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Lidgeld 2018 
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Regionale werkgroepen 
 
Bar en feestelijkheden: Lams Danny 
Plechtigheden en herdenkingen: Lams Danny 
Ceremoniemeester: Panesi Armand 
Veiligheids en technisch adviseur – materiaal: Vandierendonck Didier  
Redactie clubblad: Geerolf Luc – Vanhauter Dany 
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Rekenplichtigen: Oyaert Patrick , Remue Raf , Schoonooghe Willy 
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Woordje	van	de	secretaris	
 

 
Beste vrienden Para, Commando, Paracommando, Koreanen en 
Sympathisanten. 
 

Normaal zou ik moeten zeggen “ Stilaan maakt de zomer in onze contreien plaats voor 
een wat koelere en nattere periode”. Doch dit is de laatste weken nog niet van 
toepassing geweest. De zon verschroeit rustig verder alles kapot wat dringend behoefte 
aan water nodig heeft. Onze Vlaamse landerijen en tuinen vertonen reeds vroeg  
“ herfstkleuren ” maar dan wel door de aanhoudende droogte. Onmiddellijk doet dit 
me denken aan de zomer van 1976. Een zomer dewelke ik nimmer zal vergeten. Gebukt 
onder eenzelfde droog, heet en zweterig weer van toen worstelden we ons indertijd door 
onze 4 maanden basis paracommando opleiding bij het 1 Bn Parachutisten in, op en rond 
de Citadel van Diest. Het was zweten geblazen. Daar werden we gesmeed en gekneed tot 
Paracommando. Om nog niet te spreken over de zeer koude winter ( 1976 – 1977) als 
dessert tijdens ons daarop volgend Commandokamp te Marche– Les– Dames.  
Vooruitdenkend aan de winterkalender is het bestuur reeds volop bezig met de 
voorbereidingen. Ja, de weken, laat staan de maanden, vliegen voorbij in ons drukke 
clubleven en agenda. 
A priori proberen wij al de activiteiten voor alle leden toegankelijk te maken ongeacht  
de leeftijd. Wel dient ieder zijn grenzen te kennen wat we weliswaar niet altijd willen 
toegeven. De “ ingebakken “ Paracommando Spirit “ heeft ook zijn grenzen en zeker op 
latere leeftijd. Daarom: hou het plezant en veilig. Niets is minder aangenaam om met  
de static line aan de staart van het vliegtuig te blijven hangen :-)   
In onze club mochten we terug enkele nieuwe Paracommando en Sympathisant leden 
verwelkomen. Als bestuur heten we de nieuwelingen hartelijk welkom in onze middens 
en hopen hierbij jullie regelmatig te mogen begroeten tijdens diverse clubactiviteiten. 
Om alle leden samen te brengen hebben we maar één RV punt: Ons clublokaal ANPCV 
Oostende – Kust en Hinterland te Oostende. Een basiskamp waar wapenbroeders en 
sympathisanten in een paracommando sfeer van weleer gezellig stoere verhalen uit  
onze diensttijd kunnen oprakelen of keuvelen bij een natje en een droogje aan onze 
clubbar. Als secretaris ben ik dan ook altijd bereid jullie vragen te mogen beantwoorden. 
Maar vragen vinden soms vlugger en spontaan een antwoord indien u als lid regelmatig 
een clubbezoek breng, het prikbord ( Ad Valvas ) in de bar eens overloopt, uw clubblad  
( wat soms in de vergeethoek geraakt verneem ik regelmatig ) leest of onze Facebook 
pagina bezoekt en /of op de clubwebsite surf.  
Ben je verhuisd, een nieuw emailadres of telefoonnummer ? Vlug melden aan de SEC. 
Een club blijft maar gezond overeind als er transparantie en een goede verstandhouding 
en communicatie is tussen het bestuur en zijn leden of omgekeerd. 
Om dit alles in goede banen te kunnen verwezenlijken is er een grote en blijvende input 
nodig van ieder van ons. Voel u zich geroepen om ons in de “ Werkgroep “ daarbij te 
helpen, graag een seintje aan het bestuur.   
Last but not least wil ik ieder lid bedanken voor zijn of haar werk, steun of bijdrage,  
wat deze ook mocht zijn tot het welslagen en het behoud van onze mooie club. 
Het is aan ons samen om deze Para-Commando club een lang leven toe te wensen. 
 
                      Who Dares Wins – United We Conquer – Never Surrender 
De SEC. 
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De creatie van de SOR en bevelsoverdracht te Heverlee op 03/07/2018 
 

 
 
Beste vrienden, 
 
Op datum van 03/07/2018 was ik, samen met enkele leden van 
het SAS comité Kortrijk, te Heverlee op 03/07/2018 
bevoorrecht getuige van de creatie van de SOR = SPECIAL 
OPERATIONS REGIMENT en tevens de bevelsoverdracht met de 
benoeming van Majoor Tim Jansen. 
 
De plechtigheid begon met een openingswoord van Kolonel 
Vincent Descheemaeker waarbij hij enige uitleg verstrekte 
over de creatie van de Special Operations Regiment:  
 
 
 
 
 

Het was duidelijk dat de naamsverandering niet het objectief was, maar een bouwsteen 
in een opbouwend proces van het Strategic Vision 2016, gestart twee jaar eerder.  
 
Sommige aspecten komen naar voor tijdens deze ceremonie: Heverlee wordt het 
hoofdkwartier, samenwerking tussen Special Forces, Para-Commando’s  (als Special 
Operatie Eenheden) met andere eenheden, de huidige aankoop van nieuwe uitrusting en 
voertuigen (bvb Fox Rapid Reaction Vehicle).  
 
