een zwaar beschadigd vliegtuig moest landen werd hij gevangen genomen en
beroofd door de pinhelmen van de meeste van zijn bezittingen. Gedurende een
bombardement wist hij te ontsnappen en werd in niemandsland opgevangen door een
Franse patrouille. Daar de Franse linies regelmatig bezocht en geïnfiltreerd werden door
Duitse saboteurs betrouwden ze het zaakje niet en wilden de piloot executeren. Hij
herinnerde zich z’n coin en gelukkig voor hem herkenden de Fransen deze bekende elite
squadron insigne. In plaats van de kogel beloonden ze hem met een fles wijn.
Aldus een legende met een fortuinlijke afloop. Proost !
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Tevens is de “ Challenge “ of de “ Coin Check “ genoemd, een alom gekende uitdaging
en gebruik bij de bezitters van deze.
Initieel wordt door de uitdager de coin met het eenheidslogo in de lucht gestoken of
krachtig op de bar gelegd. Deze uitdaging wordt beantwoord door vervolgens het
neerleggen van de coins van de andere leden.
De onfortuinlijke verliezer is hij die zijn coin niet kan tonen.
Anderzijds is het ook zo dat indien allen hun coin kunnen tonen de eerste uitdager het
gelag betaalt.
Zo zie je maar dat zowel in het verleden, anekdotes en het heden de nectar van de
soldaat en de coin nauw met elkaar verweven zijn. Proost !
Artikel : Luc Geerolf

INFO ~ TAMTAM ~ INFO
Sinds geruime tijd maakt onze vriendenkring gebruik van een elektronische nieuwsbrief.
Deze nieuwsbrief laat ons toe om gelijktijdig en op een zeer snelle manier een grote
groep van onze leden te bereiken.
Nieuws op de website – updating van deze site – een oproep tot inschrijving voor
een evenement , maaltijd of herdenking – een overlijden enz… via tamtam.
Alle leden die reeds hun e-mail adres hebben doorgegeven krijgen een plaats in de
verzendlijst voor deze nieuwsbrief.
Leden die ook wensen opgenomen te worden in de verzendgroep kunnen hun e-mail
adres doorgeven met een eenvoudig mailtje naar info@paracdo-oostende.be
Vergeet niet in mailtje je naam, voornaam en lidmaatschap ANPCV Oostende te
vermelden en de vermelding TAMTAM. Mocht je e-mail adres op de naam staan van een
familielid ( zoon/dochter/echtgenote en /of andere ) is dit géén probleem.
Verwittig deze tussenpersoon wel dat “ incoming news “ wel belangrijk kan zijn.
Let op bij het doorgeven van je e-mail adres dat spaties – punten en andere leestekens
juist zijn om ongeldige returns te vermijden.
Tevens kan info@paracdo-oostende.be gebruikt worden voor het stellen van een
infovraag of het zelf doorgeven van een dringende boodschap of je gekiekte foto’s.jpg
van deelname aan een evenement.
Wil je een literaire bijdrage doen aan ons clubblad volg je eenvoudig dezelfde weg.
Tekstopmaak in “ Word “, lettertype “ Trebuchet MS”, lettergrootte 12.

NACHTEGAALSTRAAT 28
8490 STALHILLE
WEBSITE/WEBSHOP : WWW.ZENART-DELO.BE info@zenart-delo.be
DESMET FRANKY
GSM : 0032 (0) 475/56.34.33 FAX : 0032 (0) 50 67 61 98
BTW BE 0877.914.138
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Army & security gear
Outdoor & Survival tools
Jachtkledij & toebehoren
Luchtdruk- Pistolen & Karabijnen +
tools
Paintball- & Airsoft– wapens & tools
Belgische camo gear
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Bob SCHILS, pionier en parachutist in hart en nieren.
Geboren te Oignies-Aiseau op 4 januari 1920
Stamnummer : S/18428. Eenheid : S.A.S. Graad : Adjudant Eerste Klas
Nummer Commando brevet : 62/67 - op 19.05.1962.
Nummer sprongonderrichter brevet : nr 1 – op 14.03.1947.
Stamnummer Engeland : 0278. Datum Para brevet Engeland : 19.01.1942.
Oorlogsnaam : Robert Stewart Geparachuteerde operaties: TRUE FORM, BRUTUS.
Andere operaties : Ardennen, Holland, Duitsland, contraterrorisme.

