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Woordje van de voorzitter
Beste vrienden paracommando’s, beste sympathisanten,
Gezien dit het eerste tijdschriftje is van dit jaar wens ik iedereen die niet aanwezig was
op onze algemene vergadering of op onze nieuwjaarsreceptie een heel gezond en gelukkig
nieuwjaar.
Zoals de meeste van jullie weten bestaat er in de schoot van de Nationale Vereniging een
“Orde van de ANPCV- Verdienste”. Ik citeer uit het huishoudelijk reglement: “ Deze Orde
wordt ingesteld om de verdiensten te erkennen van nationale en regionale bestuurders
en leden. “ Voor de toekenning van elke medaille moet de kandidaat minstens tien jaar
lid zijn van A.N.P.C.V. Ze zijn onderverdeeld in Bronzen medaille (10j.), Zilveren
medaille (20j.) en Gouden medaille ( bijzondere voorwaarden).
Velen denken dat zij na tien jaar lid te zijn, aanspraak kunnen maken op de Bronzen
medaille of na 20 jaar op de Zilveren medaille. Dit is echter niet zo. Deze medailles zijn
medailles van verdiensten. Dit wil zeggen dat de aanvrager voor deze medaille, zich
gedurende deze jaren zich verdienstelijk hebben moeten opstellen. Met andere woorden
een taak of functie hebben waargenomen gedurende die ganse periode. Zoals een
penningmeester, een secretaris of een voorzitter die zich dagdagelijks bezig houdt met
het wel en wee van de vereniging, zo ook kunnen leden zich engageren met een taak als
lokaalbeheerder, boetiekbeheerder, activiteitenbeheerder of eender welke andere taak.
Het bestuur met zijn leden kunnen dan via het overhandigen van een medaille hun
erkentelijkheid en respect betuigen. Het betalen van het jaarlijks lidgeld of eens een
BBQ, een spaghettiavond of een mosselfestijn om de vijf of tien jaar organiseren is dus
niet voldoende. Het is dus de taak van het bestuur om personen voor te dragen voor een
medaille en niet zozeer de persoon zelf. In het verleden werd niet zo nauw gekeken naar
de voorwaarden voor toekenning zodat de medaille een zoveelste pin is geworden op het
uniform.
Het bestuur wil de medailles terug zijn waardes meegeven en zal in de toekomst zich
houden aan de voorwaarden die worden gesteld in het Intern Dienst Reglement van de
ANPCV Nationaal, wat uiteraard ook één van de taken is van het bestuur. De ontvangers
zullen zich dan ook gerespecteerd voelen voor hun inzet. Wij beseffen ook dat dit voor
sommigen een netelige kwestie kan zijn maar wij staan altijd open voor een dialoog.
Beste vrienden, tal van plechtigheden en activiteiten bieden zich terug aan. Volg goed
onze kalender op, meld je tijdig voor deelname en ik hoop jullie daar of in ons clublokaal
te kunnen ontmoeten.

ANPCV Oostende

Danny Lams
Voorzitter
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Goronne : Herdenkingsmars 82 AA ( All American ) Airborne.
Eerst wil ik mij verontschuldigen bij André, Luc en Marcellin. In plaats van 05h50 op ons
R/V punt te zijn waren we dus een uurtje te vroeg. Zodoende waren we zeker goed op
tijd. Nadat het busje van Oostende ons oppikte en na de plas- en koffiepauze arriveerden
we in Goronne, het vertrekpunt van de historische memorial mars ter nagedachtenis van
de 82 AA Airborne. Na de inschrijving en de begroeting van vele vrienden startten we rond
09h30 met de mars na natuurlijk even tijd gemaakt te hebben voor de traditionele
groepsfoto.

ANPCV Oostende

We waren deze keer afgesproken dat we er geen koers zouden van maken en we toch
zoveel mogelijk bij elkaar gingen blijven. Dit was buiten André en Marcellin gerekend,
zeker is dat ze hierdoor onderweg zeker veel gemist hebben zoals de herdenkingen en
verbroederingen met verschillende deelnemende nationaliteiten. Onderweg was Vladimir,
onze Rus, zeer blij ons terug te zien zoals ook wij trouwens.
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De weergoden waren ons zeer gunstig gezind en dit in fel contrast tot de winterperiode
van 1944 – 1945 waarbij iedere °Celsius lichaamswarmte diende gekoesterd te worden.

