Nationale Vriendenkring ParaCommando Oostende-Kust en Hinterland
Stichtende Leden 40-45: Dedeken N. – Racoux A. – Burggraeve R.
Stichtende Leden: Sanctorum L. – Provoost B. – Bonnet I. – Panesi A.
Schoonooghe W. – Kpt-Cdt. b.d. Hollevoet J.
Erevoorzitter : Goekint J.
Erelid: Sanctorum L. – Hoofdt S.
Regionaal Uitvoerend Comiteit (RUC)
VOORZITTER

SECRETARIS

PENNINGMEESTER

LAMS Danny

BOSTYN Jan

GEEROLF Luc

voorzitter@paracdo-oostende.be

secretaris@paracdo-oostende.be

penning@paracdo-oostende.be

GSM 0499/327721

GSM 0491/255701

GSM 0472/221157

Website:

www.paracdo-oostende.be

Bankrekening:

IBAN: BE78 0001 4934 0186

BIC: BPOTBEB1

Regionaal Lokaal
Dr. L. Colenstraat 8
8400 Oostende

Openingsuren: alle zondagen van 10.00u tot minimum 14.00u

Lidgeld 2013
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: Verhulst Freddy - Casteleyn Pieter (reserve)
Coördinatie oefeningen: Geerolf Luc
Boetiek: Lams Danny
Schuttersploeg ANPCV Oostende: Maertens Gilbert
Rekenplichtigen: Oyaert Patrick , Remue Raf , Schoonooghe Willy

Woordje van de voorzitter
Beste vrienden,
Beste vriendinnen,

Ook dit jaar zullen er tal van plechtigheden…herdenkingen en activiteiten zijn waar wij,
en ik hoop ook jullie zullen aan deelnemen. Zie ook verder in ons tijdschrift. Het bestuur
zal terug inspanningen doen om een financiële tegemoetkoming te leveren aan de leden.
Echter beste vrienden ben ik zo vrij jullie opmerkzaam te maken dat enkel LEDEN recht
hebben op deze tegemoetkomingen.
Leden zijn diegenen die zijn ingeschreven als effectief en € 16,00 hebben betaald,
sympathisant die € 30,00 hebben betaald of kadetten.
Niet- leden kunnen echter geen aanspraak maken op een tegemoetkoming. Ook niet als
het gaat om een echtgenote of vriendin van een effectief lid.
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Mijn beste wensen aan jullie voor het komende jaar en aan allen die jullie dierbaar zijn.
Het nieuwe jaar werd reeds ingezet maar daarbij behoren toch ook onze wensen en onze
goede voornemens.
De verkiezingen, gehouden op onze algemene statutaire vergadering van 16 december
2012 heeft het bestaand bestuur bevestigd. Ik dank jullie voor het vertrouwen. Eveneens
dank ik alle mensen die zich in het voorbije jaar hebben verdienstelijk gemaakt op de ene
of andere manier.
Buiten onze penningmeester “Luc Geerolf” en onze secretaris “Jan Bostyn” wil ik toch
enkele mensen speciaal aanhalen zoals:
Dany Vanhauter voor het bijhouden van de website, lay-out van het boekje, affiches,
aankondigingen, enz…
Marcel Coudeville voor zijn betrokkenheid bij plechtigheden en activiteiten, barbeheer en
onze vertegenwoordiging bij het VOSVAMO.
Zijn echtgenote Anita Deschacht voor de mooie decoratie en versieringen aangebracht in
ons lokaal en dit telkens in verband gebracht met een thema eigen aan de periode van
het jaar. Voor het onderhouden van ons lokaal, het wasgoed, bar-dame….en zo veel
meer!
Tinneke Schalbroeck die op vele zondagen al om 06.30u in de weer is om tijdig achter de
bar te staan en dan laat in de namiddag haar zondag afsluit.
Coolman Lieve die altijd een helpende hand weet te geven.
Onze vaandeldrager Freddy Verhulst die alom tegenwoordig is en ook als chauffeur van
onze busjes samen met Ronny Cabbeke.
Onze hulpvaandeldragers Raf Remue, Pieter Casteleyn en George Van Thielen.
Siegfried Hoofdt en echtgenote Yvette voor hun inzet gedurende de vergaderingen van
het VOSVAMO.
Eric Mangodt voor het maken van het meubilair in onze nieuwe keuken, de ronde tafels,
spreekstoel, enz…
Jacky Goossens voor het ter beschikking stellen van zijn persoonlijk despatching uitrusting
ter aankleding van onze grote zaal. Mannequinpop is reeds aanwezig.
Ook mijn bijzondere dank aan de mensen van de werkgroepen die het bestuur bijstaan en
adviseren in het nemen van bepaalde beslissingen en die hierboven nog niet zijn vermeld:
Armand Panesi, Willy Schoonooghe, Roger Daenekindt, Didier Vandierendonck, Freddy
Verhulst, … ,...
Allen…hartelijk dank…!!
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Nemen zij geregeld deel aan een activiteit is het aangewezen zich lid te maken als
sympathisant waardoor zij dan ook genieten van de voordelen.
Mensen die €5,- hebben betaald en dus steunend lid zijn, kunnen OOK GEEN
tegemoetkoming krijgen waar de effectieve, sympathisanten of cadetten wel recht op
hebben. Door hun bijdrage hebben zij enkel toegang tot ons lokaal met de dranken aan
zeer democratische prijzen maar genieten verder van geen enkel voordeel.
Hiermee hoop ik dat de misvattingen hierbij enigszins zijn weg gewerkt.Mijn
Paracommando groeten.
Danny Lams
Voorzitter.