ANPCV Oostende

Bob Schils engageert zich in 1938 op de leeftijd van achttien jaar als beroepsvrijwilliger
en wordt cavalerist bij het 2de Regiment Jagers te paard.
Tijdens de veldtocht van 1940, krijgt zijn eenheid voor het eerst contact met de vijand
te Waremme en trekt zich vervolgens terug tot Hannut. Op 12 mei 1940, wordt Bob
Schils ernstig gewond, men evacueert hem naar Oostende, vervolgens naar Boulogne en
tenslotte naar Epsom in het graafschap Surrey (G.B) op 24 mei 1940.
Na zijn herstel, wordt hij opgenomen bij de Belgische eenheden gestationeerd te Tenby.
Hij wordt aangeduid voor een school van gegradueerden, waar hij het brevet van
sportonderrichter behaalt. Hij is een van de eerste twintig Belgen die een parachutisten
opleiding zullen gaan volgen te Ringway. Een pionier parachutist !
Aangezien een snelle opleiding absoluut noodzakelijk was, slagen slechts zeven van de
twintig waaronder Schils. Deze laatste wordt als onderrichter, onder het bevel van de
luitenant Leclef geplaatst. Hij zal de toekomstige Belgische leerling parachutisten
klaarstomen.
Wanneer de Belgische Compagnie parachutisten in mei l942
zal opgericht worden, is Schils al vier maanden gebreveteerd.
De geschiedenis van de eenheid bouwt zich op en die van Bob
Schils is er intiem mee verbonden. Geparachuteerd tussen
Vernon en Elbeuf, medio augustus l944, neemt Schils deel aan
de operatie True Form tot en met de „link-up“ met de
Amerikaanse troepen te Boisé-lez Prévanges in het begin van
de maand augustus.
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De nacht van Bois Saint-Jean.
Eind augustus ‘44, zou het kleine team van Bob Schils
geparachuteerd worden met twee gepantserde jeeps in het
gebied van Wibrin (tegen Houffalize ) waar ze, in principe,
door verzetsleden zouden worden opgevangen.
De eerste poging om hen te „droppen“ was mislukt. Gelukkig besefte de piloot van hun
vliegtuig op tijd dat de vijand de plaats bezet had en deed hij zonder de minste
aarzeling rechtsomkeer. Het verlies beperkte zich tot de twee voertuigen die te haastig
en te vroeg gedropt werden. In tegenstelling tot de regel die in zulk geval van
toepassing was, oordeelde het commando dat men 24 uur later toch op dezelfde plaats
een tweede poging moest doen. Zo verging het de volgende nacht. Het scenario
herhaalde zich, maar deze keer zonder dat de Duitsers op het rendez-vous waren. Eén
jeep werd zelfs intact, maar geheimzinnig genoeg ontdaan van zijn dubbele Vickers
machinegeweren, op een open plaats terug gevonden. Men zou nooit te weten komen
wie er die zware wapens had afgehaald.
Overeenkomstig met de instructies, verplaatste het team zich naar het kasteel van
Mont-Saint-Jean, waar zij een groep kameraden terug vonden die onder het bevel van de
Cdt. Blondeel waren geplaatst. Het was in de loop van de volgende nacht dat Bob Schils
één van de sterkste emoties in zijn bestaan meemaakte.