Doorheen het parcours verzorgden re–enactment groepen het militair – historisch aspect
waarbij het aan camouflage, bemande foxholes en voertuigen uitgedost anno WO II niet
ontbrak. Tevens was er een ingerichte eerste hulppost waarbij deze hobbyist ons met de
originele instrumenten van indertijd een demonstratie gaf van hoe men 73 jaar geleden in
zeer erbarmelijke omstandigheden probeerde levens te redden. Deze man beoefende
reeds 20 jaar lang deze hobby maar vond vanzelfsprekend onder ons géén vrijwilligers om
zijn passie te kunnen demonstreren.

Rond 13h00 hadden we afspraak bij Gust die beloofd had op een zijspoor van het parcours
ons op te wachten met vers klaar gemaakte Gentse hutsepot. Gamellen werden boven
gehaald maar toch was het opletten geblazen of iemand was weg met uw stukje vlees ….
Voor mij is dat ieder jaar voor herhaling vatbaar zulle. Ik heb wel de laatste kilometers
met een volle maag rondgelopen maar ’t ja als het lekker is . . .

ANPCV Oostende

In de buurt stond er een monument van de 508e brigade waar er een herdenking plaats
vond. Via satelliet verbinding had men er contact gemaakt met een oud-strijder ( nu 94
jaar oud ) die getuige geweest was van de harde strijd. Hij vertelde er zijn verhaal en hoe
hij nog steeds ontroerd was door en met het verlies van zijn kameraden, STILTE.
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Tevens stond er daar ook een mooi monument van de vergeten oorlog ( KOREA ).
Natuurlijk konden we dit monument niet laten aan ons voorbij gaan met onze vriend
Vladimir erbij.

Uiteraard dienden we nog de laatse kilometers af te malen.
Onderweg passeerden we mensen dewelke een vakantiehuisje hadden gehuurd voor de
rust. ’t Ja als zo een bende passeert is het snel gedaan met de rust en vroegen ze zich af
wat er aan de hand was. De nodige “ ter zake “ werd uitgelegd en alles was ok, ze vonden
het wel noemingswaardig dat we dat deden. Zo zie je maar.
Na de aankomst, en nog wat nagepraat te hebben was het stilaan tijd om terug te keren.
Snel nog een pintje, afscheid nemen, het busje in, by by Goronne, tot de volgende.

ANPCV Oostende

Tekstedit : Noël Maes
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“ STICK NUMBERRRRR…..”

( gekende schreeuw vóór de adrenaline toesloeg )

In het eerste kwartaal van dit jaar mochten we volgende nieuwe leden tot onze rangen
tellen.
Baesen Eddy – Boey Dirk – Cassiman Peter – De Bock Freddy – De Bondt Rene –
De Coninck Paul – De Witte Luc – Lietart Pierre – Mertens Rudy – Neirynck Johnny –
Van Goethem Andre – Verscheure Gino – Vanden Abeele Filiep - De Muynck Etienne.
Het bestuur en de leden van ANPCV Oostende heten jullie van harte welkom in onze gelederen !

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~

~ KORPSMAALTIJD ~
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.
Het moment bij uitstek om oude wapenbroeders op een andere manier te ontmoeten.
Dit zal doorgaan op zondag 20 augustus 2017.
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 huis gemaakte kaas – en garnaalkroketten.
Hoofdgerecht: Duivelsgebraad met portosaus, warme groentjes en
Aardappelkroketten.
Dessert: Dessertbuffet ( 8 soorten ) + praalgebak 34 ANPCV Oostende
+ koffie of thee.

Alle dranken (geen sterke dranken en zware bieren) inbegrepen tijdens het menu tot de koffie.
Muzikale omlijsting door Discobar “ the Sixties “ , eindigend rond 17.30 H.
Prijs:
Leden ANPCV Oostende 2017 ( EFF – SYM – CAD – KOREANEN ) en partner: 37 euro per persoon.
Niet leden ( familie niet partner, vrienden ): 50 euro per persoon.

