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 Schoonooghe W. – Kpt-Cdt. b.d. Hollevoet J. 
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VOORZITTER  SECRETARIS  PENNINGMEESTER 
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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  Openingsuren: alle zondagen van 10.00u tot minimum 14.00u 
8400 Oostende 
 
 
Lidgeld 2014 
 
Effectieve Leden ............................................................ 20 euro  
Kadetten ...................................................................... 8 euro 
Sympathisanten ............................................................. 30 euro 
Steunende Leden ............................................................ 5 euro 
 

 
 
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 
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Woordje	  van	  de	  voorzitter	  
 
Beste vrienden paracommando’s, beste sympathisanten, 
 
 

Zoals jullie weten draait een club op vrijwilligers. Zo ook draait onze bar op vrijwilligers. 
Deze mensen offeren hun zondag op om onze leden te bedienen. Sommigen van deze 
vrijwilligers zijn al van s’ morgens 8 uur in de weer om maar   s’ namiddag laat terug 
thuis te zijn. Dit om onze bar open te houden van 10 uur tot 14 uur. Uiteraard heeft de 
vrijwilliger of vrijwilligster van dienst de vrijheid om de bar naar eigen goeddunken wat 
langer open te houden maar het staat hem of haar ook vrij om de bar, en dit in overleg 
met het bestuur, eerder te sluiten omwille van familiale omstandigheden. Het bestuur 
vraagt daarom aan onze bezoekers om dit te respecteren en te begrijpen. 
Ook vraagt het bestuur om de meeste respect en tolerantie aan de dag te brengen, wat 
onze barvrijwilligers op zijn minst verdienen. Wees hen dankbaar dat ze er staan.  
 
Op tal van plechtigheden, herdenkingen en activiteiten waren wij terug merkbaar 
aanwezig. Daarvoor verwijs ik naar de verslagjes verder in dit tijdschrift en voor degenen 
onder ons die in het bezit zijn van een computer kan onze website bezoeken. 
 
Zoals jaarlijks zullen wij terug onze clubmaaltijd organiseren op 15 augustus. 
Voor meer details zie eveneens verder in dit tijdschrift. 
Ik vraag jullie niet te wachten om zich in te schrijven tot het laatste ogenblik. 
Hou rekening met de einddatum en de tijd dat de bank nodig heeft om de transactie rond 
te krijgen. Vermeld tijdig aan het bestuur met welke mensen je graag de tafel zou willen 
delen. Vermeld duidelijk je volledige naam en het aantal mensen voor wie je betaald. 
De maaltijd is enkel toegankelijk voor effectieve leden, sympathisanten en kadetten 
alsook voor één vergezellend persoon van deze leden. 
Terug zal de clubkas een behoorlijke bijdrage leveren. 
Steunende leden met partner zijn eveneens welkom maar kunnen niet rekenen op deze 
tegemoetkoming. 
 
Ik hoop jullie te kunnen begroeten op één van onze plechtigheden, herdenkingen, 
activiteit of op onze clubmaaltijd. 
 
Mijn paracommando groeten. 
 
Danny Lams  
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 DAG  Lt-BEAUPREZ      -     Zaterdag  15  maart  2014 
	  	  
 
Omstreeks 11.00u. en onder een frisse maar droge hemel verzamelde een uitgebreid 
aantal leden van onze club, een delegatie Koreastrijders, een delegatie van de regionale 
Gent en van de paracommando kring Asse, aan de poort van de stedelijke begraafplaats in 
de Stuiverstraat te Oostende.  
Eveneens  konden wij een 9-tal vaandels verwelkomen van verschillende 
vaderlandslievende verenigingen die onder de leiding stond van de secretaris van het 
VOSVAMO, De Heer André Snauwaert.  
Samen met de familie Beauprez, de burgemeester van de stad Oostende De Heer Jean 
Vandecasteele…de plaatscommandant… de voorzitter van de Koreavrijwilligers afdeling 
West-Vlaanderen, de Heer Etienne Moons… de vertegenwoordiger van KTSA de Heer 
Vercaemer Freddy… de ondervoorzitter van het VOSVAMO de Heer Benaerts Marc, werd er 
plaats genomen rond het graf van Lt. Beauprez. Na een ingetogen eerbewijs en 
bloemlegging onder de leiding van de ceremoniemeester van de stad Oostende, de Heer 
Jo Dielman hebben de genodigden, vaandels en de veteranen Koreavrijwilligers zich 
opgesteld aan de luifel om het voorbijgaand peloton van een 35-tal fiere paracommando’s 
onder deskundige begeleiding van Armand Panesi te aanschouwen. 
Alle aanwezigen werden dan uitgenodigd voor een drink in het Paracommando lokaal. 
 
Omstreeks 13.00u. werd een maaltijd, een stevige Vlaamse hutsepot op Oost-Vlaamse 
wijze en daarna koffie met Vlaamse vlaai, aangeboden aan een 65-tal ingeschrevenen. 
Tot laat in de namiddag werd er nagepraat vooraleer deze mooie herdenkingsdag werd 
afgesloten. 
 