Hij verplaatste zich op de weg Wibrin-Samrée in het gezelschap van twee weerstanders,
toen hij het geluid van marcherende troepen in zijn richting hoorde komen. Wie waren
deze onbekenden? Bob Schils herinnert zich dit moment alsof het gisteren was. Eerst,
vertelt hij vandaag, dacht ik dat het om een afdeling van het U.S. Army ging. De komst
van de bevrijders was aangekondigd en ik achtte het niet noodzakelijk om me te
verbergen. De twee weerstanders die me vergezelden, waren echter voorzichtiger en
verdwenen plots in het duister. Plotseling botste ik op een groep van zeven of acht
SS’ers. Voordat ik besefte wat er gebeurd was werd ik eigenlijk ontwapend. De Duitsers
begonnen onder elkaar te discussiëren en ik meende te hebben begrepen dat zij
besloten hadden om me te liquideren. Ik was dus niet verrast wanneer twee onder hen
me bij de armen namen om me in het nabije bos te leiden. Om tijd te winnen, maar
zonder al te veel hoop, bood ik hun een sigaret aan. Terwijl ik hen vuur gaf, nam ik een
kurkentrekker die zich in één van mijn broekzakken bevond en sloeg deze met volle
kracht in de keel van de eerste bewaker die zich voorover boog om zijn sigaret aan te
steken.
Bijna tegelijkertijd, gaf ik een heftige voetstamp in de onderbuik van tweede SS’er die,
alvorens neer te vallen, de tijd had om een heftige slag met zijn kolf uit te delen die me
de hele huid van de kin trok. Derhalve wachtte ik niet op het vervolg van deze closecombat. Nadat ik van het avontuur bekomen was slaagde ik erin om het kasteel terug te
vinden waar mijn vrienden de hoop hadden opgegeven mij terug te zien.
Enkele uren later, met het vaste voornemen om wraak te nemen, wilden wij met de
jeep patrouilleren op de weg van Samrée. Helaas, terwijl hij zich in schietpositie wilde
zetten, ging de chauffeur van het voertuig zo gehaast te werk dat we ons even later alle
vier in een ravijn bevonden.
Ons avontuur eindigde in het ziekenhuis maar ik heb toch nog eerst het plezier gehad om
mijn ouders te gaan groeten te Isnes, alvorens in het Brugmann ziekenhuis opgenomen
te worden. Zij hadden sinds vier jaar… niets meer van mij gehoord.
Velen van de anciens zullen zich Bob Schils herinneren als een peiler in onze verdere
geschiedenis. Hij doorliep een rijk gevulde loopbaan waar we enkel groots respect
kunnen voor opbrengen.
In een volgende editie van ons clubblad zullen we een tweede luik toelichten over de
verdere loopbaan van deze grootse parachutist.
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Gegevens bronnen : divers
Teksteditie : Luc Geerolf
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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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HET KOLWEZI DRAMA VAN 20 MEI 1978 – ZAIRE ( Provincie SHABA )
Remember Kolwezi 1978: Operation Red Bean, Provincie Shaba te Zaïre.
Uitgevoerd door het Regiment Paracommando, 15° Wing – Melsbroek, Min. Van Buitenlandse Zaken en Sabena
Shaba (oud Katanga) een mijnprovincie in het zuiden van Zaïre, ten tijde van MOBUTU.
In 1977 werd er vanuit Angola, door ex-Kantangese gendarmes het FNLC (Front Nationale pour la
Liberation du Congo) een eerste poging ondernomen, het regime van president MOBUTU omver te
werpen,wat mislukte.
Op 11 mei 1978, steken 4000 zwaar bewapende FNLC strijders opnieuw de grens over. Doel, het regime
van MOBUTU te ontwrichten en terug de macht te nemen over “ hun” Kantanga.
MOBUTU brengt zijn 311° Bn. Para’s in staat van alarm en spring op Kolwezi. Hij weigert alle
internationale hulp. Later zal hij steun krijgen van Franse Para’s,2° REP
Opgefokt door hun plaatselijke overwinning op de Zaïrese Para’s, start het FNLC, met gruwelijke moordpartijen op de lokale en internationale (blanke Europeanen) bevolking van Kolwezi.
Tijdens deze heksenjacht sterven er op 15 mei, 39 Europeanen en talloze lokale inwoners.
Onder internationale druk reageert het Westen. De Belgische regering is de lessen van 1960-1964
indachtig, terughoudend en legt de nadruk op de evacuatie van de buitenlanders. Door politieke
samenwerking steunt Frankrijk het regime van MOBUTU. De samenwerking tussen België en MOBUTU was
voor de Belgen onaanvaardbaar.
In opdracht van de Minister van Landsverdediging Pol VANDEN BOEYNANTS, start het Regt. Paracommando,
de15°Wing en Sabena, hun voorbereidingen tot een overzeese militaire operatie in Zaïre.
Kolonel DEPOORTER ( Regt. Paraommando ) en Kolonel Vlieger BLUME ( 15° Wing – Melsbroek ),
bevelhebbers van hun respectievelijke eenheden, krijgen hun orders van de Minister van Landsverdediging:
Paul Vanden Boeynants
VOOR DE BEVELHEBBER OPERATIE “RED BEAN”
1: Trachten zo spoedig mogelijk alles in gereedheid te brengen op het vliegveld van Kolwezi ter opvang
van staatsburgers uit westelijke landen om ze naar Kamina over te vliegen. Een bevoorrading en
medische hulppost opzetten.
2: Opdracht blijft ongewijzigd. Dit wil zeggen : Niet deelnemen aan de aan gang zijnde Franse militaire
operatie.
3: U bent er evenwel mee belast alle maatregelen te nemen om eenieder die in gevaar verkeert te
beschermen, te bevrijden en naar de luchthaven te voeren en iedere oproep uit ernstige bron te
beantwoorden.
4 : In geval gijzelaars door overvallers worden weggevoerd en U oordeelt dat U hen door uw actie kan
bevrijden,hebt U de toelating om dat te doen, mits U onder geen beding de grens overschrijdt.
5 : Uw actie blijft beperkt tot 72 uren aanwezigheid in Kolwezi.
De Belgische Paracommando”s konden tijdens deze operatie, 2034 Europeanen evacueren uit deze
spookstad KOLWEZI. Dit terwijl de stad verdeeld werd tussen de Franse Para’s en de Belgische
Paracommando’s.
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In een zwoele hitte van 38°C heerste een complete chaos en paniek in een stad vol niets ontziende en
vluchtende rebellen. Toch kon de operatie “RED BEAN”geklaard worden in amper 55 uren.
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Balans van dit bloedbad : 5 doden en 25 gewonden bij de Franse Para’s, 1 dode bij de Belgische
Paracommando’s en ongeveer 850 slachtoffers (locale bevolking, Europeanen, FAZ (Zaïre) soldaten en
FNLC Rebellen).
Daarom mag dit gebeuren niet vergeten worden.
WIE HET VERLEDEN NIET EERD – IS HET HEDEN NIET WEERD !
Organisator : Red Bean Mars – Remember Kolwezi 78
Bostyn Jan – ANPCV OOSTENDE