 
 

 
 
 
 
Veel attentie gaat eveneens naar het personeel: 
we erkennen de nieuwe bevelhebber en de 
nieuwe commando groep van het hoofdkwartier 
Heverlee, we verwelkomen ook de nieuwe 
eenheid 6th groep “Command- and Information 
Systems”. 
 
De SORegt heeft de ambitie om voortdurend te 
evolueren en om hedendaagse en toekomstige 
dreigingen en gevaren aan te pakken op de meest 
efficiënte manier, met hulp van de coalitie- of 
nationale eenheden. De SOR neemt de uitdaging 
aan om een betrouwbare partner te zijn !” 
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The “ Special Operations Regiment ” (SORegt)  
 
De lichte brigade werd omgedoopt tot “Special Operations Regiment” (SORegt). Vanaf 
heden bestaat het uit de “Special Forces Group”, het 2de en 3de Para Commando Bn en de 
verschillende trainingscentra voor Commando’s en Parachutisten. Het SORegt is meer 
gefocust op de uitvoering van speciale operaties uitgevoerd door speciaal georganiseerde 
en uitgeruste eenheden, gevormd door speciaal geselecteerd personeel en speciale 
tactieken en technieken. De aanpak van problemen zal vaak diskreet, door het water, 
land of door de lucht gebeuren. Sommige missies zullen specifiek aangepakt worden, 
zoals het vergaren van informatie, geleiding van precisie bombardementen, bevrijding 
van gijzelaars overal ter wereld. De SORegt kan een actieve rol spelen in de strijd tegen 
terrorisme en het bijstaan van bevriende naties in hun strijd tegen binnenlandse anti 
groeperingen. 
 

 
 
 

De Staf van het Regiment, gehuisvest in Heverlee, heeft de bevelvoering over alle Special 
Operations land Forces. Zij staan ook in voor de permanente opleidingen, instructie en 
personeelsmanagement, tevens zijn zij ook de ruggengraat van de Special Forces rapid 
intervention force. 
 
De “Special Forces Group” structuur is uitgebreid met een specifieke instructie cel 
dewelke speciaal opgeleid werd en up to date is met de meest moderne SOF technieken, 
zoals daar zijn de micro en min UAV en ‘speciaal’ opgeleide honden. 
 
De huidige Para Commando eenheden, getraind in conventionele missies zoals daar zijn 
het innemen en beveiligen van een vliegveld of het beveiligen van burgers tijdens een 
crisis, werden bijkomend getraind om speciale operaties te kunnen uitvoeren. Naargelang 
deze opdrachten kunnen zij deze uitvoeren in support of de Special Forces Group ofwel 
autonoom. 
 
Het blijft buiten kijf dat deze opdrachten bijzondere ervaring eisen. Een andere manier 
van planning en voorbereiding, meer gedecentraliseerd leiderschap, meer intensieve 
training in vuurgevechten, medische hulpverlening, deur tot deur zuivering, insertie 
technieken, kennis van explosieven en survival behoren tot de basis elementen van hun 
transformatie proces. 
 
Ook de opleidingen in M-L-D en Schaffen werden bekeken, vanaf mei 2018 worden nieuwe 
kandidaten Para Commando’s terug opgeleid in Marche-les-Dames vanaf de eerste dag. De 
opleiding werd eveneens aangepast voor de officieren en onderofficieren. 
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De SOCOM 
 

Samen met de creatie van de Special Operations Regiment, werd een “Special operations 
Command” (SOCOM) opgericht in het hoofdkwartier Defensie in Evere in 2017. Het moet 
in de eerste plaats een overleg orgaan zijn voor opleiding, planning en inzet van Belgische 
Special Forces Units, instructie en training, materiaal en uitrusting, enz… 
 
Gelet op hun plaats binnen de Defensie structuur, zijn de SOCOM het best geplaatst voor 
internationale en interdepartementale samenwerking, inclusief het bestrijden van 
terrorisme in binnen-  en buitenland. 
 
SOCOM heeft nog een bijzondere taak, het uitwerken van de Composite Special 
Operations Component Command project, waar zij samen met Nederland en Denemarken 
een mobiel inzetbaar SOF hoofdkwartier oprichten dat ter beschikking kan gesteld worden 
van de NATO. Dit privilege was tot op heden uitsluitend voorbestemd aan de meest 
invloedrijke naties van de NATO. 

 
 
 

Aanstelling nieuwe Korpscommandant 
 

 
Tijdens de plechtigheid werd Majoor Tim JANSEN aangesteld 
als nieuwe Korpscommandant van de SORegt, hij ving zijn 
carrière aan in de KMS in augustus 1994, richting ‘Alle 
wapens’. In 2002 kwam hij naar het Regiment, na zijn 
opleding ging hij naar de Airborne Reconnaissance Squadron 
te Lombardsijde, in 2004 vervoegde hij de staf van het 1ste 
Jagers te Paard Regiment. Van september 2009 tot juli 2010 
volgde hij nog een opleiding te Brussel waarna hij het ISTAR 
bataljon vervoegde. 3 jaren later, na het volgen van een 
nieuwe opleiding te Brussel werd hij toegewezen aan het 
Strategic Staff Department als Joint Intelligence&Unmanned 
Aerial Systems Capability Officer bij de Integrated Capability 
Management Division. 
 