Wie kent het verhaal achter dit bierviltje?
Het werd gevonden op een rommelmarkt te Londen.
Herkent U dit bierviltje ? Bent U soms nog in het bezit van …
Alle info welkom …………….
 info naar Luc Geerolf
 info naar Luc Roose Kapt. OES , Training Center Schaffen
 info Kapt. Roose Luc: ( via Luc Geerolf )
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Dank bij voorbaat,
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Woordje van de secretaris
De oorsprong van de brigade Para-Commando gaat terug tot in 1942. In dat
jaar richtten de Belgische Parachutisten in Groot Brittannië, een compagnie
parachutisten op en een “ Troop” Commando’s.
Het begin van een meer dan zeventigjarige geschiedenis ten dienste van
België en zijn staatsburgers, zowel hier als in het buitenland. Dit in het
belang voor de vrede op onze planeet.
Het was een komen en gaan van kandidaat paracommando’s, paracommando’s en
ex-Paracommando’s. Wel dienden we allen onder hetzelfde wapen: De Para-Commando
Spirit. Een wapen dat uniek bleek te zijn, voor buitenstaanders soms onbegrijpelijk.
Dit wapen kon in alle weersomstandigheden of situaties ingezet worden. Het had geen
olie, munitie of wisselstukken nodig. Het woog niets en had geen beperkingen tot
draagkracht. Het zit gewoon tussen beide oren, in onze geest.
De “ Heilige geest van de Paracommando !
De Paracommando Spirit staat symbool voor : Kameraadschap , Samenhorigheid , Samenhorigheid in een clubleven ( ANPCV ),Verbondenheid, Plichtsbesef, Wederzijds Respect en
Discipline .
De enige manier om dit wapen kenbaar te maken naar de buitenwereld is het waardig
dragen van de Para-Commando baret. Is het nu tijdens plechtigheden, marsen, samenkomsten of clubactiviteiten, een goede paracommando is een gedisciplineerde paracommando op alle vlakken, zonder veel toeters of bellen.
Daarom hebben wij als bestuur van de ANPCV Oostende – Kust en Hinterland, de taak
onze club goed te leiden en te sturen.
Dit kan maar enkel goed gebeuren als alle leden correct de afspraken volgen.
Zoals: tijdig inschrijven voor activiteiten, de juiste formulieren correct invullen, regelmatig de info-verdeelpunten ( clubblad- club lokaal – website –telefoon of gewoon vragen)
raadplegen en zich houden aan vooropgestelde afspraken .
Tijdens de laatste Algemene Vergadering ANPCV Nationaal te 3Bn Para te Tielen , richtte
de Nationale Voorzitter zich tot de leden : Wie een vriend zoekt zonder fouten blijft
zonder vrienden !
Kortom mannen, houden zo. We zijn goed bezig, zouden sommige anciens zeggen.
De groeten van de secretaris en ik hoop jullie te mogen ontmoeten in ons clublokaal.
De SEC: Bostyn Jan