Het bestuur richt zijn speciale dank aan al onze vrijwilligers voor hun inzet:  
Armand Panesi als coördinator te velde. 
Verhulst Freddy als vaandeldrager. 
Betty en Kelly Lams als bar-dames. 
Lisette, Liliane en Carine voor de bediening. 
Eveneens dank aan tal van vrijwilligers die spontaan hun hulp hebben aangeboden. 
 
  

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	  

Army & security gear 
Outdoor & Survival tools 
Jachtkledij & toebehoren 
Luchtdruk-  Pistolen & Karabijnen + 
tools 
Paintball- & Airsoft– wapens & tools 
Belgische camo gear  
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VETERANENDAG  -  2014 
 
Zondag 6 april te Oostende. 
 
Op deze plechtigheid herdenken wij alle militairen die gesneuveld zijn na 1945 bij het 
uitvoeren van vredes- en humanitaire operaties. 
Eveneens brengen wij hulde aan alle veteranen. 
In Oostende werd deze dag georganiseerd, op zondag 6 april in plaats van 7 april om 
praktische redenen, door het NVVS (Nationale Vriendenkring der Veteranen van de 
Strijdkrachten) in samenwerking v met het VOSVAMO  (Verbond Oud Strijders- en 
Vaderlandslievende Maatschappijen van Oostende) en het stadsbestuur van Oostende. 
Waar wij normaal verzamelen aan het stedelijk monument in de Jozef II- straat 
verzamelden wij dit jaar op het stationsplein. 
Daar had het NVVS de eer hun beschermdame, Princes Esmeralda de Merode in ontvangst 
te nemen. 
Rond 10.00u werd overgegaan tot het opstellen van de prominenten, genodigden, 
vaandels en deelnemers. De stoet vertrok onder politiebegeleiding naar het stedelijk 
monument aan de St. Pieter- en Pauluskerk. 
Na de bloemenhulde defileerden we naar het stadhuis waar, na de toespraken, ons een 
receptie werd aangeboden. 
 
Maandag 7 april te Brussel. 
 
Ook daar waren een aantal leden van onze vereniging aanwezig. 
Door onderlinge afspraken van de leden konden ze gebruik maken van treintikketten die 
door de club ter beschikking werd gesteld. 
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V	  –	  DAG	  	  te	  Oostende	  	  -‐	  	  Zondag	  11	  mei	  2014.	  
 
Rond 09.45u. werd voor onze paracommando’s verzameling geblazen voor de ingang van 
de St. Petrus en Pauluskerk te Oostende. 
Na de misviering stelde ons peloton zich op, op het plein voor de kerk waar de groet werd 
gebracht aan de geallieerde vlaggen. 
Het peloton verplaatste zich dan naar het iets verder gelegen stedelijk monument waar 
hulde en bloemlegging werd gehouden. 
Onder begeleiding van de stadsharmonie en politiebegeleiding begaf de stoet zich 
vervolgens naar het stadhuis waar in de inkomhal nog een bloemenhulde werd gehouden 
aan alle burgerslachtoffers. 
Een toespraak werd gehouden waarna een receptie werd aangeboden. 
Dank zij de paracommando’s is deze dag niet ongemerkt voorbij gegaan. 
Het bestuur dankt alle aanwezigen en onze alom tegenwoordige vaandeldrager Freddy 
Verhulst. 
 
Een terechte opmerking werd gemaakt door één van onze trouwe leden dat de Poolse vlag 
ontbreekt op de plaatst van de vlaggenparade. 
De Russische vlag was daar wel aanwezig niettegenstaande zij geen rechtstreekse inbreng 
hadden in de bevrijding van Europa. 
De Polen daar in tegen hebben een zeer grote bijdrage geleverd en zware verliezen 
geleden om onze gewesten te bevrijden…!!! Een inbreng die naar onze mening nog altijd 
miskend is. 
Om deze reden willen wij met de volgende herdenking, de Russische vlag graag vervangen 
zien door een Poolse vlag. 
  



	  

AN
PC

V	  
O
os
te
nd

e	  

5	  
	  

Korpsmaaltijd	  ANPCV	  Oostende	  –	  Kust	  en	  Hinterland	  2014	  
	  
Onze	  jaarlijkse	  	  korpsmaaltijd	  (	  clubmaaltijd)	  zal	  doorgaan	  op	  vrijdag	  15	  augustus	  in	  de	  feestzaal	  	  	  
Ten	  Stuyver,	  Stuiverstraat	  357	  te	  8400	  Oostende	  (	  bij	  het	  gemeentelijk	  kerkhof	  +	  Busstop).	  
	  
