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Lidgeld 2014
Effectieve Leden............................................................ 20
Kadetten ...................................................................... 8
Sympathisanten ............................................................. 30
Steunende Leden ............................................................ 5
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Regionale werkgroepen
Bar en feestelijkheden: Plechtigheden en herdenkingen: Materiaal en magazijn beheerder: 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
Coördinatie oefeningen: Geerolf Luc - Bostyn Jan
Boetiek: Lams Danny
Rekenplichtigen: Oyaert Patrick , Remue Raf , Schoonooghe Willy

Woordje	
  van	
  de	
  voorzitter	
  
Beste vrienden paracommando’s, beste sympathisanten,
Hierbij wens ik jullie en eveneens jullie dierbaren een jaar met kameraadschap,
vriendschap, liefde en vooral een goede gezondheid. Hierbij wil ik even een citaat
aanhalen, namelijk: Wie gezond is wenst duizend en één dingen, wie ziek is wenst één
ding.
Op de algemene vergadering van zondag 15 december 2013 is gebleken dat jullie het
volste vertrouwen hadden en nog steeds hebben in het huidige bestuur.
Wij danken jullie daarvoor.
Terug zullen wij ons inzetten voor de goede werking van het clubgebeuren.
Ik dank van harte onze leden die in het voorbije jaar zich belangeloos hebben ingezet en
hoop terug op hen te kunnen rekenen. Versterking van deze rangen zijn van harte
welkom…!!!
Wat mij telkens verbaast wanneer ik per toeval in gesprek raak met oud para’s,
commando’s of paracommando’s dat veel van deze mensen het bestaan van onze club of
de vriendenkring in het algemeen niet kennen. De gemiddelde leeftijd van onze clubleden
wordt er niet jonger op. Maar misschien is juist de vroege senioren leeftijd, in de
volksmond “ midlife crisis “ genaamd dewelke veel mensen een extra boost en wat ruimte
geeft om terug een tweede jeugd te beleven. Opnieuw de draad oppikken waar ze met
hart en ziel voor hebben gestaan doch voor gezin, familiale of beroepsreden dit leven
hadden moeten opzij zetten. Eens paracommando…altijd paracommando.
Daarom, beste vrienden, vraag ik aan jullie om zich bekend te maken en de vriendenkring
uit te dragen zodat meer gewezen of nog in dienst zijnde paracommando’s de weg naar
onze vriendenkring weten te vinden.
Ik hoop jullie allemaal te kunnen begroeten op één van onze plechtigheden, herdenkingen
of een activiteit en daarvoor verwijs ik naar onze activiteitenkalender.
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Mijn paracommando groeten.
Danny Lams
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Verslag	
  algemene	
  ledenvergadering	
  van	
  zondag	
  15	
  december	
  2013	
  