 
 

 
 
Tijdens zijn carrière heeft Majoor Jansen deelgenomen aan verschillende missies in het 
buitenland: Kosovo, Afghanistan, Libanon en Mali. 
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Aanstelling nieuwe RSM 
 

Tijdens de plechtigheid werd eveneens de Regimental Sergeant Majoor Jacques BLOEMEN 
aangesteld. Hij studeerde af aan de infanterieschool in 1983, en werd gelegerd in 
Duitsland. In 1990 vervoegde hij het regiment, in 1991 vervoegde hij het 1ste Bn te Diest 
tot 1997, daarna werd hij uitgestuurd naar het hoofdkwartier van de UN te New York tot 
eind 1999, waarna hij het 1ste Para terug vervoegde, na de ontbinding van het 1ste Para 
vervoegde hij het trainingscentrum Schaffen.  
 
Tijdens zijn carrière heeft RSM Jansen deelgenomen aan verschillende missies in het 
buitenland: Zaire, Somalië, Rwanda, UNHQ USA, Kosovo, Afghanistan, Kenia, Congo, 
Libanon. 
 

Implementering 6th Group Communication- and Informations Systems 
SERVIO ET ADJUVO 

 
De 6de groep CIS ondersteund momenteel de verschillende operaties in het buitenland: 
Afghanistan, Mali en Irak, daarboven ondersteunen zij ook de Federale Politie van de 
luchthaven te Gosselies. 
 
De 6de Gp CIS is de enige eenheid met Para Commando capaciteit, zij hebben tot missie 
de SORegt eenheden te ondersteunen in geval van speciale operaties zoals evacuaties van 
burgers in crisis gebieden. 

 
Het FOX Rapid Reaction Vehicle 

 
 

 
De Fox RRV is een 4x4 licht 
tactisch voertuig, ontworpen door 
het Britse JANKEL. Gebaseerd op 
een 4x4 Toyota Land Cruiser 79 
onderstel, militair geüpgraded. Er 
zullen in de toekomst 108 van 
dergelijke voertuigen geleverd 
worden in vervanging van de 
ILTIS, zij zullen voornamelijk 
gebruikt worden door SO 
eenheden en hun support 
eenheden. 
 
 
 
 

 
Nadien kregen we nog een demonstratie van het SORegt en een parade van de troepen. 
 
 
 
                                                                                             Tekstedit : Marc Vindevogel 
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J J  Moppentap  J  J  
 
Paracommando's contra ISIS... 
   