UITERSTE datum van ontvangst betaling: DONDERDAG 10 augustus 2017.
Personen die familie of vrienden inschrijven moeten alle namen opgeven aan het bestuur
met de vermelding van lidmaatschap of verwantschap.
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.

ANPCV Oostende

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 2017 + namen + aantal personen.
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Herdenking 1Lt. Beauprez

ANPCV Oostende

Naar jaarlijkse gewoonte herdacht de plaatselijke Para-Commando vereniging ANPCV
Oostende op zaterdag 18 maart 2017 hun gesneuvelde wapenbroeders van de Koreaanse
oorlog. De plechtigheid vond plaats aan het graf van de Oostendenaar Lt. Beauprez die als
eerste Belgische vrijwilliger sneuvelde op 18 maart 1951 tijdens een verkenningsopdracht
aan de Imjin rivier in Zuid Korea.
Een dertigtal ex-paracommando’s en een 12-tal vaandels van verschillende
vaderlandslievende verenigingen verzamelden rond de grafsteen op de stedelijke
begraafplaats in de Stuiverstraat te Oostende. Eveneens aanwezig waren de burgemeester
Johan Vande Lanotte, gewezen burgemeester Jean Vandecasteele, de plaatscommandant,
familieleden van Lt. Beauprez en een zestal gewezen Koreastrijders.
Na een ingetogen eerbetoon en bloemneerlegging aan het graf van Lt. Bauprez namen de
genodigden plaats onder de luifel om het voorbij defilerend peloton paracommando’s te
aanschouwen. Deze herdenkingsplechtigheid werd in het clublokaal van de
paracommando’s afgesloten met een receptie en een lunch.
Het bestuur richt zijn speciale dank aan al de vrijwilligers voor hun inzet als ook
danken wij onze traiteurs Yvan & Els & Zn voor het voortreffelijk maal en de bediening.
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Moppentap
Een mooie blonde dame loopt richting de balie van het hotel en wenkt de man die
erachter staat. Deze komt onmiddellijk naar haar toe. De dame wenkt met haar
wijsvinger naar de man om iets dichterbij te komen en hierop buigt de man zich voorover
naar de vrouw. Terwijl de vrouw zachtjes haar vingers door de baard van de man laat
gaan, fluistert ze in zijn oor: “ Bent u de manager hier ? “
Vervolgens glijden haar vingers langzaam over zijn gezicht. “ Ehh .. eigenlijk niet , “
stamelt hij. De dame tilt haar hand nu iets omhoog en strijkt hem door zijn haren. “ Kunt
u de manager dan even voor mij roepen ?” vraagt ze met een zwoele stem. Terwijl de
man lichtjes naar adem snakt zegt hij : “ Ehh .., sorry mevrouw, dat zal niet gaan, hij is
er momenteel even niet.” Nu steekt de vrouw twee vingers in de mond van de man en
instinctief begint hij er op te zuigen. “ Wilt u dan zo vriendelijk zijn om hem een
boodschap door te geven ?” vraagt ze. De man likt inmiddels opgewonden de andere
vingers van de vrouw en kan niet anders doen
dan ja knikken.
Dan buigt de dame zich naar voren en fluistert zachtjes in het oor van de man :
“ Er is geen papier meer op het damestoilet “

