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Woordje van de voorzitter.
Beste Para-Commando’s, Beste sympathisanten,
Met ons derde tijdschriftje in de bus betekent dit dat wij opnieuw aan het einde
van een ANPCV - jaar zijn toegekomen.
Om nog eens terug te komen op een hekel puntje, namelijk ons uniform van het ANPCV. Ik
moet onze leden bedanken voor de inspanning die zij geleverd hebben om, conform het
Nationaal Huishoudelijk reglement, het uniform in regel te stellen. Ik had enige jaartjes
terug gevraagd om van jullie uniform geen lappen - deken of speldenkussen te maken. Soms
liep het de spuigaten uit. Het is inderdaad moeilijk om bepaalde brevetten te hebben
behaald deze met grensverleggende inspanningen te verwijderen van ons ANPCV uniform.
We zijn er terecht fier op, maar wij moeten ons wel eens afvragen of dit nu echt nodig is
hiermee te koop te lopen. Ik was en ben nog altijd fier op het behalen van mijn eerste
zwembrevetje van 50 m. Het was voor mij, enige tijd geleden, een geweldige
grensverleggende inspanning. Moeten alle brevetten dan nu zo nodig op het uniform staan…?
Het siert een ware Para-Commando te kunnen herkennen aan zijn sober voorkomen tezamen
met een gedisciplineerde houding in combinatie met een verzorgde en correcte taalgebruik.
Ik zie dat heel veel leden van onze club zich in dezelfde filosofie kunnen herkennen en de
nodige inspanning daarvoor leveren. Hier en daar zijn er nog wat details af te werken
maar het gaat zeker de goede richting op. Er zijn leden die hiervoor zelfs een andere
blazer hebben aangeschaft. Mijn bewondering en respect voor deze leden. Dit wil
natuurlijk niet zeggen dat wij nu überhaupt een andere blazer moeten aanschaffen maar
als de gecorrigeerde blazer teveel zichtbare schade heeft door de verwijderde items is
het misschien het ogenblik en een reden om eens uit te kijken naar een vervanger en die
op zich misschien ook beter aansluit bij ons olympisch gevormde lichaam van vandaag.
In elk geval, beste vrienden, dank voor jullie geleverd inspanningen !

Ik wil hierbij afsluiten met de beste wensen van het ganse bestuur over te maken aan
jullie en jullie dierbaren voor het komende jaar.
Nog een heel gezellig en veilig eindejaar.
De Voorzitter, Danny Lams
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Onze club is ook in het bezit van een aantal boeken. Een gedeelte geschiedkundige en
een gedeelte oorlogsromans. In ons lokaal heeft een lid van de vereniging een boekenkast
gemaakt waarin wij de geschiedkundige boeken hebben opgeborgen.
Deze boeken zijn voor ieder lid ter inzage tijdens de openingsuren van ons lokaal.
Ze zijn echter voorlopig nog niet uitleenbaar en kunnen dus enkel gelezen worden ter
plaatse. We doen tevens een oproep naar jullie om geschiedkundige boeken in jullie
bezit, en waarvan jullie afstand willen doen, deze te schenken aan de club met de
bedoeling deze ter beschikking te stellen voor de leden ter inzage.
Het andere gedeelte, namelijk de oorlogsromans zullen wij niet houden. Deze zullen
vanaf 1 januari 2020 tot 1 maart 2020 gratis ter beschikking liggen in ons lokaal tijdens de
openingsuren. Deze kunnen dus gratis worden meegenomen en worden dan jullie
eigendom. Vanaf 1 maart zullen wij de overgebleven romans aan een tweedehands
boekenzaak overhandigen.
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EASY - YOGA
Beste vrienden,
Onlangs hebben wij het genoegen een Yogaleraar, Jacques Vantyghem, als nieuw lid te
kunnen verwelkomen. Op voorstel van Jacques en in samenspraak met het bestuur wil
Jacques zijn kennis en kunnen met ons delen.
Wij laten hem aan het woord.
Geachte leden en sympathisanten,
Easy-Yoga , een gemakkelijke yoga voor iedereen. Jong of minder jong, lenig of niet lenig, slank
of volslank…Yoga is een combinatie van technieken die beoefend wordt ter bevordering van onze
lichamelijke en geestelijke gezondheid. Yoga werkt gunstig op het zenuwstelsel, spierstelsel,
inwendige organen en spijsvertering. Yoga verzorgt een betere bloedcirculatie, werkt gunstig op
het hart, hartritme en bloeddruk. Yoga vormt een echte verjongingskuur.
De ademhalingstechnieken brengen de zenuwen tot rust, brengen zuurstof en energie (prana)
naar iedere cel van het lichaam, het bloed wordt gezuiverd en de weerstand tegen ziektes neemt
toe. De beheersing van het ritme werkt positief op de werkzaamheid van het hart. Yoga is een echte
batterijlader! Vooral in een tijd van overdreven stress, burn-out, depressies…is yoga een methode
om te weerstaan aan de “mentale pest” van deze eeuw !
De lessen worden gegeven door mij, Yogaleraar met meer dan 50 jaar ervaring. Tevens oud
gediende 2eBon. Para-Cdo . en lid van de amicale Oostende.
Wij werken met een beperkt aantal leerlingen! Wie wenst deel te nemen kan zich vooraf
inschrijven via mail: jacques.vantyghem1@telenet.be of via tel 0489329966
Leden en sympathisanten, betalen € 2,- per les. Niet leden betalen € 6,- per les.
De lessen zullen doorgaan in ons lokaal dr. Colensstraat 8 Oostende.
Wie lid is ontvangt regelmatig (via e-mail) nuttige informatie ivm yoga en gezondheid in het
algemeen.
Eerste les (gratis) op zondag 29 maart 2020 van 10.30h tot 11.30h.
Een losse of sportieve kledij is wenselijk .Wie beschikt over een matje mag deze meebrengen.
Ik hoop op voldoende belangstelling voor deze unieke gelegenheid.
Jacques Vantyghem
Yogaleraar.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Gezocht : Werkende club vrijwilligers om de club-bar ( ANPCV Oostende)
te helpen renoveren ( voorbereiding, behangen , schilderen , opkuis ).
Wanneer : van 24 tot 29 februari 2020.
Info of kandidatuur bij de SEC ( Jan BOSTYN)
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Afzwaaibrief van : Van Bockrijck Pierre ( Joske voor de vrienden )
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KORPSMAALTIJD - Zondag 18 augustus 2019

