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Woordje van de voorzitter
Beste vrienden paracommando’s, beste sympathisanten,
Anno 2019 is de sociale media in onze samenleving niet meer weg te denken. Internet,
Facebook, Twitter en tal van andere communicatiemiddelen staan ons ter beschikking om
heel onze handel en wandel op straat te gooien voor de bijna gehele wereld. Niettemin
wijzen tal van voorbeelden ons op de gevaren hiervan.
Ook ik vraag aan ieder van onze vereniging om hier bedachtzaam en voorzichtig mee om
te springen. Het is goed mogelijk dat een geposte tekst en- of foto met een bepaalde
bedoeling bij anderen een heel andere interpretatie krijgt.
Daarom vraag ik uitdrukkelijk, wees heel kritisch om iets te posten. Heel snel worden
dingen in verband gebracht met andere zaken die er soms totaal geen verband mee
hebben. Een afbeelding met een glas bier wordt snel gelinkt met alcoholisme, een
uniform aan dictatuur en onderdrukking, een wapen aan terrorisme, een ludieke
worstelpartij aan extreme geweldpleging, enz., enz....
Ook een groepsfoto kan op zich eerder heel onschuldig lijken voor jezelf maar voor
sommige andere personen in deze groep kan dit bezwaarlijk zijn. Nog anderen willen
bewust niet verschijnen op de sociale media.
Op tal van onze activiteiten worden er foto’s gemaakt van elkaar in alle soorten van
omstandigheden. Deze foto’s zijn niet altijd geschikt om op sociale media te verschijnen.
Een buitenstaander weet niet onder welke omstandigheden deze foto werd genomen en
kan daar een heel vertekend beeld van krijgen wat zeer nefast kan zijn voor de
afgebeelde personen.
Deze foto’s houden wij zeker liever binnenshuis. Dit wil zeggen dat enkel een beperkte
groep toegang kan krijgen. En nog moeten wij heel indachtig zijn of dit wel nodig is om
deze te delen. Wees heel karig met de commentaren daarbij want ook deze kunnen
dubbelzinnig geïnterpreteerd worden.
Ik begrijp uiteraard ook dat wij graag onze activiteiten delen met gelijkgestemden en
daarvoor de media gebruiken. Daar is op zich zeker niets op tegen maar ik zou aanraden
om voorgeselecteerde foto’s te gebruiken die verschenen zijn op onze website. Het kan
veel narigheid voorkomen.
Daarom vraag ik aan allen die foto’s nemen van onze clubactiviteiten deze eerst te willen
doorsturen naar mij. Ze worden dan door het bestuur geselecteerd en verschijnen dan pas
op onze website. Neen, dit is zeker geen censuur doch gezond boerenverstand.
Mochten daartussen toch nog foto’s insluipen die sommige leden liever niet op onze
website willen zien is een klein seintje aan het bestuur voldoende om deze dan alsnog te
verwijderen. Ik zou er nog enkel aan toe voegen ... bezin eer je begint.

Mijn Para-Commando groeten.
Danny Lams
Voorzitter
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Verder in ons tijdschrift onze komende activiteiten.
Schijf jullie tijdig in en ik hoop jullie allen te kunnen verwelkomen.
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ALGEMENE VERGADERING
De Algemene Ledenvergadering ANPCV Oostende – Kust en Hinterland, werd op zondag 9
december 2018 in het clublokaal te Oostende gehouden.
Om 1100h opent de voorzitter, Lams Danny met het voltallige bestuur en 55 aanwezige
leden de Algemene Vergadering.
-

-

-

Verwelkoming door de Voorzitter Lams Danny en het verontschuldigden van de leden die
gemeld hebben niet aanwezig te kunnen zijn.
Eén minuut stilte werd gehouden ter nagedachtenis aan de afgestorven clubleden.
Voorstelling door een diareportage van de clubactiviteiten van het afgelopen jaar.
Dispositief door de Voorzitter ( Lams Danny).
Dispositief door de Secretaris ( BOSTYN Jan ).
Financieel verslag door de Penningmeester ( GEEROLF Luc).
De aangestelde rekenplichtigen ( OYAERT Patrick en REMUE Rafael) bevestigden de
goedkeuring van de boekhouding en de rekenkundige verslagen van het boekjaar 2018.
De Voorzitter bedankte de leden die zich belangeloos hebben ingezet ten dienste van de
club. Een kleine attentie werd overhandigd aan de dames die zich verdienstelijk hebben
gemaakt.
De Voorzitter bedankte ook de sponsors voor hun belangloze jaarlijkse bijdrage.
Overgaan tot de verkiezing/aanstelling van het bestuur 2019.
Er hebben zich geen nieuwe kandidaten gesteld voor een bestuursfunctie en de bestaande
bestuursleden waren herkiesbaar. Met eenparigheid van stemmen werd het bestaande
bestuur herbevestigd in hun functies voor het werkjaar 2019.
De Voorzitter en de Secretaris lichten hun visie toe voor het komende jaar 2019.
De Voorzitter bedankt de aanwezigen en wenst namens het bestuur, de leden en hun
familie prettige feestdagen en een gezond 2019 toe.
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Onder luid applaus danken de leden, de Voorzitter en het bestuur. De vergadering werd
afgesloten om 12.55h. Dit werd gevolgd door een drankje aangeboden door de club aan
de aanwezige leden op de vergadering in onze clubbar.
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101° Airborne Division Historic Walk
BASTOGNE 2018