ANPCV Oostende

~~~~~
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Een jong ventje uit Brussel verhuist naar Oostende. Hij besluit een baantje te zoeken bij
een groot all-round warenhuis. “ Heb je ervaring met verkopen? “, vraagt de manager. “
Ja hoor”, zegt het ventje. “ In Brussel verkocht ik al wat de toeristen maar wilden”. De
manager mag de knul wel en besluit om hem op proef aan te nemen. “ Je mag morgen
beginnen en aan het eind van de dag kom ik wel even vragen hoe het gegaan is”. De
eerste dag was een zware dag. De knul heeft aan het einde van de dag het zweet in z’n
ogen staan. De manager komt naar hem toe en vraagt hoe het verlopen is. “ Nou het ging
best aardig”, zegt het ventje.
“Hoeveel verkopen heb je gehad vandaag ?” vraagt de manager. “ Eentje” antwoord de
knul. “ Eentje ?” zegt de manager sterk verbaasd. “ De meeste verkopers zitten aan de 20
tot 30 verkopen per dag. Voor hoeveel heb je dan verkocht ?”
“ Voor € 389.431.27 “, zegt het ventje. De ogen van de manager rollen van verbazing
bijna op de grond. “ Wat heb je die klant verkocht dan wel ?”
“ Nou”, zegt de knul. “ Eerst verkocht ik hem een klein vishaakje, daarna een
middelgrote haak en toen als laatste een grote vishaak. Toen heb ik de man een complete
visuitrusting verkocht. Toen vroeg ik ook aan de man waar hij wilde vissen. Hij
antwoordde dat hij op zee wilde vissen. Ik heb toen voorgesteld of een klein bootje niet
handig zou zijn voor op zee. Dus verkocht ik hem die Twin Engine Power Craft plus trailer,
die op de vierde verdieping in de showroom staat.
De man zei daarop dat zijn Fiat Uno dat waarschijnlijk niet zo goed zou kunnen trekken,
dus toen heb ik de man meegenomen naar de auto afdeling en heb hem
er de 4x4 Landcruiser bij verkocht”.
De baas luistert het hele verhaal aan en zegt : “ Dus je vertelt me nu dat er een man
binnenkwam voor een klein vishaakje en die heb je een boot en een auto verkocht ?”
“ Neen”, zegt de knul. Eigenlijk kwam de man voor een doos tampons. Toen heb ik
gezegd : “ Joh man, je weekend kan toch niks meer worden, waarom ga je niet lekker
vissen ?”

~~~~~

~ ~ Nationaal defilé 21 juli anno 2030 ~~
Ten gevolge van de herziening op de pensioenwetgeving waarbij ook de leden van de
Krijgsmacht niet gespaard van blijven heeft men beslist om tijdens de schouwing van de
troepen op het nationaal defilé niet langer gebruik te maken van oud- strijders
verenigingen en de nationale vriendenkring daar het visueel onmogelijk zal worden hier
een duidelijk verschil waar te nemen.

AANDACHT WIJZIGING KALENDER !!!
“ Algemene Vergadering ANPCV Oostende 2017 “
In tegenstelling tot een eerdere publicatie valt onze jaarlijkse Algemene Vergadering
NIET op zondag 17 december 2017 maar WEL op zondag 10 december 2017.
Deze verandering werd door het bestuur goedgekeurd omwille van de nu pas gekende en
bevestigde datum van de mars 101 Airborne te Bastogne dewelke plaats vindt op
zaterdag 16 december en waarbij tal van leden en de bestuursleden aan deelnemen.

ANPCV Oostende

Het bestuur.
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Beste vrienden ANPCV Oostende – Kust en Hinterland.
Voor de tweede maal organiseert de ANPCV Oostende, in samenwerking met Raptor Shooting Club
een schietbeurt met reële wapens in de schietclub te Beernem.
U krijgt de mogelijkheid om nog eens met een echt wapen te vuren, onder vakkundige en
professionele begeleiding van onze Shooting master en effectief lid Marc VINDEVOGEL.

Programma :
Voor wie:
Wanneer:
Waar:
Afspraak:

Alle ANPCV Oostende leden ( EFF – CAD ( + 18 jaar ) – SYM).
Zaterdag 10 juni 2017 te Beernem.
Schietclub – RAPTOR SHOOTING CLUB, Industriepark Noord 11 te 8730 Beernem
VM om 0800h aan de ingang en de cafetaria ploeg 1
NM om 1300h aan de ingang en de cafetaria ploeg 2
Schietbeurten: Voorafgaande door een “DRY Training/heropfrissing”.
Indien een groter deelnemersveld dan 12 personen zal er ook een schietbeurt zijn in de
voormiddag. Schietbeurten van 0900h – 1200h en van 1400h – 1700h
Prijs:
15 euro per deelnemer SCHUTTER
Vooraf te betalen aan de Secretaris Jan of aan de Penningmeester Luc.
Organisatie:
Raptor Shooting Club ( onder leiding van de Shootingmaster Marc VINDEVOGEL,
EFF lid ANPCV Oostende ). Hulp geboden door de ANPC Oostende.
Aantal deelnemers: Maximum 24 deelnemers verdeeld in 2 ploegen ( voormiddag / namiddag )