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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Boeg HMS Vindictive krijgt nieuwe stek op Oosteroever Oostende
In Oostende werd de boeg van het Britse oorlogsschip HMS Vindictive overgebracht van
haar vertrouwde plek aan de Demeysluis naar de loodsen van het Oostendse
havenbestuur. Na een grondige opknapbeurt krijgen de restanten van de Vindictive een
nieuwe stek op de Oosteroever. Op 24 mei zal er te Oostende een plechtigheid plaats
vinden waar ook onze regionale zal vertegenwoordigd zijn. Details later.
De bevoorrading van de Engelse troepen aan de Vlaamse kust door de geallieerden verliep
bijzonder moeilijk aangezien de overzetboten voortdurend door duikboten en de zware
kustbatterijen van de Duitsers beschoten werden. In de nacht van 22 op 23 april 1918
werd een eerste poging ondernomen om de haven van Oostende te blokkeren zodat de
Duitse troepen verplicht zouden zijn een andere uitvalsbasis te kiezen en de geallieerden
landinwaarts bevoorraad zouden kunnen worden. De aanval op Oostende mislukte echter.
De Duitsers hadden de seinpunten, zoals de boei van de Stroombank, weggenomen zodat
de Engelsen geen oriëntatiepunten meer hadden. Een aantal torpedoboten in combinatie
met de Duitse batterijen zorgden ervoor dat de oude Engelse kruisers Sirius en Brilliant,
de bedoelde blokschepen, beiden buiten de havengeul strandden.
Op 10 mei 1918 ondernamen de Engelse troepen voor de tweede keer een poging om de
havengeul van Oostende te blokkeren, dit keer met de verouderde kruisers Sappho en
Vindictive (gebouwd 1845), beiden hun ruim gevuld met beton. De H.M.S. Vindictive
voorop. De bemanningen waren overlevende vrijwilligers van de eerdere mislukte poging
in april dat zelfde jaar
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Niettegenstaande de waakzaamheid en voorbereidingen van de Duitsers was de verrassing
deze keer wel compleet ! Gesluierd door de mist en begeleid door Engelse motorboten en
vliegtuigen, voer de Vindictive de havengeul binnen. Het schip werd meteen door de
Duitse artillerie zwaar beschoten waarbij de schroef van de Vindictive zwaar werd
beschadigd.
De Engelsen slaagden er toch nog in om de Vindictive bijna dwars over de havengeul te
sturen. De kruiser dreef met de stroming uit de haven en liep op een zandbank buiten de
haven. Het zware schip zonk gedeeltelijk en de versperring was geslaagd. De Britten
telden 8 doden, 10 vermisten en 29 gewonden. Duitse duikboten van de UC klasse konden
echter nog altijd vanuit Brugge naar Zeebrugge of Oostende de zee op, tot in oktober
1918 de landmacht het terrein veroverde. De gezonken wrakken werden pas in 1921
geborgen. De operatie stond later model voor een soortgelijke raid te Saint-Nazaire
tijdens WO II.
De Vindictivelaan in Oostende, die tot mei 1919 de Keizerskaai heette, herinnert ons
vandaag nog aan deze gebeurtenis.
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Bronnen : divers
Edit tekst : Luc Geerolf

Geachte S.A.S.-S.O.E Veteranen en Vrienden ParaCommando.
Uit dankbaarheid en respekt voor onze Gesneuvelde Kortrijkse Parachutisten S.A.S - S.O.E tijdens
de oorlog 1940-1945 en Para-Commandos in Humanitaire Opdracht, vindt de jaarlijkse
herdenkingsplechtigheid plaats op de eerste zaterdag van de maand Mei. Wij herdenken op 04 MEI
2013 op het ere park van het St Janskerkhof Meensesteenweg te Kortrijk.

THE FIRST BELGIAN PARACHUTE SQUADRON S.A.S. Special Air Service.
Sdt Etienne Bataille.
Kpl Roger Carrette.
Sgt Raymond Holvoet.
Sgt Jean Melsens.

