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Woordje van de voorzitter
Beste vrienden,
Met het vallen van het blad hebben wij terug ook een aantal vrienden verloren.
Ik hoop voor hen dat hun leven hier de moeite waard was om te leven en dat zij voor hun
nabestaanden een bron van inspiratie en levenslust waren.
Voor ons Paracommando’s was het een voorrecht hun te hebben gekend en tussen hen te
hebben mogen leven.
Daarbij denken wij aan onze leuze “ Para’s nerver die, they only fly away ”.
Wij zullen hen altijd gedenken… “ We will remember them ”.
In naam van de club en de nabestaanden danken wij allen die konden aanwezig zijn op
hun uitvaartplechtigheid. Dit symboliseert onze verbondenheid met elkaar wat een
Paracommando zo eigen is.
De herinnering aan onze kameraden moeten wij koesteren. Daarvoor houden wij een “
memorial day ”. Een dag dat wij eens speciaal aan hen denken, een dag dat ze terug bij
ons zijn. De “ dag Lt. Beauprez ” is zo’n dag. Daar herdenken wij niet alleen Lt. Beauprez
maar eveneens al ons heen gegane kameraden.
Daar brengen wij niet alleen een groet en speelt de Last Post voor Lt. Beauprez, maar
ook voor al onze kameraden die ons ontgaan zijn.
In 2013 is dit op zaterdag 9 maart. Ik hoop dat wij dan terug massaal schouder aan
schouder mogen staan tijdens de plechtigheid en daarna met zijn allen de herinneringen
kunnen ophalen bij een drankje in ons lokaal.

Ik hoop jullie allemaal te kunnen begroeten op onze algemene vergadering op zondag 16
december 2012 om 11.00u. in ons lokaal.
Alvast prettige feestdagen gewenst.
Mijn Paracommando groeten.
Danny Lams
Voorzitter.
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Het jaar 2012 loopt ten einde en 2013 staat voor de deur.
We moeten ons terug in orde stellen met zoveel verplichtingen en stellen intussen onze
goede voornemens op.
Zo ook het vernieuwen van onze lidmaatschap. Hoewel zij het gehele jaar het niet onder
de markt hebben zijn het voor onze penningmeester “Luc” en onze secretaris “Jan” zeer
drukke tijden. Jullie kunnen deze drukte verminderen door jullie lidgeld te betalen via
overschrijving met duidelijke vermelding van jullie naam en voornaam. We hebben
immers meerdere koetjes die blaar noemen.
Op deze manier hebben beide partijen tevens een sluitend bewijs van betaling.
Het bedrag van het lidgeld blijft ongewijzigd op 17 euro voor het jaar 2013.
Zoals reeds enkele jaren geeft de Regionale Oostende nog steeds bij wijze van
nieuwjaarsgeschenk een vermindering van 1 euro op het lidgeld zodat maar 16 euro hoeft
te worden betaald.
Echter deze vermindering blijft enkel geldig tot en met 31 maart 2013. ( werkjaar )
Dus mannen wees er tijdig bij om je lidgeld te betalen wil je aanspraak maken op de
vermindering van 1 euro.
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De sterkte van een club
Door de stad Oostende, hebben we in de beginjaren van onze club (1983) ANPCV Regionale
Oostende, door toedoen van oud Burgemeester en erevoorzitter, de heer Julien Goekint, ons
mooie clublokaal verkregen.
Destijds werd deze locatie, door vele Oostendse verenigingen geheerd.
Doch werd deze ONS toegewezen.
Dit om onze Paracommando’s in een gezellige sfeer samen te brengen, onder de noemer
ANPCV Oostende-Kust en Hinterland.
Onder het wakende oog van de ANPCV Nationaal te Brussel.
Het openstellen van ons lokaal, vergaderzaal en de clubbar geeft onze leden de kans, gezellig een drankje
tegen een democratische prijs te benuttigen, bij een babbel onder wapenbroeders en sympathisanten.
Uiteraard dient dit in goede banen geleid te worden, door een verkozen bestuur.
Het bestuur ( Voorzitter/Secretaris/Penningmeester) beslistte, een transparant beleid te volgen om alle
leden dichter te betrekken bij het clubgebeuren.
Daarom werden er “Werkgroepen” gesticht ( Barbeheerder Barbedienden /Materiaal beheer/
Vaandeldragers/Juridisch adviseur/Veiligheid coördinator/ Rekenplichtigen en ANPCV adviseurs. Wel rekening
houdend, dat het bestuur ( Regionaal Uitvoerend Comité : RUC) de eindbeslissing en de mandaten en volle
verantwoordelijkheid dragen, tegenover de ANPCV Nationaal ( Brussel) en de Belgische wetgeving.
Deze verantwoordelijkheden leiden soms tot onbegrip of jaloezie, wat totaal niet nodig is.
Ieder lid in de club is een schakel in onze ketting.
Elke schakel is belangrijk zolang hij gesmeerd wordt en zijn kracht ( geloofwaardigheid) behoud, ongeacht
zijn status of functie.
Een zwakke schakel dient gesterkt te worden. Een verroeste schakel dient gekuist te worden. Een gebroken
schakel dient hersteld of vervangen te worden.
Op deze manier blijft een club verder bestaan!
Tenslotte zijn we een uitstervend ras, door de opschorting van de “Legerdienst”.Daarom is het onze plicht,
het voortbestaan van het Regiment ( of moet ik nu zeggen: de Lichte Brigade) Paracommando te promoten en
de jeugd te motiveren. Iets wat vandaag zeker geen gemakkelijke klus is!
Op deze manier kan het verder bestaan van de Paracommando’s en de ANPCV verzekerd worden.
Iedere afwijking of negatieve impuls, dient geremd te worden.
Het is onze taak, het bloed en de spirit van onze voorgangers te eren en te herdenken.