Zoals gewoonlijk opende de deuren van ons lokaal zich om 10.00 uur.
Een 86 leden paracommando’s en sympathisanten verzamelden zich in de grote zaal waar
om 11.00 uur de vergadering aanvatte.
Voor velen de gelegenheid om wapenbroeders te ontmoeten en om hun lidmaatschap in
orde te brengen.
De voorzitter, Danny Lams, opende de vergadering met een klein verwelkomingswoordje
waarna één minute stilte in acht werd genomen als eer aan onze overleden makkers.
In het voorbije jaar waren dit Gysens Mauris (geb. 1923 / Cdo 1944), Speybrouck André
(geb. 1932 / Koreastrijder), Rondelez Jules (Para / Klasse 51-53), Debusschere Jonas
(geb. 1926/1 Para), Norbert Petit ( Regt. Para-SAS / Koreastrijder ).
Voorbije activiteiten en plechtigheden:
De voorbije activiteiten en plechtigheden waaraan leden van onze club hebben
deelgenomen werden overlopen door de voorzitter.
Meer toelichting over de activiteiten Red Bean, Opposed Landing en de Herfsttocht werd
gegeven door de secretaris, Jan Bostyn.
Ledenbestand:
Het ledenbestand werd overlopen door de secretaris.
Financiën:
De rekencommissarissen Raf Remue en Patrick Oyaert gaven hun bevindingen over de
kasboeken. Ze verklaarden de kasboeken in orde en hebben geen onregelmatigheden
opgemerkt. Hun schriftelijk verslag werd opgemaakt, ondertekend en overgemaakt aan de
penningmeester, Luc Geerolf.
Vervolgens nam de penningmeester het woord en lichte de kastoestand toe die voor de
club zeer gunstig is ondanks een daling van de barinkomsten. Deze werd verklaard door
de afname van het bezoek aan de bar en de barprijzen die sinds 3 jaar onveranderd zijn
gebleven niettegenstaande er al 3 prijsstijgingen zijn geweest. Dit zal in de toekomst
moeten opgevolgd worden hoelang wij dit nog gehandhaafd kunnen houden.
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Medaille van verdiensten:
Door onze gewezen voorzitter en erelid Siegfried Hoofdt werden de medailles van
verdienste uitgereikt aan: Veras Eric (Brons), Huyghe Maurits (Brons), Vaes Eric (Brons +
palm) en Vanbouckhave Christian (Zilver).
De voorzitter maakte de opmerking aan de leden die denken in aanmerking te komen voor
een medaille, deze persoonlijk aangevraagd moet worden aan onze secretaris en dit voor
6 jan. 2014.
Dankbetuigingen:
Een woord van bijzondere dank werd door de voorzitter gegeven aan:
Onze vlaggendragers Verhulst Freddy, Raf Remue, Georges Vanthielen en Marcel Coudeville.
Onze barbeheerder en beheerder plechtigheden Marcel Coudeville voor zijn inzet in het
afgelopen jaar.
Onze klaroenblazer Luc Kindt.
Onze Webmaster Dany Vanhauter
Onze erelid en gewezen voorzitter Freddy Hoofdt voor zijn nog voortdurende inzet op alle
vlakken.
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De leden van de werkgroep: Armand Panesi, Willy Schoonooghe, Roger Daenekindt, Marcel
Coudeville, Dany Vanhauter, Verhulst Freddy, Didier Vandierendonck.
Onze barmedewerkers: Anita Deschacht, Tinne Schalbroeck, Lieve Colman, Ronny
Cabbeke, Yvette Vanhooren.
Ook dank aan onze leden die spontaan hun hulp aanbieden gedurende een plechtigheid.
Een bloemenboeket werd overhandigd aan Tinne Schalbroeck en Lieve Colman.
Verkiezingen:
Geen personen hebben zich kandidaat gesteld voor een bestuursfunctie. De bestaande
bestuursleden waren herkiesbaar.
Door handopsteking werd terug unaniem voor het huidig bestuur gestemd.
Voorzitter: Danny Lams.
Secretaris: Jan Bostyn.
Penningmeester: Luc Geerolf.
Eveneens voor rekencommissarissen hebben zich geen kandidaten voorgesteld.
De huidige commissarissen werden eveneens door handopsteking herkozen.
Raf Remue, Oyaert Patrick en reserve Willy Schoonooghe.
Komende activiteiten en plechtigheden:
Hiervoor verwijzen wij naar onze activiteitenkalender 2014.
Een toelichting werd door de secretaris gegeven over de komende Red Bean 2014.
Slot:
Er werd een opmerking gemaakt dat bepaalde herdenkingen, plechtigheden aan de leden
voorbijgaan zonder dat ze er weet van hadden.
De voorzitter verzekerd dat er alles aan gedaan wordt om de leden zo snel mogelijk op de
hoogte te brengen van het gebeuren en dat dit volgens de huidige communicatie
middelen.
Ons tijdschriftje, onze website, via mail en op het bord in ons lokaal. Hij is er zich van
bewust dat niet iedereen een computer heeft maar een mailadres van broer, zus, zoon of
dochter kan ook een mogelijkheid zijn. Deze moet wel door het bestuur gekend zijn.
Hij wijst er ook op dat het onbegonnen werk is en tevens te duur voor de club om
iedereen persoonlijk per post aan te schrijven en op de hoogte te brengen.

