


   
Nationale Vriendenkring ParaCommando Oostende-Kust en Hinterland 

  
Stichtende Leden 40-45: Dedeken N. – Racoux A. – Burggraeve R. 
Stichtende Leden:  Sanctorum L. – Provoost  B. – Bonnet I. – Panesi A. 
 Schoonooghe W. – Kpt-Cdt. b.d. Hollevoet J. 
Erevoorzitter : Goekint J. 
Erelid: Sanctorum L. – Hoofdt S. 

 
 
Regionaal Uitvoerend Comiteit (RUC) 
 

VOORZITTER  SECRETARIS  PENNINGMEESTER 

LAMS Danny  BOSTYN Jan  GEEROLF Luc 
voorzitter@paracdo-oostende.be  secretaris@paracdo-oostende.be  penning@paracdo-oostende.be 

GSM 0499/327721  GSM 0491/255701  GSM 0472/221157 
 
 
Website: www.paracdo-oostende.be 
 
 
Bankrekening: IBAN: BE78 0001 4934 0186 BIC: BPOTBEB1 
 
  
Regionaal Lokaal 
 
Dr. L. Colenstraat 8  Openingsuren: alle zondagen van 10.00u tot 14.00u 
8400 Oostende 
 
 
Lidgeld 2019 
 
Effectieve Leden ........................................................... 20 euro  
Kadetten ...................................................................... 8 euro 
Sympathisanten ............................................................. 30 euro 
Steunende Leden ............................................................ 5 euro 
 

 
 
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 
Webmaster: Vanhauter Dany (webmaster@paracdo-oostende.be) 
ANPCV adviseurs: Schoonooghe Willy – Panesi Armand  
Vaandeldragers: Verhulst Freddy – Remue Raf – Van Thielen Georges 
Coördinatie oefeningen: Bostyn Jan 
Boetiek: Lams Danny 
Rekenplichtigen: Oyaert Patrick , Remue Raf , Schoonooghe Willy 
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Woordje	van	het	bestuur.	
 
 
 “ The summer of sixtynine “, waarin de maanlanding en 

het Woodstock festival de gehele media bemeesterden wordt vervaagd door “ onze zomer 
van 2019 “ waarin alle tot op heden gevestigde hitterecords sneuvelden. Ons land pufte 
onder een aanhoudende hitte waarbij temperaturen tot 41.8°Celsius opgemeten werden. 
Een frisse cocktail of pint kon velen onder ons op een terrasje bekoren, dit in 
tegenstelling tot de huidige generatie actieve paracommando’s dewelke waar en wanneer 
ook, gebukt onder hun materiaal, hun toevertrouwde opdrachten en opgelegde trainingen 
blijven uitvoeren met enkel hun “ gourde “ aan hun zijde als dorstlesser.  
Chapeau mannen !! 
Ondanks deze warmte slaagden vele clubleden er toch in de weg te vinden naar ons 
clublokaal of naar één of andere herdenking of clubevenement. Hun fiere en statig gedrag 
onder een snikhete zon symboliseerde het resultaat van hun para - commando opleiding in 
hun jonge jaren. Stilaan worden we beetje bij beetje ouder en begint het hier en daar al 
eens wat te piepen of te kraken. Ondanks deze natuurlijke maar weliswaar onaangename 
mankementen blijven we de speed-march herhalen ( of course, much slower now …  ) 
en dit voortspruitend uit ons gemeenschappelijk erfgoed en engagement waarvoor we 
indertijd vrijwillig gekozen hebben.  
Op de nationale ledenvergadering, 1 maart 2019 te Achene, werd de nieuw verkozen 
Nationale Voorzitter ANPCV voorgesteld aan de regionalen en hun leden. Geneesheer 
Kolonel (R) Paul Van Neste, onze vorige nationale voorzitter, beëindigde omwille van 
beroepsredenen zijn mandaat en gaf de fakkel door aan Pascal LAUREYS, Brigadegeneraal 
buiten dienst. Het opmerkelijk CV van onze nieuwe Nationale Voorzitter hebt u kunnen 
lezen in de Paracommando n°140. 
In tegenstelling tot onze herhaaldelijke uitnodigingen in het verleden naar het nationaal 
bestuur toe werd het bezoek van de nieuwe Nationale Voorzitter, met een daarbij 
gepaard gaande welgemeende interesse aan onze Operation Red Bean – Remember 
Kolwezi 1978 plechtigheid te Oostende door ons zeer zeker geapprecieerd.  
Met de aanstelling van de nieuwe nationale voorzitter binnen het nationaal bestuur en de 
beoogde perspectieven voor de nationale vriendenkring ANPCV wordt het nu reeds 
duidelijk dat, willen wij toekomstgericht groeien in een constante transformatie van de 
maatschappij, op verschillende fronten veranderingen zich opdringen. 
Vastgeroeste gewoontes bieden veelal een vals gevoel van zekerheid en stabiliteit. 
Deze gewoontes die we zelf functioneel gecreëerd en ontwikkeld hebben kunnen bij 
signalen van verandering nog wel eens confronterend zijn. 
Als ( vrijwillig ) regionaal bestuur, dat reeds jaren het vertrouwen krijgt van de leden, is 
het dan ook onze taak jullie verder te helpen en onze regionale clubleven te sturen naar 
het beleid en de waarden van de nationale vriendenkring ANPCV. 
Een goede flexibiliteit, het blijven herinneren en eren, communicatie, sereniteit, respect 
voor en door, uitstraling en waardigheid zijn enkele van de opdrachten waar we moeten 
blijven aan werken. 
Wij, als bestuur, zijn er rotsvast van overtuigd dat we met de zeer goede en sterke 
Regionale Vriendenkring Oostende deze uitdagingen aankunnen. 
                                                                                            