ANPCV Oostende

Uitrusting + Wapens: Raptor zorgt voor de wapens, munitie en veiligheidsuitrusting.
Persoonlijke wapens mogen NIET gebruikt worden.
Schootingmaster: Vindevogel Marc. verantwoordelijk voor alle handelingen, schietbeurten en
wapens.
Hulp/Coaches: BOSTYN Jan, GEEROLF Luc en VERCAEMER Freddy (allen effectief lid ANPCV Oostende).
Alle deelnemers volgen de instructies van de shooting master ( zo niet kans op onmiddellijke uitsluiting).
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Voor de schietbeurt zal er een “ Dry training “ of her opfrissing van de verschillende manipulaties
met wapens en munitie gegeven worden.
Inschrijven en betaling:

Via de secretaris en de penningmeester ANPCV Oostende.
Einde inschrijving strikt op donderdag 1 juni !

DE SCHIETSTAND ( Schietzaal ) IS ENKEL TOEGANGKELIJK IN AANWEZIGHEID VAN DE SCHOOTINGMASTER
Deelnemers:
Voormiddag :
Namiddag:
1 : BOSTYN Jan (Coach)
1 :
2 : GEEROLF Luc (Coach)
2 :
3 :
3 :
4 :
4 :
5 :
5 :
6 :
6 :
7 :
7 :
8 :
8 :
9 :
9 :
10 :
10 :
11 :
11 :
12 :
12 :
Indien minder dan 12 deelnemers zal de schietbeurt doorgaan in de namiddag.

ANPCV Oostende

Inschrijven is deelnemen.
Er worden géén alcoholische dranken verkocht tijdens de schietbeurten.
Hou het plezant maar SAFTY FIRST, mannen!
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Dag – Busuitstap : vrijdag 28 juli 2017
ANPCV Oostende richt dit jaar voor de derde keer op rij een dag – busuitstap in.
In tegenstelling tot de vorige edities waarbij we Frankrijk konden verkennen richten we
dit jaar onze pijlen naar het land van onze noorderburen Nederland.
Opnieuw kunnen we nu reeds meegeven dat het een gevulde dag, doorspekt met
panorama – wist je datjes – leute en een culinaire massage, zal worden.
Rendez-vous maken we aan ons clublokaal waar de autocar met onze hostess “ Sofie “ (
2016 ) op ons wacht. Na een rit via Zelzate en de Westerscheldetunnel maken we een
eerste stop in Kruiningen waar koffie en een Zeeuwse bolus, een zoet koffiebroodje, onze
smaakpapillen doen ontwaken.
We zitten er in het hart van de smakelijke Zeeuwse mossel – en oesterkweek. Een film zal
er ons al de geheimen bloot leggen van deze delicatessen. Wat verderop in Yerseke
krijgen we een begeleide rondleiding in het befaamde mosselbedrijf “ Prins &
Dingemanse”. Dit is dan ook de reden waarvoor we deze uitstap niet op een zaterdag of
zondag organiseren daar het mosselbedrijf in de weekends anders wel open is maar niet
in bedrijf en werking kan aanschouwd worden.
Onder begeleiding van een lokale gids met pittig accent verkennen we met de autocar de
vissershaven en de vele oesterputten in de buurt. Voor wie houdt van de zee en haar
zeevruchten belooft de voormiddag vele hoogtepunten.
In Wolphaartsdijk wordt ons het middagmaal met drie gangen geserveerd. In het seizoen
proef je hier de lekkerste mosselen. Normaal gezien valt onze datum hier in.
Na het diner vertrekken we aan boord van het passagiersschip “ De Stad Veere “ vanuit
het stadje Veere voor een prachtige tocht op het Veense meer.
We zigzaggen ons doorheen de vele onbewoonde eilandjes, zoals de Schutteplaat, de
Mosselplaat, de Haringvreter met zijn wilde pony’s, het aardbeieneiland en het Zilveren
Schor. Zachtjes dobberend op het water genieten we van deze schitterende ongerepte
natuur, een waar paradijs voor mens en dier en vele soorten vogels.
Na een rustige vaartocht van 1 uur is er nog heel even tijd voor een wandeling in het
mooie stadje Veere … of misschien wel een terrasje.
Na het zilte sop rijden we met de autocar naar Boonman’s wijnmakerij. Bessen gedijen
uitstekend in de Zeeuwse klei en daar maakt deze unieke bessenteler Boonman’s
smakelijk gebruik van. Niet enkel wijn, maar ook bessensap wordt hier geproduceerd. Hoe
bessenwijn smaakt ? Dat zullen we proeven tijdens ons bezoek, inclusief een bedrijfsfilm
en een kleine degustatie.
We ronden de dag af omstreeks 18.30 waarna we terug huiswaarts keren.