ANPCV Oostende

Op deze editie namen wij terug deel aan bovenvermelde mars met een 20-tal personen.
Ook deze maal werd het deelnemersveld in twee delen verdeelt.
Een aantal die er een lang weekend van heeft gemaakt en de overige die de dag zelf
ofwel met het geplande busje ter plaatse kwamen of met eigen vervoer.
Voor de mensen die er een lang weekend ervan hebben gemaakt werd terug het chaletje
te Wibrin afgehuurd. Een negental personen betrokken vrijdag in de namiddag deze
knusse shelter en brachten de rest van de avond en een gedeelte van de nacht door bij
een gezellige warme houtkachel. s ’Anderendaags vroeg uit de veren en na het ontbijt
begaven zij zich naar de startplaats te Bastogne.
De andere deelnemers die enkel de dag zelf deelnemen waren al heel vroeg uit Oostende
vertrokken met het daarvoor ingehuurde minibusje. De chauffeur, Ronny Cabeke bracht
de zestal inzittenden veilig ter bestemming. Na te hebben verbroederd, ons ingeschreven
te hebben en na de groepsfoto begon ieder naar believen aan zijn tocht naar keuze. 7 14 of 20 km werd er gewandeld in een frisse maar droog en goed wandelweertje. Zelf
later op de dag brak de zon er even door.
Na de wandeling vonden wij elkaar terug op het vertrekpunt, de sporthallen van
Bastogne, voor een verfrissend of verwarmend drankje en een after babbel.
Na het afscheid vertrokken de mensen van de chalet terug naar hun bivak en de anderen
naar het thuisfront.
De volgende dag, na een verkwikkende slaapje was het voor de chaletbewoners eveneens
het moment van afscheid gekomen.
We kunnen terugblikken op een zeer geslaagd, voor herhaling vatbaar, weekend
en kijken reeds uit naar de volgende mars, namelijk deze van het 82 ste. Airborne om
terug met de toffe bende daar te kunnen aan deelnemen.
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NIEUWJAARSRECEPTIE zo. 13 jan. 2019
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Omstreeks 11.00h werd de grote zaal geopend om de toestromende leden te ontvangen
op onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie.
De zaal werd de vorige dag door tal van vrijwilligers in gereedheid gebracht voor dit
feestelijk gebeuren. Het bestuur en de leden danken hen daarvoor.
Een 80-tal personen kon het bestuur verwelkomen onder een zeer familiale,
kameraadschappelijk en gezellige sfeer.
Tot groot genoegen konden wij Lt. Kol. Beyts Marc van de reserve Militairen van West
Vlaanderen en Lt. Kol. Denolf Wim van de Speciale Forces van harte welkom heten en
bedanken voor hun aanwezigheid. Zij hebben zich eventjes kunnen vrij maken. Helaas
was dit voor tal van andere genodigden niet mogelijk en ze hebben zich daarvoor
verontschuldigd. Zeer begrijpelijk want een nieuwjaarmaand is immers een zeer drukke
maand voor tal van prominenten en bestuursleden.
De aanwezigen deden hun te goed aan de aangeboden drankjes en hapjes.
Zestien flessen wijn, dertig flessen Cava, twee liter water, twee liter Cola en driehonderd
hapjes hebben wij zo met zijn allen verwerkt.
Onze speciale dank aan Paul Strobbe die de wijn en een groot gedeelte van de Cava gratis
aan onze club heeft geschonken bij wijze van sponsoring.
Ook onze speciale dank aan Raf Remue die eveneens een sponsoring aan onze club deed
met een schenking van flessen Cava.
Een speciale dank aan tal van onze vrijwilligers en onze dames die dit hebben mogelijk
gemaakt. Ze hebben zich uit de naad gewerkt om iedereen ter wille te zijn. Eventjes
onze baret af daarvoor.
Omstreeks 17.00u. werden de deuren van het lokaal afgesloten en konden we
terugblikken op een fantastische dag.
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Wintertocht van Gent - weekend van 25, 26 en 27 jan. 2019
Het was uitkijken naar de traditionele wintertocht die georganiseerd wordt door
onze vrienden van de regionale Gent.
Onze vaste stek, namelijk chalet “vijverzicht” hebben wij dit jaar terug kunnen
afhuren voor deze activiteit. De mensen van Regionale Gent hebben eveneens hun
jaarlijkse vast onderkomen kunnen afhuren voor dit weekend.
Zeven leden schreven zich in voor deelname. Door omstandigheden wat minder
dan gewoonlijk maar de sfeer was er niet minder om. Helaas melden nog eens drie
personen van de zeven ingeschrevenen op de dag zelf dat zij toch niet konden
deelnemen.
Vrijdag 25 jan. 2019 was het dan zo ver. Op onze RV point “La Chiquetterie”
kwamen druppelsgewijs de deelnemers toe. De reisweg viel voor velen bijzonder
goed mee ondanks het besneeuwde landschap. Op de Belgische wegen weet men
wanneer men vertrek maar helemaal niet wanneer men zal aankomen...!!!
Het was terug een hartelijk weerzien met de familie Van Wesemael - Poelstermans
en de mannen van de regionale Gent.
Na de verbroedering werd de activiteit verlegd naar onze chalet. Nog een gezellig
samenzijn en de bedstede werd opgezocht.
‘s Anderendaags, zaterdag, vroeg uit de veren. Het landschap, dat nog zijn wit
tapijt van de vorige dagen had, was gehuld in een dichte mist. Het straalde rust en
harmonie uit in tegenstelling tot de dynamische sfeer in de chalet.
Na een versterkend morgenmaal verzamelden wij terug in de “Chiquetterie”. De
ploegen werden samengesteld en de stafkaarten werden uitgedeeld. Rond 09.00h
nog snel een groepsfoto en het startsein werd gegeven.
De tocht leverde ons terug zeer mooi landschappen op. Verder op de dag begon
het warmer te worden en de sneeuw verdween langzaam met mondjesmaat.
Etienne was terug van de partij met een heerlijke kom hete soep. Onze hartelijke
dank daarvoor en zeker ons respect daarvoor !