ANPCV Oostende

Dit jaar liet het weer niet toe om in de tuin van de feestzaal “ Ten Stuyver “ te genieten
van onze aperitief. Dit echter kon de sfeer niet drukken van de
zesennegentig aanwezigen aanwezig op ons 36 jaar bestaan van de club.
Na een paar glaasjes schuimwijn, samen met een uitgebreid assortiment warme hapjes,
werd de driegangenmenu geserveerd. Een voorgerecht van een trio zalm, kabeljauw en
tong op een bedje van prei met witte wijnsaus opende het festijn.
Als hoofdmenu werd rosbief in portosaus met groentjes en aardappelkroketjes geserveerd
à volenté.
Om de overgebleven gaatjes te vullen werd het dessert aangeboden. Vóór het aansnijden
van het praalgebak nam het bestuur de gelegenheid om onze barmoeder Tinneke
uitzonderlijk te huldigen voor haar inzet in de club. Ze werd verrast met een groot boeket
bloemen. Tevens werd de zilveren medaille van verdienste met palm uitgereikt aan
Gerard Buyck. Na een korte toespraak van de voorzitter en de secretaris konden wij
aanschuiven aan ons uitgebreid dessertbuffet waarbij ieders bord naar believen kon
gevuld worden.
Deze extra calorieën werden dan ook achteraf een beetje gebruikt om onze benen los te
maken op de dansvloer. De DJ bracht de nodige muzikale sfeer hiervoor.
Omstreeks 17.00 uur hebben wij jammerlijk deze zeer mooie dag moeten afsluiten.
Het bestuur dankt alle aanwezigen voor de gezellige sfeer, de DJ voor zijn gepaste
muzikale muziek en de uitbaters, Nathalie en Steve, voor de perfecte afwerking.
Ook onze dank aan Martine die terug mooie herinneringen heeft vastgelegd met haar
fototoestel.
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De SEC.
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“ Najaarsoefening – De Lange Schuur 27-28-29 september 2019 “ te Oostende ( Stene )
De weergoden waren dit jaar zeer wispelturig voor onze jaarlijkse najaarsoefening ten
velde. Ondanks het gure herfstweer hadden toch wat clubleden zich ingeschreven tot
deelname aan deze All-round oefening in onze Vlaamse polders. Onze bivakplaats was
terug de polyvalente zaal ( stal ) van de Kinderboerderij “ De Lange Schuur “ te Stene
(Oostende). In een snel tempo werd vrijdag namiddag deze zaal omgetoverd naar ons
Paracommando bivak. Op veldbedden en luchtmatrassen werden slaapplaatsen gecreëerd
door onze deelnemers en medewerkers voor de nachtrust tijdens dit weekend. Onze
bivakbar werd geopend om de dorst te lessen. Ieder zorgde voor zijn eigen avondmaal
(microgolf voorhanden).Voor het ontbijt van de volgende dagen zorgde de organisatie.
Dit jaar zouden we het moeten doen met minder deelnemers. Jammerlijk kon de groep van
de ANPCV Menen en The Palls ( Limburg ) niet aanwezig zijn. We hebben jullie gemist
mannen. Dus roeien met de riemen die we hadden, en, tirer vôtre plan, niet ?
Toch konden we met 10 club deelnemers vijf ploegen van elk 2 paps vormen. De
vrijdagavond werd er een theoretische test voorgeschoteld aan de ploegen. Het herkennen
van militaire film soundtracks, fotosessies van krijgsheren herkennen en gecodeerde
berichten ontcijferen bracht de mannen in een rustige sfeer. Na deze kregen ze nog een
verkorte Dry – NTGS Training of cursus : militaire handelingen met wapens ( in ons geval
Airsoft wapens of replica’s ). Voor velen een deugdzame heropfrissing, voor anderen iets
volledig nieuw. tevreden en voldaan met nog even een stevige pint(en) door de keel kropen
we in de slaapzakken. Zaterdagmorgen werd een kaartleesoefening van 14 km
voorgeschoteld. De ploegen doorkruisten de velden en bossen op zoek naar de
referentiepunten, waar per punt een vraag met een militair tintje diende opgelost te
worden. Het gure weer, stevige wind, afgelost door zon en regen kon hen niet deren.
Tegen de middag werden de ploegen terug verwacht op de bivakplaats. Daar wachtte hen
een wame kop soep met brood. Ondertussen hadden de medewerkers niet stilgezeten om
alles klaar te maken voor de testen dewelke in de namiddag de ploegen dienden te
doorlopen. Na de middag kregen de deelnemers een kleine briefing en vervolgden hun
parcours naar diverse locaties op en rond de kinderboerderij, op de sportterreinen van de
Schorre (bunkercomplexen) en op de boerderij “ Buitengoed “. De oefeningen werden
opnieuw per ploeg afgewerkt, gaande van granaat werpen, M 56 tentje in dit hondenweer
opzetten, drill – mortier stuk opstellen en afvuren van nep granaten op diverse doelen
(reeël hadden we er zeker een bijkomende lading aan toegevoegd daar de stevige wind de
projectielen soms ver naast het doel bracht), katapult schieten op doelen in de donkere
bunkergangen, herkenningstesten en CQB airsoft vuren bij een gesimuleerde gijzeling
(targets in een oude stal op de boerderij “ Buitengoed “).Terug in de bivak, voldaan en
doorwaait, werd tegen de avond het BBQ vuur ontstoken en werd ieders koebeest / portie
bovengehaald voor de braai. De organisatie zorgde voor de salades,sausen en brood. De
deelnemers konden zelf hun kookkunsten tonen bij de BBQ. De ploeg van Patrick Oyaert en
Luc Geerolf kaapten de eerste prijs weg voor deze dag. Een dikke proficiat mannen. Maar
het ging niet om de prijs of om de eer, maar om de samenhorigheid en de amuze leute
tussen clubleden en oud- paracommando’s. Uiteraard wil ik de ander ploegen ook
feliciteren voor hun sportieve deelname en inzet tot het welslagen van deze oefening die
met zoveel enthousiasme werd voltooid.
Zondagmorgen na een stevig ontbijt werd ons bivak met de helpende hand van ieder in een
snel tempo feilloos gedimissuleerd alsof deze er nooit was geweest. Een oud militair trekje
zeker ? Voldaan keerde ieder terug huiswaarts met reeds de gedachte aan volgend jaar,
betere weersomstandigheden en hopelijk wat meer deelnemers.
Alvast wil ik ieder danken voor de inzet bij deze oefening, wat jullie bijdrage ook mocht
zijn.
Zo hoort het nu eenmaal bij een vaderlandslievende paracommando vriendenkring.

