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Stichtende Leden: Sanctorum L. – Provoost B. – Bonnet I. – Panesi A.
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VOORZITTER
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GSM 0491/255701

GSM 0472/221157

Website:

www.paracdo-oostende.be

Bankrekening:

IBAN: BE78 0001 4934 0186
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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...................................................................... 8 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

Lidmaatschap 2013
Er wordt gevraagd zoveel mogelijk de bijdrage lidmaatschap, volgens uw status, te willen
betalen via overschrijving en dit vanaf 01 november 2012.
Er kan gebruik gemaakt worden van het ingesloten overschrijvingsformulier.
!!! Vermelding van het lid : naam, voornaam, lidgeld ( volgens status ) 2013 !!!
ANPCV Nationaal vraagt € 17,00 lidgeld voor de effectieve leden. ANPCV Oostende draagt
hierbij nog steeds zoals in het verleden € 1,00 voor zijn leden bij.
Een steunend lid kan géén financiële als materiële tegemoetkoming van de club genieten.
Bijdrage
Bijdrage
Bijdrage
Bijdrage

lidmaatschap Effectief lid ANPCV Oostende : € 16,00
lidmaatschap Sympathisant lid ANPCV Oostende : € 30,00
lidmaatschap Cadet lid ANPCV Oostende : € 8,00
Steunend lid ANPCV Oostende : € 5,00

Algemene Vergadering 2012
De Jaarlijkse Algemene vergadering van de Regionale ANPCV Oostende vindt plaats in het
clublokaal te Oostende, Dr.L.Colenstraat 8 op zondag 16 december.
Effectieve leden kunnen, indien ze dit wensen, een punt van belang op de agenda laten
plaatsen. Uiterlijk vóór 16 november 2012 (1 kalendermaand) moeten deze punten
schriftelijk bezorgd worden aan de Secretaris, Jan Bostyn.
Sympathisanten en Cadetten zijn tevens welkom op de Algemene Vergadering doch
hebben geen inspraak, noch stemrecht.
Timing: 10.00h opening lokalen voor de deelnemers AV en andere leden.
Mogelijk tot betaling lidgeld 2013.
11.00h stipt: Opening Algemene Vergadering.
Agenda: Dispositief 2012 door de Voorzitter & door de secretaris.
Financieel verslag van de Penningmeester.
Controle/goedkeuring commissarissen rekenplichtigen.
Verkiezing/Aanstelling bestuursleden 2013
Visie 2013
12.20h: Endex AV en …..
“Laat ons via de geijkte kanalen weten of u aanwezig zult zijn”!

Ik, ondergetekende ………………………... ( naam / vn ), effectief lid van ANPCV Oostende,
wens mij met dit schrijven kandidaat te stellen voor de bestuursfunctie als Regionale
beheerder.
Schrappen wat niet past (1)
* Voorzitter (1)
* Secretaris (1)
* Penningmeester (1)
Datum : ……….
Naam + Vn : …………………………….
Handtekening : …………..

