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Woordje van de voorzitter
Beste vrienden paracommando’s, beste sympathisanten,
Gezien ons tijdschrift maar om de vier maand meer verschijnt is dit het eerste boekje van
2016. De jaarwissel en de maand januari liggen reeds een eind achter ons. De daaraan
verbonden nieuwjaarswensen zijn al een beetje vervaagd maar alsnog aan diegenen die
niet aanwezig konden zijn op onze nieuwjaarsreceptie van 10 januari wens ik jullie en
jullie geliefden een gezond en vreugdevol 2016 toe.
Intussen heeft onze club terug aan tal van plechtigheden en activiteiten deelgenomen.
Lees onze verslagjes daarover.
Het doet het bestuur goed om vast te stellen dat er onder onze leden nog steeds tal van
mensen zijn die de luie zetel willen verlaten om deel te nemen aan een plechtigheid die
een herinnering is van een gebeuren uit het verleden wat onze hedendaagse levenswijze
heeft bepaald.
De gemiddelde leeftijd van de aanwezigen schommelt rond de 70 jaar wat toch een
respectabele leeftijd is.
Het bestuur hoopt dat door de standvastigheid van onze ouderen, de jongeren worden
gesensibiliseerd tot navolging. Het is van zeer groot belang dat wij aan de andere
bevolkingsgroepen die ons land binnenstromen tonen wat in onze cultuur nog altijd
belangrijk is om te worden herdacht.
Op activiteiten krijgen wij een ander spectrum van deelnemers. Het spreekt vanzelf dat
de leeftijd daar wat jonger is maar toch laten onze wat oudere kameraden het niet altijd
afweten. Al naargelang hun gezondheidstoestand vechten ze kranig mee.
Aan al deze mensen die zich nog actief inzetten in onze club een dikke proficiat..!!
Beste vrienden, volg nauwgezet onze activiteitenkalender op. Meld je tijdig en breng
tijdig de nodige verplichtingen daarvoor in orde.
Het is voor de organisatoren, lees “bestuur”, zeer moeilijk om een inschatting over de
kostprijs of vervoer te maken als potentiële deelnemers zich melden op het laatste
stekje.
Tot op een volgende plechtigheid of activiteit.
Mijn paracommando groeten.
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Danny Lams
Voorzitter
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Een woordje van de Secretaris
De ANPCV staat in voor het behoud van de Para – Commando idealen , Spirit , Amical ,
Solidariteit , Who Dares Wins , United We Conquer. Belgium. Ze is de burgeruitloper van
de Paracommando eenheden gehergroepeerd in de Lichte Brigade binnen ons Belgische
leger. Ze uit haar loyaliteit in goede en kwade dagen in de constante herstructurering
sedert hun stichting van de Paracommando eenheden.
Om de Paracommando SPIRIT in de verf te zetten organiseert onze regionale Oostende –
Kust en Hinterland , het ganse jaar door evenementen, samenkomsten, activiteiten,
plechtigheden, kortom SAMENHORIGHEID. Dit binnen of buiten ons clublokaal.
De ingeprente Para-Commando Spirit tijdens onze opleiding Paracommando wordt kort
samengevat als: spontane dienstbaarheid , plichtsbesef, vriendschap, fysische inzet,
doorzettingsvermogen, onderlinge hulp en beschikbaarheid in dienst van ons land. Voor
ons dan ook, in dienst van onze club ANPCV Oostende.
Ja, ja hoor ik jullie zeggen. Dit is al lang, zéééér lang geleden. Doch als je even op de
bank, in de hoek, op een rustige plaats nadenkt over de reeds vervlogen jaren, zult u
zeker tot de conclusie komen dat deze ingebakken waarden of Paracommando Spirit,
hun nut hebben bewezen in uw verdere burger / militair leven.
Maar hoe moet het nu verder met de Paracommando’s of moeten we straks zeggen
RANGERS?
Hoe zullen ze het verder moeten doen, met hoeveel, met welke middelen en in welke
configuratie?
Momenteel blijft als nog koffiedik kijken.
Nu de terreurdreiging en effectieve barbaarse zelfmoordaanslagen in onze eigen tuin
gebeuren, weten we het niet meer. Wat kunnen wij doen ? Wat moet onze regering
Doen ? Wat moet Europa doen ? Vele vragen die soms op ons niveau, ongeacht onze
studies en vorming onbeantwoord blijven.
Voor het eerst in de Belgische geschiedenis worden zoveel soldaten op straat en
plaatsen in ONS land ingezet dit ter bestrijding van blind terrorisme.
Vele malen waren onze Paracommando’s actief in het verre Afrika of andere locaties
overal ter wereld.
We boden er hulp, opleidingen en humane steun ter rechtvaardiging van onze waarden
als mens op onze blauwe planeet.
Jammerlijk is deze ronddraaiende en zwevende bol een haard van terreur en onrust
geworden.
Nu is als nooit tevoren het moment aangebroken om onze jonge wapenbroeders
Paracommando’s en andere militairen te steunen en een hart onder de riem te steken.
Zij zijn het die rust en vrede moeten helpen brengen tijdens onze ouder wordende dagen.
Daarom is het voor ons van groot belang op straat te komen en onze sympathie te
betuigen. Hoe kunnen wij dat doen, hoor ik jullie denken.
Gewoon deelnemen aan uw Paracommando – clubleven. Onze baretten rood of groen
laten zien tijdens plechtigheden, samenkomsten, uitstappen of activiteiten over gans
België.
Wees fier Para -Commando te zijn ( geweest ).
De SEC.
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Beste vrienden Para, Commando, Paracommando, Korea veteranen en sympathisanten.
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~ ~ ~ Fotoquiz - Assurez partout ! ~ ~ ~
De inzending van de oplossing ( fotoquiz boekje 3/2015 ) werd afgesloten op 31 maart
2016. Onze brievenbus is niet aan renovatie toe, er werden slechts 6 deelnames
ingezonden. Bedankt aan de deelnemers die hiervoor de moeite hebben genomen.
Hieronder de juiste oplossing.
Uit de ingezonden oplossing werd een winnaar geloot, zijnde : Erik Van De Steen.
Erik mag hierbij kiezen, een terugbetaling van zijn lidgeld 2016 of een gratis zuipkaart
Red Bean 2016 ter waarde van € 20,00. Graag een seintje …..
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Edit : Luc Geerolf