Alle	  leden	  ANPCV	  Oostende	  –	  Kust	  en	  Hinterland:	  Effectieve	  leden,	  Sympatiserende	  leden,	  Caddetten,	  	  
Koreavrijwilligers	  en	  	  Steunende	  leden	  2014	  worden	  samen	  met	  partner	  uitgenodigd	  op	  ons	  festijn.	  	  
Dit	  jaar	  vieren	  we	  tevens	  het	  31	  Jaar	  bestaan	  van	  onze	  club.	  We	  hopen	  uiteraard	  op	  een	  zeer	  grote	  
opkomst	  van	  onze	  leden.	  Een	  gelegenheid	  bij	  uitstek	  om	  wapenbroeders	  nog	  eens	  terug	  te	  zien	  tijdens	  
een	  gezellige	  babbel,	  maaltijd	  en	  dans.	  Kledij	  naar	  eigen	  wens.	  Er	  worden	  geen	  lidkaarten	  ter	  plaatse	  
uitgeschreven.	  Ook	  wordt	  er	  de	  laatste	  maand	  voorafgaand	  aan	  de	  maaltijd	  geen	  stortingen	  van	  
lidkaarten	  aanvaard,	  als	  vlugge	  inschrijving	  in	  de	  club.	  
	  
Afspraak	  in	  de	  zaal	  TEN	  STUYVER	  om	  11.45u,	  aanvang	  om	  12.00u.	  
	  
Menu:	  	  
12.00u	  	  –	  13.00u:	  Receptie	  met	  parelwijn,	  jus	  of	  andere	  dranken	  met	  warme	  en	  koude	  hapjes.	  
13.00u:	  Maaltijd	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Voorgerecht:	  	   Waaier	  van	  gerookte	  Noordzeedelicatessen.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Hoofdgerecht:	  	   Parelhoenfilet	  met	  groene	  pepersaus	  (	  apart)	  en	  warme	  groenten	  met	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   aardappelkroketten.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Dessert:	  	   Dessertbuffet	  (	  8	  soorten)	  en	  praalgebak	  ANPCV	  OOSTENDE.	  Koffie	  of	  thee.	  
	  	  
Alle	  dranken	  (	  geen	  sterke	  dranken	  en	  zware	  bieren	  )	  inbegrepen	  tijdens	  het	  menu.	  
Het	  muzikaal	  kader	  wordt	  verzorgd	  door	  Discobar	  “	  The	  Sixties	  “.	  
Om	  1800h	  eindigt	  dan	  ons	  gezellig	  samenzijn:	  ANPCV	  Oostende	  –	  Kust	  en	  Hinterland.	  	  
	  
De	  effectieve	  menuprijs	  bedraagt	  53	  euro.	  MAAR	  het	  bestuur	  biedt	  jullie	  deze	  menu	  aan	  voor:	  
	  
Ledenprijs:	  37	  euro	  per	  persoon.	  	  
Steunende	  leden	  (	  5	  euro	  lidgeld	  )	  betalen	  45	  euro	  als	  ook	  voor	  hun	  partner	  45	  euro.	  
	  
De	  inschrijvingen	  en	  betalingen	  dienen	  te	  gebeuren	  door	  storting	  op	  de	  clubrekening	  :	  
	  	  	  “	  BE	  78	  0001	  4934	  0186	  “,	  met	  vermelding	  KORPSMAALTIJD,	  aantal	  personen	  met	  de	  naam	  	  
(	  lid	  2014	  	  +	  partner	  )	  van	  de	  deelnemers.	  
	  
UITERSTE	  datum	  van	  ONTVANGST	  betaling	  (	  bij	  de	  Penningmeester	  ):	  woensdag	  07	  augustus	  2014.	  	  
Deze	  datum	  zal	  NIET	  overschreden	  worden.	  
	  
Paracommando	  samenhorigheid	  siert	  onze	  club.	  
Het	  bestuur	  ANPCV	  Oostende	  –	  Kust	  en	  Hinterland.	  
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Red	  Bean	  Mars,	  zaterdag	  31	  mei	  2014	  te	  Oostende	  
	  