 
 

Met sportieve groeten, 
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   “ Belgian Cenotaph Parade Londen 2019 “ 
 
                             “ We Will Remember Them “ 
 
Op 17 februari 1934 komt de Belgische Koning Albert I, die tevens Kolonel bevelhebber 
was van de “ 5th Inniskilling Dragoon Guards “ om het leven. 
Aangegrepen door zijn dood , beslist Koning Georges V van Groot-Brittannië om de Belgen 
een eer toe te kennen die geen enkel ander land ooit te beurt viel : het organiseren van 
een jaarlijkse gewapende parade, ter ere van ons land. Deze Belgische parade in Londen 
vindt sindsdien principieel ieder jaar plaats in het weekend vóór de Belgische nationale 
feestdag en huldigt de nagedachtenis van de Koning – Ridder en het broederschap tussen 
de Britse en Belgische soldaten tijdens Wereldoorlog I. 
Ook tijdens Wereldoorlog II droegen de Belgische Strijdkrachten in Groot-Brittannië hun 
steentje bij om ons land haar onafhankelijkheid terug te geven na de noodgedwongen 
capitulatie ; hetzij aan de zijde van de Royal Navy, bij de koopvaardijvloot, hetzij in 
verschillende landeenheden als in verschillende luchteenheden. 
Het is voor hun moed en opoffering dat er wordt samengekomen aan de Cenotaaf in 
Londen. 
Tot op vandaag valt geen enkel ander land buiten de Commonwealth landen deze eer te 
beurt en elk jaar opnieuw wordt zo de historische band tussen het Verenigd Koninkrijk en 
België benadrukt. 
 
Een Cenotaaf is een monument, opgericht ter ere van zij die elders stierven voor het 
vaderland. Het woord is afkomstig uit het Grieks en betekent “ leeg graf “ : 
Kenos ( leeg ) en Taphos ( graf ). Wereldwijd bestaan er zeer veel dergelijke 
monumenten, maar deze van Londen is wel het bekendst. 
Sinds 1934 organiseerde de Vereniging der Belgische Oud-strijders van Groot-Brittannië de 
ontroerende Belgische plechtigheid aan de Cenotaaf, later aangevuld met Veteranen van 
’40 – ’45. Hun rangen dunden echter jaarlijks uit en daarom werd onder impuls van 
verschillende vaderlandslievende verenigingen een Belgisch steuncomité opgericht. In 
2006 werd beslist dat de Belgische Defensie deze plechtigheid zou coördineren in 
samenwerking met de vriendenkring van de oud-strijders in Groot-Brittannië, het 
steuncomité en de Belgische ambassade om ervoor te zorgen dat deze traditie niet 
verloren zou gaan. 
 