~ ~ ~ MORAAL ~ ~ ~
De kinderen van een lagere school krijgen op een dag les over moraal. Ze krijgen als
opdracht thuis aan hun ouders te vragen een verhaal te vertellen waaraan een moraal
aan verbonden is. Wanneer ze terug in de klas komen, mogen ze vertellen wat ze
gehoord hebben.
Mieke vertelt : “ Mijn ouders zijn kippenboeren, ze hebben een grote legbatterij. Op een
dag hadden ze in de auto een grote mand eieren staan. Ze reden over een grote bobbel
in de weg waardoor de eieren braken “ de moraal luidt: “ Wees voorzichtig met fragiele
voorwerpen ”.

ANPCV Oostende

Elsje vertelt : “ Mijn grootouders hebben ook een grote kippenboerderij maar zij kweken
kuikentjes. Op een dag hadden ze wel twintig eitjes. Ze verwachten dan zeker ook wel
twintig kuikentjes. Ze verzorgden de eitjes heel goed maar toch zijn er maar vijftien van
uitgekomen”. De moraal luidt : “ Tel je kuikentjes pas als ze uitkomen ”.
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Dan nu aan Anneke : “ Mijn papa heeft verteld over ons tante Magda. Ons tante Magda is
piloot bij de luchtmacht en heeft meegevochten in Desert Storm in Irak.
Op een dag werd haar vliegtuig geraakt en moest ze springen. Het enige dat ze bij had
was een fles whisky, een machinegeweer en een zakmes. Terwijl ze aan haar parachute
bengelde, dronk ze de fles whisky volledig leeg, dan was ze die al kwijt.
Toen ze beneden kwam werd ze omsingeld door wel zeventig Irakezen. Ze nam haar
machinegeweer en schoot het leeg. Vijftig Irakezen vielen dood neer. Met haar zakmes
kon ze er nog vijftien doden, toen brak het mes af. De vijf laatste heeft ze met haar
blote handen gewurgd “.
De juf kijkt Anneke ontdaan aan en vraagt na enige beklemmende stilte..
“ En, Anneke, wat is nu de moraal van dit verhaal ? “
Anneke antwoordt : “ Blijf uit de buurt van ons tante Magda als ze gezopen heeft !