Neergestort te Whithington (GB) 18-04-1943.
Gesneuveld te La Chartre s/l Loir (FR) 09-08-1944 in Operatie Shakespeare.
Gefusilleerd te Zwolle (NL) 10-04-1945 in Operatie Timon.
Gesneuveld te Meeuwen (B) 10-09-1944 in Operatie Caliban.

GEPARACHUTEERDE AGENTEN S.O.E.Special Operation Executive.
Lt
Lt
Lt
Lt

Robert Deprez.
Alfons Delmeire.
Jacques Picquart.
André Schaepdryver

Neergeschoten boven de Westerschelde bij Hansweert (NL)Overleden 30-03-1944.
Geparachuteerd boven Spa ,onthoofd te Wolfinbuttel (D) op 07-06-1944.
Geparachuteerd te Lessen(B) Gesneuveld op 01-05-1942.
Geparachuteerd, onthoofd te Mauthausen(D) op 01-02-1945.

1 Bon PARACHUTISTEN in HUMANITAIRE OPDRACHT.
Sdt Romain Derveaux.

Bezweken aan zijn verwondingen te Kamina (Congo ) op 03-08-1960.

PROGRAMMA.
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11.00 uur -Opening van de plechtigheid bij de gedenksteen SAS-SOE Para-Commando.
- Spreekbeurt
- Naamafroeping - per naam word er ten teken van vrede en vrijheid een vredesduif gelost.
- Last Post.
- Bloemenhulde -Te Velde.
- Europese en Nationale Hymne.
12.00 uur Receptie in het Historisch stadhuis te Kortrijk aangeboden door het Stadsbestuur Kortrijk.
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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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“ Brigitte Friang “
~ Gekend door haar kleine gestalte, smal van taille, doch groots als dame ~
Geen afbreuk willend doen aan de talloze heldhaftige daden van vele Belgische vrouwen
tijdens de woelige jaren van WO II wil ik jullie toch laten delen in het volgende
levensverhaal.
Brigitte, geboren 23 jan 1924 in Parijs, vervolledigde haar middelbaar onderwijs toen haar
land brutaal werd binnengevallen door Hitler’s leger op 10 mei 1940. Ze verliet haar
burgerlijke omgeving op 19 jarige leeftijd om zich aan te sluiten bij het Franse verzet in
1943. Onder de roepnaam “ Galilée 2 “ kweet ze zich van haar taak in het vervoer van
top secret documenten en radio’s, het voorbereiden van clandestiene dropzones , het
decoderen van berichten en opvang van agenten.
Toen haar mentor “ Pierre Brossolette “ , SOE agent en tevens een van de beste
assistenten van Charles de Gaulle werd gearresteerd probeerde Brigitte Friang zijn
ontsnapping te organiseren.
Ze werd gearresteerd, verwond tijdens de schermutseling en na gemarteld te zijn
gedeporteerd naar het concentratiekamp Ravensbrück. Deze ervaringen worden verhaald
in haar boek “Regarde- toi qui Meures “
Ze overleefde één van de dodenmarsen ( 470 km gedurende 3 weken ) en woog na haar
bevrijding en aankomst te Parijs niet meer dan 26 kg.
Vol energie en passie profileerde en bekwaamde ze zich als journaliste, persattaché en
verslaggeefster voor radio en televisie. In de bewogen jaren ’50 was zij voor Frankrijk de
eerste vrouwelijke oorlogscorrespondente om de oorlog in Indochina te ontdekken.
Ze behaalde het Franse militaire parachutistenbrevet en was geliefd bij hen die wisten
wat “ green on – go “ betekende. In november 1953 sprong ze operationeel samen met
versterkingen tijdens operatie “Castor “ op het keteldal te Dien Bien Phu. Ze vierde er
haar 30°verjaardag tussen de para’s en Légionairs. Onder zwaar mortiervuur verklaarde
ze “ik leef mijn leven onder het uitstaan van doodsangsten.“

foto 1

foto 2
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Foto 3
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Foto 1& 2 : Na de afsprong en aan het werk te Dien Bien Phu.
In 1956 melde ze zich voor verslaggeving tijdens de Suez crisis ( met sprong : foto3), als
ook voor de journalistiek tijdens de zes- daagse oorlog in 1967 van Israël tegen Egypte,
Jordanië en Syrië in de Sinaï.
Kort daarna in 1968, tijdens de Amerikaanse oorlog in Vietnam was ze in de straten van
Saigon tijdens het Tet offensief. Tijdens deze oorlog werd Friang 2 keer door de Vietcong
gevangen genomen doch niet geschaad.
Na 1968 werd ze onafhankelijke journaliste en schrijfster van verschillende boeken.

