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Woordje van de secretaris
Beste vrienden Para, Commando, Paracommando, Koreanen en
Sympathisanten.
We zitten reeds 8 maanden verder in ons jaar 2017. Wat gaat de tijd snel, dus gebruik
hem wel zou ik zeggen en gebruiken doen we het zeker in clubverband.
Het is niet mijn bedoeling al de voorbije activiteiten, plechtigheden of samenkomsten in
ons clubleven op te sommen. Deze kunt u ruimschoots raadplegen op de ad valvas in het
clublokaal, in ons clubblad en op onze club site : www.paracdo-oostende.be
Als secretaris ontvang ik in eerste lijn alle informatie, mails en briefwisseling van onze
leden en andere verenigingen. Een tsunami van informatie. Uiteraard is het dus heel
belangrijk dat ik over alle juiste gegevens en adressen beschik tot het welslagen van
communicatie.
Zijn er veranderingen zoals : adres, e-mail , telefoon of andere info : è één adres:
een e-mail of brief naar de sec. Al onze nieuwe leden heet ik tevens van harte
welkom in ons paracommando- midden. Een bezoek aan ons clublokaal doet wonderen aan uw
clubleven. Nieuwe of oude gezichten brengen een opbouwende sfeer in onze club. Ieder kan
zijn verdienstelijk steentje bijdragen tot het welslagen van onze clubkalender. Deelname aan
een cluboefening, plechtigheid, ANPCV activiteit of een paracommando gebeuren vergt veel
werk van de organisatie. Daarom doen wij een oproep naar onze leden tot deelname en/ of in
de organisatie van een club evenement. Wij proberen ook minibussen in te leggen voor onze
clubleden die deelnemen aan diverse club of ANPCV activiteiten. Uiteraard is deze huur van
minibussen niet gratis doch ijveren wij voor dit vervoer een democratische prijs te vragen aan
onze leden.
Het saldo van de huur wordt door de clubkas bekostigd.
Het leeuwenaandeel van onze clubkas wordt gespijsd door het bezoek aan onze clubbar die
elke zondagvoormiddag open is van 1000h tot 1300h. Daarom blijven wij vragen aan alle leden
een inspanning te doen om even binnen te springen in “ Uw “ clublokaal. Het is
vanzelfsprekend dat de club niet kan leven of blijven voortbestaan door het wekelijks bezoek
van enkele kernbezoekers. De paracommando samenhorigheid siert onze club en daar zijn wij
trots op !
Zegge het voort mannen en tot straks in ons clublokaal.

ANPCV Oostende

Jan BOSTYN.
Secretaris
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RAPTOR SHOOTING CLUB
Datum:

10 juni 2017

Adres:

Industriepark Noord 11
8730 Beernem

Doel:

Initiatie schieten

Voortgaand op de herinnering van vorig jaar, zouden onze vrienden Para Commando’s van
Oostende nog geïnteresseerd zijn in een hernieuwde opfrissing van het schieten ? Voor
velen onder ons moet dit deel van de training toch al jaren achter de rug liggen.
Gelet op het succes van vorig jaar hadden we meer deelnemers verwacht, en ja hoor, dit
jaar zouden we in 2 groepen werken, een groep in de voormiddag en 1 in de namiddag,
om alles veilig te laten verlopen werd beslist het maximum deelnemers op 12 te houden
per sessie.
Afspraak voor de eerste groep was om 0830 uur in de schietstand te Beernem. Iedereen
werd opgevangen in de mooie cafetaria en er werd onmiddellijk een briefing gegeven en
de nodige dagkaarten werden ingevuld, een officiële dagkaart dewelke je toelaat om één
maal per jaar te komen schieten.
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Groepsfoto sessie 1 in de voormiddag.
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Hierbij een klein overzichtje van het wapentuig dewelke onze Para Commando’s konden
gebruiken op de schietstand tijdens deze initiatie:
Merk:
Aard:
Kaliber:

Hammerli Excesse
Pistool
.22Lr

Merk:
Aard:
Kaliber:

Glock 17/19
Pistool
9 mm

Merk:
Aard:
Kaliber:

Kriss Arms Vektor
Pistool
9 mm

Merk:
Aard:
Kaliber:

Robinson Arms
Karabijn
5,56 mm

We begaven ons naar de schietstand voor de ‘reële’ oefeningen. Teneinde de veiligheid
van iedereen te garanderen, een vuurwapen op zichzelf doet niemand kwaad - het zijn
verkeerde manipulaties die ervoor zorgen dat het onveilig wordt, werd de
veiligheidsbriefing nogmaals herhaald (1. Vinger van de trekker,...) met daarbovenop nog
een woordje inzake de werking van de schietstand en de vluchtwegen in geval van nood.
Ook het noodsignaal, een lange fluitstoot met onmiddellijk staakt het vuren tot gevolg,
werd meegegeven.
Er werd zoals vorig jaar,begonnen met een opwarmertje, kwestie van de ’roestige’
manipulaties terug onder de knie te krijgen, met een pistool in het kaliber .22 LR.
Door de range officer werden de nodige bevelen gegeven om de wapens klaar te maken,
waardoor op bevel het schieten kon beginnen.
Bij de meesten viel het op dat het blijkbaar met de veiligheid manipulaties goed zat maar
ook de resultaten waren voor iedereen positief te noemen, zeker na de eerste beurt !
Gelet op het vlotte verloop van de eerste sessie werd besloten een tweede sessie .22LR
uit te voeren en onmiddellijk zag je dat bij iedereen de manipulaties al een stuk vlotter
gingen dan in de eerste sessie.
Na deze sessie was het tijd om even op adem te komen. De nieuwelingen, die er vorig
jaar niet waren, moesten niet onderdoen voor zij die vorig jaar wel aanwezig waren.
Na de break was het met de pistolen 9 mm te doen, deze lagen reeds op de tafels. De
manipulaties waren ongeveer hetzelfde voor wat betreft het klaarmaken, schieten en
veilig maken van het vuurwapen. Ook nu werd duidelijk meegegeven dat het hier om
zwaardere wapens ging in caliber 9 mm, dat de terugslag zwaarder zou zijn en men
iedere keer terug zijn miklijn moest nemen.
Ook hier waren er geen problemen en kon iedereen terug van een tweede sessie genieten.