ANPCV Oostende

Kandidatuur bestuurslid
Zoals ieder jaar kan een effectief lid postuleren voor een bestuursfunctie ( RUC).
Deze aanvraag moet gekend en schriftelijk bezorgd zijn bij de Secretaris, Jan Bostyn, en
dit uiterlijk op 18 november 2011 ( één kalendermaand )
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Beste leden,
Stilaan verlaat de zomer onze contreien. Stap voor stap worden de dagen korter wat ons langzaam naar
onze winterkalender brengt. Toch blikken we nog even terug op de al verlopen ANPCV zomerkalender.
De KORPSMAALTIJD
Op 15 augustus hadden we onze Korpsmaaltijd ( clubmaaltijd). Dit jaar werd er geopteerd, de maaltijd
te houden in de zaal “ Ten Stuyver” te Oostende. Met 93 deelnemers ( leden met partner ) werd het
een gezellige bedoening onder een stralende zon. Nathalie en Steve, de uitbaters, hadden hun beste
beentje voorgezet om alles naar onze wensen te laten verlopen. Een mooi met de gepaste kleuren
aangeklede zaal, het lekkere eten en de DJ die voor de muzikale noot zorgde, was de formule tot het
welslagen van dit gebeuren. Wat zeker voor herhaling vatbaar is.
De BOKKENRIJDERS EXPRESS
Met een 20 tal leden waren we aanwezig op de oefening “ Bokkenrijders Express “ . Dit weekend van
24-26 augustus werd georganiseerd door de ANPCV Leopoldsburg. Weeral kregen we een oefening vol
diverse activiteiten voorgeschoteld, voor alle leeftijden. Met als eindresultaat, dat onze regionale terug
de verdiende “Wisselbeker” in ontvangst mocht nemen. Deze, dankzij onze moedige en sportieve
clubleden. Het filmverslag via onze vrienden Bokkenrijders Leopoldsburg :
http://www.youtube.com/watch?v=H5X2NzOLfX4
Amfibie oefening OPPOSED LANDING , zesde editie
De grote finale voor dit jaar was natuurlijk onze eigen amfibie oefening ter land en ter zee “ Opposed
Landing 2012 “ te Oostende die plaatsvond op 7 -8 – 9 september en georganiseerd werd door onze
eigen regionale.
Ondanks de drukke ANPCV Nationaal – Kalender, konden we toch 8 ploegen ( 42 paps) deelnemers
verwelkomen. ANPCV Aalst – Antwerpen – Leopoldsburg – Limburg en 3 Para en vrije deelnames.
Het parcours werd kort gehouden, doch bracht een prachtig aanbod aan activiteiten voor onze moedige
deelnemers. Zoals :een boottocht in zee met een supersnelle RIBH ( 350 Pk ), een landing in de haven,
koorden en hindernispiste, granaatwerpen, roeien, knopen, herkenning, parcours schieten met Airsoft
wapens, doorwaden van een mijnenveld en nog veel andere amfibieoefeningen. Deze gevulde dag werd
traditioneel afgesloten met een grote BBQ in ons basiskamp ( Opposed Landing ) t’ BOSJOENCK.
De ploeg van de ANPCV Leopoldsburg , kon de zo beheerder wisselbeker ( meeste deelnemers )
meenemen naar het Kempenland.
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Na deze gevulde activiteiten, is het tijdelijk even rusten geblazen voor onze leden, doch niet voor het
bestuur en de werkgroepen.
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De voorbereidingen aan onze winterkalender is al volop bezig. Zo hoort het ook voor een
Paracommando Vriendenkring.
We hebben trouwens nog enkele belangrijke activiteiten te verwerken:
De plechtigheid op 1 november ( met minibusjes naar Walcheren (NL) om de landing van onze
Commando’s te herdenken bij de bevrijding van de Schelde en het eiland Walcheren in 1944 ).
De plechtigheid op 11 november te Oostende ( Herdenking wapenstilstand )
De historische herdenkingsmars ter ere van de 101 Airborn Division ( USA) tijdens het beleg van
Bastogne in 1944 (Slag van de Ardennen). Datum van de mars wordt later gemeld ( december ).
De historische herdenkingsmars ter ere van de 82 Airborn Division (USA) tijdens hun diverse
aanvallen op de Duitsers tijdens het Ardennen Offensief in 1944. Datum: februari 2013.
Op 16 december hebben we dan de jaarlijkse “ Algemene Leden Vergadering” die doorgaat in
ons clublokaal ANPCV Oostende – Kust en Hinterland te Oostende.