5

Sint Michaëlviering te Brussel op vrijdag 11 oktober 2019

ANPCV Oostende

Om de woorden van onze Nationale bestuurders over te nemen, een niet te missen kans
om blijk te geven aan onze solidariteit, onze cohesie en onze korpsgeest.
Daarvoor heeft onze club, en mede door het aantal deelnemers, twee busjes ingehuurd
om het aantal deelnemers op een veilige manier ter plaatse te brengen. Hierdoor konden,
met uitzondering van de chauffeurs en indien de bewuste personen na afzetting niet meer
zelf moesten rijden, een glaasje extra nuttigen.
Jammer dat deze viering op een vrijdag doorging. De nog op de arbeidsmarkt actieve
leden van onze club moesten hierdoor forfait geven.
Om 06.30 uur werd het vertreksein in Oostende gegeven met de hoop om niet in een
uitzonderlijk lange file te moeten vorderen zodat wij tijdig op de afspraak van 09.30 uur
aan de Sint Jacobskerk op Coudenberg zouden zijn.
De heenrit verliep zeer voorspoedig. Na, onder de weg, vier wapenbroeders van de
regionale Gent te hebben opgepikt arriveerden wij rond 08..00 uur aan het Paleizenplein
waar parking voor ons was voorzien. Dit gaf ons nog ruimschoots de tijd om in een
plaatselijke eetgelegenheid een kop koffie of een klein morgenmaal te nuttigen en
uiteraard de sanitaire behoeften te volbrengen.
Zoals reeds gezegd om 09.30 uur verzameling in de kerk van Sint Jacob -Op-Coudenberg
waar een eredienst werd gehouden door de hoofdaalmoezenier Padre Johan Van Den
Eeckout.
Na deze dienst werd het peloton opgesteld en werd er in defilé naar het Congreskolom
gegaan. In aanwezigheid van een detachement Para-Commando’s werd hulde gebracht
aan de onbekende soldaat met neerlegging van bloemen aan het monument. Voor onze
club werden deze gelegd door onze secretaris Jan Bostyn.
De pelotons werden ontbonden waarna ieder individueel zich begaf naar het
“ Paleis van Academiën “ . Voor de dames en de minder validen was er vervoer voorzien.
Daar konden wij genieten van een aperitief en een uitgebreide maaltijd in buffetvorm.
Uiteraard is het de gelegenheid om vrienden en kennissen in de schoot van de
vriendenkring te ontmoeten en heel wat bij te praten.
Omstreeks 16.30 uur werd deze mooie dag afgesloten met een melodie op een doedelzak.
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~ ~ SMOEFELAVOND vrijdag 22 november 2019 ~ ~
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Donderdagmorgen om 10.00 uur werd de zaal reeds in gereedheid gebracht.
Door het grote succes dit jaar hebben wij, heel jammerlijk, de wat latere inschrijvers
moeten weigeren wat wij echt betreuren.
Onze zaal is geschikt om 64 mensen plaats te geven aan onze vaste lange tafels.
Op een bepaald ogenblik stelden wij vast dat wij intussen al 78 inschrijvingen telden. Na
wat overleg en met behulp van Eric Mangodt werd er inderhaast aan
de lange vaste tafels verlengstukken voorzien.
Door deze aanpassingen en de deelnemers wat dichter bij elkaar te plaatsen konden wij
alle 78 mensen een plaats bieden. Dit is echter goed voor één keer
doch we zullen in de toekomst het aantal inschrijvingen moeten beperken.
Dit echter kon de sfeer niet breken. Om 19.00 uur was de voorziene aanvangstijd van dit
gezellig samenzijn maar omstreeks 18.00 uur kwamen de eersten zich al melden. Ons