WIE HET VERLEDEN NIET EERD – IS HET HEDEN NIET WEERD!
ANPCV ( Amicale Nationale Paracommando Vriendenkring)
………………………………………………………………………………………………………………………….
Doel:
De vereniging hergroepeert de voormalige autonome verenigen: Vriendenkring der Parachutisten,
Verbroedering der Commando’s, Nationale en Regionale Paracommando Vriendenkringen en Verbredingen.
De vereniging streeft ernaar de korpsgeest der Paracommando eenheden, het burgerlijk leven verder levendig
te houden, zonder onderscheid van rang of anciënniteit.
Het levendig houden en het vereren der nagedachtenis van de oudgedienden der Para- Commando eenheden,
gesneuveld op het veld van eer of in bevolen dienst.
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Het scheppen en onderhouden van vriendschapsbanden tussen haar leden en de leden van elke gelijkwaardige
Nationale of buitenlandse verenigingen, waarvan de doelstellingen dezelfde zijn.
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Het werven van nieuwe leden onder gewezen Paracommando’s en militairen in actieve dienst, moet een
constante zorg zijn voor alle ANPCV leden .
De vriendenkring moedigt de organisatie van activiteiten aan die erop gericht zijn, de Paracommando “ Spirit”,
gevoelens van burgerzin en vaderlandsliefde,van kameraadschapen solidariteit in stand te houden en te
bevorderen onder alle leden met inbegrip van hun familie.
De SEC: Bostyn Jan

Crisis

…… Welke crisis ???????????

Het is een mooie dag in Oostende. Alle straten zijn leeg. Het zijn slechte tijden. Het zijn
zéér slechte tijden. Iedereen heeft schulden en allen leven op de poef.
Op een dag rijdt Jan, een welgestelde toerist, door Oostende en stopt bij een klein
hotelletje. Hij zegt tegen Danny, de eigenaar, dat hij graag de kamers bekijken wil, om
er misschien een kamer voor een nacht te huren en legt als onderpand 100 euro op de
toog.
Danny, de eigenaar van het hotel geeft hem een paar sleutels ……
-

Als Jan, de bezoeker, de trap op is neemt Danny de hoteleigenaar het geld, rent
naar zijn buurman, Patrick de slager, en betaalt zijn schulden.
Patrick neemt de 100 euro, loopt de straat uit en betaalt Fredje, de visboer.
Fredje neemt het geld en betaalt zijn rekening bij Armand, de visser.
Armand, op zijn beurt neemt het geld en rent naar de kroeg om zijn drankrekening
te betalen.
Willy, de kroegbaas, schuift het bedrag door naar een aan de bar zittende
prostituee, waarbij hij schulden had.
De prostituee rent naar het hotel om daar haar uitstaande kamerrekening van 100
euro te betalen.
Danny, de hotelbaas, legt het geld weer op de toog. Op dit moment komt Jan, de
toerist, de trap weer af. Hij neemt het geld van de toog en zegt dat de kamers die
hij bekeken heeft hem niet aanstaan. Hij verlaat het hotel in Oostende.