Op 13 juli 2019 mochten 4 leden ANPCV Oostende, Guy Tuyls, Gerard Buyck, Jan Bostyn 
en Luc Geerolf mee defileren op de jaarlijkse Cenotaaf Parade te Londen.  
Dit jaar was het voor de 85° keer dat gewapende Belgische troepen dit unieke voorrecht 
werden toebedeeld om zij, Britten en Belgen, mannen en vrouwen, jong en oud die de 
hoogste prijs betaalden, te blijven herinneren. 
Voor alle deelnemers was het een zeer lange dag doch paraderen in het hartje van 
Londen, omringd door de talrijke Belgische vlaggen naast Britse vlaggen en in de 
aanwezigheid van verschillende militaire detachementen, is dit een opzienbarend 
schouwspel dat getuigt van de vriendschap en erkentelijkheid tussen beide naties. 
 
                                                                                                                                    Bron : BE Defensie 
                                                                                                                                   Tekstedit : Luc Geerolf 
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V-Dag te Oostende  - Zo. 12 mei 2019. 
 
Om 10.00 uur werd in de Petrus en Pauluskerk van Oostende een eucharistieviering 
gehouden die bijgewoond werd door een aantal leden van onze vriendenkring. 
Na deze viering verzamelde zich een menigte op het plein voor de kerk. 
Naast de stedelijke harmonie stelden zich 8 vaandels van vaderlandslievende 
maatschappijen van Oostende zich op geflankeerd door het peloton Para-Commando’s 
met 19 aanwezigen. Tevens ook nog 8 leden van andere Oostendse vaderlandslievende 
verenigingen. 
Dit jaar was een uitzonderlijke Engelse delegatie aanwezig met 7 vaandels. 
Als vertegenwoordigers van de burgerlijke en militaire overheden waren volgende 
personen aanwezig. Burgemeester Tommelein Bart en Schepen Bhatti Hina voor Stad 
Oostende, de plaatscommandant van de Provincie West – Vl. en uitzonderlijk voor deze 
gelegenheid de Engelse Ambassadrice. 
Na het schouwen van de troepen door alle vertegenwoordigers in hun hoedanigheden 
werd de militaire groet aan de geallieerde vlaggen gebracht terwijl de stadsharmonie de 
respectievelijke eigen haard en schoonheidshymnen voor elk land speelde. Het peloton 
verplaatste zich achteraf naar het stedelijk monument waar een bloemlegging en 
eerbewijzen werden gehouden. 
Onder begeleiding van de koninklijke stadsharmonie begaf het peloton zich dan naar het 
stadhuis waarna aan de gedenkplaat voor de Oostendse oorlogsslachtoffers in de erehal 
van het stadhuis nog een bloemenhulde werd gehouden. 
Na de toespraken werden de aanwezigen uitgenodigd op de receptie ter plaatse. 
Omstreeks 13.00u. werd deze mooie plechtigheid afgesloten. 
 
Dankzij de talrijke aanwezigheid van de paracommando’s heeft deze dag een 
meerwaarde en betekenis in Oostende. 
Het bestuur dank alle aanwezigen en in het bijzonder Armand Panesi als 
pelotonscommandant en Freddy Verhulst als vaandeldrager. 
 
Foto’s van deze plechtigheid op onze site. 
                                                                                                    Danny Lams 
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NATIONALE		FEESTDAG	–	21		juli	2019	te	OOSTENDE	
	
Zoals ieder jaar verzamelden de deelnemers zich rond 10.15 uur in de Rogierlaan, 
waaronder 5 vaandels, 29 Para-Commando’s, 6 van andere vaderlandslievende 
verenigingen en een delegatie van de Marine Kadetten. 
 

Onder leiding van Armand Panesi verplaatste het peloton zich naar het monument van 
Z.M. Leopold I waar de bloemenhulde en eerbewijzen werden gehouden. 
Als vertegenwoordiging van de burgerlijke prominenten waren aanwezig, onze 
Burgemeester Bart Tommelein, Schepen Bhatti Hina, Schepen Waldmann Natacha. 
Voor de Militaire prominenten waren dit de plaatscommandant en een vertegenwoordiger 
van de Militaire Provincie. 
 