Army & security gear
Outdoor & Survival tools
Jachtkledij & toebehoren
Luchtdruk- Pistolen & Karabijnen +
tools
Paintball- & Airsoft– wapens & tools
Belgische camo gear
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Verder hadden de leden geen vragen of opmerkingen zodat de algemene vergadering
werd afgesloten. De voorzitter nodigt iedereen uit voor een drink.
Laat in de namiddag konden de deuren van het lokaal worden gesloten.
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NIEUWJAARSRECEPTIE ZONDAG 19 JANUARI 2014
Met de start van een nieuw jaar hoort ook een nieuwjaarsreceptie. Een ideale
gelegenheid om onze wensen over te maken aan onze vrienden van de club.
Al op zaterdag waren vrijwilligers druk in de weer om de zaal een andere uitstraling te
geven. De drankvoorraden werden aangevuld en in koele bewaring geborgen. De tafels
herschikt en bedekt met champagnekleurig papier. Wijn en champagneglazen in
gereedheid geplaatst….kortom een hele voorbereiding.
En eveneens waren onze vrijwilligers reeds de zondagmorgen vroeg in de weer om
voorbereid te zijn op het grote geweld. De dames wisten het geheel een bijzondere tint
te geven met wat versieringen en een bloemetje.
Onze Beamer (projector) werd opgesteld en onze webmaster Dany Vanhauter met zoon
Kevin zorgde voor beeldmateriaal. Foto’s en filmpjes van het verleden maar ook van het
heden.
Om 10.00 uur ging zoals gewoonlijk de deuren van het lokaal open en tegen 11.00 uur, de
officiële start van de receptie, zat onze grote zaal nokvol met de daarbij behorende
decibels. Tussen 10.00 en 11.00u. konden de leden hun nieuwjaarsgeschenk (een clubdas)
in ontvangst nemen.
Om 11.15 uur gaf de voorzitter een kleine toespraak en werd gezamenlijk het glas
geheven op ons nieuwe koningspaar, de Para-Commando’s, onze club en het nieuwe jaar.
We konden dit jaar de volgende genodigden verwelkomen:
De Burgemeester van de stad Oostende Jean Vandecasteele, gewezen Burgemeester en
erevoorzitter van onze club Julien Goekint, Kolonel 3Bn Para en lid van onze club Pieter
Baert, Voorzitter Koreavrijwilligers West-Vlaanderen Etienne Moons, Voorzitter Veteranen
afdeling Oostende Chris Vandemoortele, afgevaardigden van de Marine Kadetten
Oostende, sponsors Noël Boey, Patrick Oyaert, Van Bouchave , Franky Desmet,
Vandierendonk Didier en afgevaardigden van de regionales Menen en Gent.
De club viel de aangename verassing te beurt door het in ontvangst te mogen nemen van
een houtsnijwerk met het embleem van het Para-Commando regimentskenteken ons
overhandigd door Kolonel Pieter Baert waarvoor onze bijzondere dank.
Rond 16.30 uur vertrokken de laatste gasten waarna de deuren konden gesloten worden
en alsook een zeer mooie dag.
Het bestuur en de leden danken van harte de vrijwilligers die dit hebben mogelijk
gemaakt.
Tinne Schalbroeck, Betty Hendrycks, Jenny Grootaerdt, Lieve Colman, Lisette Decoster,
Jef Claessens, Ronny Cabeke, Armand Panesi, Marc Vindevogel, Dany Vanhauter, Kevin
Vanhauter.
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Tekstedit : Danny Lams

4	
  
	
  

	
  

In the footsteps of the 82 Airborne “ Commerative March “
21 Februari verzamelden 18 leden van onze club zich te Bra ( Lierneux ) om
gewoontegetrouw deel te nemen aan de historische gedenkmars georganiseerd door de
“ 82nd Airborne All American jeep Group “ dewelke zich dit jaar kon beroemen op zijn
32ste editie. Vanaf het startpunt volgden we de route van het 504th Parachute Infantry
Regiment langs de dorpjes Trou-de-Bra, Les Villettes, Trou de Villette en Floret.
Dit jaar geen sneeuw en temperaturen onder nul. Velen zullen zich wel eens tijdens de
mars afgevraagd hebben of ze nu wel of niet de trails van het roemrijke 82 Airborne
bewandelden ofwel de slag van Passendale benaderden.
De woordjes ‘ verdomde modder ‘ hebben we die dag in vele talen gehoord. Niettemin
blijft het historisch het bewandelen en blijven herdenken waard.
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Bedankt voor jullie spirit en deelname : Jan, Danny, Freddy, Benny, Armand, Valère, Luc,
Bart, Thierry, Siegfried, Patrick, Fredje, Clement, Edward, Jozef, Ronny, Marcellin en
Roger.
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Operation	
  Red	
  Bean	
  Mars	
  2014	
  -‐	
  Herdenkingsmars	
  