Tot slot van de voormiddag werd een aantal karabijnen ter beschikking gesteld, enerzijds
de Kriss Vektor in 9 mm en anderzijds 1 karabijn Robinsons Arms in kaliber 5,56 mm.
Velen van ons kennen waarschijnlijk nog de Fal Para en de Vigneron, maar de huidige
vuurwapens zijn niet meer te vergelijken met de wapens van in onze tijd, de basis
principes en veiligheidsmaatregelen zijn er wel gebleven!
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Na deze inspanningen met de 9 mm pistolen werd er terug een break genomen, kwestie
van terug op adem te komen maar ook en vooral om de opgedane ervaringen uit te
wisselen.
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In de namiddag om 1300 uur kwam onze tweede groep enthousiaste clubleden eraan, de
meeste waren ruim op tijd zodat wij tijdig konden beginnen. Hetzelfde stramien werd
aangehouden en ook hier geen problemen tijdens het schieten, alles verliep zeer veilig en
op een ordentelijke manier.
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Hieronder een foto van de namiddag ploeg
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Beste vrienden schutters, bedankt om dit mogelijk te maken en om alles op een heel
veilige manier te laten verlopen.
Zoals vorig jaar waren er ook al bij die een planning voor volgend wilden maken om terug
te komen, dat zegt genoeg, het bestuur zal over een eventuele nieuwe uitgave 2018
beslissen.
Langs deze weg wil ik ook iedereen bedanken die een handje toestak op de schietstand
om alles op een vlotte en serene, veilige manier te laten verlopen.
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Met dank en hopelijk tot ‘volgend jaar’.
De Range Officer
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Verslag V-Dag te Oostende - zondag 7 mei 2017.
Omstreeks 10.45u. werd voor onze paracommando’s verzameling geblazen op het St.
Petrus en Paulusplein te Oostende.
Onze club was terug tegenwoordig met 17 leden.
Na het uitbrengen van de militaire groet aan de geallieerde vlaggen en het spelen van de,
voor elk land, hun Nationale hymnen door de stadsharmonie verplaatste het peloton zich
naar het stedelijk monument waar een bloemlegging en de eerbewijzen werden
gehouden.
Onder begeleiding van de Koninklijke stadsharmonie begaf het peloton zich naar het
stadhuis waar aan de gedenkplaat voor de Oostendse oorlogsslachtoffers in de ere hal van
het stadhuis nog een bloemenhulde werd gehouden.
Na de toespraken werden de aanwezigen uitgenodigd op de receptie ter plaatse.
Omstreeks 13.00 u. werd deze mooie plechtigheid afgesloten.
Dankzij de aanwezigheid van ons, de paracommando’s heeft deze dag een betekenis in
Oostende.
Het bestuur dank alle aanwezigen en in het bijzonder Armand Panesie als
pelotonscommandant en Freddy Verhulst als vaandeldrager.
Foto’s van deze plechtigheid op onze site.
Danny Lams

NATIONALE FEESTDAG – 21 juli 2017 te OOSTENDE

ANPCV Oostende

Om 10.15u. werd voor onze paracommando’s verzameling geblazen aan het Koninklijk
Atheneum te Oostende.
Een 21-tal leden van ANPCV Oostende vormden het peloton waarbij andere leden van
verschillende vaderlandslievende verenigingen zich aansloten.
Een tiental vaandeldragers van verschillende verenigingen met vaandel waren eveneens
present.
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Onder leiding van Noël Maes verplaatste het peloton zich naar het monument van Z.M.
Leopold I waar de bloemenhulde en eerbewijzen werden gehouden.
Onder een mooi hemel en begeleid door de Koninklijke stadsharmonie vertrok de stoet
richting St. Petrus en St. Pauluskerk waar het Te Deum werd gehouden.
Terug onder leiding van Noël Maes en onder begeleiding van de stadsharmonie werd er
richting stadhuis gemarcheerd. Onze grote respect voor onze tachtig -jarigen in het
peloton. Iets waar de jongeren naar kunnen opkijken…!!!
Op het stadhuis werd een toespraak gehouden door de burgemeester Johan Vande Lanotte
waarna een receptie werd aangeboden door het stadsbestuur.
Wij, het bestuur, dankt alle aanwezigen en in het bijzonder Noël Maes voor zijn
deskundige leiding en Freddy Verhulst als onze vaandeldrager.

DAGUITSTAP ZEELAND - NEDERLAND - vrijdag 28 juli 2017
Zoals reeds enkele keren het geval is organiseert de club, en dit onder impuls van onze
penningmeester Luc, een daguitstap.
Dit jaar werd gekozen voor een bezoekje aan onze Noorderburen Nederland, meer
bepaald Zeeland. Natuurlijk gekend voor de mosselen mag uiteraard een bezoek aan een
mosselbedrijf niet ontbreken. Zeeland, het land van veel water waar een boottochtje een
must is, doch ook wat minder gekend, het bezoeken van een Zeeuwse wijnmakerij van
bessen.