Zondag om 09.00h terug op het appèl present voor onze, eveneens traditionele,
dinghy tocht op de Semois. Dit maal in een druilig regenweertje of onder ons
gezegd een typisch commando weertje.
Ongeveer twee uurtjes genieten van een winters landschap op een andere manier
en vanuit een andere hoek bekeken. Onze jaarlijks ontmoeting met de ijsvogel en
de witte reiger gaf ons een geruststellend gevoel. In Membre terug aan wal.
Eerst nog bij de fam. Van Wesemael onze koude knoken los werken met een warme
kop soep waarna helaas afscheid van elkaar moest worden genomen. Ook onze
chalet diende nog onder handen genomen te worden.
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Tegen de avond terug aan het RV punt “La Chiquetterie” waar wij genoten van de
gastvrijheid van de uitbaters, de warmte van het haardvuur, een aperitief en een
drie gangen menu. Zoals gewoonlijk om de vingers af te likken. Nog napraten en
onze bedsteden werden terug opgezocht. Moe maar zeker voldaan knorden wij de
nacht door.
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Onze hartelijke dank aan de fam. Wesemael – Poelstermans… Willy, Monique,
Anne-Marie, Emily en Marijke voor de goeie ontvangst en gastvrijheid.
Aan de mannen van regionale Gent–Artevelde voor deze toffe activiteit.
Proficiat aan de mannen van regionale Oostende die hebben deelgenomen.
Onze innige deelneming aan enkele deelnemers van de regionale Gent die ons vroegtijdig
hebben moeten verlaten wegens een overlijden in de familie.
Zoals reeds gemeld zijn door omstandigheden een paar, ook altijd van de partij zijnde
makkers, niet kunnen deelnemen… we hebben ze uiteraard gemist.
Hopend dat iedereen er volgend jaar bij kan zijn. Op naar de volgende…!!!

ANPCV Oostende

Danny Lams
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82 AA AIRBORNE DIVISION HERDENKINGSMARS 23 feb- 2019

ANPCV Oostende

Het vertrekpunt van deze 37ste editie was dit jaar voorzien in BRA (Lierneux).
Het parcours van 19 km volgde het 504 Parachute Infanterie Regement van de 82ste.
Airborne Division U.S. Dit spoor bracht ons langs de dorpjes Trou-De-Bra, Les Villettes,
Trou De Villette, Floret en zo terug naar Bra.
Ook voor deze mars net zoals voor de herdenkingsmars van 101 Airborne te Bastogne
spitsten we ons in twee groepen.
Een eerste groep met de leden die er terug en zoals gewoonlijk er een lang weekend van
maakten en een tweede groep die enkel de dag zelf deelnamen.
Voor de eerste groep die dit jaar uit 6 personen bestond, werd terug onze vaste stek te
Wibrin gehuurd. De vrijdag 22/02 werd deze door hen bemand.
Voor de tweede groep werd opnieuw een busje gehuurd van 8 + 1. Onze vaste chauffeur,
Ronny Cabeke, bracht zijn waardevolle lading tegen 08.30 uur aan de startplaats te Bra
waar ze dan met de eerste groep verenigd werden.
Het totaal deelnemersveld van de regionale Oostende bestond dit jaar uit 16 leden.
Vóór het vertrek van de mars werd een kleine plechtigheid gehouden aan een bronzen
gedenkplaat die bevestigd is aan de ingang van het kasteel te Bra. Op deze plaats sloeg
Generaal GAVIN, CO van de 82ste. Airborne, zijn QG op van 22 tot 24 dec. 1944. Na de
groepsfoto ter plaatse werd het startsein gegeven.
Onder een prachtige hemel werd het zeer mooi parcours bewandelt. Ook hier konden wij
genieten van de reënactment opstellingen waardoor wij ons eventjes in de tijd van toen
konden wanen.
Na de wandeling was het tijd voor de kennismaking met nieuwe en oude vrienden bij een
koel of warm drankje. Moe en voldaan vertrok ieder naar zijn bestemming.
Groep één naar de chalet voor een lekker avondmaal en groep twee naar WestVlaanderen.
Ook voor groep één kwam zondag het vertrekpunt terug naar huis.
Allen blikken terug naar een geslaagde dag of een geslaagd weekend.
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Mijn ‘OPERATIE MARKET GARDEN’ september 2018, deel 2
Na het bezoek aan het museum begaven we ons richting van het
Arnhem Oosterbeek War Cemetery, een plaats om stil van te
worden. Hier liggen de veteranen begraven die tijdens de slag om
Arnhem zijn omgekomen. Bij het verlaten van de begraafplaats
merken we op dat juist voor de uitgang, links en