Al voor de vierde maal organiseert de ANPCV Oostende – Kust en Hinterland, onze herdenkingsmars
“Operation Red Bean – Remember Kolwezi 1978. De reddingsoperatie die destijds door het Regiment
Paracommando, in de zuidelijke provincie Shaba in Zaire ten tijde van Mobutu, succesvol werd uitgevoerd.
Helaas konden wij als paracommando de slachtpartijen door de rebellen ( en de troepen van Mobutu,) niet
tijdig stoppen.
Waardoor er honderden slachtoffers op een gruwelijke wijze vermoord werden bij dit strijdgeweld.
Als Kolwezi veteraan heb ik vier jaar geleden, het initiatief genomen ( buiten defensie) om deze
gebeurtenissen, niet in de vergeethoek te laten verdwijnen voor het nageslacht.
Binnen defensie waren er nog wel herdenkingen, maar in de burgersector werd dit blijkbaar onnodig.
Wetende dat er vele “ Kolonialen en inheemse bevolking “ vermoord werden tijdens dit bloedbad (15 –
19 mei 1978), vond ik het nodig iets te organiseren als eerbetoon tegenover de militaire en burger
slachtoffers en dit allemaal om de zo kostbare Congolese grondstoffen.
Dit jaar zal de herdenkingsmars op zaterdag 31 mei 2014 te Oostende gelopen worden.
Er kan gekozen worden tussen een parcours van 23 – 17 en 8 km.
Een vijftal military “ Oldtimers ” voertuigen zullen ons basiskamp t’ Bosjoenck sieren.
Na de mars hebben we dan terug onze al gekende “Optocht”. Een peloton van deelnemers en
oudgedienden, onder muzikale begeleiding van een muziekkorps, wordt in beweging gezet richting ons
Commando Monument aan de kade. Daar is er dan een bloemlegging door Vips, organisaties en veteranen.
Dit ter eer aan de slachtoffers van het Kolwezi bloedbad en aan alle militaire en burger slachtoffers
omgekomen tijdens “ Gewapende Humanitaire “ operaties overal ter wereld.
Nadien bied de stad Oostende, een receptie aan op het stadhuis. Na de receptie gaan we terug naar ons
basiskamp t’ Bosjoenck, om daar onze Red Bean BBQ te starten, gevolgd door een gezellig samenzijn aan
onze plaatselijke Red Bean Bar. Een reünie voor alle Kolwezi veteranen en Paracommando’s en
sympathisanten.
Voor dit weekend wordt het Bosjoenck terug ons basiskamp, aangekleed met diverse standen ( ANPCV
Oostende Boetiek , KTSA (Keep The Spirit Alive – 1 Bn Para) en een stand “ The Way of Fame or The Way of
Paine”. Een foto en kranten artikelen stand, hoe de Belgische pers “ Operatie Rode Boon” of Red Bean van
destijds ( 1978) beschreef, verrassend! In de zaal worden er non-stop foto’s en paracommando films, op een
groot scherm geprojecteerd voor het publiek.
Op deze manier uiten wij onze samenhorigheid als paracommando of ex-paracommando naar de
buitenwereld. Iets om fier over te zijn!
Tot het welslagen van dit gebeuren, dient er een goede voorbereiding getroffen te worden.
Daarom houden wij op zaterdag 19 april 2014 , onze “ Testmars”. Een laatste verkenning van het parcours.
We starten om 0900h aan het Bosjoenck en belopen de 23 km. De testmars is enkel toegankelijk voor de
medewerkers “ Red Bean”. Deze medewerkers krijgen dan ook hun welverdiende certificaat, net zoals de
gewone deelnemers op 31 mei.
Op woensdag 30 april om 1900h houden we dan onze Red Bean – werkvergadering. Iedereen die een
steentje wil bijdragen binnen de organisatie Red Bean Mars, is welkom op de vergadering.
Diverse functie dienen ingevuld te worden, zoals: Bar personeel, BBQ personeel, Boetiek, zaal, controlepunt
bezetting op het parcours, uitzetten bewegwijzering en diversen.
Meer en meer krijgt onze herdenkingsmars bekendheid bij het grote publiek. Doch hebben we uw hulp nodig
ter verspreiding via de locale kanalen ( mondeling , mail, posters en flyers ) om reclame te maken over ons
gebeuren. In ons ANPCV lokaal liggen er posters en flyers ter beschikken ter verspreiding.
Op deze manier komen wij als ANPCV Oostende – Kust en Hinterland naar buiten met ons kunnen en doen.
Eens Paracommando – Altijd Paracommando.
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Bedankt mannen ( en vrouwen) voor jullie jarenlange trouwe steun binnen dit ANPCV gebeuren.
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Oproep van de advocaat van de duivel
(allé ’t is te zeggen de penningmeester)
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Laat geen geschiedenis vervliegen…
Rood of groen nog niet betaald…
Uw lidgeld moet geschieden…
Niet vergeten, ’t is nog niet te laat…
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Het nieuwjaarsgeschenk,

clubdas met eigen
clublogo, werd door 50%
van de leden nog steeds
niet afgehaald ondanks
dat we reeds eind maart
ingaan. Deze clubdas als
gift zal enkel nog
beschikbaar zijn voor
afhaling tot einde mei.
Daarna militaire pech…