barmoederke Tinne heeft deze vroege vogels kunnen opvangen in
onze bar waar ze een drankje konden krijgen in afwachting.
Omstreeks 19.00 uur kon de zaal bevolkt worden en zocht ieder zijn plaatsje.
Na een kort woordje met het aanbieden van de verontschuldigingen over de krappe
plaatsen en wat praktische wenken konden de borden gevuld worden aan het buffet. De
glazen werden aan tafel gevuld door onze vrijwilligers met rode of witte wijn volgens
keuze. Deze wijnen werden ons geschonken door de wijnhandelaar en lid “ Paul Strobbe
“. Onze hartelijk dank daarvoor voor deze voortreffelijke wijn.
Het was te merken aan de talloze lege flessen achteraf. Water stond ter beschikking op
de tafels en andere dranken konden worden verkregen waarvan sommigen tegen betaling.
Voor de verrassing had Genevève, tevens ook sympathiserend lid ( echtgenote van Borny
Didier ), nog gezorgd voor heel lekkere wafels. Heerlijk bij de koffie of thee.
Na het bekijken van een jaaroverzicht van onze activiteiten geprojecteerd met
bijpassende muziek en samengesteld door Carine ( echtgenote van onze penningmeester
Luc Geerolf ) werd deze mooie en zeer gezellige avond afgesloten omstreeks 23.00 uur.
Onze respect voor en dank aan al onze vrijwilligers ... !!!!

7

ANPCV Oostende

8

Ik had de eer en het genoegen om uitgenodigd te worden voor de herdenking in Sennecyle-Grand, Frankrijk op 4 september 2019, ik moest dan ook geen twee keer nadenken om
toe te zeggen. Wij, Raymond, Fred en ikzelf vertrokken dinsdagnamiddag 3 september na
de plechtigheid van de bevelsoverdracht van de SOR te Schaffen rond 14 uur, alwaar wij
ook uitgenodigd werden, afstand te overbruggen
ongeveer 700 km, wij arriveerden in ons hotel
Kolibri rond 21 uur, na de nodige files in
Luxemburg en Frankrijk. Na een heerlijke
maaltijd genoten te hebben aan de overzijde van
het hotel, vervoegden wij onze slaapplaats om de
dag nadien fris en monter te zijn. Na een goede
nachtrust begaven wij ons op het afgesproken
uur naar het ontbijt, kwestie van stevig op onze
benen te staan, onze vrienden van de SFG waren
ook reeds van de partij, zij hadden dezelfde reisroute genomen maar hadden geen file
onderweg?
Samen vertrokken naar Sennecy-le-Grand, een 5-tal minuutjes van het hotel gelegen, de
zon was van de partij en zou voorwaar gans de dag zijn
werk blijven doen!
Samenkomst voorzien aan de kerk van Sennecy-leGrand voor de plechtigheid om 0830 uur. Aldaar
aangekomen brachten wij onze kledij in orde en samen
met de SFG gingen wij richting van de kerk. Hier en
daar kwamen meer voertuigen aan en werden wij
hartelijk begroet en bedankt voor onze aanwezigheid
bij deze plechtigheid. Er werd verzamelen geblazen
voor de ingang van de kerk tot wij om 0830 uur naar
binnen geloodst werden.
Na de plechtigheid werden wij allemaal verwacht buiten de kerk
ter hoogte van het Monument Aux morts, Place des Tilleuls.
Ondertussen waren er enkele Britse autocars aangekomen,
waaronder enkele van onze SAS vrienden uit Hereford, het werd
een hartelijk weerzien onder vrienden.
Na een korte toespraak door onder andere de Burgemeester, werd
een bloemenhulde gehouden ter ere van de gesneuvelden. Na deze
ingetogen plechtigheid werd iedereen verzocht om in de autocars
te stappen voor het vervolg van het programma, 4 autocars door