Onder een stralende hemel en muzikaal begeleid door de Koninklijke stadsharmonie 
vertrok de stoet richting St. Petrus en St. Pauluskerk waar het “ Te Deum “ werd 
gehouden. 
 

Opnieuw onder leiding van Armand Panesi en onder begeleiding van de stadsharmonie 
werd er richting stadhuis gemarcheerd. Onze grote respect terug voor onze tachtig - en 
negentigjarigen in het peloton. Iets waar de jongeren naar kunnen en mogen opkijken !! 
Op het stadhuis werd een toespraak gehouden door de burgemeester waarna een receptie 
werd aangeboden door het stadsbestuur. 
 

Wij, het bestuur, danken alle aanwezigen en in het bijzonder Armand Panesi voor zijn 
deskundige leiding en Freddy Verhulst als onze vaandeldrager. 
 
Bovendien een speciale vermelding voor onze barmoederke “Tinne” die na de receptie op 
het stadhuis en op vraag van verschillende leden, de clubhuisdeuren opnieuw heeft 
opengezet voor wat nakaarting. Een lange en zware dag voor haar .... respect ... !!! 
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DAGUITSTAP   Vrijdag 26 juli 2019 
 
Onder impuls en met samenwerking van het reisagentschap Viamundi heeft onze 
penningmester Luc Geerolf terug een mooie daguitstap voor elkaar gekregen. 
De bus vertrok om 08.00 uur aan ons lokaal met 42 deelnemers. 
Het programma voor dit jaar was Antwerpen, zijn omgeving, de haven en het fort van 
Breendonk. 
Aangekomen nam de plaatselijke gids ons mee voor een kleine wandeling langs de oude 
kade om dan de stad te doorkruisen. Vervolgens werd een boottochtje gemaakt door de 
haven vanwaar wij weliswaar maar een klein gedeelte te zien kregen van de wereldhaven 
die Antwerpen is. 
Aan boord was de mogelijkheid het reeds verloren vocht wat aan te vullen. 
Na de tocht nog een kleine rit met de bus om dan te genieten van ons middagmaal. 
Het volgende bezoek bracht ons naar het fort van Breendonk. Ooit één van de vele forten 
van de buiten - fortengordel rond Antwerpen om deze stad te verdedigen. 
Dit Fort werd tijdens de tweede wereldoorlog gebruikt door de Nazi’s als werk – en 
doorgangskamp ( lees : concentratiekamp ). 
Onze groep werd verdeeld in twee groepen waarvoor elke groep een gids ter beschikking 
was. Na een aangrijpende rondleiding reden wij naar Mechelen om deze ervaring eventjes 
te verwerken op een terrasje. 
In tegenstelling tot wat in het voorziene programma stond, werd Mechelen gekozen in 
plaats van het drukke Antwerpen, hetgeen ons meer tijd verschafte om te genieten van 
een koele dorstlesser wat meer dan welkom was. 
De ganse dag hadden wij heel mooi en warm weer wat voor sommigen onder ons toch een 
beetje teveel van het goede was.  
Bij een temperatuur van ongeveer 32 graden werd het per momenten schuifelen van 
schaduwplekje naar schaduwplekje. 
Gelukkig bracht de airco gedurende de verplaatsingen met de bus een beetje 
compensatie. 
Rond 20.00 uur werden wij veilig terug afgezet aan ons lokaal waarna iedereen voldaan 
zijn thuishaven opzocht. 
We bedanken van harte alle medewerkers van de firma Viamundi voor hun service vóór, 
tijdens en na de dagreis en uiteraard alle deelnemers aan deze dagreis. 
 

_______________________________________________ 
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~	~	~	GOLDEN	SPIKE	RUN	2019	~	~	~	
 
De Golden Spike Run werd dit jaar gelopen in- en georganiseerd door het 2°Bn Commando 
te Flawine. Wegens een heelkundige ingreep kon ons favoriet duracellkonijn “ Jozef “ 
niet aan de start verschijnen. 
Wel werden onze kleuren voor 100 % sportief verdedigd door Yves Declerck. 
Bedankt Yves voor de voor ons verbrande calorieën ! 
  