Na de tocht zat een bezoekje aan dit mooi havenstadje er niet meer in. We werden
immers om 17.00 u. verwacht in Nieuwdorp bij Booman’s wijnmakerij. Deze unieke
bessenteler maakt wijn van eigen bessen. Druiven komen er niet aan te pas. Bessen
gedijen uitstekend in de Zeeuwse klei. Niet enkel wijn, maar ook bessensap en
nevenproducten zoals bessenconfituur wordt hier geproduceerd. Met een bedrijfsfilmpje
en een kleine degustatie werd de sluier van het bedrijf wat opgetild. De producten viel
bij velen van ons in de smaak. Het plaatselijk winkeltje deed dan ook een gouden zaak.
De terugreis werd aangevat en omstreeks 20.30 u. stonden wij terug in Oostende.
Het bestuur dankt onze chauffeur Anja en de gids Sofie voor hun professionele
begeleiding.
Het reisbureau Viamundi bied aan alle deelnemers hun welgemeende verontschuldigingen
aan voor de vergissing van de doorgegeven menu’s. Ze bood een tegemoetkoming aan van
20,- euro per deelnemer. Het bestuur heeft dan ook dit bedrag integraal doorgestort aan
de deelnemers.
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Om 07.30 u. vertrok de autocar van het reisagentschap “ Viamundi ” met 51 deelnemers
vanaf ons lokaal in de Dr. L. Colenstraat. Via de Westerscheldetunnel arriveerden wij
rond 09.30 u. in Kruiningen. Daar wachtte koffie en een “Zeeuwse Bolus”, een zoet
koffiebroodje om de dag te starten. Meteen zaten wij in het hartje van de mossel- en
oesterkwekerij. Wat verderop en meer bepaald in Yerseke kregen wij een rondleiding in
een befaamde mosselverwerkingsbedrijf “Prins en Dingmans”. Onder begeleiding van een
lokale gids met een pittig Zeeuws – Nederlands accent verkenden wij, en dit met de
autocar, de vissershaven en de vele oesterputten in de buurt.
Rond 12.30 u. kwamen wij aan in Wolphaartsdijk waar in het restaurant “De Boei” 47 van
de 51 deelnemers de lekkerste Zeeuwse mosselen wilden proeven.
Helaas, door een fout van de reisorganisatie werd aan het restaurant het verkeerde
aantal mosselmenu’s doorgegeven. Er werd namelijk het bestelde aantal verwisseld
waardoor maar 4 mosselmenu’s werden voorzien en 47 vleesmenu’s. Dus werd dan maar
voor iedereen het vleesmenu aangenomen.
Gelukkig waren het allemaal wel een beetje wereldreizigers die het één en ander al
hebben meegemaakt. Door dit akkefietje werden wij niet uit ons lood geslagen …. of
misschien toch voor sommigen … ??? en genoten wij van onze vleesmaaltijd (aperitief,
soep met brood, schnitzel met groentjes en frietjes, dessert).
Om 15.00 u. werden wij in het stadje Veere verwacht waar wij inscheepten om een
rondvaar te maken van ongeveer 1 uur op het Veerse meer. Om de vele ondiepten te
vermijden zigzagde het bootje tussen de banken en onbewoonde eilandjes door. Het
Veerse Meer uitgegroeid tot een waar paradijs voor mens en dier en vele soorten vogels.
Zachtjes dobberend op het water genoten we van de schitterende natuur en van de vele
zeilbootjes. Dit alles onder een zeer mooie hemel.
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Tentoonstelling

Zijne Majesteit Koning Albert I

ANPCV Oostende organiseert in samenwerking met de Meteo Wing van de
Belgian Air Component de expo “ Zijne Majesteit Koning Albert I “
Deze unieke tentoonstelling zal de bezoeker doen terugreizen in de tijd en
inzoemen op de levensloop, belangrijke historische gebeurtenissen, zijn
reizen en de passie voor het alpinisme tijdens het leven van Koning Albert I.
De expo zal plaats vinden in de grote zaal van onze club ANPCV Oostende,
Dr. L. Colenstraat , 8400 Oostende.
Praktisch :

ANPCV Oostende

De expo zal vrij toegankelijk zijn :
van woensdag 22 november 2017 < == > dinsdag 28 november 2017
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Woensdag 22/11/2017
Donderdag 23/11 en vrijdag 24/11
Zaterdag 25/11 en zondag 26/11
Maandag 27/11 en dinsdag 28/11

vanaf
vanaf
vanaf
vanaf

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

13.00
13.00
10.00
13.00

h
h
h
h

< == > 20.00h
< == > 18.00 h
< == > 18.00 h
< == > 18.00

Tentoonstelling – expo “ Zijne Majesteit Koning Albert I “
Het organiseren van de vermelde expo is voor onze club een voorrecht en tevens een
unieke gelegenheid geschiedenis levend te houden !
Het in goede banen leiden en de expo tot een succes te maken vergt uiteraard de
nodige inspanningen en motivatie.
Daarom doet de club een beroep op jullie allen om waar nodig een handje toe te
steken bij de organisatie en/of deze expo zeker te bezoeken.

We hebben nood aan vrijwilligers gedurende deze periode :
Zaalwachters – toezicht tijdens de openingsuren.
Zaalwachters – toezicht tijdens de niet – openingsuren (+ ’s nachts ).
Bediening bar - hulp bar en toezicht cafetaria.
Hulp algemeen waar nodig.
Bekijk even jullie agenda’s en laat ons weten wanneer jullie eventueel een
beschikbare datum ~ periode ( één of meerdere ) kunnen meehelpen.
Van zodra we een ploeg hebben kunnen we in samenspraak met jullie een organieke
bezettingslijst voor deze expo opstellen.
Vrijwilligers kunnen hun naam – dag – periode opgeven bij de bestuursleden.
Zonder een sterke defensieve sectie kunnen we deze stelling niet houden !