	
  

Tekstedit : Luc Geerolf

	
  

Den	
  Troep	
  
Het verhaal van Armand Panesi (lichting 1969, stamnummer 10915)
Als kostwinnende zoon hoefde ik geen legerdienst te doen. Daar was ik echter niet mee akkoord en ik
vroeg dan ook geen vrijstelling aan. Ik had interesse voor de Para’s, maar enig kind zijnde had mijn
moeder mij verteld dat dit veel te gevaarlijk was en dat ze niet zou tekenen. Op het klein kasteeltje in
1968, vroeg ik dan ook om te dienen als KROO bij de Militaire Politie van de Zeemacht.
Toen reeds alle papieren ingevuld waren en de officier mij vroeg of ik nog vragen had, stelde ik hem de
vraag of het waar was dat je ouders moesten tekenen om bij de Para’s te gaan. Hij antwoordde mij dat
dit niet meer vereist was sedert de Para’s niet meer naar Kongo gingen. Hij vroeg mij of ik interesse had,
waarop ik onmiddellijk ja zei. Daarop stuurde hij mij naar de wervingsofficier Paracommando.
Daar was ik zo euforisch dat ik vergat om opnieuw mijn kandidatuur te stellen voor KROO, en zo kwam ik
als soldaat milicien in 1969 terecht in Diest bij het 1e Para. Ik maakte deel uit van het 2e peloton van de
21e Cie, samen met Erik Kramers die ik reeds had ontmoet in het klein kasteeltje.
We leerden er nog een Oostendenaar kennen, Antoine Verduyn.
Onze Cie Cdt was Kpt Mertens, Plt Cdt was O/Lt Wittemans en later Lt. Buze en onze chefs Jacques Hosse
(nu penning meester van het Museum), en Roland Lauwereins (een Oostendenaar), alsook later Yves
Blontrock (Oostendenaar en KROO).
Ik slaagde in de opleiding en als gebrevetteerd Paracommando gevechtsbrancardier zwaaide ik af in 1970.
Ik had nog een aanvraag ingediend om bij te tekenen als TOO, maar op dat ogenblik waren er geen
plaatsen vrij in het regiment. Door gebrekkige informatie van de toenmalige CSM Demuynck zag ik dan
maar af van mijn aanvraag en keerde ik terug naar het burgerleven.
Enkele anekdotes : Toen we in Corsica waren voor ons commandobrevet, was het eerste bivak in de
omgeving van Solaro. Ik kreeg opdracht om naar het dorp te gaan om de drinkbussen van mijn sectie te
vullen met water. In het dorp aangekomen stelde ik vast dat er een bar was. Ik nam een kijkje en werd er
binnengeroepen door enkele andere miliciens waterdragers, die reeds aan de toog stonden.
Daar leerde ik pastis drinken, met als resultaat dat ik “schetecanard” met mijn veldflessen naar het bivak
strompelde. Ik had de eerste wacht, viel in slaap, en kwam ’s morgens wakker zonder dat ik de aflossers
had wakker gemaakt. Gelukkig heeft het kader dit nooit gemerkt, anders mocht ik waarschijnlijk fluiten
naar mijn brevet. Zoals velen hebben meegemaakt, was mijn voorraad eten op na drie dagen.
Dus de laatste twee dagen van de raid dan maar zonder eten. Op het strand aangekomen kregen we een
rauwe biefstuk, 2 rauwe eieren en een half brood de man. De pot boter was niet onmiddellijk te vinden en
van de honger at ik mijn biefstuk rauw op en zoog ik de eieren uit. Mijn slaapkameraad Alain Elmahouab
geraakte aan de pot boter en begon zijn biefstukje en de eieren te bakken. Het water liep natuurlijk uit
mijn mond. ’s Anderendaags was er parade op het strand en kregen wij ons brevet, gevolgd door een
uitstap naar Porto-Veccio. Daar vierden wij ons brevet in een wijnhandel op de markt.
Opnieuw “zwienedronke” en natuurlijk niets gezien van Porto-Veccio. Hoe we hebben “ afgezien” tijdens
de opleiding zijn we reeds vergeten, het zijn over het algemeen enkel de leuke zaken die men zich nog
kan herinneren.
Ik kan zo nog een tijdje doorgaan, maar anderen zullen ook wel hun verhaal hebben.
Dus kruip in uw pen en laat ons uw straffe verhalen horen.
Groetjes en tot in de bar, Armand.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Tekstedit	
  :	
  Armand	
  Panesi	
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Nostalgie : Herinnert U deze nog ?
Moeder zei ooit “ Jongen, gooit nooit iets weg want je zult het ooit nog kunnen gebruiken
“ …. Gelijk had ze. Oud Commando Jozef Claessens duikelde meer dan een halve eeuw
later deze originele en goed bewaarde documenten op.
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Najaar	
  Trekking	
  2014	
  -‐	
  ANPCV	
  Oostende	
  –	
  Kust	
  en	
  Hinterland	
  