het stadsbestuur voorzien, zij brachten ons naar de volgende plechtigheid.
Monument des Fusillés, route de Laive
Onder begeleiding/beveiliging van de
Gendarmerie kwamen de 4 autocars aan
het monument aan. Iedereen zocht een
plaatsje om zoveel mogelijk mee te
maken van de plechtigheid, wat niet echt
mogelijk was, gezien de beperkte ruimte
rond het monument, gelukkig werd de
straat voor de veiligheid afgesloten voor
het verkeer en was er plaats genoeg voor
de aanwezigen.

Ook hier een korte toespraak gevolgd door
een bloem neerlegging, dit alles met
doedelzak muziek, indrukwekkend!
Na de plechtigheid werd iedereen verzocht
om terug plaats te nemen in hun
respectievelijke autocar om naar de
volgende plechtigheid gebracht te worden.

Ook hier een korte toespraak gevolgd door een bloem neerlegging, dit alles met
doedelzak muziek, indrukwekkend!
Na de plechtigheid werd iedereen verzocht om terug plaats te nemen in hun
respectievelijke autocar om naar de volgende plechtigheid gebracht te worden.

ANPCV Oostende

Mur de la Résistance, Route de Chalon
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Stèle Guy de Combaud à Vieul Moulin

Ook hier een korte toespraak gevolgd door
een bloem neerlegging, dit met doedelzak
muziek, indrukwekkend!
Na de plechtigheid werd iedereen verzocht
om terug plaats te nemen in hun
respectievelijke autocar om naar de
volgende plechtigheid gebracht te worden.

Hier waren er wel meer personaliteiten
aanwezig.
Cimetiére de Sennecy-le-Grand

ANPCV Oostende

Hier een prachtige, ingetogen plechtigheid op het kerkhof van Sennecy-le-Grand,
doedelzak muziek inbegrepen, bij momenten kippenvel momenten. Ik had de eer om
kennis te maken met de 2 veteranen die erbij waren 75 jaar geleden! Na deze
plechtigheid begaven wij ons naar de volgende plechtigheid aan het monument van de
SAS.
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Memorial SAS à Ruffey
Op het muurtje aan de linkerzijde ter hoogte van de
haag staan ook de namen van gesneuvelde Belgische
SAS soldaten!

Hier een prachtige plechtigheid met een volledige Compagnie van het 1er
RPIMA aanwezig, alsook een muziek kapel van de Gendarmerie, tal van oud
strijders, sympathisanten en delegaties van vaderlandslievende organisaties.
Na het toekennen van eretekens aan verschillende leden van het 1er RPIMA
werd overgegaan tot de bloemen neerlegging ter hoogte van het monument.
Nadien was er nog tijd om te verbroederen en de nodige foto’s te nemen van
de aanwezigen.

Na deze plechtigheid werden wij nog uitgenodigd voor een demonstratie dropping van
Franse Special Forces, de dropping zou plaatsvinden aan de achterzijde van de kerk. Het
viel op dat er hier tal van families met kleine kinderen aanwezig waren, het ging er zeer
familiaal aan toe.

Uit de lucht vielen er para’s met de Franse, Engelse en Belgische vlag ten teken van
respect voor de gesneuvelden, een waar eerbetoon!

ANPCV Oostende

Dropping Franse Special Forces
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Na de succesvolle dropping werd iedereen uitgenodigd voor un verre
d’honneur met de onthulling van 2 speciale platen die zouden
geplaatst worden aan de ingang van de gemeente Sennecy-le-Grand!
Voor zij die ooit in Sennecy-le-Grand komen,
weet dat er naast het Stadhuis een klein SAS
museum gehuisvest is, de sleutel kan je
afhalen om het te bezoek op het Stadhuis! Wij
zijn er binnen geweest, het is klein, maar
mooi ingericht, met enkele mooi verzameling
stukken.
Na de receptie werden wij nog uitgenodigd om
het deel te nemen aan de maaltijd die door
onze Britse SAS vrienden werd georganiseerd.
Na ons buikje rond gegeten te hebben, waarbij we kennis
maakten met nieuwe vrienden, werd de terugreis aangevat.