ANPCV Oostende

Het Bestuur,
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Herdenking Lt. Lippens en Sgt. De Bruyne – Blankenberge.
Het college van Burgemeester en Schepenen van de stad BLANKENBERGE, de vereniging
van de Oudgedienden en vrienden van de openbare weermacht van Belgisch Congo
hebben de eer ons uit te nodigen om deel te nemen aan de Nationale Hulde ter ere van
de “125ste verjaardag van de heldendood van
Lt. Lippens – Sgt. De Bruyne, waarbij
ook de burgerlijke en militaire slachtoffers van operaties in Afrika worden herdacht.
Plaats: BLANKENBERGE.
Datum: Zaterdag 16 september 2017.
Programma: 10u30: Verzameling aan het stadhuis te Blankenberge en optocht naar
de herdenkingsplaat der Pioniers in de J. De Troozlaan.
10u45: Bloemenhulde aan de Herdenkingsplaat.
11u00: Optocht naar het monument Lippens-De Bruyne (Zeedijk).
11u10: Deelname van militair Detachement en standaard Tabora.
11u20: Aankomst van de Autoriteiten.
11u20: Herdenking en bloemenhulde.
12u00: Optocht naar achterkant casino, kant zeedijk. Defilé.
Receptie in het casino.
13u00: Feestmaal voor de ingeschrevenen.
Nota: Voor de mensen die willen deelnemen aan de maaltijd in het casino kan dit
door overschrijving van 49,00 euro per persoon.
Op rekening nr. BE56 4751 0997 6188.
Voor 30 augustus 2017.
Begunstigde: AMI/FP/VRIEND West-Vlaanderen, 8200 Brugge 2
Mededeling: Deelname feestmaal Lippens-De Bruyne + aantal personen.
Parking: Parkingzones met parkeerkaart zijn voorzien aan het stadhuis en aan het
Casino. Parkeerkaarten te verkrijgen bij:
Secretariaat: Hoge weg, 467 – 8200 Brugge 2 (St. Andries)
tel.: 050 31 14 99
Het bestuur hoopt dat tal van leden aanwezig zullen zijn.

ANPCV Oostende

_________________________________________________
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NAJAARS TREKKING - ANPCV Oostende – Kust en Hinterland 2017
Vr 15 – Za 16 – Zo 17 september

De Vriendenkring Paracommando Oostende Kust en Hinterland, verzamelt zijn troepen voor
de vijfde editie van de “ Najaars Trekking “ te Oostende (Polders). Een Allround
kaartleesoefening, met overnachtingen op een boerderij. Deze oefening ter land is voor alle
leeftijden. Ploegen van 3 a 4 man. Diverse kleine proeven ( geen fysieke ) worden voorgesteld
aan de ploeg. Oud paracommando trucs en weetje worden toegepast.
Wanneer:

Van vrijdag avond 15 september 2017 (1900h) tot zondag middag 17 september (1100h).
Briefing 15 september om 2000h en voorstelling ploegen. 2100h eerste proef.

Bivak:

Boerderij “ Buitengoed”, Polderdijk 10 ( aan kruispunt Gistelsesteenweg /
Polderdijk ) 8400 Oostende

In het bivak is slaapgelegenheid op kamers met stapelbedden, WC, Douches. Dit voor 25
deelnemers - eigen slaapzak meebrengen is noodzakelijk.
Ook mogelijkheid om een eigen tentje te plaatsen op de voorziene plaatsen in het bivak.
Deelnemers met eigen tentje kunnen gebruik maken van al het voorziene sanitair.
Bivak toegankelijk vanaf vrijdag1630h. Parkeer mogelijkheid rond de hoeve.
Natuurlijk hebben we ook onze Paracommando bar ter plaatse die op gepaste tijd open zal
zijn.
We proberen zo weinig mogelijk medewerkers te gebruiken, zodat er een maximum aan
deelnemers
kan zijn. Op deze manier kunnen eigen leden ook genieten van deze oefening te velde.
Deelnemers: Alle leden ANPCV Oostende – Kust en Hinterland en ANPCV leden andere
regionalen ( beperkt aantal). Het aantal deelnemers in totaal is beperkt tot 40. Deelnemers
die niet overnachten, kunnen niet deelnemen. Niet leden ANPCV kunnen niet deelnemen.
ANPCV Oostende leden ( niet deelnemen oefening ) zijn welkom aan onze bar op de hoeve.
Prijs: 2 x overnachten in kamers of tentje, 2 x ontbijt , oefening, verzekering ANPCV.
ANPCV Oostende leden : € 20,00
~~
Regionalen ANPCV – andere : € 30,00
Kledij: Camo, Kaki of veld kledij, baret, bottines, rugzakje, kompas, pen en papier, touwtjes,
zakmes.
Avondmaal vrijdagavond : zelf te voorzien.
Avondmaal zaterdagavond BBQ ( vlees zelf te voorzien )
BBQ vuren, groenten en sausjes worden door de club verzorgd.