Als bestuur proberen we deze activiteiten voor al onze leden, toegankelijk te maken, ongeacht de
leeftijd. Wel dient ieder zijn grenzen te kennen, wat we niet altijd willen toegeven.
Iets wat er vroeger werd “Ingebakken “: de Paracommando Spirit !!
Daarom beslist het bestuur om regelmatig bussen in te zetten voor het vervoer. Deze worden deels door
de club en deels door de deelnemende leden betaald. Samen uit, samen thuis. Echter inschrijven
betekent betalen. Om de vooropgestelde tarieven te kunnen handhaven naar de deelnemers toe worden
er in de toekomst geen rembours betaald bij afzegging of afwezigheid voor de geplande trip.
Dit smeedt banden van samenhorigheid en kameraadschap onder de leden Paracommando,
Sympathisanten en oud Korea veteranen.
De sympathisanten, zijn een groep mensen die op vrijwillige basis, hun sympathieën uiten tegenover
het Regiment Paracommando en hun Vaandel, door zich aan te sluiten bij onze ANPCV Oostende en blij
zijn deel te mogen nemen aan diverse activiteiten. Hun inzet wordt dan ook door de leden
Paracommando op prijs gesteld.
Onze Korea veteranen ( waarvan het 3 Bn Para te Tielen , hun Standaard en peterschap op zich hebben
genomen en tevens nu lid zijn van de ANPCV Nationaal), die destijds onder Belgische vlag in Zuid Korea
vochten, behoren nu ook in onze club kringen. We zijn terecht fier deze leden te mogen verwelkomen
in onze middens.
Om al deze leden samen te brengen, hebben we maar één RV punt: ons ANPCV clublokaal te Oostende.
Een plaats waar de wapenbroeders en de leden, onder een Paracommando geest, in een Paracommando
sfeer, gezellig stoere verhalen uit hun diensttijd kunnen verhalen en dit bij een natje en een droogje
aan onze bar.Onder het hoedend oog van onze Bar – Beheerder, Marcel Coudeville, een aanspreekpunt
voor velen!
Om dit alles te kunnen verwezenlijken is er een grote input nodig van onze “Werkende leden
“(Werkgroep).
Wat soms door velen wordt onderschat.
Daarom doen we een oproep naar helpende handen, onder onze leden. In elke club is er van alles te
doen ( helpen organiseren aan activiteiten, helpen aan de bar, helpen beheren van het clubmateriaal
en duizend en één klussen ). Voelt u zich geroepen ons daarbij te helpen, geef ons dan graag een
seintje.
Een club blijft maar gezond overeind als er een goede verstandhouding is tussen bestuur en de leden.
De PARACOMMANDO samenhorigheid siert onze club!
Als secretaris ben ik dan ook altijd bereid jullie vragen te mogen beantwoorden, ongeachte wat deze
ook mogen zijn.
Maar vragen kunnen ook beantwoord worden door een bezoek te brengen aan onze club site : www.
paracdo-oostende.be of via een mail aan de sec. of een zondagsbezoek aan het clublokaal, waar er ook
veel info op het prikbord te vinden is .
Groeten van de SEC

Met sportieve groeten,
Penningm. L. Geerolf
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Ondanks de steeds maar op ons afgeschoten en blijvende bewoordingen zoals crisis, besparingen,
slechte tijden en de daarmee gepaard gaande hoge brandstofprijzen verhogen wij de tegemoetkoming
in de brandstofonkosten vanaf januari 2013 van € 0,07/km naar € 0,10 /km voor deelname aan
oefeningen en plechtigheden voor zover deze op onze jaarkalender werden opgenomen. Uitgaande
altijd vanaf onze basis (clublokaal ) naar … , heen en terug en dit op basis van 3/3 2/3 en 1/3
bezetting. Hou er terdege rekening mee dat 3/3 voor ieder en ook voor de club aan te bevelen is.
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Over de oorsprong van de keuze van de
groene en rode kleur van onze baret.