Herdenking Walcheren 1 november 2011
In zijn boek “ Geef ons een slagveld “ citeert Carlo Segers ( Oud Commando van
No.10 ( IA ) Commando Belgium Troop ) dat in Londen, tijdens zijn periode in Engeland
voorafgaand aan de verovering van Walcheren, er op een avond een waarzegster hem
had gewaarschuwd “ nooit in november te gaan zwemmen want dat dit fataal voor hem
zou zijn “. Toen had hij er om gelachen. De vooravond van 1 november 1944 stond zijn
hart stil bij de herinnering aan deze waarzegster.

Op 1 november, vroeg uit de veren en busje komt zo. Via Terneuzen richting Westkapelle
werden we aan het museum Polderhuis opgewacht door onze vriend Jozef Claessens en
hadden we RV met de secties Antwerpen en Brabant.
Bij het ontvangst werden ons geen instant coffee en betonkoeken aangeboden doch
echte koffie met gebak.
Om 11.00u was het verzamelen geblazen voor alle deelnemers en voor opstelling van de
vaandels. Een driekoppige delegatie van 2Bn Commando als tevens de vlag No°10
Commando Belgium Troop uit het Commandomuseum Flawinne vervoegden de rangen.
Tijdens de toespraak, dewelke volledig in het Engels werd gehouden, hadden wij de
mening dat de bijdrage van de Belgische Commando’s ten aanzien van de andere Troops
iets beter kon geprofileerd worden.
Na een klein tussendoortje en een bezoek aan het museum vervolgden we onze tocht
naar Domburg.
Armand vervoegde hier de gelederen zodat onze groep in totaal 11 leden telde :
Marcel Coudeville ; Ronny Cabeke ; Valère Dekeyster ; Eddie Suy ; Erik Van De Steen ;
Karel Wolfs ; Pierre Vanbockrijck ; Georges Van Thielen ; Robert Van Ryckeghem ; Jef
Claes en Armand Panesi.
We vervoegden het peloton Antwerpen/Brabant om de nodige eer te betuigen aan hen
die gevallen zijn in dit offensief.
Op de zeedijk aan het monument werd
een voorlezing gegeven door Freddy
Wouters, voorzitter ANPCV Antwerpen
gevolgd door de bloemneerleggingen.
Rond 17.00u waren wij allemaal te
gast op een piekfijn mosselfestijn.
We willen hierbij tevens de inzet van
ANPCV Antwerpen bedanken voor hun
ontvangst.
Reeds geven we mee dat de
herdenking in 2012 zeker terug op de
dagorde zal staan.
Bronvermelding artikel :Marcel Coudeville
Tekstedit : Luc Geerolf
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Laat ons de Belgische Commando’s van No10 ( IA ) Commando die deelnamen aan de
landing en veroveringen van Walcheren – Westkapelle en Domburg niet vergeten.
In ons clublokaal haalden Robert Van Ryckeghem en Marcel Coudeville dit terug op. Daar
er direct interesse was voor deze herdenking werd een sectie gevormd om ter plaatse
aanwezig te zijn op deze herdenkingsdag.
Onze vrienden van ANPCV Antwerpen dewelke traditiegetrouw jaarlijks deze
plechtigheid koesteren werden van onze komst op de hoogte gebracht.
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Wintertocht van de regionale GENT vr.27-za.28-zo.29 jan 2012
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Vrijdag 27 januari melden De Keijster Valére, Benny Aelbrecht, Jef Claessens en Danny
Lams van de regionale Oostende zich in de afspanning “La Chiguetterie” te Nafraiture
voor deelname aan de wintertocht die naar jaarlijkse gewoonte in deze omgeving
doorgaat. Eveneens van de partij was Jef “Mouch“ De Ganck die zowel lid is bij
Oostende als bij de regionale van Gent.
Na een hartelijke begroeting van de uitbater Willy en onze vrienden van de regionale
Gent werd heel wat bijgepraat. Voor wij onze bedstede opzochten werden de kelen wat
bevochtigd en de snaren gelijk gestemd. Een slaapmutsje als “Elixir de Vresse” vooraleer
te gaan slapen met een buiten temperatuur van om en bij de nul graden in een tentje of
in de wagen, miskomt zeker niet.
‘s Anderendaags rond negen uur was iedereen present voor de tocht. Ongeveer een
vijftiental km. werd afgelegd in een zeer mooie omgeving waar ooit, gedurende de
Tweede Wereldoorlog, het geheim Belgisch leger actief was en waar Kol. Blondeel in
actie was geweest. De lucht was grijs maar droog met een vleugje Ardense mist die juist
die winterse sfeer maakt waarvoor wij kwamen. Halverwege de tocht konden wij, en
eveneens naar jaarlijkse gewoonte, terug genieten van de over heerlijke soep van onze
Etienne. Dit jaar vissoep met garnalen.