Niemand heeft iets geproduceerd, niemand heeft iets verdiend.
Iedereen is zijn schulden kwijt en ziet de toekomst met optimisme tegemoet.
Zo, nu weten jullie hoe het zit. Crisis ? Leve de crisis !
Edit / tekst :
Prospère de Volontair

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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1 November 2012, Herdenking Bevrijding Westkapelle – Domburg
’s Morgens vroeg, 4 minibusjes vol, 35 paps, samen onderweg naar Walcheren.
Om 10.30 hadden we rendez-vous aan de Liberty Bridge in het Polderhuis ( dijk- en
oorlogsmuseum ) waar we zoals bij de vorige edities zeer goed ontvangen werden. De
Liberty Bridge bij het Polderhuis in Westkapelle staat steevast centraal tijdens de
herdenking van zowel de militaire als burgerslachtoffers die bij de bevrijding van
Westkapelle gevallen zijn. Al zeer snel werd het een puzzel van rood – groen , Britse,
Noorse, Nederlandse, een afvaardiging van het 2 Bn Commando en anderen, allen
toegenegen medestanders om de bevrijding van Walcheren te blijven herdenken.
Collega’s van de Regionale Brabant en zeer zeker de Regionale Antwerpen waren sterk
vertegenwoordigd. Tevens dank aan de vrienden van de Regionale Antwerpen dat zij ons
deze herdenking hebben doen leren kennen en deelachtig maken in, deze enerzijds
herinnerend aan harde tijden, doch ook in een mooi en plechtig moment van
verbroedering.
Een korte toespraak werd gegeven door Lt Col J.M. Slack ( Royal Marines Commando )
“We gedenken alle kameraden die stierven in dienst van hun land voor
rechtvaardigheid en vrede en wiens herinnering wij zullen koesteren. Hun
nalatenschap aan ons is de vrijheid die zij hebben veroverd met hun moed,
kameraadschap en toewijding voor hun opdracht.
Ze zijn niet oud geworden zoals wij die zijn achtergebleven. Leeftijd zal hun niet
uitputten noch de jaren zullen hen veroordelen. Wanneer de zon ondergaat en weer
opkomt zullen we hun gedenken.
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Na de plechtigheid te Westkapelle werd tevens te Domburg aan het monument de nodige
eer bewezen aan de deelname van indertijd de Belgische commando’s.
Belgische en Noorse commando’s namen als onderdeel van 41 Royal Marine Commando
deel aan de landing bij Westkapelle op 1 november 1944. De opdracht van de eenheden
was het veroveren van de strook van Westkapelle tot aan Breezand. Zij moesten daarbij
de kustbatterijen bij Westkapelle, Domburg en Oostkapelle uitschakelen.
Op 4 november kwamen de Belgische en Noorse eenheden in Domburg aan. Zij schakelden
daar enkele kustbatterijen uit en zuiverden de omgeving van Duitse militairen waarbij
vele slachtoffers zijn gevallen.
De verplaatsing in peloton verliep vlekkeloos mede dank aan de tamboer Luc Kyndt,
dewelke ook met koperen klanken de bloemen neerlegging opluisterde.
Last but not leaste .Een gezellig samenzijn gevolgd door een mosselfestijn is altijd 
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Edit / Tekst
Luc Geerolf