r
echts langs de haag, allemaal Poolse grafstenen staan. Van de graven zijn er 1678 van
Britse, 8 van Nederlandse en 73 van Poolse militairen. Drie graven zijn van
medewerkers van de Commonwealth War Graves Commission. Drie militairen die hier
liggen dragen de hoogste Britse militaire onderscheiding, het Victoria Cross.
Het Air Despatch Memorial in Oosterbeek is een monument
die de 79 gevallenen van het Air Despatch Squadron
herdenkt, die stierven tijdens de slag om Arnhem. Het
staat vlakbij de Airborne Begraafplaats. Op het monument
staat de volgende tekst:
"Dedicated to the memory of the air despatchers of the
Royal Army Service Corps who, together with aircrew of
the Royal Air Force and the Royal Canadian Air Force, gave
their lives in valiant attempts to resupply the Airborne Forces during the Battle of Arnhem
(Operation Market Garden) 18th - 25th September, 1944.
Tijd om Oosterbeek achter ons te laten, we hadden nog tijd over, en ja we hebben niet
alles gezien, integendeel, maar we zijn klaar om terug te komen, hebben nu ook betere
informatie kunnen verkrijgen, waardoor we een volgende keer, nog meer specifieke
punten kunnen bezoeken!
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Ons kompas draaide richting Wolfheze, tegenover het station van Wolfheze staat
deze Airborne bank, deze heeft een beetje de vorm van het geraamte van een Glider
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Het
‘Airborne-monument’
in
Wolfheze
(gemeente Renkum) is een
gedenk bank,
opgetrokken uit baksteen. Het zitvlak en de
rugleuning zijn bedekt met hout. In het midden
van de bank is een gedenksteen gemetseld,
waarop een bronzen plaquette is aangebracht.

Op de gedenkplaat staat een Pegasus afgebeeld met tekst:
‘TER HERINNERING AAN DE EENHEDEN VAN DE 1e BRITSE LUCHTLANDINGSDIVISIE EN
VAN DE 1e POOLSE ONAFHANKELIJKE PARACHUTISTENBRIGADE DIE OP 17, 18 EN 19
SEPTEMBER 1944 IN DEZE OMGEVING LANDEN.’
We rijden verder naar de Wolfhezerweg in Wolfheze, op de rand van de gemeente.
Deze ‘GLIDER’ staat opgesteld aan de Wolfhezerweg in Wolfheze.
Erachter kan men de DZ zien waar parachutisten en gliders
landen, deze landing werd vooraf gegaan door een verwoestend
bombardement van de geallieerden op een psychiatrische
instelling omdat ze vermoeden dat de Duitsers daar zaten. Op die
plaats kwamen 90 mensen om het leven, 51 patiënten, 9
personeelsleden en 26 dorpelingen; De slachtoffers liggen
begraven in twee grote massa graven.
De eerste luchtlandingen werden uitgevoerd door de Pathfinders
die de landingsterreinen moesten markeren en de bakens
plaatsen voor de invliegende transport toestellen.
In de onmiddellijke omgeving van Wolfheze bevond zich ook de
Ginkelse Heide in Ede. Bij de bombardementen in Ede, net voor de landingsoperaties,
kwamen 69 burgers om. Op 18 september landde op de Ginkelse Heide de 4th Parachute
Brigade onder leiding van Brigade Generaal John Hackett. Er zijn hevige gevechten
geweest op de Heide, waarbij parachutisten door de SS-ers uit de lucht werden
geschoten.

Einde van deze vermoeiende, doch zeer boeiende dag, op naar onze CP Van der Valk
om tot rust te komen en een hapje te eten.