ANPCV Oostende

Dat onze wieg uiteraard tijdens WO II Britse roots heeft is een vaststaand gegeven. Echter
op de vraag die velen onder ons zich stellen over de oorsprong van de keuze van de
kleuren van onze “ muts “ kunnen we elk voor zichzelf misschien een antwoord vinden in
onderstaande kanttekeningen. Ik zeg wel “ misschien” daar het niet uitgesloten is dat er
uiteraard onvolmaaktheden en ontbrekende zijn in deze historiek.
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Na Duinkerke, laat Winston Churchill de moed niet zakken en beslist hij raids te
ondernemen op de Duitse stellingen. Deze operaties moeten tevens volgens zijn mening
een aanmoediging betekenen voor het Britse volk en zijn bondgenoten.
Op 13 juni 1940 wordt een eerste eenheid opgericht , het 1°Commando, gevormd op
getalsterkte van een bataljon met uitsluitend vrijwilligers afkomstig uit 79 verschillende
regimenten en eenheden van het Britse leger.
Zowaar droegen ze het hoofddeksel van hun eenheid van oorsprong wat dus een
mengeling en kleurrijke verzameling was van petjes, Schotse mutsen, baretten
politiemutsen enz…
Bij de uitwerking van de structuur en over het toekomstig gebruik van de Commando’s
drong de noodzaak aan uniformiteit en een eenkleurig hoofddeksel zich op. Dit probleem
bleef tot in 1942 algemeen in alle andere eenheden van de Commando’s. Echter in die
tijd en vooral het 2°en 9°Commando in het bijzonder hadden dit euvel tijdelijk opgelost
door het gezamenlijk dragen van de Schotse muts. Wetende dat het 1°Commando bijna
uitsluitend opgericht was met vrijwilligers afkomstig uit Wales en een hoofddeksel
droegen met Schotse kenmerken, gaf aanleiding dat de bevelvoering van het
1°Commando dit niet als aanvaardbaar of wensbaar kon beschouwen ! Er werd door hen
beslist dat een baret beter voorkwam, het was immers moeilijk ze slecht te dragen, ze
was licht en gemakkelijk op te bergen in de broekzak indien noodzakelijk.
Welke kleur te kiezen ? Het zwart was reeds in omgang in het Royal Tank Regiment en het
wijnrood werd reeds gedragen door het Parachute Regiment. Een verscheidenheid aan
ideale kleuren had men onder de ogen in het door de leden van het 1°Commando
gedragen schouderkenteken.
Dit kenteken was oorspronkelijk ontworpen door de heraldische sectie van het
“ College of Arms “ en beeldde een groene salamander uit die door goudgele en
karmozijnen vlammen drong. Dat de groene kleur de meest opvallende van de drie was
gaf een niet moeilijk te beslissen doorslag.
Het type, stijl en kleur werden gekozen. Modellen werden vervaardigd naar gelang de
verschillende graden. Echter bood het originele model een afschuwelijke aanblik : een
ideale groene kleur doch voorzien van een rode pompon bovenop en een boord versierd
met rode en witte vierkanten. Na de nodige aanpassingen, beraadslagingen en richtlijnen
werd ze tot genoegdoening vervaardigd zoals de huidige groene baret.
Na goedkeuring van de bevelhebber van de ‘ Special Service Brigade ‘, Brigadier Bob
Laycock en mits akkoord van 1°Commando werd de groene “ muts “ uniek voor de
voltallige Commando Brigade.
De Brigadier Laycock besloot tevens dat het 1°Commando het eerst zou bediend worden
van zodra de voorraad beschikbaar was. Aldus geschiedde dat het 1°Cdo de groene baret
droeg alvorens in te schepen voor operatie ‘ Torch ‘, de ontscheping in Noord Afrika in
november 1942.
Voor duizenden jonge kerels die in de periode van het voorjaar 1941 tot begin 1944 dienst
genomen hadden in het Britse leger en de minder dreigende wending van een Duitse

invasie op eigen bodem werden de militaire taken en opleidingen een kwestie van sleur
en verveling.
Deels als gevolg daarvan concludeerde het War Office ( Britse ministerie van oorlog ) dat
marionettendiscipline in een democratie onbehoorlijk was en afbreuk zou doen aan de
vechtlust van de manschappen. Uiteraard genoten veel van de soldaten van die situatie.
Er waren echter ook duizenden soldaten die er allesbehalve tevreden mee waren.
Jonge kerels die er op gebrand waren mee te vechten. Zij snakten naar wat actie en
opwinding. In het voorjaar van 1942 kwam hun grote kans toen er vrijwilligers voor de
luchtlandingstroepen werden gevraagd.
Groot – Brittannië had besloten een strijdmacht van parachutisten in het leven te
roepen. Dit leidde tot de vorming van de 1ste Luchtlandingsdivisie met generaal-majoor Sir
Frederick ‘ Boy’ Browning als commandant. Hij was een legendarische figuur in het leger
en vooral berucht om zijn keiharde discipline.
De baretkleur werd rood, wijnrood of maroon genoemd en werd op 29 juli 1942 formeel
als hoofddeksel door de legerleiding ingevoerd.
‘Boy Browning’ was gehuwd met de Britse schrijfster Daphne du Maurier.
De legende wil dat de kleur van de baret van de Airborne Division / Parachute Regiment
als suggestie door de toenmalige echtgenote Daphne du Maurier aan de hand werd gedaan
om zijn parachutisten een rode baret te laten dragen, samen met een schouderinsigne dat
de Griekse held Bellerophon uitbeeldde, gezeten op zijn gevleugeld ros Pegasus.
Eén van de weinige keren dat ze buiten haar schrijfster status in de openbaarheid trad,
was in 1977 als weduwe van Browning om hem te verdedigen tegen het kwade daglicht
waarin hij gesteld werd in de film ‘ Een brug te ver ‘ over de slag om Arnhem.
Mochten er toch andere historische wendingen boven water komen aangaande de keuzes
van deze kleuren zullen we niet nalaten deze recht te zetten en te publiceren.