~ Dag BEAUPREZ ~ Herdenking met eerbetoon ~ Lunch ~

Zaterdag 9 maart 2013
Programma :
10.55u. – Verzameling aan het Stedelijk kerkhof, Stuiverstraat Oostende.
11.10u. – Vertrek in stoet naar de grafsteen van Lt. Beauprez.
11.15u. – Opstelling aan het graf van Lt. Beauprez.
Toespraak door de ceremoniemeester van de Stad Oostende.
Krans neerlegging en eerbewijzen.
Defilé van de leden voor Koreaveteranen, familie en stadsbestuur.
Uitnodiging aanwezigen voor een drink in het clublokaal.
12.45u. – Lunch voor de ingeschreven deelnemers.
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Inschrijving voor deelname Lunch :
Kostprijs lunch : € 12,00
Uiterste datum van inschrijving en tevens afsluiting : donderdag 28 februari 2013
Via storting op rekening : BE78 0001 4934 0186 ANPCV Oostende.
Vermelding van naam, voornaam en aantal deelnemers.
Of cash, en dit enkel aan de barbeheerder Marcel Coudeville.
Tevens ook afsluiting van betaling hier op donderdag 28 februari.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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ANPCV Oostende

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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“ SURVIE “ 13 Detachment ~ 6 BN Commando ~ 07 aug. – 16 aug 1959
De uitdaging is zeer ruim want zowel als individu en als groep wordt men fysisch en psychisch op de
proef gesteld.
Overleven is meer een kwestie van moreel en energie dan van eigenlijke fysieke kracht.
De psychose van het individu die tot extremen leiden kan tegen de logica en het gezond verstand in,
moet uitgeschakeld worden.
Van ’s morgens tot ’s avonds marcheren, alleen met het doel een lange afstand af te leggen, zal de
mens dood van honger achterlaten omdat hij geen tijd vindt of besteedt aan het zoeken van een
surrogaat die hem zouden toelaten in leven te blijven.
De kwestie van rust is onontbeerlijk en van primordiaal belang. Men moet zijn krachten sparen,
hindernissen ontwijken, onnodige bewegingen beperken. Nutteloze woorden vermijden. Slaap is
ook afhankelijk van het karakter, de fysische toestand en de handigheid om een schuilplaats te
ontdekken en een zo comfortabel mogelijk rustbed te maken.
Wijze woorden en interpretaties na proefondervindelijk tijdens de moederraid der raids
uitgesproken door de grondlegger ‘ Militis ‘ en meegegeven aan hen die ………………
Een stick van 15, snel maar kordaat het vliegtuig verlatend in de voorziene nooddril bij een simulatie
van een vliegtuig in vermeende nood !
Zij zullen, gedurende 10 dagen, een afstand van +/- 120 km dienen te overbruggen, afwisselend in
een terrein van savannes doorspekt met wouduitlopers gevolgd door alweer savannes en …...
Een onbekende marsroute zonder zicht op enig dorp, een menselijk wezen, een weg / piste of enig
ander teken van beschaving.
Beschikkend over een machete, kompas, vuurpijlen, stoffen signalisatiebakens en een teamvlag.
Individueel torst elk zijn bergham,een slaapzak, ...., …, 2 veldflessen, een zakmes, gamellen, zout ,
kinine / halazone tabletten en persoonlijk wapen met 30 patronen.
Geen reservekledij, toiletgerief noch voeding en sigaretten. Een noodrantsoen is een uitzonderlijke
morele ballast met zicht op mislukking bij opening ervan.
Uitzonderlijk kan ik tijdens het schrijven van dit artikel tijdelijk beschikken over de volledige en
originele, nog steeds na 53 jaar goed bewaarde notities van Alfons Van der Maelen, ADC op rust en
tevens lid van ANPCV Oostende.
Alfons, lid van het 13 Detachment – 6 Bn Cdo, beëindigde succesvol deze survie raid
( 07 aug – 16 aug 1959 ) als ploegoverste van team 16.
Uit het volledige bijgehouden dagveldboek filterde ik vervolgens verschillende dagverslagen.
Merk op uit het kaartfragment dat deze totaal verschilt met wat anno 2012 een kaart te bieden
heeft. Een kompas, kennis, doorzetting en gezond boerenverstand waren de wapens om deze
uitdaging tot een goed einde te brengen.