ANPCV Oostende

Uw verslaggever
Marc V.
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Freddy Van Put - email: freddy.vanput@skynet.be- GSM : 0495/427392
Emile Lacroix, 10 Rue du Bois 5380 - email: emile.lacroix@skynet.be - GSM: 0471/521202

Datum: 08 februari 2020 Vertrek: LA GLEIZE

Uur: 09u30

De mars loopt in het voetspoor van het 504th Parachute Infantry Regiment van de
82nd Airborne Division U.S.
Deze mars van 20 km wordt gehouden ter herdenking van de soldaten van de 82nd Airborne
Division U.S.. en leidt ons langs wegen en paden die genomen werden door de verschillende
eenheden van de

Wij vragen aan de deelnemers zich in te schrijven bij vertrek in LA GLEIZE, Deelname 7€.
Uw bijdrage dekt de logistieke steun, de soep, het herinneringscertificaat, unieke patch n.a.v. 75st
verjaardag van onze bevrijding, de warme wijn aan het einde van de mars, verzekering B.A. en
verschillende diensten. Een eenheid van het Rode Kruis is ter plaatse als ondersteuning van de mars.
www.inthefootstepsofthe82ndairbornedivision.be
Adres inschrijving en vertrek: Rue de l’Eglise 34 – La Gleize.
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82nd Airborne Division tijdens de Slag om de Ardennen. Wij volgen dit jaar in het bijzonder
het spoor van het
504th Parachute Infantry Regiment. We stappen door het dorp Cheneux waar volgens de
historici door dit regiment één van de bloedigste veldslagen uit “The Battle of the Bulge” werd
bevochten.
We trekken door diverse zones waar dit regiment hevige gevechten heeft overleefd.
In Cheneux werd dan ook een gedenksteen voor het 504 PIR opgericht.
Vertrekkende vanuit La Gleize volgen we de eerste lus van de ontsnappingsroute van Peiper’s
800 man sterke Kampfgruppe. Deze werden omsingeld door de US troepen, waaronder het 504
PIR, en konden ’s nachts te voet ontsnappen.
Tegen de middag wordt in Rahier een lunchpauze voorzien waar de QM dienst van de 82nd
Airborne “All AMERICAN” JEEP GROUP warme soep zal verdelen. Het is tevens mogelijk
om drank en hamburgers te kopen aan de mobiele keuken.
Bij aankomst in La Gleize wordt door dezelfde QM dienst de traditionele warme wijn
geschonken en alle deelnemers ontvangen een herinneringscertificaat + nieuwe exclusieve
patch n.a.v. de 75st verjaardag van De Slag om de Ardennen en onze bevrijding.
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Onze wapenbroeders trainen andere eenheden overal ter wereld
--------------------------------------------------------------------------------------