In the footsteps of the 82° Airborne Division

Bottines ingevet, rugzak met proviand en regenkledij, Paracommando baret en een hele
zak Paracommando Spirit. We zijn klaar voor onze deelname aan de 34e editie van de
historische mars “ In the footsteps of de 82 ° Airborne Division.
Naar jaarlijkse gewoonte nemen wij als club deel aan deze herdenkingsmars ter ere van
onze Amerikaanse bevrijders tijdens de slag van de Ardennen ( WWII). Dit jaar is de
afspraak in het dorpszaaltje van Malempre , in de buurt van Manhay. De organisatie had
een mooi parcours van 17 km voor ons klaarliggen. We zouden de voetsporen van de 325°
Glider Infantery Regiment volgen. Om 0930h starten we met 19 clubleden samen met de
massa in een kleine motregen. Dit deert ons niet. De massa, de Re-enactment groepen
en de samenhorigheid brengt de wandelaars in beweging. Diverse nationale, vereniging en
clubvlaggen wapperen in de wind als een symbool van referentiepunt voor zijn volgers.
Stilaan verlaten we de weg en belanden we op modderige veld - en bospaden. De
gedreven cadans vermindert de vaart bij het betreden en dansen op de besneeuwde en
modderige bospaden. Oppassen geblazen voor verzwikkingen !
We bevinden ons in de provincie Luxemburg in onze prachtige Belgische Ardennen op het
Plateau Des Tailles.
De afwisselende vergezichten, het weer, de bossen en hoogteverschillen brengen ons in
een sfeer of roes van deugd, inspanningen en gedachten. We wanen ons in het bijzijn van
onze Paracommando vrienden, heel even weer in ons Regiment Para –Commando van
weleer. Daarom doen we het ook.
We passeren de idyllische dorpen Banneux, Regné richting Fraiture.
Plots houden we als clubleden even halt aan een klein bosje. Daar heeft August Demunck
en zijn broer (Regionale Gent ) hun tent omgetoverd tot een lekker soepstop met
knakworst en een dessert (snaps). Als vloeibaar goud warmt dit onze lichamen op.
Vervolgens vertrek de locomotief richting het dorp Fraiture. Daar geeft de organisatie
voor een lunchstop gezorgd. Gratis soep en een heerlijke hamburger ( mits betaling ).
Dit alles klaargemaakt in een re-enactment sfeer van toen. Op open branders in grote
militaire kookketels en dit bij een lichte smeltende sneeuw op het erf van een oude
boerderij.
We genieten van iedere hap. Stilaan voelen we de hoogte verschillen in onze benen. We
dansen op modder en sneeuw tussen hoogtelijnen die variëren tussen de 400 en de 651 m.
Eindelijk komen we aan op de Baraque Fraiture , het derde hoogste punt van België.
Nu is het afdalen en oppassen. Een rustgevoel gemengd met euforie kan een natte en
slijkvolle val als resultaat hebben. Dat willen we niet. Ieder op eigen cadans mannen !
In de namiddag, nat maar voldaan komen we aan in Malempré. De zaal werd omgedoopt
tot basiskamp van dit gebeuren. Daar krijgen we dan ons welverdiend certificaat. Een
item voor verzamelaars. Warme wijn en andere dorstlessers spoelen de vermoeidheid
weg.
Tevens zijn we getuige van de aankomst van een 90 jarige veteraan die indertijd, nu
reeds 72 jaar geleden, daar gestreden had .
Het respect voor deze man was duidelijk voelbaar. Stilaan vertrokken we moe maar
voldaan terug huiswaarts naar t’ zeeeeeeeeeeeeetje!
Weeral een dikke proficiat voor de organisatoren en de deelnemende clubleden.
De SEC.
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34ste Historische mars
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Met dank aan Emiel Grootaerdt mocht onze redactie een nog origineel exemplaar inkijken
van het “ Tijdschrift der Miliciens van het Bataljon “ van het 3Bn Para – Comdo uitgifte in
Kamina - december 1955. Het blad werd indertijd uitgegeven door een redactie van
vrijwilligers waarbij Janssens A. en Verstappen R. de bezielers waren, aangevuld met
reporters ten velde. Het blad werd volledig uitgetypt, gestencild en voorzien van een
harde rode kaftomslag.
Doorheen de artikels kon men dwalen door de berichtgeving van het thuisfront,
sportuitslagen van verschillende evenementen tussen de onderlinge Cie’s, woordjes van
de majoor en eenheidsdokter, het kerstmenu en de filmvoorstellingen. Tevens penden
sommige miliciens ook hier hun indrukken neer over hun Afrikaans avontuur.
Bedankt Emiel voor het jarenlange bijhouden van deze heimwee en nostalgie !