ANPCV Oostende

Dag 1 : 07 augustus 1959
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Wekken : 03h45
Sprongparade : 05h00
Opgestegen : 06h35
Sprong : GO : 07h40
Vertrek van DZ : 08h30
De ploeg wordt verdeeld in 3 cellen respectievelijk onder het bevel van
1SM (…) en 2 korporaals (…) , (…)

DZ

Dag 2 : 08 augustus 1959
Vertrek vanuit het bivak om 06h45
Ontmoeting met een andere survieploeg rond 09h30.
Boom met apenappels gevonden. Ze waren rijp doch na
het eten ervan werden verschillende mensen ziek.
We trachten zo dicht mogelijk het ‘ Survolpunt ‘ te
bereiken. ( Controle overvlucht van Harvard op punt ‘S‘)
Rust tijdens de middag. Schot van ( soldaat … ) Hij doodt
een duif.
Om 14h30 aankomst op bivak en ontmoeting met een andere survieploeg. ( Olt. …)
Ploeg van (…) op jacht. Ploeg van (…) en (…) water halen en de bivak inrichten.
15h15, Kpl (…) komt met een prooi tevoorschijn. Een aap van +/- 1,5 kg.
Het is feest in de bivak. (Soldt …) ontpopt zich als slachter. Enkele stukken worden verdeeld onder
de manschappen om soep te koken. De rest op de boecaneertafel. Opstellen van de wachtrol.
Dag 3 : 09 augustus 1959
Het vertrek wordt vertraagd door het achterblijven
van een jager. Opgave van soldaat …..
07h30 Vertrek - 08h.15 halte om alles klaar te maken
voor de survol. 09h15 Het vliegtuig passeert boven ons.
Groene vuurpijl. Alles OK.
Tijdens de mars hebben we een ontmoeting met een antiloop.
Geen geluk met het schieten.
12h40 Aankomst op bivak – water niet fameus – we
worden geplaagd door een plaag vliegen.
Op zoek naar een ander bivak.
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Gemarcheerd tot ongeveer 12h00. Even na het eigenlijke begin van de proef
( het overschrijden van de rivier MUKUYVE ) worden schoten gelost op een antiloop.
Geen succes – volgende keer beter.
Eerste bivak bereikt – rust tot 14h30.
Om 14h30 ploeg n° 2 ( 1 SM … ) op jacht
Ploeg n° 1 ( Kpl …) water halen en op visvangst.
Ploeg n° 3 ( Kpl …) hout aanhalen voor kampvuur.
Wachtlijst : aanvang van de wachtrol om 20h00
Consignes : - kampvuur aanhouden
- in geval van gevaar van buitenuit
de ploegoverste verwittigen.
Jacht en visvangst heeft niets opgebracht.
De avond en wacht verlopen kalm.
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15h00 Nieuw bivak gevonden. Water is excellent – klaar en stromend. Ploegen worden verdeeld
voor inrichten bivak , jacht en visvangst. Opgave van 2 mannen. Bij de anderen blijft de moraal
goed. De visvangst brengt op : 4 visjes. Opstellen van de wachtlijst.

11 augustus : opnieuw 2 man out wegens medische redenen. We kunnen enkele stukken vlees
bemachtigen van een andere ploeg. De ploeg bestaat nu nog uit 10 man. Iedereen vol goede moed.
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12 augustus : vertrek om 06h45. Richting 190°. Na enkele minuten marcheren wordt een varken
opgemerkt. Voor we kunnen schieten is het verdwenen. We volgen richting 180° tot aan de rivier
Kabuta. Pas de rivier overgestoken weerklinken schoten in de achterhoede.
09h30 Een varken wordt getroffen door soldaat (…) We volgen het bloedspoor tot zijn schuilplaats
gevonden is, waar het varken wordt afgemaakt. Gewicht +/- 150 kg.
Einde van de mars van vandaag. Het bivak wordt ingesteld – tafel gemaakt, vuur en de
beenhouwers aan het werk. Tegen 12h00 ligt het vlees op de boecaneertafel. Na een goede
maaltijd helpt iedereen mee om hout te verzamelen voor het kampvuur. Wachtrol
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16 augustus 1959
Laatste dag.
Vertrek vanuit bivak om 05h00. Aankomst op de Baan St-Walburge  Luala – 05h45 – zijn op tijd !
Opvang door Olt. (…) Op weg naar de verzamelplaats.

Daar aangekomen kolonne vorming en mars naar
de bevoorradingsplaats, afstand +/- 10 km.
Op de bevoorradingsplaats wordt eten uitgestald op tafels – de ogen worden groot – water komt in
de mond. Vorming van de pelotons  Drilloefening !