Na een succesvolle start vorig jaar met onze eerste “ Najaar Trekking / Airsoft ” voor de ANPCV Oostende
leden, werd de roep door de leden naar het bestuur toe, gehoord.
Daarom gaan we verder met een volgende editie van de “ Najaar Trekking”.
Deze maal wordt het een “ Najaar Trekking- Weekend 2014”.
Op deze manier krijgen we dan soort van vervanger van Opposed Landing, doch meer gericht naar eigen
clubleden met minder medewerkers.
Voor het weekend van vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 14 september 2014, hebben we de boerderij
Buitengoed (was destijds ook een bivak voor Opposed –Landing) te Stene ( Oostende) terug afgehuurd.
Deze locatie biedt slaapgelegenheid ( stapelbedden) aan 25 personen, douches, keuken, eetkamer,
vergaderzaal en kampeergelegenheid, te midden van onze Vlaamse polders.
Welk programma bieden wij u aan? :
Vrijdag avond: samenkomst der deelnemers en samenstellen van de ploegen, installatie in de kamers en
een “ Workshop Survival” per ploeg. Gezellig samen zijn.
Zaterdag: Kaartleesoefening per ploeg ( 16 Km), Vertrek en aankomst aan de boerderij. Nadien diverse
kleine oefening op en rond de boerderij per ploeg. Survival Workshop Finale per ploeg. BBQ op de boerderij
en prijsuitdeling voor de ploegen gevolgd door droge en een natje tot in de late uurtjes met woeste
verhalen van toen!
Zondag: Ontbijt en einde oefening.
De deelnemers vinden we in eigen club en genodigden ( ANPCV Leden ) uit andere regionalen in de buurt.
We willen het bewust niet te groots opzetten om op deze manier zo weinig mogelijk medewerkers te
moeten ronselen en zoveel mogelijk eigen clubleden de kans te geven deel te nemen tot het welslagen van
de oefening. De oefeningen kunnen door iedereen, ongeacht de leeftijd, uitgevoerd worden.
Samenhorigheid is sleutel tot succes!
Tijdens de BBQ zijn natuurlijk ook de wat minder soepele en oudere clubleden ( niet deelnemers ) welkom.
Verdere informatie volgt later. Zegge het voort mannen.
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Grt Jan ( De SEC)
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Maart

April

Mei

Juni

Juli

Augustus

15

Dag Beauprez te Oostende

06
07
11
19
25

Veteranendag te Oostende
Veteranendag te Brussel
Veteranendag+Herdenking 20 jaar Kigali te Flawinne
Testmars Red Bean
Eerste sprongdag en grondtraining te Schaffen

03
09
31

Herdenking SAS-SOE te Kortrijk
Eerste Klimdag te Marche-Les-Dames
Red Bean Mars te Oostende (Herdenkingsmars Kolwezi ’78)

20
21

Tweede sprongdag te Schaffen
Herdenking Sluizen te Menen (ANPCV Menen)

21

Nationale Feestdag

15

Regionale Maaltijd Oostende Kust en Hinterland

September
12-14 Najaarstrekking regionale Oostende
09 Eerste Klimdag te Marche-Les-Dames
31 Red Bean Mars te Oostende (Herdenkingsmars Kolwezi ’78)

Allerhande	
  foto’s	
  terug	
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www.paracdo-‐oostende.be	
  
	
  

	
  