~ TIJDSCHRIFT der MILICIENS van het BATALJON ~
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++++++++++++++++++++++++
BANANA - LEOPOLDSTAD
++++++++++++++++++++++++
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... En de reis gaat verder. We hebben Boma verlaten en varen terug
naar de monding. Bestemming Banana. Nu pas zien we wat de Kongostroom
ons aan schoonheid tussen die twee havens biedt. Hier en daar liggen
zandbanken – het kunnen ook wel kleine eilandjes zijn – in het water
verspreid. Sommige zijn begroeid met struiken en riet. De brede
oevers zijn bezet met een weelderige, kleurrijke plantengroei.
Van dieren zien we niet veel. Slechts nu en dan overvliegt een
eenzame vogel ons.
Als ons schip zich draait om de landtong van Banana, en er de haven
invaart, zien we in het vuile omgewoelde water talrijke zeekwallen.
Als ze ademen is het net of het valschermen zijn die open en
toeslaan. Even later worden wij luidruchtig afgelost door een peloton
para’s.
De rode mutsen zijn uitgelaten, ter reden dat ze de boot die hun naar
’t verre huis zal brengen, zien. Om zes uur gaan we aan wal met een
touwboot. We stappen op in vrachtwagens die wachten om ons naar het
kamp van Kitona te brengen. Voor de eerste maal maken wij met de
hobbelige en stofferige wegen van Afrika kennis. Het is hotsen en
botsen zonder de vaart te verminderen, en er waait zoveel stof op dat
we zonder onze zonnebril onze ogen niet kunnen openhouden. Nu en dan
verbreekt een huis, een negerdorp of een paar bomen de eentonige
flora rondom ons. Uiteindelijk bereiken we, behouden en zonder al te
veel blauwe plekken, Kitona, weeral blij dat we mogen eten gaan. We
wisselen daar ons Belgisch geld om bij mannen die vertrekken naar
België. Zij vertellen ons ook hun indrukken over de basis van Kamina,
over het leven dat ze er hebben gesleten. Het is onze eerste
overnachting in tenten onder een Afrikaanse sterrenhemel.
De volgende dag om het middaguur vertrekken we terug met de kamions
naar het vliegplein.
… We hebben geluk. Het vliegtuig dat ons peloton naar Leo zal brengen
is een DC – 4.
De anderen kunnen weer sakkeren dat ze in de daverende bakken van
Flying Boxcars zullen reizen.