Foto’s
andere

Anno 1980 en jaren. Ik herinner mij ‘ stijf in geef acht staand ‘nog goed je bureel, voor een soldaat
weliswaar niet altijd de ‘ happy place to be ‘, doch een klein Afrika museum en een verrijking voor
het oog. Het was mij een voorrecht de volledige notities te kunnen lezen en herlezen.
Tevens willen we je bedanken voor het ons laten delen in vervlogen maar niet vergeten memories.
Bronnotities : Alfons van der Maelen
Kaart + Foto’s : Alfons van der Maelen
Foto’s andere : survie raid 1960
Tekst : Luc Geerolf
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Tijdens de drilloefening wordt het eten opgeladen op de voertuigen en deze vertrekken ………
Einde van de drilloefening. Opnieuw vorming van de kolonne. Voorwaarts mars ……………..
Nieuwe halteplaats na +/- 5km. Terug tentoonstelling van het eten, …, nu kijkt iedereen
wantrouwig.
En - vorming van de pelotons – en – drill !
Na enige tijd wordt de drilloefening stilgelegd op bevel van de korpsoverste Maj. (…), zelf een
deelnemer aan de survie.
En nu maar eten !!
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Expat { Expatriat } Ex : uit / buiten Patria : vaderland : Maurice De Vulder
Maurice De Vulderwerd geboren in Denderhoutem op 25 december 1922.
Zijn vader emigreerde naar Canada ( Winnipeg ) in 1928 gevolgd door zijn echtgenote in
1929. Nog een jaar later werden Maurice samen met zijn jongere broer te Antwerpen
ingescheept om zich bij hun ouders te voegen.
Maurice was toen 8 jaar en zijn leefwereld was tot dan toe beperkt gebleven tot zijn
grootouders in Denderhoutem. Tijdens de overtocht over de Atlantische oceaan ontdekte
hij allerlei nieuwe dingen. Hij vertelde later hoe hij mensen zout op hun eten zag
strooien met een busje, iets wat hij niet kende. Toen iedereen van tafel was verdwenen
nam Maurice zo een busje en probeerde dat uit op zijn bord. Hij strooide maar door en
bedierf zo zijn maaltijd. “ I had learned my lesson “ vertelde hij later glimlachend.
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Bij het uitbreken van de tweede wereldoorlog
telde hij 18 lentes.
Hij bood zich, zoals zoveel jongeren, als
vrijwilliger aan bij het Canadese leger, maar
werd geweigerd omdat hij “ te klein en te jong “
was. Weinige tijd later zag hij in de krant een
advertentie van het Belgische vrijwilligersleger.
Maurice meldde zich en werd zonder verdere
problemen aangenomen.
Na een eerste training in Canada , kreeg hij een
verdere doorgedreven opleiding als parachutist. In
1943 maakte hij deel uit van het 5°Belgische SAS
( Special Air Servive ) eskadron, dat in actie trad
vanaf 16 augustus 1944. Ze werden ’s nachts in Frankrijk achter de vijandelijke linies
gedropt om de terugtrekkende Duitsers te hinderen en tevens om informatie te
verzamelen aangaande de Duitse posities. Later werd hij geparachuteerd in de omgeving
van Peer ( Limburg ) voor een gelijkaardige opdracht. Tegen oktober 1944 was het gedaan
met de droppings. Het eskadron werd gereorganiseerd tot een gemotoriseerd
verkenningseskadron dat zijn uitvalsbasis te Tervuren had.
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5° Belgische SAS eskadron, met op de 1°rij ( zittend ) 4°van links
Kolonel Blondeel en uiterst rechts sergeant Maurice De Vulder.

Na de capitulatie in mei 1945 werd de eenheid vervolgens ingezet voor contraspionage
opdrachten. Maurice werd gestationeerd in Flensburg (grensgebied Duitsland – Denemarken).
Zijn groep nam deel aan de arrestatie van admiraal Doenitz in juni 1945.