ANPCV Oostende

Objectief voor morgen:
John Frost brug in Arnhem
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Zaterdagmorgen, klaar om Arnhem te verkennen. Het mooie weer was terug van de
partij, doel: John Frost brug in Arnhem, afstand 7 km van Oosterbeek.
Korte historiek: De verkeersbrug in Arnhem
was de laatste brug in Nederland die moest
veroverd worden voor Operatie Market
Garden. John Frost met zijn troepen die
gedropt waren wisten met slechts 750 man
de brug te bereiken. Zijn troepen
verdedigden ongeveer 2 tot 3 dagen de
brug tot het uiterste. Maar omdat de
troepen, zowel uit Nijmegen, als de
parachutisten de brug niet konden
bereiken door de hevige tegenstand van de
Duitse
troepen,
moesten
zij
zich
terugtrekken naar Oosterbeek. In de wijk Lombok in Arnhem en in de huizen rond de brug
vonden stevige huis aan huis gevechten plaats.
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Een stuk voor de brug, langs de Rijnkade
150, ligt het Informatiecentrum ‘Airborne
at the Bridge’. Dit centrum heeft een
prachtig zicht op de John Frostbrug en
vertelt over de hevige gevechten bij de
Rijnbrug in september 1944. Als men na
bezoek aan het informatiecentrum in de
richting van de brug
loopt komt men een
artilleriestuk tegen,
loopt gericht in de
richting van de John
Frostbrug.
Verder lopen in de richting van de brug brengt je
aan een trap die naar boven brengt op de brug,
ook hier een plaquette in een huisje, goed
afgeschermd voor het publiek, met verwijzing
naar de gevechten die er waren in 1944. Als men
de brug afloopt in de richting van het centrum
van Arnhem, komt men de linkerzijde een
gedenkplaat tegen, met als tekst:
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‘JOHN FROST BRUG dit is de brug waar John D.
Frost om streed aan het hoofd van zijn
hardnekkige soldaten tot de opmars waar de
vrijheid aarzelend schreed een brug te ver vond
en niet meer mocht baten nu draagt de brug een
naam die naar zijn namen heet’.

We lopen verder in de richting van het centrum naar het ‘AIRBORNEPLEIN’

Wat ook hier opvalt in centrum
Arnhem, overal banners, posters,
vlaggen,
Pegasuslogo’s,…met
bedankingen ten opzichte van de
veteranen. Ter hoogte van de
John Frost brug is er behalve de
brug en het informatiecentrum
niet veel meer te zien van de
beschadigingen die er waren
tijdens het gevecht, de belevenis
in het informatie centrum brengt
die beschadigingen via ‘live’
beelden wel volop in beeld.

Mede door het mooie weer, hadden we nog tijd over, ik besloot om terug te rijden naar
Wolfheze, want ik had ergens gelezen dat er een GLIDER museum was, die uitzonderlijk
dat weekend open was, het betrof het museum GLIDER COLLECTION te Wolfheze.
Absolute aanrader voor hij of zij die meer willen weten hoe een Glider in elkaar steekt.
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Verder is Arnhem terug opgebouwd, is een mooi stad geworden en er zijn voor de dames
vele leuke winkels in verkeersvrije straatjes en alom terrasjes op leuke pleintjes. Voor zij
die parking zoeken, ik kan de parking aan het station aanraden, veel plaats en mooie,
grote ruimte om je wagen te parkeren, binnen de minuut zit je in het verkeersvrije
centrum, met de Kolonel erbij waren in een 10-tal minuutjes aan de Rijnkade, ik had
tussendoor nog de tijd om de nodige foto’s te maken.

11

Historiek:
Het museum steekt in een grote schuur met het zweefvliegtuig als thema. Wat was zo een
zweefvliegtuig? Hoe groot was het? Hoeveel manschappen en materieel konden erin? Hoe
werd het bestuurd? Dit museum laat zien door middel van originele stukken,
herinneringen, foto’s,…, wat een Glider was.

Na het bezoek aan het ‘GLIDER’ museum was het tijd om terug te keren naar onze CP
Post in het hotel Van der Valk om te genieten van nog een terrasje, kwestie van mijne
‘kolonel’ happy te houden na al dat oorlogsgeweld.
Morgen terug richting basis te Jabbeke, doch eerst nog DRIEL bezoeken, waar de Polen
gedropt werden.
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Zondagmorgen, vertrekkensklaar om gedropt te worden in DRIEL, kleine historiek:
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De 1° Poolse Onafhankelijke Parachutistenbrigade werd in 1941 opgericht in Schotland
en was bedoeld om een opstand tegen de Duitse bezetters in Polen te steunen. Echter de
Poolse Brigade werd onder Britse druk ingezet tijdens de Slag om Arnhem. Het zware
materiaal landde met zweefvliegtuigen aan de Noord zijde van de Neder-Rijn, terwijl de
lichtbewapende parachutisten ten zuiden van de rivier gedropt werden. Dit laatste
gebeurde op 21 september bij Driel. Doordat het Drielse veer was verdwenen konden de
Polen hun opdracht maar deels uitvoeren. Direct na de operatie werden de Polen en hun
bevelhebber generaal-majoor SOSABOWSKI, in diskrediet gebracht. Ze zouden niet goed
voorbereid zijn geweest en slecht hebben gevochten. Pas in 2006 kregen zij eerherstel.
De Brigade ontving de Militaire Willemsorde aan het vaandel en Sosabowski kreeg
postuum de Bronzen Leeuw.

Op het Polenplein te Driel werd het Polen monument geplaatst:
De sokkel symboliseert het Pools volk. Uit de sokkel rijst een
dynamisch betonnen element: Polens geestkracht en onversaagde
moed en daaruit treedt tevoorschijn de gestalte van de jeugd, de
toekomst met de vrijheid als kostbaar goed.
The SOSABOWSKI Memorial Appeal, Polenplein, Driel. Deze
sokkel werd aangeboden door de 1° Britse Airborne Divisie en de
Associatie van het Parachutisten Regiment.