ANPCV Oostende

Tekst : L. Geerolf
Bronnen : De Pegasus brug
: De Commando Dagger
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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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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Adriaenssens
Andre
Billet
Billet
Bonjé
Boussy
Burggraeve
Buysse
Caestecker
Claeys
Claeys
Cleemput
Coppens
Cordy
Danhieux
De Bie
De Corte
De Vriendt
Decloedt
Decoster
Decroos
Dedeken

23 Denys
24
25
26
27

Deprest
Eerebout
Gallin
Geeraerd

Gerard
Antoine
Emille
Constant
Francois
Jean
Raphael
Paul
Alfons
André
Ronny
Alois
Lucien
Emiel
Viktor
Willy
Willy
Jan
Georges
Joseph
Marc
Noel

2011
1995
2002
2002
2011
2005
2004
1997
2009
2007
2008
2005
1998
2010
2010
2010
2008
2002
2006
2008
1993
2001

Hubert

2007 Commando / 3 Para

Nico
Roland
Daniel
Guy
Jean
28 Gheyle
Camille
29 Hallemeersch Roger
30 Hollevoet
Jacques
31 Hoofdt
Guy
32 Jeremias
Muys

33
34
35
36
37
2 Cdo / 17 Det. 1959 38
Commando 40-45
39
3 Para
40
41
3 Para
42
3 Para
43
44
45
1 Para / Kongo 1960 46
SOE
47
48
49
50
51
Basis Kamina '52-'54
52
Bty Para
53
Commando 40-45
54

Freddy
Alex
Georges
Roger
Raoul
Jeremias
Raymond
Andrea
Raymond
Isidoor
François
Louis
Noel
Eric
Arthur
Louis
Raphael
Georges
Oscar
Roger
Alphons
Juliaan

2006
1984
2003
2009
1996
2001
2010
1991
2002
1996
2009
1999
2002
1989
2007
2007
2005
1999
2006
1986
2009
2004

55 Van Oost

Georges

2012

2008
2009
2009
2006

56
57
58
59

Frans
Robert
Joe
Roger

2004
2008 Commando
1999
2002

2004

60 Vercruysse

Abdon

2007

?
2001
1998 3 Para
2001

61
62
63
64

Medard
Andreas
Camiel
Jos

2004
2000
2007
?

1 Para

Lambert
Lamiroy
Landuyt
Lingier
Malfait
Muys
Ohnemus
Racou
Reith
Reynders
Rosson
Scheurweghs
Sissau
Stainier
Tempère
Van Casteren
Van de Ponseele
Van Den Bussche
Van Houcke
Van Hulle
Van Malder
Van Nieuwenhove

Van Strijdonck
Vannieuwenhuyse
Vanobergen
Verbeeke

Vereecke
Vermaut
Vermote
Wils

SAS 42
3 Para
2 Cdo

SAS 42 - 45

1 Para

5 Esc. 1 Regt
Parachutisten

ANPCV Oostende

Soft Landings voor Zij die ons verlieten

8

Opdat wij onze overleden kameraden, leden van onze vriendenkring , niet willen vergeten
hebben wij sinds enige tijd het idee geopperd een R.I.P. memorial project op te starten
in ons clublokaal.
Niettemin is deze lijst onjuist. Opzoekingen naar de juiste naamspelling , jaar van
overlijden en gediende eenheid vergen veel tijd. Misschien ook ontbreken er ‘ troopers’
op deze lijst.
Help ons deze databank op punt te stellen zodat we het project kunnen verwezenlijken.
Luc Geerolf