Voor	  de	  vierde	  maal	  was	  het	  weeral	  “Troef”	  voor	  de	  jaarlijkse	  editie	  van	  onze	  al	  vertrouwde	  Red	  Bean	  
Mars	  te	  Oostende.	  Een	  zonnig	  weekend	  zou	  het	  worden.	  
Dit	  jaar	  konden	  we	  de	  zaal	  ‘t	  Bosjoenck	  van	  de	  Jeugddienst	  Oostende	  pas	  voor	  het	  weekend	  van	  31	  
mei	  afhuren.	  Waarschijnlijk	  door	  de	  verkiezingen.	  Maar	  paracommando’s	  zijn	  gewoon	  om	  
problemen	  op	  te	  lossen	  en	  deinzen	  niet	  terug.	  
De	  mars	  en	  de	  	  plechtigheid	  vielen	  samen	  met	  de	  Oostendse	  	  havenfeesten	  ‘	  Oostende	  Voor	  Anker	  “.	  
Voor	  de	  deelnemers	  van	  de	  mars	  een	  zegen	  of	  moeilijk	  parcours.	  De	  meningen	  waren	  verdeeld.	  Door	  de	  
grote	  massa	  aan	  publiek,	  prachtige	  driemasters	  als	  kathedralen	  van	  de	  zee,	  de	  tientallen	  oude	  jachten,	  
tjalken	  en	  stomers,	  de	  tientallen	  kraampjes	  met	  als	  thema	  “het	  leven	  op	  en	  rond	  de	  zee”,	  toverde	  de	  kade	  
van	  Oostende	  tot	  een	  doolhof,	  op	  zoek	  naar	  het	  gele	  Red	  Bean	  Mars	  pijltje.	  
Gelukkig	  waren	  we	  paracommando	  geweest	  en	  zouden	  ons	  doel	  (	  de	  aankomst	  )	  bereiken.	  Voor	  de	  
stappers	  was	  de	  verleiding	  dan	  ook	  groot,	  om	  een	  natje	  en	  een	  droge	  te	  laten	  passeren	  tussen	  deze	  
haven	  feestgangers.	  
Ons	  deelnemersveld	  op	  het	  te	  bewandelen	  parcours,	  was	  het	  nu	  de	  8,	  16	  of	  21	  km,	  was	  een	  succes.	  158	  
kranige	  wagende	  hun	  kans.	  
Het	  parcours	  liep	  dit	  jaar	  langs	  de	  “	  Schorre’	  te	  Stene,	  naar	  het	  Duinenkerkje	  te	  Raverside,	  gevolg	  langs	  de	  
dijk	  richting	  Oostende.	  Door	  het	  prachtige	  weer	  genoten	  onze	  deelnemers	  met	  volle	  teugen	  van	  de	  
gezonde	  zeelucht.	  
Aangekomen	  was	  er	  een	  statische	  show	  van	  een	  6	  tal	  oldtimer	  militaire	  voertuigen	  van	  de	  vereniging	  
Rememberence	  van	  Maldegem.	  	  Ieder	  maakte	  zich	  klaar	  voor	  de	  grote	  optocht.	  Deze	  startte	  om	  1630h.	  
De	  politie	  van	  Oostende	  was	  massaal	  aanwezig	  om	  onze	  pelotons,	  vaandels	  en	  muziekkorps	  van	  “	  Het	  
Spoor”	  feilloos	  door	  de	  grote	  menigte	  naar	  ons	  Commando	  Monument	  op	  de	  kade,	  te	  loodsen.	  
In	  het	  bijzijn	  van	  de	  waarnemende	  Burgemeester	  van	  Oostende	  ,	  Bart	  Tommelein	  ,	  	  Majoor	  	  Piet	  Baert	  (	  2	  
de	  Cdt	  van	  3	  Para	  )	  ,	  1CC	  Menart	  Christiaan	  (	  afgevaardigde	  van	  het	  Commando	  training	  centrum	  Marche-‐
Les	  –Dames	  )	  ,	  oud	  voorzitter	  van	  de	  ANPCV	  Oostende:	  Louis	  Sanctoruim	  ,	  KTSA	  (	  Keep	  The	  Spirit	  Alive	  	  1	  
Bn	  Para	  )	  	  en	  alle	  aanwezigen,	  werden	  er	  kransen	  gelegd	  ter	  eer	  aan	  onze	  gevallen	  wapenbroeders	  	  ,	  
omgekomen	  destijds	  of	  nu	  tijdens	  operaties	  overal	  ter	  wereld..	  
Na	  de	  plechtigheid	  was	  er	  dan	  een	  ontvangst	  op	  het	  stadhuis	  en	  werd	  er	  een	  receptie	  aangeboden	  door	  
de	  stad	  Oostende.	  
Om	  1915h	  startte	  dan	  onze	  “	  Red	  Bean	  BBQ	  “	  in	  ons	  basiskamp	  ‘t	  Bosjoenck.	  Het	  werd	  een	  reünie	  van	  
wapenbroeders	  en	  vrienden	  ANPCV.	  
Na	  het	  voederen	  van	  170	  hongerige	  magen	  en	  het	  laven	  van	  de	  dorstige	  kelen,	  zocht	  ieder	  zijn	  eigen	  
slaapplaats	  of	  keerde	  voldaan	  en	  gelukkig	  huiswaarts.	  
Het	  was	  geslaagd	  en	  wij	  als	  ANPCV	  Oostende	  –	  Kust	  en	  Hinterland,	  hadden	  het	  weeral	  voor	  elkaar	  
gekregen.	  
Weliswaar	  met	  jullie	  hulp.	  Was	  het	  nu	  als	  deelnemer,	  barbediende,	  parkeerwachter,	  controle	  punt	  
verantwoordelijke,	  RBM	  sec.	  Personeel	  of	  eender	  welke	  taak	  dan	  ook,	  zonder	  jullie	  kon	  dit	  niet	  bestaan.	  
Bij	  deze	  dank	  ik	  allen	  voor	  hun	  vrijwillige	  hulp	  tot	  het	  welslagen	  van	  deze	  herdenkingsmars	  Operation	  	  
Red	  Bean	  –	  Remember	  Kolwezi	  1978	  te	  Zaïre.	  
Helaas	  verouderen	  wij	  en	  merken	  	  we	  dat	  ons	  medewerkersveld	  vermindert.	  Daarom	  is	  het	  belangrijk	  dat	  
we	  samenhorig	  zijn	  en	  elkaar	  steunen	  en	  helpen	  bij	  het	  organiseren	  van	  clubactiviteiten.	  
	  