 
   
  
 
 
 

Load ~ aim ~ shoot ~ repeat 
 
Op 15 juni werd opnieuw rendez-vous gegeven op de schietclub Falcon Rator te Beernem 
voor een initiatie vuren met reële wapens. In tegenstelling met vorige edities was het 
deelnemersveld kleiner alhoewel we toch enkele nieuwe gezichten mochten 
verwelkomen. Mede door het kleiner deelnemersveld werd de shooting day ingekort tot 
een halve dag wat te betreuren viel. 
Opnieuw werden de veiligheidsmaatregelen en de manipulaties met de verschillende 
vuistwapens uitvoerig doorlopen vooraleer de schietschijven uitvoerig werden 
geperforeerd. Er werd gevuurd met verschillende pistolen in klein kaliber .22 als ook met 
de pistolen in zwaarder kaliber 9 mm. Als afsluiter kwamen de karabijn, Sig Sauer ,kaliber 
5.56 mm, en het machinepistool Uzi 9mm aan de beurt.  
Bedankt aan alle deelnemers, organisator en helpers op deze shooting day. 
 
 

€€€€€€€€€€€€€€€  Penningmeester  €€€€€€€€€€€€€€€ 
 
Beste leden, sympathisanten en vrienden,  
ANPCV Oostende, Kust & Hinterland is géén kleine vereniging en zeker géén slapende 
vereniging. Tal van evenementen, herdenkingen , uitstappen, maaltijden en andere 
vergen veel organisatorisch denk- en puzzelwerk. Uiteraard  
dient er voor tal van deelname aan verschillende van deze betaald te 
worden. Daar er bovendien verschillende soorten van lidmaatschappen 
gehanteerd worden binnen onze vereniging maakt dit het er zeker niet 
altijd gemakkelijker op. Verschillende richtprijzen voor deelname 
aan evenementen , reizen en maaltijden zijn dan ook gekoppeld 
aan deze verschillende soorten lidmaatschap. Laat me toe hierbij  
nogmaals jullie aandacht te vragen de publicaties qua prijs - lidmaatschap  
goed te lezen en toe te willen passen. Dit voorkomt voor mij veel overbodig werk. 
Tevens vraag ik jullie zoveel mogelijk om te betalen per overschrijving ipv cash. 
Thanks voor jullie begrip. 
                                                                              Luc Geerolf                         
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OPEN DOOR te SCHAFFEN   
Donderdag 29 augustus 2019 

 
 

Beste Paracommando’s en Vrienden ANPCV Oostende – Kust en Hinterland  
 

Als club bezoeken we het trainingscenter voor Parachutisten te Schaffen. Deze OPEN DOOR geeft 
ons de gelegenheid de nostalgie van een toch niet zo onbelangrijke periode in ons vroeger 
paracommandoleven op te snuiven. 
Wij zorgen voor 3 minibussen voor het vervoer van de clubdeelnemers (27 pers.) naar Schaffen en 
terug. Jullie zorgen voor de “ Teamspirit”. Wegens de vroegtijdige en massale inschrijvingen zijn alle 
minibussen volzet. Onderstaand wordt hierbij de timings en programma meegegeven. 
 
Programma 29 augustus 2019 
 
0645h: RV deelnemers op de parking ( Busparking/ Zinnia ) Mercatorlaan te Oostende. 
0700h: Vertrek minibussen. Oppikken deelnemers tramstation Oostende / Beernem ( +/- 0725h )  
            Onderweg pitstop met koffiepauze. 
0930h: Aankomst Citadel te Diest ( vroeger kazerne 1 Bn Parachutisten). 
             Even een groepsfoto nemen aan de poort en dan transit naar Schaffen. 
1000h – 1600h: Open Door Schaffen. Gratis toegang. 
             Ieder heeft vrij kwartier.  
             Doorlopend: parachutage, rondleidingen, demonstraties, eten en drinken. 
             In samenwerking met KTSA en het Pegasus Museum. Mogelijkheid om in de refter te eten,  
             Inschrijven en betalen in de refter ( eigen initiatief ). 
1630h: Verzameling aan de minibussen. 
1645h: Vertrek richting Oostende 
1900h – 1930h: Vermoedelijke aankomst te Oostende ( volgens het verkeer ). 
 