Ze was de jongste ontvanger van de militaire titel van Cavalier in het Legioen van Eer.
Gedurende haar loopbaan en levenswandel werd ze verschillende keren gedecoreerd.
O.a. : de Nationale Orde van Verdienste ; de Rosette van Weerstander en het Oorlogskruis.
Brigitte Friang stierf op 87 jarige leeftijd in 2011.
Als schrijfster : Friang’s werk omvat onder meer Les Fleurs du Ciel ; Parachutes en
Petticoats ; Regardes-tois qui Meures ; L’Ordre de la nuit ; La guerre n’a pas de fin.
Vele van deze boeken zijn wel vertaald in het Engels doch nooit in het Nederlands.
Niettemin voor hen die de Franse en Engelse taal machtig zijn is het lezen van deze
boeken een must.

ANPCV Oostende

Bronnen : divers
Edit tekst : Luc Geerolf
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Riviercruise met de MS Rhein Prinzessin : 20 oktober ~ 24 oktober
Op vraag van menig lid om terug zoals in het verleden eens een meerdaagse uitstap of
kleine reis in clubverband te willen organiseren hebben wij deze vraag aan onze sponsor
“ Thalassa ● reizen & cruises ● “ voorgelegd dewelke volgende pakketreis op maat kon
aanbieden.
Ontdek de Rein aan boord van de MS Rhein Prinzessin in een ongedwongen sfeer.
Vaarroute :
Koblenz
Deze stad ligt aan de monding van de Moezel in de Rijn, hier vertrekt het schip.
Boppard
In een wondermooie omgeving, aan één van de mooiste oeverpromenades van de
Middenrijn ligt dit pareltje te wachten om ontdekt te worden door onze gasten.
Rüdesheim
Dit wijnstadje met middeleeuwse stadskern is gekend voor z’n authentieke “Weinstubes”
waar wijn wordt geserveerd in historische vakwerkhuizen. Wandel zeker even tot aan de
Drosselgasse, het hart van de oude stad, waar dikwijls live muziek wordt gespeeld tot in
de late uurtjes. Ook de Adlerturm (Adelaars-toren), een gedeelte van de stadsversterking
is bewaard gebleven en een bezoekje waard.
Mainz
De “Kaisersdom”, één van de drie grote romaanse kathedralen die langs de Rijn liggen, is
samen met de St. Stephanuskerk de belangrijkste bezienswaardigheid in het centrum. Er
zijn verschillende musea te bezoeken, waaronder het Gutenbergmuseum waar één van de
wereldberoemde bijbels tentoongesteld wordt.
Linz am Rhein
Jaarlijks bezoeken duizenden toeristen deze charmante stad waar de inwoners prat gaan
op hun levenslust en gastvrijheid.
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Het schip
MS Rhein Prinzessin van rederij Rivercruise Line AG staat gelijk aan klassieke elegantie,
vriendelijke bediening, ruime hutten, een smaakvolle omgeving en een groot zonnedek.
Dit alles biedt u een wereld van comfort.
Het schip heeft 4 passagiersdekken, een stijlvol ingerichte Panoramalounge met bar, klein
wellnesscenter met sauna, fitnesstoestellen en jacuzzi. Er is natuurlijk ook een leuk
zonnedek met ligstoelen.
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De hutten
Alle hutten hebben buitenzicht en zijn comfortabel en elegant ingericht. Op het
Neptundek hebben ze kleine vensters, op het Saturndek grote vensters en op het
Oriondek zijn er balkonhutten beschikbaar.
De badkamers zijn voorzien van douche en haardroger. De hutten beschikken uiteraard
ook over airco, radio, satelliettelevisie, telefoon, kluis en 220V wisselstroom.