Tegen valavond waren wij terug bij de Willy. Op tijd voor een aperitiefje en een
avondmaal. Wij lieten het ons smaken...!!!
Even nog wat bijpraten rond een brandend haardvuur vooraleer te genieten van onze
nachtrust. De nacht temperatuur was deze maal onder het vriespunt wat duidelijk
aangevoeld werd de zondagmorgen. Rond 9.30u waren allen terug present om de dinghy
tocht te maken op de Semois.
Ter hoogte van Mouzaive werd de boot klaar gemaakt en te water gelaten. Bemand door
acht personen peddelden wij richting Membre. Genietend van een prachtig landschap
onder een grijze droge winterse hemel ging het gezwind “in en out”.
Met uitzondering van één jonge snaak was de gemiddelde leeftijd rond de zestig jaar.
Iemand onder de bemanning opperde de mogelijkheid dat wij door toeschouwers
weleens aanzien konden worden als ontsnapten uit een bejaardentehuis..!!!???
Op de korrel genomen kan de jeugd nog een lesje van ons leren...!!!
Aan de brug, ter hoogte van Vresse-Sur-Semois, hebben de moedige opvarenden nog een
aanval in mineur te verduren gekregen, maar konden heelhuids ontkomen...!!!
Aangekomen in Membre werd een landingsmaneuver uitgevoerd, wat vlekkeloos is
verlopen.
Terug bij de Willy in de Chiquetterie wachtte ons een drie gangen menu met wijn vooraf
gegaan door een aperitiefje. Heerlijk...!!!!
Tijd voor afscheid en de belofte om er volgend jaar terug bij te zijn.
Aan de familie Van Wesemael-Paelstermans van “La Chiquetterie” onze hartelijke dank
voor de goeie ontvangst en gastvrijheid. Aan de mannen van regionale Gent...hartelijk
dank voor dit tof geslaagd weekend.....!!!!
Tekst: Danny Lams
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“Het Vermogen tot dragen”
Onderscheidingen zijn voor geen geld te koop. Hoe je het ook wendt of keert, personen,
militair of burger, die onderscheiden werden hebben dat écht verdiend.
In de volgende context is “ een onderscheiding “ ruim interpreteerbaar, in die zin dat
niet enkel medailles doch ook brevetten en sieraden de onderscheiding vervolledigen.
Niet alleen november die naar jaarlijkse gewoonte de maand bij uitstek is waarin de
herdenkingen, vieringen, diverse veteranendagen en defilé’s plaatsvinden, maar
doorgaans gedurende het gehele jaar in burger,ex- en militaire kringen, bezondigen
veteranen, ex-militairen en burgers zich aan het onterecht paraderen met
onderscheidingen.
Een veteraan is een voormalige militair of een voormalig gemilitariseerde burger met de
grondwettelijke nationaliteit die het land heeft gediend onder oorlogsomstandigheden
of tijdens vredesoperaties. Tevens zijn de veteranen de onontbeerlijke rechthebbenden
die het verhaal van waarden en idealen nog kunnen doorgeven.
Vaak wordt -uitgaande van de formele in de wet verankerde definitie ten onrechte- de
term ook gebruikt voor alle ex-militairen (dienstplichtig of beroeps).
Laat ons het volgende onder de aandacht brengen waar het over gaat bij het onterecht
dragen van onderscheidingen.
Op reünies, vieringen, herdenkingen en plechtigheden bezondigen velen die zich
manifesteren “ als “ aan het onterecht paraderen met militaire onderscheidingen al of
niet aangevuld met op een onwaardige illegaal verkregen sieraad of aan de door hun zelf
in het leven gerezen en eigen hoog geprezen kleinoden.
Oogluikend toegestaan en/of door misleiding van de organisatoren zijn deze illusoir
schoonschrijnenden een doorn in het oog op deze evenementen en in het bijzonder van
veteranen die niet pronken met de veren van een ander. Voor een buitenstaander is het
niet altijd even duidelijk welke onderscheidingen de weegschaal doen overhellen.
Het burleske schouwspel wordt nog gekker als diegenen zich bovenop in front profileren
als leiders van deze verenigingen.
Zij die zich schuldig maken aan het ten onrechte dragen van de versierselen dienen bij
zichzelf te rade te gaan.
Bijzonder kwetsend en beledigend wordt het door hen ervaren die voor hun inzet, vaak
met gevaar voor hun leven, deze onderscheidingen officieel werden verleend.
Een onderscheiding van welke aard dan ook is onlosmakelijk verbonden met de
beschikking waarmee zij is toegekend.
“ Het één kan niet buiten het ander. Dat kun je niet scheiden. Zonder die beschikking
heeft een onderscheiding geen waarde en is het “ vermogen tot dragen “ zonder zin.”