Een transportvliegtuig, Hercules C130, met Belgische paracommando's aan boord, staat 
vertrekkensklaar te Melsbroek.  
Net vóór het opstijgen zegt de sergeant tegen enkele van zijn mannen: " Voor een paar 
oren van een IS-strijder geef ik €200 en voor een hoofd met baard €500 ! " 
Het bericht wordt onderling doorgegeven en onder luid applaus en gejuich door de stoere 
mannen ontvangen ! 
Het vliegtuig landt en de militairen lopen één voor één naar buiten langs de ramp.  
Na een uurtje komen ze al weer terug met enkele TAPzakken vol oren en afgehakte 
hoofden met baard. 
De sterk geëmotioneerde sergeant zegt: " Zijn jullie nu helemaal gek geworden ? Dit is 
slechts een tussenlanding op het vliegveld Charles De Gaulle te Parijs ! " 
 

~~~~~~~ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
  



	

AN
PC

V	
O
os
te
nd

e	

8	
	

                         ~~~   Golden Spike    ~~~ 
 
Op 04 mei laatstleden werd de 47°editie van de Golden Spike ingericht door het 
Trainingscentrum Para te Schaffen. Deze run waarbij iedere deelnemer het beste zweet 
van zichzelf geeft is voorbehouden voor de “ Veteranen “ van de Lt Bde geboren in 1978 
en vroeger, de gebrevetteerden buiten de Lt Bde en gepensioneerde Para- Commando’s. 
Dat het rondcrossen over de ons alom gekende DZ nog steeds knap lastig is en blijft hoeft 
hier niet ontkracht te worden. 
Onze 76- jarige “ Jozef Claessens “, toch reeds enkele jaren een vertrouwd gezicht op de 
Golden Spike en tevens ons enige crosskonijn van ANPCV Oostende mocht ook dit jaar de 
palmares in ontvangst nemen in de startgroep 1942. 
 
“ Jozef, Proficiat voor deze puike prestatie en sportieve inzet ! “ 
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RAPTOR SHOOTING CLUB 
 
Datum:  9 Juni 2017 
Adres:  Industriepark Noord 11  

8730 Beernem 
 
Doel:   Initiatie schieten 
 
Voortgaand op de herinnering en het succes van de vorige jaren, werd een hernieuwde 
opfrissing voor het schieten uitgewerkt. Voor velen onder ons moet dit deel van de 
training toch al jaren achter de rug liggen…. 
Ook dit jaar zouden we in 2 groepen werken, een groep in de voormiddag en 1 in de 
namiddag. Om het veilig te laten verlopen werd beslist het maximum op 12 deelnemers 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 briefing gegeven en de 
nodige dagkaarten werden ingevuld dewelke iemand die niet in het bezit is van een 
sportschutterslicentie toelaat om één maal per jaar te komen schieten. 
 
Hieronder een foto van de voormiddag groep 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hierbij een klein overzichtje van het wapentuig dewelke onze Para Commando’s konden 
gebruiken op de schietstand tijdens deze initiatie: 
 
Merk:   Hammerli Excesse   Merk:   Glock 17/19 
Aard:   Pistool     Aard:  Pistool 
Kaliber: .22Lr      Kaliber: 9 mm 
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Na de nodige briefing begaven we 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 op de range 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 vlotjes onder de knie te krijgen, met een pistool kaliber .22 LR.  
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 die 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 bij waren, moesten zeker niet onderdoen voor zij die vorig jaar wel aanwezig 
waren. 
 
Na de break waren de pistolen kaliber 9 mm aan de beurt. Deze lagen reeds op de tafels, 
de manipulaties waren ongeveer idem dito voor wat betreft het klaarmaken, schieten en 
veilig maken van het wapen. Er werd duidelijk meegegeven dat het hier om zwaardere 
wapens ging en dat de terugslag zwaarder zou zijn en men tevens iedere keer terug zijn 
miklijn moest nemen. 
Ook hier waren er geen problemen en kon iedereen terug van een tweede sessie genieten.  
Na de inspanningen met de 9 mm pistolen werd er terug een kleine break genomen, 
kwestie van terug op adem te komen maar ook en vooral om de ervaringen uit te 
wisselen.  
Tot slot van de voormiddag werd een aantal karabijnen ter beschikking gesteld, enerzijds 
de Kriss Vektor in kaliber 9 mm en anderzijds 1 karabijn Robinsons Arms in kaliber 5,56 
mm.  
     
In de namiddag om 1300 uur kwam de tweede groep enthousiaste clubleden eraan. De 
meeste waren ruim op tijd zodat wij tijdig konden beginnen. Deze groep was kleiner en 
bestond uit leden die reeds een aantal keer aanwezig waren op de schietstand. Er werd 
besloten om een doorgedreven schiet sessie te organiseren met uitsluitend 9 mm pistolen. 
Na de briefing werd de schietsessie aangevat. Deze sessie bestond uit regelmatige 
herhaling van manipulaties van het vuurwapen, gevolgd door het afvuren van enkele 
patronen. Verder werd het precisievuur bijgeschaafd wat tot iedereens tevredenheid zeer 
goed lukte. Op naar de volgende stap volgend jaar zou ik zeggen. 
 
 
 
Beste vrienden schutters, zoals  de vorige jaren bedankt om dit mogelijk te maken en om 
alles op een heel veilige manier te laten verlopen. 
Het bestuur zal over een eventuele nieuwe uitgave 2019 beslissen, ik ben alvast 
voorstander ervan. 
 
Langs deze weg wil ik ook iedereen, Jan – Luc – Mario – Fred, bedanken die een handje 
toestaken in de schietstand om alles op een vlotte, serene en veilige manier te laten 
verlopen. 
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                         “ Load, aim, shoot, repeat “ 
 
 

  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met dank en hopelijk tot ‘volgend jaar’. 
De Range Officer 