Aan boord
Gedurende de cruise heerst een ongedwongen sfeer. Tijdens de Captain’s Evening wordt
gevraagd zich wat op te kleden. Formele avondkledij is niet verplicht. Gedurende de
andere avonden is de dresscode casual.
De boordtaal is Duits/Nederlands.
De munteenheid is €. Mastercard en Visa worden aanvaard als betaalmethode.
Roken is enkel toegestaan op het zonnedek.
Eten en drinken
Het vol pension omvat een uitgebreid ontbijtbuffet en ook over de middag is de maaltijd
in buffetvorm. Na de lunch is er koffie en thee voorzien. Het avondmaal bestaat uit
meerdere gangen en is met bediening aan tafel.
Leven aan boord
Er zijn gezelschaps- en kaartspelen mogelijk, er wordt een welkomstcocktail gegeven
door de kapitein en er is een dansavond met live muziek.
Prijzen per persoon
° Buitenhut Neptundek vooraan
° Buitenhut Neptundek
° Buitenhut Saturndek vooraan
° Buitenhut Sarturndek
° Balkonhut Oriondek

€619
€655
€679
€703
€727

Inclusief
° Welkomstcocktail van de kapitein
° Vol pension
° Dansavond met live muziek
° Vaar- en aanleggelden
° Toeristenbelasting
Inbegrepen extra’s
° Autocartransfert vanuit West-Vlaanderen naar Koblenz en terug met verschillende
opstapplaatsen
° Excursie Rüdesheim: Panoramische rit met Winzer Express gevolgd door wijn
proeven in de wijnkelder van Georg Breuer
° Excursie Mainz: Bezoek aan de kathedraal en het Gütenbergmuseum
° Fooien (EUR 30pp)
° Begeleiding door Thalassa Reizen & Cruises
° Drankenpakket bij de maaltijden (t.w.v. 90 euro pp)

Deze reis wordt volledig georganiseerd en begeleid door onze sponsor Thalassa Reizen.
Inschrijvingen en betalingen dienen voldaan te worden via Thalassa.
Een voordracht en infoavond is voorzien op 16/04/2013 om 20.00Hr in de sporthal
“ Schiervelde “ , Diksmuidsesteenweg 396, Roeselare 8800.
Voor verdere inlichtingen : Thalassa Reizen & Cruises (+32)059 802921
Vindictievelaan 6 B-8400 Oostende
E-mail : info@thalassa.be
www.thalassa.be
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Niet inbegrepen
° Verzekeringen & persoonlijke uitgaven

11

Het Peloton Training

ANPCV Oostende

Het Peloton Training
(PlTrg) van het
Trainingscentrum
Parachutisten (TrgC Para)
beschikt over een beperkte
verzameling wings in
dispersal (break- en
briefingroom) en wenst
deze verder aan te vullen.
Daarom had ik graag een
beroep op jullie willen
doen. Hebt u ergens op
zolder of in een vergeten
lade nog wings liggen
waar u niets mee bent?
Bent u bereid deze voor
een vriendenprijs weg te
schenken?
Alvast hartelijk bedankt.
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Kapt ROOSE
Trainingscentrum voor Parachutisten
Peloton Training
Kw Olt Devignez
Kazerne 0
3295 Schaffen- Diest
Luc.roose2@mil.be

Luc ROOSE
Kapitein
OES

www.pelotontraining.be

Kapitein Roose Luc ( staand 1° van links ) is tevens effectief lid van ANPCV Oostende.

IN THE FOOTSTEPS OF THE 82ND AIRBORNE DIVISION
Following the steps of the 505th Parachute Infantry regiment
551st parachute Infantry battalion
Deelname ANPCV Oostende :
Jean Laurent – Wendy Laurent – Ronny Cabeke – Valère De keyster
Jan Bostyn – Freddy Vercaemer – Siegfried Hoofdt – Eric De Zutter –
Freddy Vandervorst – Freddy Verhulst – Benny Aelbrecht – Luc
Geerolf en onze vrienden van Gent : Noël Maes en Didier Albert.
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Frisjes, gladde wegen, vals plat en zweet, kortom we hebben er van genoten !
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~~ INFO allerlei ~~
Gelieve deze activiteiten met volgende data te willen noteren :
Veteranendag : 07 april 2013
Zondag 7 april 2013 : herdenkingsplechtigheid Veteranendag te Oostende.
RV: Stedelijk monument aan Sint Petrus en – Pauluskerk ~ Timing : Hr.10 30
Tevens na de plechtigheid wordt er een maaltijd aangeboden in het clublokaal.
Inschrijvingen noodzakelijk. Kostprijs leden : € 12,00 - Niet –Leden : € 15,00
Deze info werd reeds verspreid in het clublokaal en via de digitale nieuwsbrief.
Echter bij het ter perse gaan van deze editie en de verzending ervan komt 7 april kritiek
dichterbij. Uiterste datum van deelname en betaling : dond. 4 april ASAP !!