ANPCV Oostende

Praktische info :
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Plaats van vertrek en aankomst : Clublokaal ANPCV Oostende. Dr. L. Colenstraat.
Timing RV clublokaal : 07.10 Hr. è
Vertrek stipt met de bus om 07.30 Hr. !
Aankomst terug in Oostende voorzien rond 20.30 Hr.
Maximum aantal deelnemers 59 volgens valuta datum inschrijving en betaling.
De inschrijving is pas definitief na betaling via overschrijving op de clubrekening.
Rekening n°: BE 78 0001 4934 0186 met vermelding van naam + Vn deelnemers.
Belangrijk : vermelding bij de inschrijving pp : keuze menu : mosselen JA / NEEN.
De kostprijs voor deelname zal voor leden ANPCV Oostende ( Leden : EFF – SYMP – CADET )
: € 60,00 bedragen. Partners en Niet Leden betalen € 67,00.

Inbegrepen : Vervoer met luxe autocar
Koffie en Zeeuwse bolus
Begeleid bezoek mosselbedrijf
Middagmaal met 3 gangen è
Belangrijk : vermelding bij de inschrijving : keuze menu : mosselen JA / NEEN.
Halve dag met gids ter plaatse
Volle dag begeleiding van de gidse “ Sofie “ ( remember 2016 )
Boottocht op het Veerse Meer
Bezoek Boonman’s wijnmakerij met degustatie
Vergoeding chauffeur / gids
Uiterste datum van inschrijving ( valuta datum overschrijving ) : 22 juli 2017
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Luc Geerolf, de penningmeester,
info@paracdo-oostende.be of lucgeerolf@skynet.be of lucgeerolf@gmail.com

Hou er rekening mee dat busje “ vol = vol “ è 59 plaatsen.
Betalen via overschrijving voor iedereen. Valutadatum = inschrijving.

Belgian Para Commando Group
Vrijdag 8 april 2017 mochten wij aanwezig zijn op de officiële opening en inhuldiging van
het clubhuis “ DZ Wingene “ van de Belgian Para Commando Group.
Deze jonge vriendenkring van oudgedienden van het Regiment Para Commando en
sympathisanten plaatst hierbij met een gezonde spirit het verleden en het heden van “
Rood & Groen “ op de kaart.
Een terechte dikke proficiat aan allen die zich hiervoor hebben ingezet !
Het bestuur en zijn leden van ANPCV Oostende, Kust & Hinterland wensen hierbij een “
Soft landing “ toe aan de Belgian Para Commando Group.

ANPCV Oostende

Info : http://belgianparacommandogroup.weebly.com/
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………………………………………..Het