Deze tekst werd integraal overgenomen. Edit : Luc Geerolf
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We stijgen op en alras bevinden we ons op een grote hoogte. Van de
Afrikaanse bodem bemerken we niet veel, daar we meestal boven de
wolken vliegen, waar de zon ongenadig schittert op de zilverschijnende
vleugels van de luxe-vlieger.
Na een uur vlucht landen we dan in de hoofdstad van Belgisch Kongo.
Ieder van ons krijgt er zijn plaats aangewezen om te overnachten.
Nog enkele formaliteiten en we stijgen in de bus om een rondreis te
beginnen. Vooreerst bollen we door de inboorlingenwijken die naar mijn
eerste indrukken overbevolkt moeten zijn. De stenen hutten waarvan
sommige met geelstrooien daken staan dicht op elkaar, en in
’t rond krioelt het van het volk.
Een zwarte schoenmaker die zijn stiel buiten langs de baan uitoefent
laat zijn hamer even rusten en heft zijn hoofd op. Zijn dromerige blik
volgt niet begrijpend de autobussen, vol met blanke mannen.
Vrachtwagens, waarop hele hopen inlanders die tegen elkaar lawaaien in
hun brabbelig taaltje waar men geen letter van begrijpt rijden ons
voorbij. De dierentuin die we slechts van buitenuit kunnen zien zijn
we zojuist gepasseerd. Alzo komen we op de banen waar de blanken
gevestigd zijn. Mooie flats, waarrond sierlijke tuinen met tropische
planten van allerlei aard naar believen opkweken ontvlieden ons het
oog. Hoge buildings met talrijke verdiepingen banen de weg als
machtige wachters. Het monument van Leopold II bekleedt een voorname
plaats in het hartje van Leopoldstad.
… Ten slotte komen we aan bij de Kongo-stroom. Deze slingert zich als
een brede witte streep waarin de schuimende golven van de
stroomversnellingen, belicht door de late nammidagszon verder en
verder vloeien tot het oog hen niet meer kan volgen. Het geheel is een
groots schouwspel. Het groen van het woud en het zilver van de stroom
vloeien aan de einder samen en verduisteren zich in het vallen van de
avond. Het komische van deze uitstap is wel dat we op een zekere
plaats stoppen en een kilometer ver lopen ten einde een steengroeve te
zien liggen.
… ’s Avonds gaan we uit in de stad. Een verscheidenheid van winkels,
ieder in zijn specialiteit : radio, foto, boeken, keukengerei,
landbouwmachines, zelfs zonnebrillen, alles schitterend belicht, zijn
we vlug moe gelopen. Allen belanden we uiteindelijk bij de Arabische
handelaars die onder de lampenschijn op de grond zitten. Tam-tams,
ringen, muziekdozen, en vooral ivoren beeldjes waarvan sommige
voorwerpen in de nokken en andere niet , liggen er opengespreid. De
Soedanezen hebben er verstand van om een prijs voor te schotelen.
Er worden dan ook heel wat zaken gedaan !
De grote restaurants en café’s waar men behoorlijk zijn dorst kan
lessen hebben ook wel enige aantrek. Het is dan ook al te vroeg tien
uur geworden ; tijd om de aftocht te blazen.
We vertrekken naar ’t kamp. De lichten van het stadscentrum verdwijnen
geleidelijk. De autobus schommelt zachtjes over de betonnen weg. Hier
en daar valt iemand in slaap of doet misschien simpel de ogen dicht ?
… De lichtjes van binnen weerkaatsen en dansen wispelturig in de
busruiten. De opkomende maan belicht spookachtig de stad.
Weer wordt een dag uit de kalender geschopt. Weer is een dag voorbij !
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Wintertocht van Gent - weekend van 22, 23 en 24 jan. 2016
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Het was terug uitkijken naar deze traditionele wintertocht die georganiseerd wordt door
onze vrienden van de regionale Gent.
Verleden jaar hadden wij genoten van de gastvrijheid van onze Jef en Lisette om met zijn
allen te kunnen genieten van.. en overnachten in.. hun zeer comfortabel optrekje daar in
de buurt. Deze ervaring heeft ons geleerd dat wij, gezien de leeftijd van de deelnemers,
wij het weekend ook eens op een andere manier kunnen doorbrengen dan in ons tentje.
We vernamen dat onze vrienden van Gent van dezelfde gedachte waren.
Onze penningmeester Luc heeft zijn connecties laten werken en dicht bij onze
vertrekplaats, zijnde “La Chiquetterie” te Nafraiture, twee comfortabele chalets kunnen
huren. Eéntje voor onze vrienden van Gent en de andere voor regionale Oostende.
Vrijdag 22 jan. 2016 was het dan zo ver. Op onze RV point “La Chiquetterie” kwamen
druppelsgewijs de deelnemers toe. Men weet wanneer men vertrekt maar niet wanneer
men zal aankomen. De Belgische wegen zaten voor de zoveelste maal pot dicht en de
zeer ruim geplande reistijd werd verdrievoudigd.
Eenmaal ter plaatse werd deze ellende vlug vergeten en zeker na een paar goed gevulde
glazen “Elexir de Vresse”. Het was terug een hartelijk weerzien met de familie Van
Wesemael - Poelstermans en de mannen van de regionale Gent.
Na de verbroedering werd de activiteit verlegd naar onze chalet. Daar konden wij ons
tegoed doen aan het avondmaal, voorbereid en mee gebracht door Lisette, Jozef, Luc en
Willy. Een soep om U tegen te zeggen gevolgd door een stevig bord spaghetti vergezeld
door een ( enkele ) glas goede wijn.
Nog een gezellig samenzijn en de bedstede werd opgezocht.
‘s Anderendaags, zaterdag, vroeg uit de veren. Het landschap, dat nog zijn wit tapijt van
de vorige dagen had, was gehuld in een mist. Het straalde rust en harmonie uit. Dit in
tegenstelling tot de dynamische sfeer in de chalet.
Na een versterkend morgenmaal in de chalet verzamelden wij terug in de “Chiquetterie”.
De ploegen werden samengesteld, kaarten en route uitgedeeld. Rond 09.00u nog vlug een
groepsfoto en het startsein werd gegeven.
De tocht leverde ons terug zeer mooi landschappen op. Etienne, een vaste mijlpaal in de
klassieker, was terug van de partij met een heerlijke kom hete soep. Onze hartelijke dank
daarvoor en zeker ons respect daarvoor.
Tegen de avond terug aan het RV punt “La Chiquetterie” waar wij genoten van de
gastvrijheid van de uitbaters, de warmte van het haardvuur, een aperitief en een drie
gangen menu. Zoals gewoonlijk om de vingers af te likken. Nog napraten en onze
bedsteden werden terug opgezocht. Moe maar zeker voldaan knorden wij de nacht door.
Zondag om 09.00u. terug present voor onze, eveneens traditionele dinghy tocht op de
Semois.
Ongeveer twee uurtjes genieten van een winters landschap op een andere manier en
vanuit een andere hoek bekeken. Onze jaarlijks ontmoeting met de ijsvogel en de witte
reiger gaf ons een geruststellend gevoel… ze waren er ook nog..!
In Membre terug aan wal werd een vreugde dansje uitgevoerd maar ook daar kwam
tenslotte een einde aan.
Eerst nog bij de fam. Van Wesemael onze koude knoken los werken met een warme kop
soep waarna helaas afscheid van elkaar diende te worden genomen.
Onze hartelijke dank aan de fam. Wesemael – Poelstermans… Willy, Monique, Anne-Marie,
Emily en Marijke voor de goeie ontvangst en gastvrijheid.
Aan de mannen van regionale Gent–Artevelde voor deze toffe activiteit.
Proficiat aan de mannen van regionale Oostende die hebben deelgenomen.
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Door omstandigheden hebben een paar, ook altijd van de partij zijnde makkers, niet
kunnen deelnemen… we hebben ze uiteraard gemist. Hopend dat iedereen er volgend jaar
bij kan zijn en…. dezelfde chalet werd reeds gereserveerd voor 2017.
Op naar de volgende…!!!
Edit : Danny Lams