Voordrachtavond Congo reizen.
In samenwerking met Thalassa en Asteria Expeditions wordt op vrijdagavond 19 april om
Hr.
, in het clublokaal een voordrachtavond gehouden inzake reizen naar Congo op
maat. Geen inschrijvingen noodzakelijk. Vrije toegang.

Korpsmaaltijd : 15 augustus 2013

ANPCV Oostende

Traditioneel houden we in clubverband onze korpsmaaltijd op 15 augustus.
Zoals vorig jaar opteerden we ook dit jaar om dit feest te laten doorgaan in feestzaal “
Ten Stuyver “ Stuiverstraat 357. Oostende, 8400.
Deze korpsmaaltijd is voorbehouden voor alle leden van ANPCV Oostende (EffectiefSympathisant – Cadet en Steunend lid ) met partner.
Vorig jaar konden we bogen op 93 deelnemers. We hopen dit jaar uiteraard jullie
terug te mogen ontvangen en tevens het deelnemersveld te zien groeien.
In de volgende editie 3/2013 zullen de details gepubliceerd worden met de
bijbehorende inschrijvingsmodaliteiten.
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Pre- digitale tijdperk
Velen herinneren zich nog zeker het pre- digitale tijdperk waarbij eenvoudige hebbedingetjes van
thuis je konden helpen op het terrein. Voor de ene was dit een Zwitsers zakmes voor de andere een
zippo, misschien zelfs voor enkelen een kleurenfoto van hun lief.
Anno 21st eeuw kunnen we gps’n, scrollen, zappen, surfen, e-mailen, internetten, face-booken,
twitteren, chatten en ik heb waarschijnlijk nog ontelbare “ nieuwe “ alom ingeburgerde en
vanzelfsprekende uitdrukkingen vergeten.
Langs herens wegen zag het paard in de weide ons afkomen en draalde reeds naar de
prikkeldraadomheining. We bleven staan, voederden hem met een weinig gras, aaiden zijn hoofd en
spraken hem wat onschuldige woordjes toe.
Nu krijgt het edele dier een “tablet” voor zijn hoofd gehouden om hem te vereeuwigen, krijgt het
op het eigenste moment verschillende ringtones te horen en streelt de duim niet meer de witte bles
daar deze verankerd is aan de toetsen van gsm, i-phone, smartphone en andere .......

Was het beter ? Ja/Neen. Het was anders maar veel minder stressie en veeeeel meer tijd over.

ANPCV Oostende

Tekstedit :Prospère de Volontaire
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ANPCV Oostende

April
7
12-13

Veteranendag te Brussel
Raid de Logne (reg. Luik)

Mei
04
17
18
24
24
??

Plechtigheid SAS/SOE te Kortrijk
Grondtraining & Eerste Sprong te Schaffen
3de Mars RED BEAN (info binnenin deze uitgave)
Eerste Klimdag te Marche-les-Dames
Inhuldiging HMS Vindictive
Golden Spike

14

Tweede Sprongdag te Schaffen

06
21

Challenge Phyfferoen – Open Door te Menen
Nationale Feestdag

Juni
Juli

Augustus
15
24-26
September
6-8
07
13
14
20
28

Maaltijd Oostende Kust en Hinterland
20ste Bokkenrijders Express
Oefening Opposed Landing te Oostende
Raid de Crêtes te Malmedy
Alternatieve sprong te Schaffen(17/04)
Raid Caliban
Tweede Klimdag te Marche Les Dames
St-Michel te Parijs

Oktober
11

Alternatieve sprong te Schaffen(14/06)

November
11
15

Herdenking Wapenstilstand te Oostende
Koningsdag Te Deum te Oostende

December
15

Regionale Algemene vergadering "ANPCV" Oostende Kust en Hinterland

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