Vlug inschrijven mannen, de bedden zijn beperkt!
We hopen jullie te mogen begroeten op dit paracommando evenement.
Zoals verwacht is er wel altijd een verrassing tijdens dergelijke oefeningen.
Het bestuur ANPCV Oostende- Kust en Hinterland

ANPCV Oostende

Inschrijvingen: Najaar Trekking 2017 op rek. BE 78 0001 4934 0186 ANPCV Oostende
Vermelden : naam deelnemer, Regionale ANPCV … , lidkaart 2017 ANPCV.
Secretariaat Najaar Trekking 2017: BOSTYN Jan ( Sec ANPCV Oostende)
Gsm: 0491 255701, e-mail: xlupusjanx@hotmail.com
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Moppentap
Een handelsvertegenwoordiger, doodmoe, komt aan in een kleine gemeente waar er maar
één hotelletje is. Tot overmaat van ramp zijn alle kamers bezet. Hij smeekt de baas : “
Leg me te slapen, eender waar, maar ik moet absoluut uitrusten !
“ Wel “, zegt de hotelier, “ Ik heb hier nog een tweepersoonskamer waar er maar één bed
beslapen is. Als je het met die man op een akkoordje kunt gooien om die kamer en de
prijs ervan te delen is dat voor mij goed, maar.., ik verwittig je, hij snurkt geweldig. Het
is zelfs zo erg dat alle andere gasten ’s morgens hun beklag erover maken.
“ Maakt niets uit “, antwoordt de vertegenwoordiger. Ik ben veel te moe ”.
De twee mannen komen tot een akkoord en nemen het avondmaal aan dezelfde tafel. ’s
Morgens komt de handelsvertegenwoordiger als eerste de trap af om naar het
ontbijtzaaltje te gaan. Vrolijk fluitend en welgemutst begroet hij de hotelbaas.
“ Amaai “ zegt deze. “ Zo welgezind ? Heb je goed geslapen, heeft hij niet teveel
gesnurkt ? “ Bijlange niet “ zegt de vertegenwoordiger, “ geen enkel moment “.
“Hoe is dat in godsnaam mogelijk ? “ vraagt de hotelbaas.
“ Heel eenvoudig “ antwoord de vertegenwoordiger. “ Ik kwam een beetje later dan hem
de kamer binnen. Hij lag al op zijn bed. Ik heb hem een kus gegeven op z’n blote
achterwerk en gezegd : Goedenacht, slaapwel m’n liefste.
En die kerel heeft de hele nacht rechtop in z’n bed gezeten om me in de gaten te houden
“.

~~~~~

Een man gaat naar een dierenspeciaalzaak om een papegaai te kopen. De winkelbediende
wijst naar drie identieke papegaaien op een stok en zegt :
“ Die linkse kost 500 euro “. “ Waarom is die zo duur ? “ vraagt de man.
“ Omdat hij weet hoe hij een computer moet bedienen “ antwoordt de bediende.
Dat maakt de man nieuwsgierig en hij informeert naar de prijs van de tweede papegaai. “
1000 euro “ is het antwoord. “ Deze weet namelijk net als de eerste hoe je een computer
moet bedienen maar daarenboven kan hij deze ook nog eens programmeren en de printer
bedienen.”
De man knikt bewonderend en vraagt hoeveel de derde papegaai kost.
“ 5000 euro “, antwoordt de winkelbediende.
“ Dat is pas heel veel, zegt de man, wat kan die dan wel voor speciaals ?”
“ Om eerlijk te zijn heb ik hem nog nooit iets zien doen “, zegt de winkelbediende,
“ maar de twee andere papegaaien noemen hem baas “.

ANPCV Oostende

~~~~~
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Een werknemer gaat naar het bureau van zijn manager omdat hij hem een paar
documenten wil laten ondertekenen. Vanuit de deuropening ziet hij dat zijn grote baas
door het raam staat te kijken met zijn armen op zijn rug.
Omdat hij hem niet onmiddellijk wilt storen gaat hij dan maar terug naar zijn eigen
bureel.
Twee uren later keert hij terug naar het bureau van zijn manager, maar die staat nog
altijd uit het raam te staren. Als de manager beseft dat hij op dat eigenste moment niet
alleen in zijn kantoor is draait hij zich langzaam om en zegt : “ Weet je, ik begrijp
waarom dit land een puinhoop is. Ik sta hier nu al twee uur naar die arbeiders beneden te
kijken en ze hebben in al die tijd helemaal niets gedaan “.

Sint Michaël Feest
Kolonel Vincent Descheemaeker, Commandant van de Lichte Brigade.
Kolonel ( R ) Paul Van Neste, Nationale voorzitter van de ANPCV.
Het bestuur ANPCV Oostende.
Hebben de eer en het genoegen U uit te nodigen op de Sint Michaël viering,
Patroonheilige van de Para-Commando’s op vrijdag 13 oktober 2017.
Verloop v/d viering :
09.00
09.30
10.00
11.00

h
h
h
h

11.30 h
11.50 h
12.00 h
16.30 h

:
:
:
:

Parking voorzien op het Paleizenplein.
RV deelnemers aan de kerk St- Jacob – Op – Coudenberg.
Eredienst door Hoofdalmoezenier Padre Johan Van den Eeckhout.
Defilé naar de Congres Kolom.
Vertrek van de autobussen met de VIP, echtgenoten en mindervaliden.
: Hulde aan de Onbekende Soldaat met bloemenhulde.
Aanwezigheid van een detachement Para-Commando.
: Ontbinding van de pelotons en individuele verplaatsing naar “ Paleis der
Academiën “ zaal Patio.
Vervoer voorzien met bus voor Dames en mindervaliden.
: Receptie en maaltijd.
: Einde Sint Michaël feest.

Maaltijd : Inschrijvingen verplicht – kostprijs € 35,00
Betaling via Regionale ANPCV Oostende vóór 20 september 2017.
Kledij :
ANPCV Leden : Blauwe blazer ANPCV, wit hemd, das, grijze broek, zwarte schoenen,
Baret rood of groen.
Medailles : Officiële eretekens aan de linkerkant van de borst, enkel de medaille van
verdienste ANPCV wordt aan de rechterkant gedragen.