•
•
•
•

Enkele cijfers :
+/- 800 Belgische militairen
150 voertuigen (vrachtwagens, ambulances, aanhangwagens ...)
Meer dan 100 containers met allerhande materiaal
3 C-130-vliegtuigen - 3 A109-helikopters - 2 NH90-helikopters - 13 zodiac-boten
Teksteditie : de Sec.
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Tijdens Tropical Storm 2019 ( 6 nov – 16 dec ) oefenen de paracommandobataljons en hun
steuneenheden op verschillende locaties in Gabon : voornamelijk in de hoofdstad
Libreville maar ook op verschillende locaties in het binnenland zoals Lambarene, Ndjole,
Mandilou en Mouila.
Door te werken in tropische omstandigheden kunnen onze mensen hier een unieke
Afrikaanse ervaring opdoen en trainen in fysiek minder gunstige omstandigheden. De
oefening focust zich vooral op tactieken, technieken en procedures voor speciale
operaties, uitgevoerd in de specifieke Afrikaanse klimatologische omstandigheden met
een hoge vochtigheid en hete temperaturen.
Tijdens Tropical Storm 2019 trainen de eenheden van de Land-, Lucht- en Medische
Component altijd samen. De Luchtcomponent verzorgt alle tactische transporten zoals de
transit als ook de recuperaties van personeel en materieel via de lucht met C-130
vliegtuigen en tevens ook met inzet van A109- en NH90-helikopters.
De Medische Component levert uiteraard de medische steun bij noodgevallen maar
bekwaamt zich tegelijkertijd in de procedures buiten categorie voor medische zorgen in
de tropische omgeving.
Na de vroegere edities in 2015 en 2017 verloopt Tropical Storm voor de derde keer in erg
nauwe samenwerking met de burgerlijke en militaire overheden van Gabon. Tijdens de
oefening leiden Belgische instructeurs onder meer de Gabonese parachutisten op. Deze
zullen hun eerste sprongen uitvoeren vanuit Belgische C-130's. Andere Gabonese
militairen worden opgenomen in Belgische eenheden en nemen zo integraal deel aan de
tactische oefeningen.
Militaire informatieploegen brengen de plaatselijke bevolking steeds tijdig op de hoogte
van wat er in hun omgeving zal gebeuren.
De Franse troepen, werkzaam in Gabon, ondersteunen de oefening door hun installaties in
Libreville ter beschikking te stellen. Vanuit hun Centre d'Aguerrissement Outre-Mer et
Étranger omkaderen ze tevens de overlevingsoefeningen in het tropische woud en de
Gabonese mangroves.
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Woordje van de Penningmeester.
Beste leden,
Op de Algemene ledenvergadering van zondag 8 december werd de bilan, de balans en
het financiële bezit van de club uitgebreid toegelicht. Zoals jullie konden zien is de
financiële kant van onze vereniging na afsluiting van het boekjaar 2019 in zijn geheel en
in de verschillende subposten positief.
In tegenstelling tot onze Federale regering hebben wij géén 7 miljard euro schuld , laat
staan zelfs, .. géén 1 eurocent tekort !
Ondanks dat alle activiteiten, inspanningen en evenementen elk in zijn specifieke context
een niet te onderschatten financiële in – en output vergen zijn deze positieve jaarcijfers
niet zomaar vanzelfsprekend.
Het vergt iedere keer opnieuw het omdraaien van de laatste eurocent, het nauwgezet
opvolgen van alle aankopen/verbruiken en het overwegen, in onderling overleg met mijn
beide medebestuursleden, hoe we elke haven kunnen aandoen maar toch het schip op
koers kunnen houden. Soms lijkt het wel een beetje op goochelen.
Wat onze niet onverwachte onkosten op jaarbasis zijn, daar hebben we doorheen de jaren
wel zicht op. Deze zijn gebaseerd op het draaiboek van de jaarlijkse terugkerende
activiteiten. Daarentegen, .. zicht op onverwachte uitgaven hebben we niet en deze
moeten we dan het hoofd bieden als de situatie zich voordoet.
Echter, wat de inkomsten betreft, wel .., deze zijn hoofdzakelijk gefundeerd op 2
peilers, namelijk deze van de lidgelden en deze van de barinkomsten. Deze 2 peilers
staan garant voor de overgrote meerderheid van de inkomsten en zijn onlosmakelijk met
elkaar verbonden.
Zoals iedereen weet dienen wij per betaald lidgeld een bijdrage van 50 % naar het hoger
echelon, ANPCV Nationaal, door te storten. Uiteindelijk moeten wij wel echt veel leden
hebben om ons werkpotje van lidgelden gedekt te houden.
Anderzijds is ook onze bar de dieselmotor die ons draaiende houdt.
Dat maakt dat de inbreng van nieuwe leden rechtstreeks een tweeledige meerwaarde met
zich meebrengt voor onze club.
De uitoefening van mijn mandaat als penningmeester is niet altijd evident en soms kies ik
weleens de visie van de advocaat van de duivel doch dit is in functie van de budgettaire
houdbaarheidsdatum en de doelstelling van de club in zijn geheel.
Met dit schrijven
wil ik tevens van de gelegenheid gebruik maken om nog eens de nadruk leggen op
volgende kleine maar niet onbelangrijke puntjes.
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- Het belang van sponsors. De advertenties in ons clubblad helpen mee om dit clubblad te
bekostigen. Kennen jullie een mogelijke sponsor, neem contact op è bestuur

16

- In ons clubblad worden voor de verschillende activiteiten verschillende prijzen
gehanteerd en dit in functie van het soort lidmaatschap. Uitzondering op deze regel is
enkel de Korpsmaaltijd. Schenk hier aandacht aan daar dit extra werk met zich
meebrengt om enkele euro’s te recupereren dewelke te weinig werden betaald of
anderzijds deze euro’s bij een teveel te moeten terugstorten met alle administratieve
rompslomp van dien.
- Wacht niet tot op het laatste ogenblik om een inschrijving te doen voor een activiteit.
Niets is minder plezant om mensen te moeten teleurstellen. Nog minder plezant is dat wij

ons te pas en te onpas in bochten moet wringen om op het laatste ogenblik de DZ met nog
enkele metertjes gras uit te breiden.
- Tevens vraag ik om zoveel mogelijk jullie betalingen te willen uitvoeren via
overschrijving en mij zo weinig mogelijk te belasten met cashgeld. Dit heeft als voordeel
dat beide partijen een sluitend bewijs hebben en ikzelf zo weinig mogelijk cash geld van
de club thuis in bezit heb.
Ook wil ik er op wijzen dat lidgelden gestort na ingang van het laatste trimester van het
lopende lidmaatschapsjaar niet meer door mij worden doorgestort naar Bxl. en bijgevolg
niet tellen als lidmaatschap dusdanig voor dat jaar.
Met amicale Para-Commando groeten.
Luc Geerolf, penningmeester