Bedankt	  leden	  ,	  deelnemers	  ,	  medewerkers	  ,	  ANPCV	  regionalen	  ,	  wapenbroeders	  en	  sympathisanten	  ,	  
harmonie	  	  en	  personeel	  van	  de	  stad	  Oostende.	  Op	  naar	  de	  5	  de	  editie	  Red	  Bean	  Mars.	  
	  
De	  SEC	  	   	  
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  AANDACHT  -  AANDACHT … 
Aan alle leden ANPCV Oostende – Kust en Hinterland (EFF – SYM – CAD) 

Het bestuur beschikt nog over 2 RAILPASSEN – 2de klas (1x 8 beurten en 1x 10 beurten). 

Deze kunnen GRATIS gebruikt worden om zich met de trein te verplaatsen (in België) van of naar een ANPCV 
of ParaCommando evenement. 

De passen kunnen bekomen worden bij de secretaris. 

Let op! De passen zijn maar geldig tot 23 september 2014. 

Grtz. De secretaris. 

 

De winnaar van het kruiswoordraadsel in ons vorig clubblad is Armand Panesi. Hij had dan ook als enige ons 
een oplossing bezorgd. Voor zijn inzending krijgt hij een clubpetje aangeboden door het bestuur. 
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20 Jaar Regionale Menen. 
 
De regionale Menen nodigt ons uit voor deelname aan hun reuze BARBEQUE ter 
gelegenheid van hun 20-jarig bestaan met daarbij reünie van  
16 Cie 1963 – 50 jaar troep. 
Datum: Zaterdag 21 juni 2014 vanaf 09.00u. 
Plaats: Park ter Walle, J.M. Sabbestraat, Menen 
Prijs: € 25 (halve fles wijn per persoon inbegrepen). 
Reservering van de maaltijd: Uitsluitend na storting op  
                                            rekening BE16 7380 1045 2174 
         vermelding “20 jaar Menen” + aantal personen. 
Uiterste inschrijvingsdatum: 15 juni 2014. 
 

________________________________________ 
 
Plechtigheid  Sluizen te Menen. 
 
Datum: Zaterdag 21 juni 2014  
Programma:  09.00u.  Verzameling in “park ter Walle” te Menen. 
 10.00u.  Opstelling voor vertrek optocht herdenking. 
 10.15u.  Vertrek sluizen in peloton. 
 10.45u.  Start ceremonie aan gedenkplaat sluizen. 
 12.15u.  Einde ceremonie – terug in stoet naar park. 
 12.30u.  Aperitief in park. 
 12.30u.  Lunch “reuze BBQ” voor de ingeschrevenen. 
 

_______________________________________ 
 
 
Bijeenkomst oud Commando’s  –  Chesty Georges Lunch. 
 
Datum: Woensdag 30 juli 2014 om 11.30u. 
Plaats: Marche-Les-Dames  -  kamp te Wartet. 
Prijs: € 35,- per persoon met een max. 2 personen (commando + partner) 
Reservering door storting op: Noben Jean. 
  28, rue Belvaux – 4030 Grivegnée 
              Rek. nr. : BE17 9531 2414 5821 
  Vermelding: lunch Chesty Georges + jaar van dienst. 
Meer informatie bij: Dernicourt Bob. 
  35, Schoolstraat. 
  3040  Ottenburg 
  Tel.: 016 46 41 03 
 

________________________________________ 
 
  
Open deur te Schaffen.  
 
Datum: Vrijdag 29 augustus 2014 van 10.00u. tot 17.00u. 
Doorlopend rondleidingen, paradrops, klimtoren, kinderanimatie, ……. 
Gratis toegang.	   	  
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VAN	  SCHELDE	  NAAR	  IJZER	  

VIERDAAGSE	  HERDENKINGSMARS	  voor	  detachementen	  

van	  Gent	  naar	  Diksmuide	  van	  woensdag	  08	  tot	  zondag	  12	  oktober	  2014	  

	  
De pijler ‘herdenking’ zal verwezenlijkt worden door een vierdaaagse mars langs de 
marsroute die de Franse Marinefuseliers en de Britse 7th Division in oktober 1914 volgden 
van Melle naar Diksmuide. 
Door een eindje mee te gaan  in kleine groep op de marsroute, een stukje te ervaren en 
zich in te leven wat die Bretoense en Britse jonge kerels hebben doorstaan –in oog met de 
vijand, meestal bij nacht en in bar slechte weersomstandigheden, slecht uitgerust en 
bevoorraad- op weg naar… in een voor hen totaal onbekende streek, waar mensen een 
andere taal spreken… 
 
Namens Amical Belgian Marine Infantry (ABMI) 
Ronny Vermeersch 
Gewezen Commandant Marine Infanterie (Divmarres) 
 
 
Meer info hierover vindt U op de website:   www.14-18-schelde-ijzer.be 
 
Het ANPCV – Oostende Kust en Hinterland marcheert mee met een detachement in de 
vierde etappe  op 12 oktober 2014 namelijk de etappe van Torhout naar Diksmuide. 
 