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Vrijdag 3 augustus mochten we opnieuw onze reeds vertrouwde hostess Sofie en Anja, 
buschauffeur van dienst, verwelkomen om onze jaarlijkse daguitstap in goede banen te 
leiden. Voor deze vierde editie hadden zich 50 deelnemers ingeschreven.  
Een eerste stop werd gemaakt op de markt te Cassel ( Frans – Vlaanderen ) waar ons 
croissants en koffie aangeboden werden.  
Tijdens ons eerste hoofdbezoek werd de glas- en kristalfabriek van Arques bezocht 
waarbij we voorafgaand een uiteenzetting kregen over de historiek en werking van het 
bedrijf. Dat het hier niet zomaar gewoon glaswerk betrof werd snel duidelijk. 
De aantallen in diversiteit, de tonnen siliciumzand, gasverbruik voor de ovens, productie 
en personeel in dienst, zijn van hallucinante grootte. 
Tevens verviel de hete en bitsige buitentemperatuur die dag in het niet bij de hitte die 
ons tegemoet sloeg bij het bezoek in de fabriekshal waar we de polyvalente grondstoffen 
zagen verworden tot een glashelder geheel. Na dit inferno en het nagloeien passeerde 
ook ieder kunststukje een grondige kwaliteitscontrole vooraleer de verpakkingseenheid in 
te rollen. Respect voor zij die deze moloch voeden en dit in een werkregime 24/24 ~ 7/7 
! 
Het shoppingbezoek doorheen de kleurrijke bedrijfswinkel zal voor menige man onder ons 
betekenen dat we in de toekomst voorzichtiger zullen moeten afwassen en afdrogen �. 
Op korte afstand van ons eerste bezoek werd ons in restaurant “ Le  Moulin Snick “ het 
middagmaal geserveerd waarbij de opgeslorpte hitte kon weggespoeld worden.  
Na deze ruime break vervolgden we onze weg naar de frisse buik van het 71 meter hoog 
en imponerende “ La Coupole “, het door dwangarbeiders immens gebouwd betonnen 
complex voor opslagruimte en lanceerbasis voor ++ vijfhonderd V2 -raketten. Het 
recalcitrante en de totale deconstructie van WO II werd tijdens het bezoek doorheen 
twee grote thema’s uitgelicht, namelijk “ De nieuwe wapens V1 en V2 “ en “ Noord-
Frankrijk in Duitse handen “ en met veel impact tot leven gebracht. Opmerkelijk te horen 
dat onze “ jongste “ deelnemers zich nog duidelijk de V1’s met hun typisch geluid 
herinnerden vanuit hun kindertijd. 
Doorheen de audio en visuele belichaming van deze verschrikking kan men niet ontkennen 
dat de uitvinding van deze vliegende bommen mede aan de wieg stonden van de huidige 
ruimtevaarttechnologie en de niet aflatende, alias keerzijde van de medaille, 
massavernietigingswapens. 
Laat ons hopen dat een dergelijk conflict zich nimmer zal voordoen en we blijvend 
kunnen genieten van een koele Chardonnay in een sierlijk kristalhelder glas. 
 
Kortom, een fijne dag, een goede sfeer en tevreden gezichten. 
Bedankt aan alle deelnemers, bedankt ook aan de medewerkers van Viamundi tot het 
welslagen aan onze dagreis. 
                                                                                                                                                                   
                                                                                       Tekstedit : Luc Geerolf  
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																										St- Michaël Viering ANPCV Nationaal. 
 
Verloop v/d viering : 
 
09.30 RV deelnemers aan de kerk st-Jacob – op – Coudenberg 
10.00 Eredienst door Hoofdalmoezenier, Padre Johan Van den Eeckhout 
11.00 Defilé naar de Congreskolom 
11.30 Hulde aan de Onbekende Soldaat met bloemenhulde 
11.50 Ontbinding v/d detachementen 
12.00 receptie en maaltijd in “ Paleis der Academiën “ 
16.30 Einde Sint Michaël feest. 
 
Kledij : Voorgeschreven ANPCV blazer / wit hemd / das / grijze broek / baret. 
            Eretekens : officiële L-kant v/d borst ~ ANPCV R- kant 
            Niet ANPCV leden : deftige stadskledij 
 
Inschrijving maaltijd : € 35,00 
Betaling enkel via uw regionale, zijnde ANPCV Oostende ( BE78 0001 4934 0186 ) en dit te 
laatste vóór 21 september 2018. 
 
Opgelet : 
In tegenstelling tot vorige deelnames zal er dit jaar géén vervoer door de club worden 
voorzien. Dit omwille van organisatorische redenen en onbeschikbaarheid van alle drivers 
door de reeds geplande najaarsoefening tussen 5 en 7 oktober. Deelnemers aan het St- 
Michaëlfeest kunnen genieten van de procedure inzake tussenkomst transport volgens het 
reglement van inwendige orde ANPCV Oostende. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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We waanden ons even een “  Belgische EXPAT “ in een crisis gebied 
 
Het Trainingscentrum voor Commando’s ( TrgC Cdo) te Marche-Les-Dames vormt naar 
jaarlijkse gewoonte de nieuwe kaderleden ( OFF en OOFF ) voor de Para- Commando-
eenheden. Gedurende een 18 weken intensieve opleiding zullen de kandidaten talrijke 
manoeuvres uitvoeren en hun tactisch, fysisch en mentaal peil stelselmatig verhogen. 
Tijdens deze vorming voeren de leerlingen tevens een NEO ( Non-Combattant Evacuation 
Operation ) uit. Deze opdracht simuleert een reddingsoperatie waarbij staatsburgers – 
vluchtelingen ( Expats ) uit een crisisgebied of land  dienen bevrijd en geëvacueerd te 
worden. Voor velen onder ons reeds gekend tijdens de oefening Storm Tide en Crazy Trip  
Helaas is het voor minder onfortuinlijken een bittere en harde realiteit. 
Dit maal was het een kleinschalige oefening ( vandaar de weinige reclame ). De oefening 
speelde zich af in de regio Antwerpen, meer bepaald te Kallo ( oude Marine kazerne ), 