Na het beëindigen van de oorlog waren de vrijwilligers nog een tijdlang stand-by in
Engeland. Maurice verliet Engeland in 1946, samen met zijn Schotse echtgenote, Ann Jane
Gillmour die hij tijdens zijn opleiding in Galston had leren kennen. Ze woonden een tijdje
in Winnipeg en vestigden zich later in 1949 in Atikokan, Ontario. Daar werkte hij mee aan
de drooglegging van Steep Rock Lake om de grote voorraad ijzererts dewelke er zich
bevond te ontginnen. Tot zijn oppensioenstelling in 1978 zou hij in de ijzerertsmijnen
werkzaam blijven.
In september 1995 was Maurice op bezoek voor een herdenking naar aanleiding van de 50°
verjaardag van de wapenstilstand, die overal in de wereld het jaar voordien werd
herdacht. De Belgische overheid had echter geen uitnodiging gestuurd naar de “ expats “
. Vandaar dat Maurice, een beetje geprikkeld, pas het jaar nadien aanwezig was.
In Meeuwen ( peer ) werd bijeengekomen rond het monument van Lt. Limbosch die in
1944 sneuvelde tijdens een opdracht waar ook Maurice aan deelnam. Tijdens deze
plechtigheid ( zie foto ) ……. samen met ……

Maurice overleed te Otikokan ( Canada) op 88 jarige leeftijd. Hij werd begraven op het
kerkhof van Little Rock in “ The Veterans Circle “ welke een herdenkingsplaats is voor
oorlogsveteranen .
De vele emigranten uit de eerste helft van de vorige eeuw verdwijnen stilaan uit het
beeld.
Noemenswaardig blijft het, zeker, als ze zich zoals Maurice op een bijzondere wijze voor
hun land van herkomst hebben ingezet !

Bron : LiNiAal
Culturele Vereniging Nieuwerkerke
Tekst / edit : Luc Geerolf
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Laat elk van ons bij het lezen van dit ogenschijnlijk veteranenverhaal zijn eigen jeugdig
enthousiasme van weleer koesteren. Niettemin moeten we bij het herbronnen van een
levensverhaal zoals dit van Maurice de ikonen blijven herinneren van hen die in zeer
onzekere tijden de bouwstenen waren van ons rood – groene ideaal.
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Ready Go !!

Jump !

ANPCV Oostende

Pathfinder Parachute Group Europe zal op zondag 6 januari 2013 een para drop uitvoeren
op de oorlogs-DZ te Bure-Tellin. Dit ter herinnering aan de Belgische en Engelse SAS die
daar in januari 1945 vochten en sneuvelden voor onze vrijheid.
Deze drop gaat samen met een kleine mars van +/- 8km. We starten te Tellin om 09.00u
om op DZ “Gloriette” aan te komen voor de drop om 10.30u. Na de drop gaan we samen
naar het Britse Parachutisten monument, +/- 2km, voor een ceremonie met bloem
neerlegging. Tevens betonen we ook ere aan het Belgische SAS monument met ceremonie
en bloem neerlegging. Vervolgens gaat de mars verder richting terug naar Tellin 3,5km. Er
wordt een drankje aangeboden door de burgemeester.
Er zullen SAS veteranen aanwezig zijn op dit gebeuren. 2 leden van ANPCV Oostende
springen mee. Luc Kyndt zal de ceremonie afwerken met de Last Post op trompet.
Iedereen is welkom voor dit gebeuren te Bure. Voor meer inlichtingen kunt U steeds
terecht bij Pieter en/of mailen naar casteleyn.pieter@hotmail.com .
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December
15
16

Mars 101 Airborne te Bastogne
Regionale Algemene vergadering "ANPCV" Oostende Kust en Hinterland

Januari
13

Nieuwjaarsreceptie te Oostende

De activiteitenkalender 2013 van ANPCV Nationaal is nog niet meegedeeld,
maar hier toch reeds een aantal gekende data:
23 –
09 –
18 –
24 –
15 –
20 –

02 –
03 05 –
05 08 –
09 –

2013:
2013:
2013:
2013:
2013:
2013:

Mars 82nd Airborne te Basse-Bodeux
Plechtigheid Luitenant Beauprez
Herdenkingsmars Red Bean te Oostende
Klimdag 1 te Marche les Dames
Regionale Clubmaaltijd te Oostende
Klimdag 2 te Marche les Dames

Allerhande foto’s terug te vinden op:
www.paracdo-oostende.be