Programma: 
 
Vertrek:  Sportzaal “De Mast” om 07.15u 

Doortocht ter hoogte van het CC Debrouckere (club de B) omstreeks 07.20u 
Ruststop:  OC Handsam te Handzame 
Middagstop:  in het vervoegpunt(JP): CC Ingelram te Esen 
Verzamelpunt(RV): Parking ALDI te Diksmuide 
 
Officiële Intrede in de stad Diksmuide te 14.30u 
 
 
 
 
 
  



	  

AN
PC

V	  
O
os
te
nd

e	  

10	  
	  

Herdenkingsplechtigheid	  Flawinne	  11/04/2014	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na lang palaveren was het eindelijk zover, vrijdag 11 april 2014 om 04.00 uur liep mijn 
wekker af, de weersvoorspellingen waren goed voor die dag, ik moest om 04.45 uur 
samen met grote Fred aan het lokaal van de vriendenkring Oostende staan voor een trip 
naar Flawinne met 2 gevulde mini busjes, dus we mogen spreken van een redelijke grote 
delegatie rode en groene mutsen. 
Zonder noemenswaardige problemen, buiten een ommetje in  Wetteren en omgeving, 
konden wij redelijk vlot, lees zonder stoppen, de Brusselse ring bereiken. Voor alle 
veiligheid en verdere files te vermijden hadden wij gekozen om via Charleroi naar 
Flawinne te rijden. Goede keuze zou achteraf blijken en reeds kort na zeven uur konden 
wij het parkeerterrein langs de snelweg van Nijvel oprijden. Aldaar werd voorzien in de 
nodige sanitaire stop maar werd ook aan de inwendige mens gedacht, tijd genoeg om 
alles rustig aan te doen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Omstreeks 08.00 uur werd besloten om op een gezapig tempo verder 
te rijden richting Flawinne alwaar wij omstreeks 09.15 uur arriveerden 
aan het tweede Bataljon Commando. De minibusjes werden 
geparkeerd en iedereen kon zijn benen terug strekken, velen gingen 
dan ook direct richting kazerne alwaar de poorten openstonden en wij 
hartelijk werden ontvangen. Voor velen onder ons kwamen de 
herinneringen terug naar boven, zeker de groene mutsen onder ons, 
voor waar een speciale gebeurtenis om in zijn eigen kwartier na 
ettelijke jaren terug te komen.  
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De sterke verhalen kwamen naar boven, want vroeger was het zo 
veel beter, anders, minder geregeld en strak gelijnd maar wel  
sommige verhalen met een korreltje zout te nemen.  
Ook bij sommige rode mutsen aanwezig op deze plechtigheid kwamen 
de vervlogen tijden terug, want de 13° Cie van het eerste Bataljon  
Para Commando werd hier te Flawinne, sedert de ontbinding van het 
1° Para, gekazerneerd. Menig foto werd genomen ter hoogte van het  
paradeplein en de gedenkstenen. 
 
Plots werd ons gevraagd of wij het zagen zitten om met ons eigen vervoer tot aan de kerk 
te willen rijden, gelet op de grote, blijkbaar onverwachte hoeveelheid aanwezige rode en 
groene mutsen voor deze plechtigheid. 
 

Nadat iedereen terug in het voertuig gestapt had reden wij 
door tot aan de kerk voor een eerste plechtigheid, 
voordeel hiervan was dat we redelijk vroeg in de kerk 
aanwezig waren en nog veel plaats hadden om te zitten, 
dit zou naarmate het aanvangsuur naderde wel anders 
worden. Een voor een kwamen de getroffen families 
binnen, alsook de genodigden en stipt om 10.00 uur begon 
de kerkdienst. Er kwamen verschillende genodigden aan 
het woord en alles verliep sereen en rustig.  
 

 
Kippenvel moment toen een sectie groene 
mutsen een lied zongen ter ere van hun  
gesneuvelde kameraden, 
iedereen werd er heel stil van.  
 
 
Na deze kerkdienst werd iedereen uitgenodigd om deel te nemen aan het tweede deel 
van de plechtigheid ter hoogte van het rondpunt aan de kazerne van het tweede 
Commando Flawinne. In kolonne vertrokken alle voertuigen en autobussen onder 
begeleiding van de politie. 