Zwijndrecht en Burcht, waarbij ANPCV Antwerpen het gros van de “Expats” leverde. 
De jonge kaderleden werden belast met de organisatie en de uitvoering van een NEO  
en dit tot op het niveau Peloton.  
 

Via de ANPCV Antwerpen werd ons gevraagd hun deelnemersveld te versterken tot 
deelname aan deze kleine oefening  als “ Expat “. 
Met 5 clubleden melden we ons maandagmiddag 16 juli 2018 aan het wachtlokaal van het 
11° Bataljon Genie te Burcht ( Zwijndrecht). We vervoegden de “Expat” groep met een 
totaal van 38 vrijwilligers. We kregen een militair onderkomen ( hangar ) met veldbedden 
en eigen slaapzak, tesamen met de kandidaat OFF/OOFF Paracommando. Het klikte 
onmiddellijk tussen deze jonge paracommando’s en de gepensioneerden (Paco’s ). Na 
installatie kregen we een briefing. We werden in kleine groepen “ Expats” verdeeld om 
later op de dag op diverse tijdstippen te vertrekken. De groepen zouden zich tijdens de 
oefening aanmelden in diverse, in een door paracommando beveiligde zones, opgevangen, 
gegroepeerd en vervolgens geëscorteerd worden in militaire voertuigen. We zouden 
volgens het scenario gerecupereerd worden door kleine mobiele elementen en, hetzij 
geëscorteerd in militaire voertuigen, hetzij via helikopter( A-109 Medvac) of met snelle 
rubberen boten ( Mk-VI), de beveiligde zone vervoegen. 
 

In ons bivak ( den Hangar) werd er ons water en koffie aangeboden. Voorlopig was dit 
alles. Maar als gewezen paracommando waren we voorbereid en hadden onze rugzak goed 
gevuld met de nodige verfrissende dranken en eten voor wat komen zou. Groot  
was mijn verwondering hoe sommige ex-paco’s voor de dag kwamen tot deelname aan 
deze oefening. Je weet maar nooit wat je te wachten staat. Door de vele voorbije warme 
dagen hadden enkelen het onnodig gevonden een lange broek aan te doen en in T-shirt, 
zonder kleine rugzak ( eten, drinken, regenjas ) zich aan deze oefening te wagen. Al snel 
werd het hen duidelijk dat tijdens het doorwaden tot op schouderhoogte ( repatriëring 
met rubberboten) doorheen rietvelden, netels en distels ( laat ons dan nog zwijgen over 
de muggen ) langs de oevers van de Schelde te Kallo, dit niet de gepaste kledij was. 
Misschien wilden ze aan den lijve ondervinden hoe ECHTE “ Expats” destijds op de vlucht 
voor geweld en moord, geen tijd hadden zich deftig te kleden. Tijdens onze nachtelijke 
evacuaties met de rubberen boten van de Genie over de Schelde, tussen Kallo en Burcht  
( wat toch een half uur op het water in beslag nam ), vond  een groep “ Expats” zonder 
regenjassen het niet leuk een plaatselijk onweer boven de Schelde te trotseren. Het 
waren echte “ Waterkiekens “. 
 

Na deze drukke dag van evacuaties en wachten en …wachten kregen we dan om 23.40h , 
terug in “Den Hangar”, ons C-Rantsoen. De meesten hadden geen zin meer om deze te 
openen, laat staan op te warmen en verkozen hun slaapzak. Daarom was dus een eigen 
lunchpakket geen overbodige luxe. Sommigen hadden de ganse namiddag en avond niets 
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gedronken ( eigen schuld – dikke bult ). We dienden ons de volgende morgen om 06.00h 
aan te bieden voor het vervolgscenario van de oefening. 
Na het  gesnurk en gegrom van 38 expats en een 40 tal militairen, zagen de meesten 
reeds om 05.00h het ochtendgloren. Er heerste een zeer positieve sfeer onder de 
militairen en de burgers ondanks de weinige uren van slaap. De C-rantsoenen werden 
geopend en de geur van verse koffie deed wonderen. Na een briefing vertrokken we  voor 
eenzelfde scenario als daags voordien doch voor ons naar een andere locatie . Vandaag 
hadden we een andere groep ( Ooff ) die ons diende te bevrijden en te evacueren langs 
de Schelde. Deze maal zagen we de “Skyline “ van Antwerpen bij dag.  
 
Ieder expat vond zijn gading. De één bij een helikoptervlucht, de andere bij zijn 
MEDEVAC als gekwetste, nog anderen bij het overschuren met hoge snelheid van het 
wateroppervlak van de Schelde aan boord van tweemotorige rubberen speedboten 
bemand door 11°Genie. Kortom de expats genoten ervan.  
 
Op het einde van de oefening kregen we als aandenken en bedanking tot deelname bij het 
opleiden van onze jonge generatie OFF en OOFF Paracommando een mooie badge van het 
Commando opleidingscentrum Marche-Les-Dames. Wat door iedereen werd gewaardeerd ! 
Tegen de avond namen we afscheid van elkaar, hoopten elkaar spoedig terug te zien bij 
een of andere oefening of ANPCV activiteit en uiteraard stellen we ons onmiddellijk 
opnieuw kandidaat als expat voor een volgende oproep. 
 
Als afsluiter wil ik me nog richten tot alle kandidaat kaderleden Paracommando: 
 
“ Een dikke proficiat mannen tot het welslagen van deze oefening, doe zo voort, slaag  
in jullie vorming want wij als ouderlingen zullen jullie ( Defensie ) misschien ooit nog 
nodig hebben. “ 
 

Who Dares Wins -  United We Conquer – Never Surrender 
 
De SEC  ( Jan ) 
	
 
  



	

AN
PC

V	
O
os
te
nd

e	

18	
	

NAJAAR OEFENING – Lange Schuur 
 

ANPCV Oostende – Kust en Hinterland 2018 
Vrijdag  5  - Zaterdag 6 - Zondag 7 Oktober  

_____________________________________________________________ 
 
De Paracommando Vriendenkring ANPCV Oostende Kust en Hinterland, verzamelt zijn 
troepen voor de 6°editie van de “ Najaar Oefening “ in Oostende (Polders). Een allround 
kaartleesoefening met overnachtingen op een boerderij. De oefening ter land is voor alle 
leden van de  Paracommando Vriendenkring ANPCV. Dit voor deelnemers tussen 18 en 80 