FILATELIE EN 70 JAAR PARA’S EN COMMANDO’S - 60 JAAR REGIMENT PARA-COMMANDO
Op 8 mei 1942 werd in Groot-Brittannië een Belgische compagnie Parachutisten opgericht waarvan de naam nadien veranderd werd
in "BELGIAN INDEPENDENT PARACHUTE COMPANY". De bevelhebber was kapitein EDOUARD BLONDEEL.
Verschillende reorganisaties maakten dat de Belgische Parachutisten aanvankelijk ingedeeld werden in het "Belgian SAS Squadron",
nadien in het "Belgian SAS Recce Squadron" en uiteindelijk in het "1st Belgian SAS Regiment".
Na maanden intensieve opleiding werden de eerste Belgische SAS-manschappen ingezet in Frankrijk op 27 juli 1944.
De eerste opdrachten in bezet België werden uitgevoerd vanaf september 1944. Zij waren de eerste Belgische militairen die voet
zetten op Belgisch grondgebied. Op 1 april 1951 veranderde het SAS Regiment van naam en werd het 1ste Bataljon Parachutisten. Als
gevolg van herstructureringen binnen Defensie werd het bataljon ontbonden op 1 september 2010 en het vaandel werd overgedragen
aan de Special Forces Group op 5 september 2010.
Het vaandel draagt de vermeldingen : NORMANDIË - BELGIË — ARDENNEN — EMDEN - OLDENBURG.
Het 3e Bataljon Parachutisten ontstond uit het 3e Bataljon Para-Commando opgericht in Kongo in 1955. Deze oprichting was het
gevolg van het ontbinden van het Belgisch Vrijwilligerskorps voor Korea in 1955. Het 3e Bataljon Para zal het vaandel en de kentekens
van het Koreabataljon overnemen en zelfs een tijdje de “bruine muts” dragen. In 1959 ontving het bataljon de wijnrode muts maar
behield de kentekens van het Koreabataljon.
Het vaandel draagt de vermeldingen: IMJIN – HAKTANG-NI - CHATKOL – VELDTOCHT VAN KOREA 1951-1953.
Op 7 juli 1942 werd, onder leiding van kapitein G. DANLOY, de "4th TROOP of the Nr 10 INTER-ALLIED COMMANDO" opgericht, een
nieuwe Belgische gevechtseenheid. Na doorgedreven oefenkampen werden de eerste Belgische Commando's ingezet in Italië op 13
december 1943. Na operaties in Joegoslavië in 1944, kwamen de Belgen in oktober 1944 België binnen.
Een belangrijke opdracht was hun inzet ter verovering van de Oosterschelde en het eiland Walcheren op 1 november 1944, teneinde
de haven van Antwerpen operationeel te krijgen. In september 1945 veranderde de eenheid van naam en werd Regiment
Commando, vervolgens Bataljon Commando op 1 april 1951 en uiteindelijk 2e Bataljon Commando in 1955.
Het vaandel draagt de vermeldingen: ITALIË — JOEGOSLAVIË - WALCHEREN.
Het 4e Bataljon Commando werd opgericht op 2 april 1959 in Kongo op de basis van Kitona. In april 1960 verhuisde het naar Rwanda.
Het werd ontbonden op 1 oktober 1962 en werd in 1970 reservebataljon van het Regiment Para-Commando.
De Anti-tank Compagnie ParaCdo, de Artilleriebatterij ParaCdo, het Recce Eskadron ParaCdo en het 3 e Lansiers-Parachutisten, het
Eskadron Gidsen en 14e Cie Genie ParaCdo zijn eenheden die als gevolg van herstructureringen actueel niet meer bestaan.
Na heel wat gedachtewisselingen werd in 1952 het Regiment Para-Commando opgericht. Later werd de naam gewijzigd in Brigade
Para-Commando. De diverse militaire operaties in Belgisch Kongo, Zaïre, Rwanda, de oefeningen onder leiding van de ACE MOBILE
FORCE en de vele manoeuvres hebben de Brigade Para-Commando in de loop der jaren eer en roem gebracht. Volgens velen
terecht.
Door de recente transformatie van Defensie zijn de 2 Cdo, 3 Para, Special Forces Group, het Trainingscentrum voor Parachutisten,
opgericht in 1945 en het Trainingscentrum voor Commando’s officieel opgericht in 1947, gehergroepeerd in de Lichte Brigade net als
het Bataljon 12de Linie Prins Leopold – 13de Linie.
De 70/60 verjaardagen van de oprichting van de Regimenten Parachutisten SAS en Commando’s in 1942 en het Regiment ParaCommando in 1952 worden aangegrepen om een kleurrijk tweetalig filatelistische herinneringsblad uit te geven. Het blad wordt
voorzien van de speciale postzegel “70/60” (zie onderaan) en door bpost afgestempeld met een gelegenheidsstempel.
De opbrengst van de verkoop gaat zoals steeds naar de v,z.w. Luitenant-generaal ROMAN.