 
Op onze tweede plaats aangekomen, juist 
buiten de kazerne staat een monument ter 
ere van onze 10 gesneuvelde kameraden: 
Lt LOTIN T. - 1 Sgt LEROY Y.  
Cpl BASSINE B. – Cpl DEBATTY A. – Cpl 
DUPONT C. – Cpl LHOIR S. – Cpl MEAUX B. 
– Cpl PLESCIA L. – Cpl RENWA C. – Cpl 
UYTTEBROECK M.  
 
    
Ook hier veel families, genodigden, 
vrienden, groene en rode mutsen, na de 

vele toespraken en bloem huldigingen werd de Brabaçonne en de Last Post geblazen, 
opnieuw een kippenvel moment. Na de plechtigheid kreeg iedereen de gelegenheid om 
het monument nogmaals te groeten en de nodige foto’s te nemen. Daarna werd iedereen 
uitgenodigd om in de kazerne zijn maaltijd te gebruiken. Voor iedereen wat wils in de 
refter, voor de een spaghetti, voor de andere americain met frietjes, enz… 
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Na de middag hadden we nog kort de tijd om het Commando museum te bezoeken, 
voorwaar een pareltje, ik moet er zeker terug gaan want mijn bezoek werd er abrupt 
afgebroken omdat de opzichters deel moesten nemen aan de plechtigheid.  
Omstreeks 14.00 uur begon dan de grote plechtigheid op het paradeplein, weeral met 
heel veel genodigden, families van onze overleden kameraden en heel veel 
sympathisanten, zowel groene als rode mutsen!  

Het volledig bataljon 2° Commando werd 
opgesteld op het paradeplein tegenover de 
eretribune. Alle officiële genodigden 
werden met militaire eer ontvangen door 
het bataljon. Door verschillende 
personaliteiten en enkele familieleden 
werd een toespraak gehouden waarna er 
een officiële bloemen neerlegging 
gebeurde ter hoogte van de gedenkplaten.  

 
 
 
 
 
 
 
Ook hier kreeg men uitgebreid de tijd om de gedenkplaten te eren en om de nodige foto’s 
te nemen. 
Na deze plechtigheid werd iedereen uitgenodigd voor een drink in de sporthal, volk 
genoeg aanwezig en na een wel gesmaakte frisdrank werd besloten om de terugweg   
aan te vatten richting Oostende. 
 
Omstreeks 20.00 uur keerden we moe maar heel tevreden huiswaarts, we hadden een 
prachtige dag met veel zon en enkele kippenvel momenten.  
Ziehier een groepsfoto van een aantal aanwezigen van de amicale Oostende 
 

Marc V. 
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SAS	  –	  SOE	  herdenking	  te	  Kortrijk	  op	  3	  mei	  2014	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Geachte	  familie,	  S.A.S.	  –	  S.O.E.	  veteranen	  en	  vrienden	  ParaCommando	  uit	  dankbaarheid	  en	  respect	  
voor	  onze	  gesneuvelde	  Kortrijkse	  Parachutisten	  S.A.S.	  –	  S.O.E.	  tijdens	  de	  oorlog	  1940-‐1945	  en	  
ParaCommando	  in	  Humanitaire	  opdracht,	  werd	  op	  zaterdag	  3	  mei	  2014	  een	  plechtigheid	  
georganiseerd	  in	  Kortrijk	  ter	  herdenking	  van	  enkele	  SAS	  –	  SOE	  militairen	  op	  het	  erepark	  van	  het	  	  
St-‐Janskerkhof	  in	  de	  Meensesteenweg.	  
	  
	  

	   	   	   	   	   	  
	  
	  
De	  zon	  was	  van	  de	  partij	  en	  daarvoor	  waren	  
de	  vele	  aanwezigen,	  familie,	  ere-‐genodigden,	  
actieve	  militairen,	  maar	  ook	  de	  vele	  rode	  en	  
groene	  mutsen,	  broederlijk	  naast	  elkaar,	  
aanwezig.	  Ik	  mag	  dan	  ook	  zeggen	  dat	  er	  een	  
grote	  delegatie	  van	  de	  regionale	  Oostende	  
aanwezig	  was	  op	  deze	  plechtigheid,	  vele	  
hadden	  zelfs	  hun	  echtgenote,	  vriendin	  
meegebracht.	  	  
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Onze Fred was er ook aanwezig met zijn SAS jeep, een pracht exemplaar waarmee hij kan 
uitpakken op dergelijke plechtigheden, we mogen ook stellen dat onze vriend in de 
gepaste kledij aanwezig was. 
  
 

 
Alle genodigden moesten door een 
erehaag van vaandels het kerkhof 
betreden en dan plaatsnemen.  
Wanneer iedereen aanwezig was kon om 
11.00 uur de plechtigheid beginnen,  
wij werden er te woord gestaan door 
Raymond HOLVOET, Generaal op rust 
VERSTRAETEN alsook de Burgemeester 
van Kortrijk VAN QUICKENBORNE. 
 