ANPCV Oostende

Wees fier op uw uniform, hou het sereen en correct !
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INHULDIGING SAS , SOE en Para-Commando Straatnamen
- Vrijdag 22 september 2017 te Kortrijk –
Stad Kortrijk nodig ons uit:
Inhuldiging nieuwe verkaveling LANGWATER met 6 bijzondere straatnamen:
Parachutistenstraat – Commandopad en de namen van 4 gesneuvelde Kortrijkse SASSOE parachutisten gedurende WOII. Raymond Holvoet , Jacques Picquart, Roger
Carette en Jean Melsen.
Wij hopen op uw talrijke aanwezigheid!
De organisatie is in handen van Stad Kortrijk , Defensie , ANPCV Nat en ANPCV Reg.
Menen en Oostende.
Als club ANPCV Oostende – Kust en Hinterland nemen wij deel aan dit gebeuren,
zowel als organisatie als vorming van een ANPCV Plt ( Plt Overste : PANESI Armand).
Zullen ook aanwezig zijn: Plt 2 Cdo – Plt 3 Para – Deligatie SF , MOD ( Min. of Defence
Steven VANDEPUT ) , CHOD ( Chief of Defence Lt Gen Marc COMPERNOL ) ,
Muziekkorps Marine, Vips en Ambasadeurs ( B – NL – GB) , Stad Kortrijk (
Burgemeester Vincent Van QUICKENBORNE ) en ANPCV Nationaal.

ANPCV Oostende

Programma :
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1015h : RV clublokaal ANPCV Oostende ( Deelnemers ANPCV Oostende – Minibussen )
1030h : Vertrek Minibussen ( Transit Oostende – Kortrijk).
1145h : Aankomst Minibussen op de parking OC De Lange Munte ( Beeklaan n° 81 te
8500 Kortrijk). LAMS Danny ( VZ ) nnemt de leiding leden ANPCV Oostende.
1300h : Vervoer per grote bussen ( deelnemers ANPCV ) naar de Grote Markt ( Kortrijk).

Plechtigheid Grote Markt Kortrijk
- 1315h : Opstelling Plt Defensie en ANPCV ( o.l. Plt CDT ANPCV Callewaert Gontrand ).
- 1330h : Herdenkingsplechtigheid en bloemenhulde aan het monument der
gesneuvelden met toespraak door burgemeester Vincent Van Quickenborne.
- 1350h : Einde plechtigheid (Grote Markt) – ontbinding Plt’s.
- 1400h : ANPCV deelnemers vertrekken met de grote bussen naar Langwater .
Plechtigheid Langwater
-

1440h: In plaastbrenging van de troepen( Def.) en ANPCV Plt’s.
1445h : Ontvangst VIPS , familieleden .
1525h : Inhuldigingceremonie + bloemenhulde ook door de ANPCV regionalen.
1555h : Einde plechtigheid en Mov naar OC De Lange Munte ( Beeklaan).
Receptie

-

1600h : Receptie voor alle deelnemers.
1800h : Einde Receptie
1800h : Vertrek minibussen naar Oostende.
1930h : Aankomst minibussen ANPCV Oostende – clublokaal.
Kledij voor de plechtigheid:

- Deelname in de plt’s ANPCV – ANPCV kledij met baret ( eretekens mogen gedragen
worden , doch geen toeters en bellen).
- Deelname aan de plechtigheid ( in tribune ) ANPCV / burgerkledij met baret.

De ANPCV Oostende legt minibussen in voor het vervoer van zijn leden.
Prijs minibus : 10 euro ( leden : EFF-CAD-SYM) , 13 euro ( Steun lid en niet leden ).
Te betalen op de bus ( Inschrijven IS deelnemen ).
Het bestuur ANPCV Oostende – Kust en Hinterland

ANPCV Oostende

Einde inschrijvingen minibus : woensdag 13 september.
Alle inschrijvingen via de Sec. ANPCV Oostende ( Bostyn Jan : Gsm 0491 255701)
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Commando plechtigheid : 1 november 2017 WALCHEREN
De ANPCV Oostende – Kust en Hinterland neemt deel aan de Commando Plechtigheid te
Westkapelle en Domburg op het eiland Walcheren ( Nl) .
Dit ter eer aan onze Belgische Commando’s 1944.
0645h : RV aan het clublokaal ANPCV Oostende ( Dr Colenstraat 8 - 8400 Oostende)
0700h: STIPT! Vertrek per autocar naar Walcheren.
0720h: Tussenstop Station Blankenberge ( oppikken deelnemers).
0730h: Tussenstop Heist t.h. AD – Delhaize kruispunt Heistlaan - Vlamingstraat
( Oppikken Deelnemers).
0930h: Aankomst te Westkapelle ( Walcheren ) / Parking Museum –Polderdijk.
Bij aankomst dranken te verkrijgen ( betalend ).
0945h: RV – Monument “ Museum Polderdijk”. Opstellen der troepen en vaandels.
1000h: Herdenkingsplechtigheid met toespraken der prominenten en bloemlegging,
Delegatie Belgische Commando’s ( 2 Bn Cdo ) aanwezig.
1150h: RV “ Kasteel Van Batavia “ ( voor middagmaal ) te Westkapelle.
1200h: Middagmaal
1345h: Vertrek ( bus ) naar Domburg - RV punt ANPCV delegaties
1415h: Start OPTOCHT met vaandels en ANPCV peloton onder muzikale begeleiding
richting dijk ( Domburg).
Plechtigheid aan de Commando monumenten ( ANPCV – organisatie ).
Na de plechtigheid in peloton naar het dorp. Nadien is er dan vrij kwartier voor
iedereen. Bezoek en shopping in Domburg.
1630h: RV aan de bus. ~~ 1645h : Stipt! Vertrek huiswaarts.
1930h +/- Aankomst ANPCV Oostende.
Kostprijs: All-in = Vervoer per bus – middagmaal ( zonder dranken ).
All-in : 40 Euro ( Leden ANPCV Oostende: EFF – SYM – CAD).
: 45 Euro ( Steun. Lid ANPCV Oostende + niet leden ).
Menu 1: Zeeuwse mosselen met friet, huisgemaakte sausjes en koffie met dessert.
Menu 2: Kogelbiefstuk gegrild met pepersaus of gebakken champignons, groenten en koffie
met dessert. Dranken eigen rekening.
Vooraf inschrijven verplicht en betalen. AFSLUITING BETALING ten laatste op 23 oktober (Enkel
betaling telt als inschrijving)
Te betalen aan: ANPCV Oostende Rek. BE78 0001 4934 0186 via overschrijving of,
cash aan Penningmeester Luc GEEROLF of aan de secretaris Jan BOSTYN.