Praktisch: 
Prijs  MINIBUS :   13 euro ( leden EFF – CAD – SYM ) 
                                16 euro ( STEUNENDE en niet leden) 
                                Te betalen op de bus aan de DRIVER. 
Kledij:   vrij , maar vergeet uw rode of groene barret niet. 
Maaltijden:   Ieder zorgt voor eigen maaltijd en drank. Deze kunnen ter plaatse gekocht worden. 
 

Samenhorigheid siert onze club. 
 

                                     Het Bestuur ANPCV Oostende – Kust en Hinterland 
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NAJAAR OEFENING – Lange Schuur 
 

ANPCV Oostende – Kust en Hinterland 2019 
Vrijdag  27 - Zaterdag 28 - Zondag 29 september 2019  

_____________________________________________________________ 
 
De Paracommando Vriendenkring ANPCV Oostende Kust en Hinterland, verzamelt zijn 
troepen voor de 7°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 27 september:  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 28 september : Ontbijt. 
                             Kaartleesoefening ( +/- 14 km) 
     Vertrek en aankomst op de bivakplaats. 
     Kleine opdrachten met een paracommando tintje op, rond en in   
                             de buurt van de bivakplaats. 
                             Avond : BBQ op bivakplaats en prijsuitdeling der ploegen. 
Zondag 29 september : 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. 27 september: 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.                                                                                                                                                                 
 
Za. 28 september : Morgenmaal wordt voorzien door de organisatie. 
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                             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. 29 september : 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.  
18,- euro voor leden ANPCV Oostende. 
23,- 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 =  18 september 2019 !! 
 
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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         Reünies : Omringd door tijdloze kameraden  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Adjudant	-	Chef	(	o.r.	),	Van	der	Maelen	Alfons	,	lid	ANPCV	Oostende	en	tevens	de	eerste	RSM	van	
de	Batterij	Para-	Commando	)	op	beide	foto’s	tijdens	2	reünies	anno	2019	omringd	door	oud	
collega’s,	First	In,	Last	Out	!																														
	

(	foto	↑	klasse	’59		~		foto	↓	Bty	Para-Cdo	)	
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																											St- Michaël Viering ANPCV Nationaal. 
 
Decennialang waakt “ de eerste krijger uit de hemel “ onophoudelijk over de 
paracommando’s. Zoals elk jaar zal de ANPCV een levendig eerbetoon aan hem 
brengen. Dit zal een unieke gelegenheid zijn om onze solidariteit, cohesie en 
korpsgeest te tonen. 

 
11 oktober 2019  ~ Verloop v/d viering : 
 
09.00 Parking voorzien op het Paleizenplein 
09.30 RV deelnemers aan de kerk Sint-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 en individuele verplaatsing naar “ Paleis der   
         Academiën “ ( zaal Patio, Hertogstraat 1 , 1000 Brussel, gelegen links naast   
         het Koninklijk Paleis )  
12.00 Aperitief 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 ( géén jeans ) 
 
Inschrijving maaltijd : € 40,00 
Betaling enkel via uw regionale, zijnde ANPCV Oostende ( BE78 0001 4934 0186 ) en dit te 
laatste vóór 19 september 2018. 
Mededeling : Naam + maaltijd Sint - Michaël 
 
Transport :	Deelname	minibussen	:		 
Leden	(	EFF	–	SYM	–	KOR	–	Cadet	)	betalen	13,00	euro		
NIET	leden	(	Steunleden		en	partners,		vrienden	of	familie	)	betalen	16,00	euro.	
Gelieve	tijdig	de	deelname	transport	(	minibus	)	door	te	geven	aan	de	Secretaris.	
Er	worden	géén	tussenkomsten	betaald	voor	eigen	privé	transport	daar	de	club	gemeenschappelijk	
vervoer	verzorgd.		
Inschrijven	is	deelnemen	,	gepast	betalen	op	de	bus	a.u.b.	
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    ~~~   ANPCV Medailles van Verdienste 2019   ~~~ 
Tijdens onze korpsmaaltijd op zondag 18 augustus 2019 werden volgende 
personen hun ANPCV Medaille van Verdienste toegekend. 
Proficiat aan de laureaten ! 
Zilver met palm : BUYCK Gerard  ~ VANBUCKHAVE Christian ~ TANGHE Yves  
Zilver : ZUTTERMAN Mario  
Brons met Palm : VINDEVOGEL Marc  
 
 
 

Hinterland nieuws : Plechtigheid Aartrijke 
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 10 november 2019 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 vele sympathisanten. 
We rekenen terug op een massale aanwezigheid van onze leden. RV voor alle deelnemers 
op zondag 10 november om 09.00 h aan de zaal Jonckhove, Aartrijksestraat 9, 8211 
Aartrijke. 
 