11

DAG Lt-BEAUPREZ - Zaterdag 12 maart 2016
Omstreeks 10.45u. verzamelden een groot aantal leden van onze club aan de poort van de
stedelijke begraafplaats te Oostende. Eveneens mocht het bestuur een delegatie
Koreaveteranen, een delegatie van de regionale ANPCV Gent, een delegatie van de
regionale ANPCV Menen en van de paracommando vriendenkring Asse verwelkomen.
Leden van verschillende vaderlandslievende verenigingen en 14 vaandels waren present.
Stad Oostende werd vertegenwoordigd door onze gewezen burgemeester Jean
Vandecasteele. Dit jaar hadden wij de tevens de eer Paracommando Majoor
Wim Bellings als plaatscommandant te kunnen begroeten.
Samen met de familie Beauprez, waarvoor de zoon van Lt Beauprez, Ritcherd Beauprez,
speciaal uit Engeland was overgekomen, werd plaats genomen rond het graf.
Na het ingetogen eerbewijs en bloemen neerlegging onder leiding van de
ceremoniemeester van de stad Oostende, de Heer Jo Dielman, hebben de genodigden,
vaandels en de Koreaveteranen zich opgesteld onder de luifel om het voorbij defilerend
peloton van ongeveer een 35-tal fiere paracommando’s onder deskundige leiding van
Armand Panesi, te aanschouwen.
Na het défilé werden alle aanwezigen uitgenodigd voor een drink in ons clublokaal.
Om 13.00u. werd een lunch aangeboden voor de 50 personen die zich daarvoor hadden
ingeschreven. Verschillende mensen hebben moeten afhaken wegens ziekte. Dit jaar
stond Vlaamse hutsepot op het menu. Tijdens de koffie met dessert (Vlaamse vlaai) werd
wat nagepraat. Deze mooie herdenkingsdag werd omstreeks 15.00u. afgesloten.