Prijs van het herinneringsblad PARACDO: € 6,00 + € 3,00
port en admin. kosten
(Buitenland : € 5,00 kosten)
De speciale postzegel hiernaast, type MyStamp, kan ook afzonderlijk
bekomen worden aan de prijs van € 2,00/stuk.
Stuur uw e-mailadres naar em026@skynet.be en u ontvangt deze
mededeling in kleur.

ANPCV Oostende

Het herinneringsblad kan schriftelijk besteld worden bij Cdt b.d. MOONS Etienne,
Tarwestraat 15 te 8400 OOSTENDE (Tel: 059/438253) bij voorkeur door storting op
IBAN rek. nr. BE43 0000 8542 8001, BIC : BPOTBEB1 met vermelding van
“PARACDO” en het aantal exemplaren (en eventueel het aantal losse zegels)
volgens de modaliteiten hieronder. De verzending gebeurt vanaf 20 september
2012.
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Herdenking te Walcheren! 01 NOVEMBER 2012
Op 1 november 2012 gaat de herdenkingsplechtigheid te Walcheren door.
Kostprijs: €10,00 vervoer+ €25,00 catering  €35,00
Deelnemers beperkt! Maximum 32 paps VOL=VOL
Inschrijven via de barbeheerder / plechtigheden Marcel Coudeville
Enkel voor leden ANPCV Oostende (voorkeur wordt gegeven aan EFF SYM STEU

in die volgorde)

Inschrijven betekent ook meteen betalen op het ogenblik van het inschrijven en dit enkel
bij Marcel! Geen storting naar de club toe en/of andere afspraken!
Bij annulering en/of afzegging op gelijk welk ogenblik is dit onherroepelijk zonder
rembours van het inschrijvingsgeld.
Gelieve bij inschrijving uw keuze kenbaar te maken voor vlees of mosselen.
“ALL-IN” prijs catering: Hotel-Restaurant “De Burg” Ooststraat 5 te Domburg
Middag-Lunch: Broodjes boereham-kaas + koffie/thé
Eetmaal: Mosselen of vleesgerecht – frietjes – brood – salades (Drank voor eigen rekening)
DAGINDELING:
10.30u

Aankomst te Westkapelle voor “Herdenkingsplechtigheid” van de “United
Army 44” met toespraken en bloemenhulde.

VERTREK naar Domburg te 12.00u

ANPCV Oostende

12.30u
14.00u
14.45u
17.30u
19.30u
21.00u
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Aankomst Restaurant voor middagmaal
Vertrek naar de dijk voor de bloemenhulde aan de drie monumenten.
Vrije tijd in Domburg
Aankomst restaurant voor avondmaal
Vertrek huiswaarts
Aankomst clublokaal afscheid

Army & security gear
Outdoor & Survival tools
Jachtkledij & toebehoren
Luchtdruk- Pistolen & Karabijnen +
tools
Paintball- & Airsoft– wapens & tools
Belgische camo gear

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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ANPCV Oostende
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ANPCV Oostende

Oktober
5
26

Alternatief tweede klimdag te Marche-les-Dames
Alternatieve sprong te Schaffen(29/06)

November
1
11
15
23
24
30
December
16

Herdenking Walcheren
Herdenking Wapenstilstand te Oostende
Koningsdag Te Deum te Oostende
Ballonsprong te Schaffen
Plechtigheid "Lucien Welvaert" Evergem 14.30u
Alternatieve sprong te Schaffen indien 23/11 gecancelled is!
Regionale Algemene vergadering "ANPCV" Oostende Kust en Hinterland

Meer dan 1000 foto’s van de Opposed Landing op onze site in het Fotoalbum 2012.

www.paracdo-oostende.be