 
                          ~~~   Boetiek   ~~~    
Er werden door de club terug ANPCV Badges, UEP badges, ANPCV Dassen,  
KW – regenjassen ANPCV aangekocht voor verkoop in onze clubboetiek. 
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Commando plechtigheid : 1 november 2019 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 ere 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 ). 
                            : 40,00 Euro ( Leden ANPCV Oostende: EFF – SYM – CAD – Korea ). 
                            : 45,00 Euro ( Steunend lid ANPCV Oostende - niet leden – Partners leden ). 
 
Kostprijs maaltijd voor deelnemers eigen transport : 

Clubleden ANPCV Oostende ( EFF – SYM – CAD – Korea )  : 22,00 Euro 
Niet leden ( Steun – partner – familie – vrienden )   : 25,00 Euro 

                
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. 
Er worden geen betalingen aanvaard ter plaatse in Westkapelle. 
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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Onze smoefelavond is aan zijn vijfde editie toe en gaat door op vrijdagavond     
22 november 2019 in ons clublokaal. De aangeboden culinaire menukeuze, succesvol zoals 
de vorige jaren, blijft gehanteerd.  
Een rijk versierd buffet van diverse vleeswaren en kazen, aangevuld met fruit, groenten 
en broodjes zullen zeer zeker opnieuw aan ieders verwachtingen voldoen. 
Een met muziek opgeluisterde beeldcompilatie, “ ANPCV Oostende, Kust & Hinterland ~ 
Friends & Family “ anno 2019, zal via de beamer op het groot scherm afgespeeld worden.  
 
       “ Smoefelavond “ : een prachtige avond in het gezelschap van vrienden. 
 
Afsluiting uiterste inschrijvingsdatum : 15 november 2019 !!! 
Deelname ledenprijs ( EFF – SYMP – Kadet – Korea ) : € 15,00 
Deelname niet - ledenprijs ( STEUN – PARTNER ) : € 17,00  
Inschrijving via overschrijving op rekeningnummer club. 
 
Gelieve bij inschrijvingen / deelnames aandacht te willen besteden aan het soort 
lidmaatschap en de daarbij behorende deelnameprijs a.u.b. 
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Stad Oostende nodigt ons allen uit op : 
 
Maandag 11 november 2019 : Herdenking Wapenstilstand  WO I. 
 
       Programma:  09.45 Hr. Verzameling aan de kerk St.Petrus en Paulus. 
                  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. 
 
Vrijdag 15 november 2019: Koningsdag 
 
     Programma : 10.45 Hr. Verzameling aan het Atheneum -Rogierlaan 
                 11.00 Hr. Bloemenhulde aan het monument Z.M. Koning Leopold I 
  11.30 Hr. Te Deum in kerk St. Petrus en Paulus. 
    
Clublokaal open vanaf 09.30 hr. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Info : Deze info wordt nu reeds meegegeven gezien de volgende editie van ons clubblad 
nr. 3/2019 pas op het einde van december 2019 zal verschijnen.   
 
Uitnodiging voor de jaarlijkse Algemene Vergadering ANPCV Oostende. 
 

Jaarlijkse Algemene Vergadering vindt plaats in het clublokaal te Oostende,  
Dr. L. Colenstraat op 8 december 2019.  
De effectieve  leden kunnen indien ze dit wensen een punt van algemeen belang op  
de agenda laten plaatsen. Uiterlijk vóór 8 november 2019 ( 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 8 december 2019 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 2020 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 2019. 
                       Controle v/d rekenkundige commissarissen. 
                       Financieel 2019 & verslag van de Penningmeester. 
                       Te behandelen toegestuurde punten van algemeen belang. 
                       Visie en toelichting 2020. 
                       Verkiezing / aanstelling bestuursleden 2020.        
                       Hr. 12.30 Endex Algemene Vergadering.            
         We hopen alle leden op de Algemene Vergadering te mogen begroeten. 
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101° Airborne Division Historic Walk  
 

BASTOGNE 2019 – 14 December  
                                

 
 
 
 
 

Beste vrienden, leden  
 
 

Naar jaarlijkse gewoonte zullen wij als club terug deelnemen aan de  Herdenkingsmars  
101 Airborne- Historic Walk " te Bastogne 2019 . 