 
 
 

 
 

 
Tijdens deze toespraken werden de namen genoemd  
van de gesneuvelden: 
 
THE FIRST BELGIAN PARACHUTE SQUADRON S.A.S. Special Air 
Service 
Sdt Etienne Bataille,neergestort Whithington (GB) 18-04-43. 
Kpl Roger Carrette, gesneuveld te La Chartre s/l Loir (FR) 09-
08-1944 in Operatie Shakespeare. 
Sgt Raymond Holvoet, gefusilleerd te Zwolle (NL) 10-04-1945 in 
Operatie Timon. 
Sgt Jean Melsens, gesneuveld te Meeuwen (B) 10-09-1944 in 
Operatie Caliban. 
 
 

 
 
 
GEPARACHUTEERDE AGENTEN S.O.E.Special Operation Executive 
 
Lt Robert Deprez, neergeschoten boven de Westerschelde bij Hansweert (NL)Overleden 
30-03-1944. 
Lt Alfons Delmeire, geparachuteerd boven Spa ,onthoofd te Wolfenbüttel (D) op 07-06-
1944. 
Lt Jacques Picquart, geparachuteerd te Lessen(B) Gesneuveld op 01-05-1942. 
Lt André Schaepdrijver,geparachuteerd, onthoofd te Mauthaussen(D) op 01-02-45. 
 
1 Bon PARACHUTISTEN in HUMANITAIRE OPDRACHT 
 
Sdt Romain Derveaux, in HUMANITAIRE OPDRACHT, bezweken aan zijn verwondingen te 
Kamina (Congo ) op 03-08-1960.  
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Tijdens de naam afroeping werd telkens een 
vredesduif gelost, hierna volgde de Last Post, 
kippenvel momentje!!! 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Hierna volgde een bloemenhulde om U tegen te zeggen, iedereen aanwezig, familie, 
genodigden, militairen, de vrienden van de amicales,… legden een bloemenkrans neer. 
 

 
 
 
Na de bloemenhulde en het Te Velde werd iedereen nog te woord gestaan door de 
Burgemeester van Kortrijk, hij herhaalde nogmaals het belang van dergelijke 
plechtigheden en sprak zijn volwaardige steun uit voor de toekomst voor deze 
herdenking. Op het einde nodigde hij iedereen uit op het stadhuis van Kortrijk van een 
drankje. 
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De plechtigheid werd afgesloten met de Europese en de Nationale hymne, waarna 
iedereen na het nemen van de nodige foto’s ter hoogte van het monument, richting 
stadhuis trok. 
 

   
 
Hier liep de plechtigheid af voor sommigen, ik had het genoegen om met mijn echtgenote 
en nog enkele vrienden deel te nemen aan de daarop volgende maaltijd in het Parkhotel 
te Kortrijk. 
 

   
 
Het werd voorwaar een feestmaaltijd, van kop tot teen verzorgd en veel, heel veel 
ambiance. 
 
Om af te sluiten met de woorden van Generaal op rust Verstraeten: 
“Well done” zeggen de Britten. 
“Who Dares Wins” zeggen de para’s. 
“United We Conquer” zeggen de Commando’s. 
“Zonder hoogmoed en vrees” is de leuze van de Para Commando’s. 
 
Langs deze weg wil ik de ploeg van Raymond, Percy en zoveel anderen bedanken voor 
deze prachtige plechtigheid, hopelijk mogen wij volgend jaar terug van de partij zijn! 
Deze jaarlijkse herdenkingsplechtigheid is een privé initiatief van het herdenkingscomité 
SAS-SOE-ParaCdo Kortrijk, met als erevoorzitter Dhr Walter Carrette ( broer van de 
gesneuvelde SAS Roger Carrette) en als voorzitter Raymond Holvoet (neef van de 
gefusilleerde SAS Raymond Holvoet ) en ondervoorzitter Percy Salembier ( Adj  ESR o.r.). 
Deze plechtigheid is ter ere van de Kortrijkse gesneuvelde Parachutisten en vindt jaarlijks 
plaats op de eerste zaterdag van de maand mei.. 
 
Alle foto’s zijn te zien op onze website. 
 
Uw verslaggever 
Marc Vindevogel 
	  



 
 
 
 
Juni 
   20  Eerste sprongdag te Schaffen (oorspronkelijk eerste wordt tweede) 
   21  Herdenking Sluizen te Menen (ANPCV Menen) 
   21  Viering 20 jaar regionale Menen 
 
Juli 
   21  Nationale Feestdag 
   30  Chesty Georges Lunch te Wartet 

 
 
Augustus 
   15  Regionale Maaltijd Oostende Kust en Hinterland 
  20-23 Vier-daagse van de Ijzer 
   29  Open Deurdag te Schaffen 
    
 
September 
  12-14 Najaarstrekking regionale Oostende 
   09  Eerste Klimdag te Marche-Les-Dames 
   26  Tweede Sprongdag te Schaffen 
 
Oktober 
  8-12  Vier-daagse Herdenkingsmars WO I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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