Laat géén geschiedenis vervliegen
Rood of groen nog niet betaald ? …
Uw lidgeld moet geschieden …
Niet vergeten, ’t is nog niet te laat …
ANPCV Oostende, Kust & Hinterland bedankt jullie hierbij voor jullie lidmaatschap van het
voorbije lidjaar. We hopen dan ook uiteraard jullie lidmaatschap in 2020 opnieuw voltallig
te kunnen aanvinken.
Lidgelden 2020 : Effectief : € 20,00 ~ Sympathisant : € 30,00 ~ Cadet : €7,50
Steunen : Steunend ( Lid zonder tussenkomst of tegemoetkoming ) : € 5,00
Gelieve uw lidgeld te willen overschrijven op de clubrekening :
ANPCV Oostende: BE78 0001 4934 0186
met vermelding van Naam + Voornaam, soort lidmaatschap + 2020.
Niet-leden, steunend lid - familie en/of vrienden kunnen geen aanspraak maken op één of
ander voorrecht of reductie bij deelname aan een evenement.
Nemen niet-leden en/of steunende leden geregeld deel aan een activiteit is het hierbij
aangewezen zich lid te maken als sympathisant lid om aldus evenzeer van deze gunsten
te kunnen genieten.

ANPCV Oostende

Laat geen geschiedenis vervliegen …
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~ Dag BEAUPREZ ~ Herdenking met eerbetoon ~ Lunch ~
Zaterdag 14 maart 2020

Programma :
10.55u. – Verzameling aan het Stedelijk kerkhof, Stuiverstraat Oostende.
11.10u. – Vertrek in stoet naar de grafsteen van Lt. Beauprez.
11.15u. – Opstelling aan het graf van Lt. Beauprez.
Toespraak door de ceremoniemeester van de Stad Oostende.
Krans neerlegging en eerbewijzen.
Defilé van de leden voor de Koreaveteranen, familie en stadsbestuur.
Uitnodiging aanwezigen voor een drink in het clublokaal.
12.45u. – Lunch voor de ingeschreven deelnemers.

~~ Inschrijving voor deelname Lunch Beauprez ~~
Lunch : Stoofvlees met frietjes ~ wijn / water ~ koffie.
Kostprijs lunch : Leden : Eff – Symp – Cadet – Korea ( + idem Regionalen ) : € 20,00
Niet leden ( alle niet aangesloten ANPCV / Steun / gast ) : € 25,00
Inschrijving via storting op rekening : BE78 0001 4934 0186 ANPCV Oostende.
Vermelding van naam,voornaam en aantal deelnemers ( lid / niet Lid ) + Regionale.

ANPCV Oostende

Uiterste datum van inschrijving en tevens afsluiting van betalingen
zonder uitzondering : woensdag 4 maart.
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INFO ~ INFO ~ INFO ~ INFO ~ INFO ~ INFO ~ INFO

Het bestuur en de leden van de
Paracommando Vriendenkring
Oostende – Kust en Hinterland wensen u en uw
familie(s) een

Gezond en Voorspoedig 2020
en 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

ANPCV Oostende

Sorry beste leden, op deze dag drinkt iedereen graag een glas.
We zullen vandaag géén lidgelden en of andere betalingen aanvaarden.
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Januari

12
24

Nieuwjaarsreceptie
Wintertocht Gent

Februari

08

In the Footsteps 82nd Airborne Division

Maart

14

Dag Lt. Beauprez + Maaltijd

April

7
14
18

Veteranen Dag Plechtigheid Oostende
Eerste sprongdag te Schaffen (Alternatief: 25 mei)
Last Post te ieper

Mei

9
10
16

SAS-SOE Plechtigheid Kortrijk
V-Dag Plechtigheid te Oostende
Operation Red Bean Mars - Remember Kolwezi 1978

Juni

20

Herdenking Sluizen te Menen

Juli

21
22

Nationale Feestdag Plechtigheid te Oostende
2de Sprongdag te Schaffen (Alternatief: 16 oktober)

Augustus

16

Korpsmaaltijd ANPCV Oostende

September ??
??

Najaarsoefening “De Lange Schuur” Oostende
Clubuitstap ANPCV Oostende

November

1
11
15
27

Plechtigheid Walcheren (Westkapelle – Domburg)
Plechtigheid Wapenstilstand Oostende
Plechtigheid Koningsdag – Te Deum Oostende
Smoefelavond ANPCV Oostende

December

6

Algemene LedenVergadering ANPCV Oostende
?? Silvesteravond – clubwandeling ANPC Oostende
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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:
voorzitter@paracdo-oostende.be
Ook op Facebook kan je alle info terugvinden bij de
facebookgroep:
Para Commando Vriendenkring Oostende Kust en Hinterland