Dit ter herdenking en eerbetoon aan de slag van Bastogne 1944 . 
 
Deze mars  gaat door op zaterdag 14 december 2019. 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 
stelling name op diverse parcours punten . 
Niet stappers ( dienen geen marsgeld te betalen ) kunnen er ook een dagje 
Bastogne van maken, museums bezoeken, shopping. Gewoon genieten van dit historisch 
gebeuren onder clubvrienden. 
 
Met de mini bussen vertrekken we dan  om 0430h h  aan de Zinnia parking ( Busparking – 
Mercatorlaan ) te Oostende ( tussenstop oppikken deelnemers op andere opstapplaatsen ( 
E 40 ). Rond 0730h - 0800h ( volgens de weersomstandigheden ) komen aan het zwembad 
van Bastogne ( Centre Sportief). Daar zal de collectieve start gebeuren  om 0830h. Een 
grote delegatie van de actieve 101 Airborne Division( USA)  zal ook deelnemen. Voor de 
start maken we een groepsfoto. 
Na de mars ( 1530-1600h? ) is er dan een parade  te zien  met militaire voertuigen  en 
diverse vaandels  in het centrum van Bastogne ( zelf mogen we niet deelnemen). 
Na de parade ( rond 1800h ) vertrekken we dan richting Oostende. Waar we rond 2100h - 
2130h zouden aankomen . 
 
De prijs per deelnemer voor de minibus bedraagt:15 euro voor leden ( EFF - SYM - 
Cadet) en 20 euro voor Steunend l id , partners en niet leden.  
Inschrijven is deelnemen. Einde inschri jving deelname met minibussen : zondag 8 
december . 
De inschrijvingen  “ Minibussen en Deelname  “  enkel via de secretaris ANPCV 
Oostende. 
Tevens dient ieder Stapper  zelf  nog 6 euro te betalen ( inschrijvingsgeld ) voor de mars 
( Aandenken , Badge ) , dit kan gebeuren in de sportzaal ( zwembad ). 
 

Het bestuur ANPCV Oostende – Kust en Hinterland, 
 

Wenst jullie veel stapplezier. 
 

Sec.. BOSTYN Jan ( Gsm: 0491 255701) 
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INFO   ~   INFO   ~   INFO   ~   INFO   ~   INFO   ~   INFO   ~   INFO 
 
Deze info wordt nu reeds meegegeven gezien de volgende editie van ons clubblad nr. 
3/2019 pas op het einde van december 2019 zal verschijnen.   
 

	Het	bestuur	en	de	leden	van	de	Paracommando	Vriendenkring	
Oostende	–	kust	en	Hinterland		hebben	de	eer	U	en	uw	partner	uit	
te	nodigen	op	onze		Nieuwjaarsreceptie	op	12	januari	2020	
	
Graag	ontvangen	wij	U	in	ons	clublokaal,	gelegen		
Dr.	L.	Colenstraat	,	8	–	8400	Oostende	(	eerste	verdieping	)						
Op	zondag	12	januari	2020	van	10.30	u		tot	14.00	u	
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Augustus 29 Open Deur te Schaffen 
 

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

 
Oktober 11 Sint-Michael ANPCV Brussel 
 
November 1 Plechtigheid Walcheren (Westkapelle – Domburg) 
   11 Plechtigheid 11 november te Aartrijke 
   11 Plechtigheid Wapenstilstand Oostende 
   15 Plechtigheid Koningsdag – Te Deum Oostende 
   22 Smoefelavond ANPCV Oostende 
 

 
December 8 Algemene LedenVergadering ANPCV Oostende 
   14 101ste Airborne Historic Walk – Bastogne 
 
Januari  12 Nieuwjaarsreceptie 2020 
 

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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