ANPCV Oostende

Het bestuur richt zijn speciale dank aan al de vrijwilligers voor hun inzet:
Armand Panesi als coördinator te velde.
Freddy Verhulst als vaandeldrager.
Ronny Cabeke en Betty voor onze barbediening.
Lisette, Carine en Jef voor de hulp en bediening in de zaal.
Armand en Jef om de vrijdag vooraf de zaal en de bar klaar te maken.
Wij danken ook onze vertrouwde en club genegen traiteur Yvan Vanden Berghe en Els
voor het voortreffelijk maal, het dessert en de bediening.
Wij hebben helaas door ziekte maar anders alom tegenwoordig Tinneke, Valère
en Liliane moeten missen.
Edit : Danny Lams
Voorzitter
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Geachte Familie, S.A.S.-S.O.E Veteranen en Vrienden Para-Commando.
Uit dankbaarheid en respect voor onze gesneuvelde Kortrijkse Parachutisten S.A.S - S.O.E tijdens
de oorlog 1940-1945 en Para-Commando’s in humanitaire opdracht, herdenken wij hen, naar
jaarlijkse traditie de eerste zaterdag in mei, op 07 MEI 2016 op het Ere park van het
St Janskerkhof, Meensesteenweg, te Kortrijk.

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

Neergestort te Whithington (GB) 19-04-1943.
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 Schaepdrijver

Neergeschoten boven de Westerschelde bij Hansweert (NL) Gesneuveld op 30-03-1944.
Geparachuteerd boven Spa ,onthoofd te Wolfenbüttel (D) op 07-06-1944.
Geparachuteerd te Lessen(B) Gesneuveld op 01-05-1942.
Geparachuteerd, onthoofd te Mauthaussen(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.
11.00 uur -Opening van de plechtigheid bij de gedenksteen SAS-SOE- Para-Commando.
- Toespraak door Majoor Kurt Vandenplas E.O. SFG.
- Naamafroeping - per naam wordt 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 aangeboden door het stadsbestuur Kortrijk.

ANPCV Oostende

Wij zouden het ten zeerste op prijs stellen U te mogen verwelkomen op deze plechtigheid.
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Anno 17 juli 2015 mochten wij 41 deelnemers aangenaam verrassen op de daguitstap Vimy.
Het succes van deze daguitstap overtreffen is onze uitdaging.
In navolging van deze wordt ook dit jaar reeds hard gewerkt aan een evenwaardige opvolger.
Zoals de titel aangeeft wordt het een verrassingsreis / daguitstap.
Rugzak, reddingsvest, klimmateriaal en reserveparachute kunnen gerust thuis achtergelaten
worden. Het wordt een volle dag onbekommerd genieten. Weinig stappen en géén trappen.
Echter kunnen we géén geheimen extra prijs geven buiten volgend scenario :
Verzorgde busreis met luxecar ~ verzorgd ontbijt te … ~ ?? TOP SECRET ?? ~ 3-gangen menu te … ~
?? TOP SECRET ?? ~ + extra
Bestemmingen en evenementen : TOP SECRET
Plaats van vertrek en aankomst : Clublokaal ANPCV Oostende. 07.30 Hr. ~ +/- 19.30 Hr.
Maximum aantal deelnemers 50 volgens data inschrijving en betaling.
De geplande datum voor deze all in verrassingsreis : vrijdag 29 juli.
De kostprijs voor deelname zal voor leden ANPCV Oostende € 55,00 bedragen.
( Leden : EFF – SYMP – CADET ) Niet Leden betalen € 65,00.
De inschrijving is pas definitief na betaling via overschrijving op de clubrekening.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Luc Geerolf, de penningmeester,
info@paracdo-oostende.be of sms naar 0472 221157 ( niet tijdens werkuren a.u.b. )
P.S. : Ook voor de voorzitter en secretaris is en blijft het helaas een verrassing. De top
secret ( 2 ) zullen enkel kunnen gesmaakt worden tijdens de verrassingsreis.