jaar. Oud paracommando trucs en weetjes worden terug  herontdekt en toegepast tijdens 
ons veldwerk in de streek. Back to Basic. 
 
LOCATIE BIVAK:   Kinderboerderij “ De Lange Schuur “  
   Stuiverstraat 599 - 8400 Oostende  
  ( naast de sportvelden “ De Schorre “ )  
 
Vanaf de ingangspoort bewegwijzering “ ANPCV “ voorzien naar onze zaal ( Bivak).  
Wagen  parkeren op de parking voor de poort/ ingang, er zijn geen voertuigen op het 
domein zelf toegelaten. 
 
PROGRAMMA: 
Vrijdag 5 oktober:  Installeren op de bivakplaats vanaf 16.30 h  
    19.30 h briefing. 
    Indeling in ploegen van 3 tot 4 personen. 
    20.15 h eerste proef per ploeg op de bivakplaats.  
Zaterdag 6 oktober: Ontbijt. 
                               Kaartleesoefening ( +/- 14 km) 
      Vertrek en aankomst op de bivakplaats. 
      Kleine opdrachten met een paracommando getint op, rond en in   
                              de buurt van de bivakplaats. 
                              Avond : BBQ op bivakplaats en prijsuitdeling der ploegen. 
Zondag 7 oktober: Ontbijt. 
                           Opruimen bivakplaats. 
   Tegen 10.00 h volledige ontruiming bivakplaats. 
 
OVERNACHTING: 

• De  boerderij ( Kinderboerderij “ De Lange Schuur ) beschikt over een grote 
gerenoveerde ( stal ) zaal die door ons als basis zal gebruikt worden. Deze zaal zal als 
multifunctionele ruimte gebruikt worden ( keuken, bar, slaapplaats, klein sanitair ). 
Ieder brengt zijn veldbed of luchtmatras en slaapzak mee. Er mogen geen tenten 
geplaatst worden op het domein. Er zijn geen douches - back to basic aan de wasbak 
en de waterzak. Er zal geen publiek van de  kinderboerderij toegelaten worden in 
onze zaal ( basis ) of ruimtes. 

          
VOEDING en DRANKEN: 
 
Vr. 5 oktober : Ieder brengt zijn eigen avondmaal mee. Er kan gebruik gemaakt worden 
                       van de frigo ter plaatse voor het opbergen van voeding. De organisatie 
                       zal een eigen bar voorzien. Een Microgolf oven is beschikbaar.                                                                                                                                                                 
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Za. 6 oktober : Morgenmaal wordt voorzien door de organisatie. 
                       Middagmaal ( soep en brood ) voorzien door de organisatie. 
    Avondmaal  : BBQ . Vlees zelf mee te brengen...!!! 
                       De organisatie zorgt voor BBQ vuur, groenten en sausjes. 
    Speciale sausjes dienen zelf meegebracht te worden. Deelnemers            
                       bakken zelf hun vlees. Scenario zoals voorgaande jaren. 
 
Zo. 17 sept.: Ontbijt wordt voorzien door de organisatie. 
 
DEELNEMERSVELD: 
Enkel ANPVC leden met max. van 30 personen. ANPCV leden die er graag bij zouden 
willen zijn doch niet wensen deel te nemen aan de oefening zijn eveneens van harte 
welkom. Zij kunnen zich altijd nuttig maken door een helpende hand te geven aan de 
organisatoren. 
 
PRIJS:  In de prijs is begrepen ( Overnachtingen, 2 x ontbijt, 1 x soep/brood, BBQ    
            groenten en sausen.  
 
17,- euro voor leden ANPCV Oostende. 
22,- euro voor de overige ANPCV leden van andere regionalen . 
 
Inschrijving is enkel geldig bij ontvangst storting  op rekening nummer  
BE78 0001 4934 0186 of cash aan de SEC. ( ANPCV Oostende ). 
Begunstigde:  ANPCV – Oostende 
                     Dr. L. Colensstraat, 8 - 8400 Oostende 
 
Mededeling: Najaarsoefening 2018 + naam + ANPCV regionale . 
 

Uiterste datum van inschrijving =  26 September 2018 !! 
 
ALGEMEEN: 
- Kledij ( camouflage of veld kledij met de baret en bottines).  
- Materiaal zoals elke para-cdo meeneemt op survival ( kompas, touwtjes, zakmes,  
  schrijfgerief, zaklamp, kleine verrekijker). Wordt op de man tijdens het veldwerk    
  meegenomen. Dolken of messen mogen niet zichtbaar gedragen worden. 
- Campers mogen niet op het domein geplaatst worden. 
- Open vuren maken is verboden. 
- Sanitaire voorzieningen op de bivakplaats ( wasbak in de toiletten ). 
 
INFO: 
 
BOSTYN JAN secretaris ANPCV Oostende GSM = 0491 25 57 01 
                                             secretaris@paracdo-oostende.be 
 
GEEROLF LUC penningmeester ANPCV Oostende GSM = 0472 22 11 57 
           penning@paracdo-oostende.be 
 
LAMS DANNY voorzitter ANPCV Oostende GSM = 04 99 32 77 21 
             voorzitter@paracdo-oostende.be 
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Commando plechtigheid : 1 november 2018 WALCHEREN  
 
De ANPCV Oostende – Kust en Hinterland is opnieuw op appèl op 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 “ ( onder voorbehoud ) 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. 
1645h: RV aan de bus. ~~ 1700h : 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. 
Vermelden: Naam deelnemer ( soort lid of geen lid) + keuze menu ( per lid) + opstapplaats. 
 
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. 
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Hinterland nieuws : 
 
In het kader van de vele plechtigheden en herdenkingen tijdens de maand november en in 
navolging van de plechtigheid te Aartrijke vorig jaar zal ook dit jaar ANPCV Oostende op 
zondag 04 november deelnemen aan de herdenking van de wapenstilstand in ons 
hinterland te Aartrijke. 
Deze plechtigheid wordt georganiseerd door de Nationale Strijdersbond Afdeling Aartrijke 
in samenwerking met plaatselijke militairen uit het actieve kader, het gemeentebestuur 