Documentatie en info:
www.liberationroute.com
www.landmarkscout.com
https://nl.wikipedia.org/wiki/Operatie_Market_Garden
https://www.airborne-herdenkingen.nl/
Van der Valk hotel: kaart gekregen met info over de Slag om Arnhem – fiets en
wandelroutes – musea – monumenten – historie – luisterplekken
Volgend jaar, 75 jaar, ik ben terug van de partij!
Marc Vindevogel

ANPCV Oostende

In het kerkje van Driel is er een informatiecentrum ingericht over de geschiedenis van de
‘Poolse Parachutisten’, zeker de moeite waard om te bezoeken.
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Herdenking Lt. Beauprez
Op zaterdag 09 maart 2019 herdachten wij onze gesneuvelde wapenbroeders van de
Koreaanse oorlog.
Deze plechtigheid vond, zoals gewoonlijk, plaats aan het graf van de Oostendenaar Lt.
Beauprez die als eerste Belgische vrijwilliger sneuvelde op 18 maart 1951 tijdens het
uitvoeren van een verkenningsopdracht aan de Imjin rivier in Zuid Korea.

In naam van de stad Oostende was onze kersverse burgemeester Bart Tommelein
aanwezig evenals familieleden van Lt. Beauprez.
Na een ingetogen eerbetoon en bloemlegging aan het graf van Lt. Beauprez werd de
plechtigheid afgesloten met de “Last Post”.
De klaroenblazer geeft zijn uiterste best gedaan om in deze weersomstandigheden, met
verkleumde lippen en ijzig koud mondstuk, een Last Post gespeeld te krijgen.
Onze dank hiervoor.
Aan de genodigden werd gevraagd om nog eventjes de kou te trotseren en onder de luifel
plaats te nemen om een fiere Para-Commando peloton te zien voorbij marcheren onder
leiding van Armand Panesi.
Deze herdenkingsplechtigheid werd in het clublokaal afgesloten met een receptie en een
lunch voor de ingeschrevenen.

ANPCV Oostende

Het Bestuur richt zijn dank aan het stadsbestuur voor zijn medewerking en aan de
plaatscommandant samen met de vertegenwoordigers van andere verenigingen en de
vaandeldragers voor hun aanwezigheid.
Een speciale dank vooral aan al onze vrijwilligers die dit hebben mogelijk gemaakt en aan
onze traiteur Yvan en Els voor het weeral voortreffelijk maal en bediening.
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VETERANENDAG te Brussel

Zo. 7 april 2019

ANPCV Oostende

Ook te Brussel werd onze Veteranen herdacht.
Een drietal leden van onze vereniging zijn daarvoor speciaal naar Brussel getrokken om
onze regionale daar te vertegenwoordigen.
Onze dank aan hen.
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VETERANENDAG zo. 7 april 2019
Op deze dag herdenken we alle veteranen die gesneuveld zijn na de tweede
wereldoorlog.
Deze dag werd door onze regering in 1998 gekozen naar aanleiding van de tien vermoorde
Belgische Paracommando’s te Kigali (Ruwanda) op 7 april 1994.
Onder een mooie hemel verzamelden we om 10.45h ter hoogte van het stedelijk
monument in de Jozef II straat aan de St. Petrus en Paulus kerk.
Regionale Oostende was vertegenwoordigd met vaandel en 20 Paracommando’s versterkt
met 6 sympathisanten.
Van de overige vaderlandslievende verenigingen van Oostende was de opkomst terug maar
heel ... heel povertjes.
Er waren dan nog wel geteld drie bestuursleden van de Marine, één burger en één
bestuurslid van de Brigade Piron die zich naast ons opstelden.
Schijnbaar worden de veteranen van andere verenigingen terug vergeten ... Wij hebben
echter onze plicht tot herdenken volbracht zoals een Para-Commando hoort te doen.
Verder waren aanwezig, het stadsbestuur met de Schepen Mevr. Bhatti Hina en de
plaatscommandant, Korvetkapitein Clauwaert Phillipe.
Bloemen werden gelegd door het stadsbestuur, de plaatscommandant en de regionale
Oostende.
De plechtigheid ter plaatse werd afgesloten met de “ Last Post “.
Na afloop werd in ons lokaal en kleine receptie gehouden.

ANPCV Oostende

Het bestuur en de leden danken Tinne en Lisette voor hun inzet op deze dag.
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Paracommandovrienden,
Uit dankbaarheid en respect voor onze gesneuvelde Kortrijkse SAS- en SOE-parachutisten
tijdens de oorlog 1940-1945 en paracommando’s tijdens de naoorlogse operaties,
herdenken wij hen op zaterdag 04 mei 2019 in het erepark van het St-Janskerkhof,
Meensesteenweg, te Kortrijk.
Programma:
11.00 uur Opening van de plechtigheid.
Toespraken en bloemenhulde.
12.00 uur Receptie in het stadhuis van Kortrijk.
Als er voldoende deelnemers zijn voor deze plechtigheid zal de regionale Oostende
gemeenschappelijk vervoer organiseren met een minibusje. Dus min 9 personen.
Kostprijs en uur van vertrek uit Oostende moeten nog bepaald worden.
Dus tijdig verwittigen voor deelname zodat wij deze regeling kunnen treffen.