ANPCV Oostende

Edit : Luc Geerolf
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WHO DARES WINS

“ Vier makkers, ooit samen gediend in het 1ste Bataljon Parachutisten, beslissen in 2009
de geschiedenis van deze eenheid te verfilmen. Onuitgegeven beeldmateriaal sleept u
doorheen het reilen en zeilen van deze paracommando’s. Aanzet voor dit initiatief was de
ontbinding van het moederbataljon 1 Para “
ANPCV Oostende heeft 12 stuks van deze DVD aangekocht voor verkoop via onze boetiek
in het clublokaal. ( documentaire – duur :101 minuten – taal : Nederlands / frans )
De verkoopprijs van deze unieke documentaire bedraagt € 25,00.

ANPCV Oostende

Bij eventuele vraag voor versturing zullen portkosten en verpakking aangerekend worden.
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Korpsmaaltijd 2016
Het bestuur nodigt alle leden van onze paracommando vereniging Oostende uit op onze
traditionele KORPSMAALTIJD en dit samen met hun partner, hun familie of vrienden.
Dit jaar vieren wij het 33 jarig bestaan van onze Vriendenkring. Het moment bij uitstek om
oude wapenbroeders op een andere manier te ontmoeten.
Dit zal doorgaan op maandag 15 augustus 2016.
Plaats:
Feestzaal TEN STUYVER, Stuiverstraat 357 te 8400 Oostende.
Nabij het stedelijke kerkhof. Bus stop in de nabijheid.
Aanvang receptie om 1200h. met parelwijn of andere dranken met warme en
koude hapjes.
MENU: Voorgerecht:

Duo van in huis gemaakte kaas – en garnaalkroketten

Hoofdgerecht:

Kalkoenpavé met peperroomsaus, boontjes met spek,
gebakken witloof en aardappelkroketten.

Dessert:

Dessertbuffet ( 8 soorten ), praalgebak 33 jaar ANPCV OOSTENDE
koffie / thee.

Alle dranken ( geen sterke dranken en zware bieren) inbegrepen tijdens het menu
tot de koffie.
Het muzikaal kader wordt verzorgd door Discobar “ The Sixties “
om rond 17.30u. te eindigen.
Prijs:
Leden ANPCV Oostende 2016 ( EFF – SYM – CAD – KOREANEN )en partner: 37 euro per persoon.
Niet leden ( familie niet partner, vrienden ): 50 euro per persoon.
Inschrijven is betalen en dient te gebeuren door storting op de clubrekening:
Rekening nr.: BE 78 0001 4934 0186
Begunstigde: ANPCV – Oostende
Dr.L.Colensstraat, 8 - 8400 Oostende
Vermelding: Korpsmaaltijd 2016 + namen + aantal personen.
UITERSTE datum van ontvangst betaling: vrijdag 5 augustus 2016.

ANPCV Oostende

Personen die familie of vrienden inschrijven moeten alle namen opgeven aan het bestuur
met de vermelding van lidmaatschap of verwantschap.
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Het siert onze Paracommando club door samenhorigheid.
We maken er een fijn feest van onder wapenbroeders en hopen jullie allen te kunnen
begroeten op ons gezellig samenzijn.
Het bestuur.

April

30

Testmars Red Bean

Mei

7
8
13
21

Plechtigheid SAS-SOE te Kortrijk
Plechtigheid Bevreiding Oostende
Sprongdag 2
6de Red Bean Herdenkingsmars ANPCV Oostende

Juni

9
18

Klimdag ANPCV March-Les-Dames
Herdenking Sluizen te Menen

Juli

21
27
29

Nationale Feestdag
Lunch Chesty Georges
Verrassingsreis

Augustus

15
23

Korpsmaaltijd ANPCV Oostende
Aanvang 4-daagse van de IJzer

September 15
16
17

Klimdag ANPCV March-Les-Dames
Alternatief Sprongdag 1
Raid Caliban

Oktober

1

Najaarstrekking ANPCV Oostende

1
11
15

Walcheren herdenking bevrijding
Wapenstilstand Oostende
Koningsdag

November

December 18

Algemene Vergadering ANPCV Oostende