van Zedelgem, de Vaandels van verschillende vaderlandslievende verenigingen, de 
basisschool De Fonkel en sympathisanten. 
Tevens zal tijdens dit herdenkingsevenement het nieuwe ereperk en het monument 
plechtig worden ingehuldigd. 
RV voor alle deelnemers op zondag 04 november om 09.00 h aan de zaal Jonckhove, 
Aartrijksestraat 9, 8211 Aartrijke. 
 
 
 

                  ~~  Smoefelavond  ~~ 
 
Onze smoefelavond, reeds de vierde editie op rij, gaat door op vrijdagavond 30 
november 2018. De aangeboden culinaire menukeuze, succesvol zoals de vorige jaren, 
blijft gehanteerd.  
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, “ ANPCV Oostende, Kust & Hinterland ~ 
Friends & Family “ anno 2018, zal via de beamer op het groot scherm afgespeeld worden.  
 
“ Smoefelavond “ : een prachtige avond in het gezelschap van vrienden. 
 
Afsluiting inschrijvingsdatum : donderdag 22 november 2018 !!! 
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. 
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101° Airborne Division Historic Walk  
 

BASTOGNE 2018 

                                       
Beste vrienden, leden  

 
Naar jaarlijkse gewoonte zullen wij als club terug deelnemen aan de plechtigheden 

en Herdenkingsmars - 101 Airborne- Historic Walk " te Bastogne 2018 . 
Dit ter herdenking en eerbetoon aan de slag van Bastogne 1944 . 

 
Deze mars  gaat door op zaterdag 8 december 2018. 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 de strijd van destijds nabootsen met in 
stellingname op diverse parcours punten . 
Niet stappers ( dienen geen marsgeld te betalen ) kunnen er ook een dagje Bastogne 
van maken, musea bezoeken, shopping en de plechtigheid ( na de mars ) bijwonen. 
Gewoon genieten van dit historisch gebeuren onder clubvrienden. 
 
Met de minibussen vertrekken we om 04.30h h aan de Zinnia parking ( Busparking – 
Mercatorlaan ) te Oostende ( tussenstop oppikken van deelnemers op eventuele andere 
opstapplaatsen is mogelijk = op directe reisweg ). Voorziene aankomst  07.30h – 08.00h ( 
volgens de weersomstandigheden ) aan het zwembad te Bastogne ( Centre Sportief). Daar 
is de collectieve start voorzien om 08.30h. Voor de start maken we een groepsfoto. 
Na de mars ( 15.30-16.00h ? ) is er dan de parade met militaire voertuigen en 
diverse vaandels ( wij kunnen niet deelnemen ) in het centrum van Bastogne. 
 
Na de parade ( rond 18.00h ) vertrekken we dan richting Oostende waar we rond  
21.00h – 21.30h zouden aankomen . 
 
De prijs per deelnemer voor de minibus bedraagt: 12,00 euro voor leden ( EFF - SYM - 
Cadet) en 16,00 euro voor Steunende en niet leden.  
Inschrijven is deelnemen. Einde inschrijving deelname met minibussen : 29 november 
. De inschrijvingen  “ Minibussen en Deelname  “ via de secretaris ANPCV Oostende.. 
Tevens dient er nog 6 euro betaald te worden als inschrijvingsgeld voor de " Stappers '" 
aan de mars ( Aandenken , Badge ). Bedrag wordt betaald aan de “ DRIVER “ in de 
minibus. 
De Sec zal vooraf aan de start iedere stapper collectief inschrijven voor de mars. 
 
Info: We zoeken nog steeds clubleden die als “Driver” met een minibus (9 pers.) kunnen en willen 
rijden.  
 
 

Het bestuur ANPCV Oostende – Kust en Hinterland 
 

Sec.. BOSTYN Jan ( Gsm: 0491 255701) 
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Stad Oostende nodigt ons allen uit op : 
 
Zondag 11 november 2018 : 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. 
 
Donderdag 15 november 2018: 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. 3/2018 pas op het einde van december 2018 zal verschijnen.   
 
Uitnodiging voor de jaarlijkse Algemene Vergadering ANPCV Oostende. 
 

Jaarlijkse Algemene Vergadering vindt plaats in het clublokaal te Oostende,  
Dr. L. Colenstraat op zondag 16 december 2018.  
De effectieve  leden kunnen indien ze dit wensen een punt van algemeen belang op  
de agenda laten plaatsen. Uiterlijk vóór 16 november 2018 ( 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 16/11/ 2018 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 2019 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. 
          

Agenda :  Onthaal en woord Voorzitter / Secretaris. 
                        Jaaroverzicht 2018. 
                        Controle v/d rekenkundige commissarissen. 
                        Financieel 2018 & verslag van de Penningmeester. 
                       Te behandelen toegestuurde punten van algemeen belang. 
                        Visie en toelichting 2019. 
                        Verkiezing / aanstelling bestuursleden 2019.        
                
 Hr. 12.30 Endex Algemene Vergadering.            
 
         We hopen alle leden op de Algemene Vergadering te mogen begroeten. 
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Augustus 19 Korpsmaaltijd 
 
 
September 21 ANPCV Alternatieve Eerste Sprongdag 
   27 2de Klimdag te March-Les-Dames 
    
 
Oktober 05 Sint-Michaël Feest te Brussel 
   5-7 Najaarsoefening te Oostende 
   12 ANPCV Alternatieve 2de Sprongdag 
 
 
November 1 Walcheren herdenking bevrijding (busreis) 
   11 Wapenstilstand te Oostende 
   15 Koningsdag te Oostende 
   30 Smoefelavond 

 
 
December 08 101 ste Airborne Division Historic Walk te Bastogne 
   16 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	

	
Ook	op	Facebook	kan	je	alle	info	terugvinden	bij	de	

facebookgroep:  
Para Commando Vriendenkring Oostende Kust en Hinterland	
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