ANPCV Oostende

___________________________________________________________
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LOAD ~ AIM ~ SHOOT ~ REPEAT
Beste vrienden ANPCV Oostende – Kust en Hinterland.
Op zaterdag 15 juni organiseert de ANPCV Oostende, in samenwerking met Raptor
Shooting Club,
zijn vierde editie schietbeurt met reële wapens in de schuttersclub te Beernem.
Onder de vakkundige en professionele begeleiding van onze Shooting / Range master en
effectief lid Marc Vindevogel zal terug op een veilige manier iedere deelnemer kunnen
vuren met verschillende reële wapens.
Programma :
Voor wie:

Enkel ANPCV Oostende leden [ EFF - CAD ( + 18 jaar ) - SYM ] in regel met het
lidmaatschap dat werd voldaan / betaald tijdens het eerste trimester 2019.

Wanneer:

Zaterdag 15 juni 2019 te Beernem.

Waar:

Schietclub – RAPTOR SHOOTING CLUB, Industriepark Noord 11 te 8730 Beernem

Schietbeurten:

Voorafgaande door een “DRY Training/heropfrissing”.
Schietbeurten van 0900h – 1200h en van 1400h – 1700h.

Afspraak:

VM om 0800h aan de ingang en/ of in de cafetaria ploeg 1 ( max. 12 deelnemers )
NM om 1300h aan de ingang en/of in de cafetaria ploeg 2 ( max. 12 deelnemers )
Wees op tijd !!! De schietsessies beginnen stipt op tijd.

ANPCV Oostende

Prijs:

18

15,00 euro per deelnemer SCHUTTER
Vooraf te betalen aan de Secretaris Jan of aan de Penningmeester Luc via
overschrijving.

Organisatie: Raptor Shooting Club ( onder leiding van de Shootingmaster Marc Vindevogel,
EFF lid ANPCV Oostende ). Assistentie door leden ANPC Oostende en lid van Raptor
Shooting Club.
Aantal deelnemers: Maximum 24 deelnemers worden in 2 ploegen ( voormiddag /
namiddag ) verdeeld.

Uitrusting + Wapens:

Raptor Shooting Club zorgt voor de wapens, munitie en
veiligheidsuitrusting.

Shootingmaster: Vindevogel Marc. Verantwoordelijke voor alle handelingen,
schietbeurten en wapens. Alle deelnemers volgen de instructies van de shooting master
( zo niet kans op onmiddellijke uitsluiting).

Inschrijven en betaling: Via de secretaris of via de penningmeester ANPCV Oostende ( overschrijving ).
Einde inschrijving strikt op vrijdag 7 juni en /of tot uiterlijk 24 deelnemers vóór afsluitingsdatum !
DE SCHIETSTAND IS ENKEL TOEGANGKELIJK IN AANWEZIGHEID VAN DE SCHOOTINGMASTER !

Deelnemers die voor de eerste keer deelnemen dienen zich in te schrijven in ploeg 1.
Voormiddag : Ploeg 1
1 < = = > 12 deelnemers

Namiddag : Ploeg 2
1 < = = > 12 deelnemers

Inschrijven is deelnemen. Géén retour € na inschrijving.
Identiteitskaart en/of geldige sportschutterslicentie verplicht bij te hebben.
Er worden géén alcoholische dranken verkocht vóór en tijdens de schietbeurten.

ANPCV Oostende

SAFETY FIRST
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Vrijdag 26 juli 2019
ANPCV Oostende vult ook dit jaar weer in samenwerking met Viamundi een reis ~ daguitstap in. In
tegenstelling tot alle voorgaande edities blijven we dit jaar op Belgische bodem en laten we ons
verwennen met economie, geschiedenis, panorama, leute en een Klas 2 culinaire massage.
( Voor zij die het nog weten : Klas 2 was de militaire term voor : QM- Ravitaillering met het eten
op het terrein…… ), in para-taal : hoi mannen, den boef of den fr**t komt er aan ….. J
Al de bezoeken tijdens de dag zijn toegankelijk voor jong en oud en zijn safe.

Programma:
08.00 uur : Vertrek vanuit Oostende - rit via Gent en Temse naar Antwerpen toe.
09.30 uur : Stadswandeling met de gids over de Grote Markt - Stadhuis met het Schoon
Verdiep - de Groenplaats - De Meir - tot 10.30 uur.