ANPCV Oostende

Tekst: Luc Geerolf
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ANPCV Oostende

Maart
2
10
10

Algemene vergadering ANPCV te Schaffen
Plechtigheid Lt.Beauprez te Oostende
Last Post te Ieper

April
7
13-14
20
27

Veteranendag te Brussel
Raid de Logne (reg. Luik)
Eerste klimdag te Marche-les-Dames
Alternatief klimdag te Marche-les-Dames

Mei
4
5
18
19

Grondtraining & Eerste Sprong te Schaffen
Herdenkingsplechtigheid SAS-SOE-Para-Commando te Kortrijk
Golden Spike te Schaffen
2de Mars RED BEAN (info binnenin deze uitgave)

16
29

Herdenking Sluizen regionale Menen
Tweede Sprong te Schaffen

21

Nationale Feestdag

Juni

Juli
Augustus
15
24-26
September
7-8
14
28

Maaltijd Oostende Kust en Hinterland
19de Bokkenrijders Express
Oefening Opposed Landing te Oostende
Alternatieve sprong te Schaffen(20/04)
Tweede Klimdag te Marche Les Dames

Oktober
5
26

Oefening "Caliban" organisatie in 3Bn Para
Alternatief tweede klimdag te Marche-les-Dames
Alternatieve sprong te Schaffen(29/06)

November
11
15
24

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

December
16

Regionale Algemene vergadering "ANPCV" Oostende Kust en Hinterland