ANPCV Oostende

Vermelden: Naam deelnemer ( soort lid of geen lid) + keuze menu ( per lid) + opstapplaats.
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Informatie: BOSTYN Jan ( Sec) gsm: 0491 255701 of mail: secretaris@paracdo-oostende.be
of Geerolf Luc ( Penningm. ), mail : info@paracdo-oostende.be
We streven naar een volle bus : 50 plaatsen.

Herdenking Walcheren 1 november 2017
ANPCV Oostende zal deelnemen aan de herdenking en plechtigheden te
Westkapelle
en te Domburg. Programma & timings è zie verder in dit clubblad.
Deze herdenking is uitgegroeid tot een massale bijeenkomst van Rood en Groen om de
bevrijding van Walcheren te herdenken en even stil te staan bij de 4 th Troop van 10 -Inter
Allied Commando tijdens operatie “ INFATUATE “
Onze club zal zoals bij de vorige edities ook dit jaar een autocar inleggen en dit in de
marge van grootte van de inschrijvingen. Er zal volgens de beschikbare plaatsen uiteraard
voorkeur gegeven worden aan de leden ( eff – symp – cadet ).
In navolging van 2016 zal de maaltijd opnieuw genuttigd worden op dezelfde locatie.
Deelnemers hebben in de menu de keuze tussen mosselen of steak. Uiteraard is de soep en
dessert met koffie inbegrepen in de menukeuze.
Belangrijk is dan ook bij de inschrijving jullie menukeuze kenbaar te maken !
Afsluiting uiterste inschrijvingsdatum : woensdag 23 oktober 2017 !!!
Deelname ledenprijs ( EFF – SYMP – Kadet ) : € 40,00
Deelname niet - ledenprijs ( STEUN – PARTNER ) : € 45,00
Inschrijving via overschrijving op rekeningnummer club : BE78 0001 4934 0186
Vermelding bij inschrijving : namen + keuzemenu

~~ Smoefelavond ~~

Afsluiting inschrijvingsdatum : woensdag 22 november 2017 !!!
Deelname ledenprijs ( EFF – SYMP – Kadet ) : € 15,00
Deelname niet - ledenprijs ( STEUN – PARTNER ) : € 17,00
Inschrijving via overschrijving op rekeningnummer club ( zie boekje )
Gelieve bij inschrijvingen / deelnames aandacht te willen besteden aan het soort
lidmaatschap en de daarbij behorende deelnameprijs a.u.b.

ANPCV Oostende

Onze smoefelavond, reeds de derde editie op rij, gaat door op 1 december 2017.
De vorig jaar aangeboden menukeuze bleek succesvol waarop dit jaar opnieuw geopteerd
wordt voor eenzelfde culinair vervolg.
Een rijk versierd buffet van diverse kazen en vleeswaren aangevuld met fruit en broodjes
zullen zeer zeker opnieuw aan ieders verwachtingen voldoen.
Een met muziek opgeluisterde beeldcompilatie, “ Friends & Family “ anno 2017, zal via
de beamer op het groot scherm afgespeeld worden.
“ Smoefelavond “ betekent een prachtige avond in het gezelschap van vrienden.
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~ ~ ~ GOLDEN SPIKE RUN 2017 ~ ~ ~

2017
Dit jaar zal de Run “ Golden Spike “ Regt. Para – Commando en ANPCV doorgaan
te Tielen en ingericht worden door 3BN Para.
Afspraak voor alle sportievelingen - crossers – veteranen op ( onder voorbehoud ) vrijdag
15 december 2017.
De run zelf vindt plaats om en rond de kazerne 3 BN Para.
De juiste timings en modaliteiten voor inschrijving zijn bij het ter perse gaan van ons
clubblad editie 2/2017 nog niet gekend. Van zodra wij over alle gegevens beschikken
zullen deze bekend gemaakt worden via het clubbord.
Het Bestuur

ANPCV Oostende

Nieuwjaarsreceptie ANPCV Oostende , Kust & Hinterland.
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De jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie 2017 zal plaats vinden plaats in het clublokaal
te Oostende, Dr. L. Colenstraat op zondag 21 januari 2018.
De uitnodiging voor deze nieuwjaarsreceptie zal herhaald worden in het volgende
clubblad editie december.
Het bestuur,