ANPCV Oostende

11.00 uur : Havenrondvaart met de Jan Plezier in de Haven van Antwerpen. De
supermarkt van Europa Dronk u vanmorgen een kopje koffie? De kans is groot dat de
koffiebonen via de Antwerpse haven gepasseerd zijn, net zoals tal van andere producten.
Vergelijk de haven gerust met een gigantische supermarkt, zowat alles wordt hier
verhandeld - alleen zijn de winkelkarretjes machtige containerschepen. Blik achter de
schermen Om een haven te verkennen, biedt een boot natuurlijk het beste perspectief: u
kunt zien hoe de haven gegroeid is. Aanvankelijk lagen de kades in de stad en met elke
uitbreiding schoof de haven verder op naar het noorden. We vertrekken in de oude
stadshaven aan het Kattendijkdok - niet bepaald klein - maar een huidig containerschip
kan er onmogelijk in. Dat wordt snel duidelijk als we enkele van die zee-reuzen
ontmoeten: de grootste zijn 400 meter lang, dat zijn 100 auto's achter elkaar! Tijdens de
rondvaart wordt audio-visuele begeleiding voorzien over de werking van de fascinerende
haven van Antwerpen - rondvaart tot 12.30 uur
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13.15 uur: Lekkere 3-gangenlunch in De Nekker - Provinciaal sport- en
recreatiedomein. Soep van de dag - Koninginnehapje met groentjes en frietjes dessert tot rond 14.45 uur
15.00 uur : Bezoek Fort van Breendonk - Belgisch concentratiekamp – We
stappen door de “ nu “ open poorten en ontdekken het Fort van Breendonk. In WO II
deed het fort dienst als concentratiekamp voor nazi-Duitsland. Vandaag is het één
van de best bewaarde kampen in Europa. Bezoek de oude slaapzalen en
verhoorcellen. Voel de angst en vertwijfelde hoop van gevangenen die er jarenlang
werden vastgehouden. Ervaar de beklijvende geschiedenis - bezoek tot 17.00 uur

17.00 uur : Rit naar Antwerpen - de oude binnenstad - vrije tijd - om zelf nog te
genieten op een terrasje !
19.00 uur : Vertrek vanuit Antwerpen - rit via Gent naar Oostende
20.30 uur : Terug thuis in Oostende

Praktisch :
Plaats van RV vertrek en aankomst : Clublokaal ANPCV Oostende 08.00 Hr. ~ 20.30 Hr.
Rendez-vous en vertrek aan het clublokaal om 07.45 h stipt !
Maximum aantal deelnemers 59 en dit volgens data inschrijving en betaling.
De geplande datum voor deze ALL IN reis : vrijdag 26 juli 2019.
De kostprijs voor deelname zal voor leden ANPCV Oostende € 55,00 bedragen.
( Leden : EFF – SYMP – Korea en CADET ) ~~~

Niet Leden betalen € 62,00.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Luc Geerolf, de penningmeester,
info@paracdo-oostende.be of sms > 0472 221157 ( niet tijdens werkuren a.u.b. )

ANPCV Oostende

De inschrijving is definitief na betaling via overschrijving op de clubrekening.
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KORPSMAALTIJD: ANPCV Oostende – Kust en Hinterland
Het bestuur nodigt alle leden van onze paracommando vereniging 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 18 augustus 2019

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.
Bij mooi weer in de tuin.
MENU:
Voorgerecht: Trio van zalm, kabeljauw en tong op een bedje van prei met witte
wijn saus.
Hoofdgerecht: Rosbief met portosaus , warme groenten en aardappelkroketten.
Dessert:

Dessertbuffet ( 8 soorten ) + praalgebak
( 36 jaar ANPCV Oostende – Kust en Hinterland ) ~ Koffie of thee.

Alle dranken ( geen sterke dranken en zware bieren) inbegrepen tijdens het menu
tot de koffie.
Het muzikaal kader wordt verzorgd door Discobar “ The Sixties” en eindigt rond 1730h.
Tevens uitreiking van de ANPCV Medailles van Verdienste aan de belanghebbenden.
Prijs Menu:
LEDEN : ANPCV Oostende 2019 ( EFF – SYM – CAD – KOR ) en partner: 40 euro per persoon.
NIET LEDEN : ( STEUN leden , familie niet partner, vrienden ): 55 euro per persoon.
Inschrijven is betalen en dient te gebeuren door storting op de clubrekening .
Rekening nr.:
Begunstigde:

ANPCV Oostende

Vermelding:
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BE 78 0001 4934 0186
ANPCV – Oostende
Dr.L.Colensstraat, 8 - 8400 Oostende
Korpsmaaltijd 2019 + namen + aantal personen.

UITERSTE datum van ontvangst betaling: Vrijdag 9 augustus 2019
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.
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Mei

4
12
16
18
24

SAS-SOE Plechtigheid Kortrijk
V-Dag Plechtigheid te Oostende
1ste Klimdag te MLD
Operation Red Bean Mars - Remember Kolwezi 1978
1ste Sprongdag te Schaffen (Alternatief: 21 juni)

Juni

15
15

Raptor Schietstand
Herdenking Sluizen te Menen

Juli

21
26

Nationale Feestdag Plechtigheid te Oostende
Busuitstap ANPCV Oostende

Augustus

18

Korpsmaaltijd ANPCV Oostende

September27-29 Najaarsoefening “De Lange Schuur” Oostende
19 2de Klimdag te MLD
27 2de Sprongdag te Schaffen (Alternatief: 25 oktober)
November

December

1
??
11
15
22
8

14

Plechtigheid Walcheren (Westkapelle – Domburg)
Plechtigheid 11 november te Aartrijke
Plechtigheid Wapenstilstand Oostende
Plechtigheid Koningsdag – Te Deum Oostende
Smoefelavond ANPCV Oostende
Algemene LedenVergadering ANPCV Oostende
101ste Airborne Historic Walk - Bastogne

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