“ vergeten “ Regiment ……………………………………

ANPCV Oostende

In 1950 zat België verveeld met de koningskwestie in verband met de terugkeer ven
Koning Leopold uit ballingschap. Op 12 maart 1950 was er bij een volksraadpleging een
meerderheid van 58 % voor de terugkeer als koning. De tegenstemmers, vooral uit Brussel
en het zuiden, waren niet akkoord met deze uitslag met als gevolg dat er verschillende
betogingen en stakingen uitbraken.
Op 22 juli ’50 keerde koning Leopold III terug naar België. Toen brak de hel los.
Stakingen, betogingen, onlusten en gevechten tussen voor en tegenstanders, er vielen
zelfs drie doden in Grace-Berleur nabij Luik. De tegenstanders planden massale marsen op
Brussel om de stad te bezetten.
De regering die verdere escalatie en een eventuele burgeroorlog vreesde gaf op
29 juli aan het Belgische Regiment SAS het bevel om haar reserve escadrons op te roepen
en het volledige Regiment naar Brussel over te brengen om de orde te handhaven.
Diezelfde dag ’s avonds bracht de rijkswacht bij mij thuis mijn marsbevel met het order
om onmiddellijk mijn regiment te vervoegen in Leopoldsburg. In het kamp werden in snel
tempo de escadrons gevormd en uitgerust. ’s Avonds en ’s nachts vertrokken tientallen
vrachtwagens naar Tervuren waar tenten waren opgesteld achter de MP kazerne.
Zeker weten, bussen bestonden niet.
Op dat moment was het regiment ( actieven ) samengesteld uit drie escadrons
dienstplichtigen dewelke in augustus en december 1949 en in juni 1950 waren ingelijfd.
Dit laatste escadron had nog geen rode baret maar kregen er één in bruikleen en moest
mee naar Tervuren. Ook het Commando Regiment moest enkele eenheden oproepen maar
deze werden niet samengetrokken doch verdeeld over verschillende plaatsen in het
zuiden om eventuele sabotage te verhinderen.
We vroegen ons uiteraard af waarom “ wij “ werden opgeroepen en niet de beschikbare
eenheden van de binnenlandse troepen of van het bezettingsleger in Duitsland.
Wij stelden ons vragen over het begrip “ de orde handhaven “, zouden we contact hebben
met de betogers en zodoende de wapens dienen te gebruiken ?
Majoor Cassart, korpsoverste van het 2° Regiment, probeerde ons tijdens een toespraak
gerust te stellen met de volgende woorden : “ Para’s, reken in elk geval niet op mij om
jullie het bevel te geven om op landgenoten te schieten “
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Op 1 augustus beslist Leopold om de macht over te dragen aan zijn zoon Boudewijn.
Wij dachten, gedemobiliseerd te worden maar dat gebeurde niet.
We bleven < stand – by > en werden vastgehouden ondanks het feit dat de koningskwestie
geen probleem meer vormde. We verveelden ons, de spirit was niet te best en er waren
problemen met sommige manschappen. Het kader begreep de situatie en zag veel door de
vingers. De voornaamste zorg van Cassart was de para’s te demobiliseren en zo vlug
mogelijk naar huis te sturen. Hij trok meermaals naar de legerleiding doch zonder
resultaat. Het was slechts toen hij rechtstreeks kontact had opgenomen met het
ministerie dat men vertelde dat ze de para’s vergeten waren en er niemand meer aan had
gedacht. Ongelooflijk om 1500 kerels in stand-by te houden en te vergeten.
Op 11 augustus was de demobilisatie officieel.
Majoor Cassart melde ons het nieuws met de volgende woorden :” Jullie worden
gedemobiliseerd met een weinig vertraging daar ze ons vergeten hebben. Daar jullie met
zeer velen zijn kan ik jullie niet allen tegelijk naar huis sturen. Ik vraag jullie onderling
te beslissen wie het dringends naar de haard mag terugkeren.” We kwamen onderling
overeen en het afzwaaien verliep vlot in twee dagen.
Ik ben de tweede dag afgezwaaid. We zijn in Antwerpen blijven plakken met een acht- tal
mannen. ‘s Avonds waren we nog met drie maar er was geen trein meer.

We hebben ons dan maar neergelegd in de zetels op een terras van een gesloten
restaurant om onze roes uit te slapen. ’s Morgens werden we gewekt door twee
rijkswachters die ons om onze papieren vroegen. Ze vertelden ons doodleuk dat we
onterecht in legeruniform waren en onze treincoupons ook niet meer geldig waren.
Onze centen waren op, conclusie autostop. De twee gendarmen, toffe kerels die de
humor er van inzagen, boden ons een lift aan naar Linkeroever en deden een lichte
vrachtwagen stoppen voor ons. Ze vroegen de chauffeur ons mee te nemen.
Mijn twee maten waren van de streek Beveren – St- Niklaas en ik van Wetteren. Mijn
copains zijn onderweg uitgestapt en in Lokeren heeft een buurman mij opgehaald.
Hiermee eindigde mijn periode van twee weken < stand-by > en verveling met een
vergoeding van Bef 40,00 per dag.
Tekstedit : Karel De Wolf