Stad Oostende nodigt ons allen uit op :
Zaterdag 11 november 2017 : Herdenking Wapenstilstand WO I.
Programma: 09.45 Hr. Verzameling aan de St.Petrus en Pauluskerk
10.00 Hr. Eucharistie viering.
11.00 Hr. Groet aan de Geallieerde vaandels
11.15 Hr. Optocht naar het stedelijk monument.
11.20 Hr. Optocht naar het stadhuis.
11.45 Hr. Ontvangst op het stadhuis – toespraak – receptie.
Clublokaal is open vanaf 09.00 hr.
Woensdag 15 november 2017: Koningsdag
Programma : 10.15 Hr. Verzameling aan het Atheneum -Rogierlaan
10.30 Hr. Bloemenhulde aan het monument Z.M. Koning Leopold I
10.40 Hr. Optocht naar St. Petrus en Pauluskerk
11.00 Hr. Te Deum.
Clublokaal open vanaf 09.30 hr.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Info : Deze info wordt nu reeds meegegeven gezien de volgende editie van ons clubblad
nr. 3/2017 pas op het einde van december 2017 zal verschijnen.

Uitnodiging voor de jaarlijkse Algemene Vergadering ANPCV Oostende.

Agenda :

Onthaal en woord Voorzitter / Secretaris.
Jaaroverzicht 2017.
Controle v/d rekenkundige commissarissen.
Financieel verslag van de Penningmeester.
Te behandelen toegestuurde punten van algemeen belang.
Visie en toelichting 2018.
Verkiezing / aanstelling bestuursleden 2018.
Hr. 12.30 Endex Algemene Vergadering.

We hopen alle leden op de Algemene Vergadering te mogen begroeten.

ANPCV Oostende

Jaarlijkse Algemene Vergadering vindt plaats in het clublokaal te Oostende,
Dr. L. Colenstraat op zondag 10 december 2017.
De effectieve leden kunnen indien ze dit wensen een punt van algemeen belang op
de agenda laten plaatsen. Uiterlijk vóór 10 november 2017 ( 1 kalendermaand )
dienen deze punten schriftelijk bezorgd te worden aan de Secretaris Jan Bostyn.
Tevens zijn de bestuursfuncties ( VZ-SEC-PM) jaarlijks herkiesbaar. Kandidaten kunnen
hun kandidatuur, schriftelijk vóór
/11/2017 bij de secretaris indienen.
Sympathisanten en Cadetten zijn uiteraard welkom aan deze vergadering doch hebben
geen inspraak noch stemrecht.
Er is deze dag mogelijkheid tot betaling van het lidgeld 2018 tot Hr. 10.45.
Timing :
Hr. 10.00 opening van de lokalen voor de deelnemers aan de A.V.
Hr. 11.00 stipt opening van de Algemene Vergadering.
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101° Airborne Division Historic Walk
BASTOGNE 2017
Beste vrienden

Naar jaarlijkse gewoonte zullen wij als club terug deelnemen aan de plechtigheden
en Herdenkingsmars - 101 Airborne- Historic Walk " te Bastogne 2016 ( 40 st. editie ).
Dit ter herdenking aan de slag van Bastogne 1944.
Deze gaat door op zaterdag 16 december 2017. Voor de stappers kan er een parcours
van ongeveer 7 - 14 of 20 km bewandeld worden op en rond Bastogne. Dit in een
historisch kader met re-enactment groepen die op verschillende locaties doorheen het
parcours de strijd van destijds nabootsen.
Niet stappers ( dienen geen marsgeld te betalen ) kunnen er ook een dagje Bastogne
van maken, musea bezoeken, shopping en/of de plechtigheden na de mars bijwonen.
Gewoon genieten van dit historisch gebeuren.
Met de minibus vertrekken we om 0430h h aan de Zinnia parking ( Busparking –
Mercatorlaan ) te Oostende ( tussenstop oppikken deelnemers op andere opstapplaatsen ).
Voorziene aankomst 0745h - 0800h aan het zwembad te
Bastogne ( Centre Sportief). Start van de mars is voorzien om 0830h.
Na de mars ( 1530-1600h ? ) is er de parade in het centrum van Bastogne.
Na de parade ( rond 1800h ) vertrekken we richting Oostende.
Geschatte aankomst te Oostende rond 2100h - 2130h.

ANPCV Oostende

De prijs per deelnemer voor de minibus bedraagt:10 euro voor leden ( EFF - SYM - Cadet)
en13 euro voor steunende en niet leden.
Inschrijven is deelnemen. Einde inschrijving minibus ( bij de SEC ) op 7 december.
De inschrijvingen gebeuren via de secretaris.
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Tevens dient er nog 6 euro betaald te worden als inschrijvingsgeld voor de " Stappers '"
aan de mars. Bedrag wordt betaald aan Ronny Cabeke in de minibus.
De Sec zal dan collectief aan de start ( organisatie) ieder inschrijven voor de mars.
Sec.. BOSTYN Jan ( Gsm: 0491 255701
Het bestuur ANPCV Oostende

September 15
16
17
16
21
22
Oktober

13
13

November

1
11
15
22-28
30

Najaarstrekking in Buitengoed Oostende
Herdenking Lt. Lippens & Sgt. De Bruyne
2de Klimdag te March-Les-Dames
ANPCV Alternatieve Sprongdag + Grondtraining
ANPCV Alternatieve Sprongdag
Sint-Michaël Feest te Brussel
Walcheren herdenking bevrijding
Wapenstilstand Oostende
Koningsdag
Tentoonstellin Zijne Majesteit Koning Albert I
Smoefelavond

December

1
10
15
16

Smoefelavond
Algemene Vergadering ANPCV Oostende
Golden Spike
101 ste Airborne Division Historic Walk te Bastogne

Januari
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Nieuwjaarsreceptie

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