ANPCV Oostende

Bedankt Karel voor het delen met ons van deze lang vervlogen maar NIET VERGETEN
anekdote !
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Daguitstap en plechtigheid “Last Post” te Ieper op 1 april 2017
Op zaterdag 1 april werd door de paracommando’s de “ Salient Ypres” herdacht met de
“Last Post” onder de Menenpoort te Ieper. Dit met ondersteuning van de Regionale
Menen.
Onze secretaris Jan Bostyn maakt van deze gelegenheid gebruik om er een daguitstap van
te maken wat zeer in de smaak valt van onze leden.
Het is niet de eerste maal dat Jan zijn schouders daaronder zet. Dank en respect van de
25 geïnteresseerden daarvoor..!! Helaas hebben een paar leden wegens omstandigheden
niet kunnen deelnemen.
Hij koos dit jaar, in de voormiddag voor een bezoek aan de Atlantikwall op het domein
van Prins Karel en in de namiddag voor een bezoek aan de vissershuisjes daar in de buurt,
vooraleer wij ons naar Ieper begaven.
Omstreeks 08.00 uur verzamelden wij in het lokaal waar wij ons tegoed konden doen aan
een uitgebreid morgenmaal. De gehuurde busjes en een personenwagen brachten ons dan
naar het domein Raversijde voor de geleide bezoeken.
Na de deskundige uitleg van onze gids en tal van gangen bunkers, schuilplaatsen en
geschutsopstellingen te hebben doorlopen konden wij een verkwikkend middagmaal
nuttigen in het restaurant “Walraversijde”, daar in de buurt. Elk naar eigen keus en
smaak. Na het middagmaal was het de beurt om samen met een gids ons onder te
dompeling in de jaren 1465. Op een terrein werden er een aantal huisjes van de
plaatselijke bevolking heropgebouwd aan de hand van de aldaar uitgevoerde uitgraving.
Een heel ander concept dan ons bezoek in de voormiddag.
Nog even de tijd voor een kop koffie vooraleer het kleine konvooi zich richting Ieper
begaf. Op de grote markt werden de duiven gelost om terug op deze plaats te verzamelen
om 19.15 uur. Tijd voor een vrij bezoek aan Ieper.
Om 19.30 uur werden de pelotons gevormd om richting Menenpoort te marcheren onder
de begeleiding van “Ypres Surrey Pipes & Drums”.
Na de nodige eerbewijzen en bloemlegging marcheerden wij terug richting grote markt
waar de ontbinding plaats vond.
Terug in ons vervoermiddel richting Oostende waar wij rond 21.30 uur terug veilig aan ons
lokaal werden afgezet.
Onze speciale dank aan Ronny Cabeke als chauffeur en die voorheen de zaal heeft helpen
klaar zetten voor het morgenmaal. Hij was het ook die de zondagmorgen daarop, voor de
opening van ons lokaal, de afwas voor zijn rekening heeft genomen.
Ook onze dank aan de vrijwilligers die zaterdag na het morgenmaal de zaal hebben
opgeruimd.

ANPCV Oostende

Danny Lams (Vz)
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Januari

15
28

Nieuwjaarsreceptie
Wintertocht Gent

Februari

18

Mars 82ste Airborne te Goronne

Maart

18
31

Plechtigheid Beauprez
AV ANPCV Nationaal op Kasteel te Beoeil (Henegouwen) + demo SF

April

27
28

ANPCV Klimdag te March-Les-Dames
ANPCV Sprongdag + Grondtraining te Schaffen

Mei

27

Red Bean Mars te Oostende

Juni

10
23

Schieten te Beernem RAPTOR stand
ANPCV Sprongdag

Juli

21
28

Nationale Feestdag
Verrassingsreis

Augustus

20

Korpsmaaltijd ANPCV Oostende

September 15
16
17
21
22

Najaarstrekking in Buitengoed Oostende
2de Klimdag te March-Les-Dames
ANPCV Alternatieve Sprongdag + Grondtraining

Oktober
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ANPCV Alternatieve Sprongdag

November

1
11
15
30

Walcheren herdenking bevrijding
Wapenstilstand Oostende
Koningsdag
Smoefelavond

December 10

Algemene Vergadering ANPCV Oostende

Allerhande foto’s terug te vinden op:
www.paracdo-oostende.be
Foto’s die U wenst op de site te plaatsen dienen naar de
webmaster gestuurd te worden in GROOT formaat via
“wetransfer” en naar volgend emailadres:
webmaster@paracdo-oostende.be

