


   
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 2015 
 
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 
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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Voorwoord	  	  
 

 
Beste leden, 
 
Tijdens de voorbije maanden werden de nodige zonnevitaminen gehamsterd om  
de volgende 4 maanden het hoofd te kunnen bieden. 
In onbewaakte momenten wordt nagedacht, ideeën geopperd, mogelijkheden gecreëerd, 
plannen gesmeed, taken waargenomen en opdrachten uitgevoerd. 
Als bestuur weten we dat de zinsnede “ de uitvoerder heeft deze taak schromelijk 
onderschat “ géén ijdele woorden zijn. 
Niettemin, maar met de hulp van jullie lidmaatschap kunnen we de toekomst sterk 
tegemoet zien met al weer een niet rustend vierde kwartaal.  
Voor velen blijft de wijnrode en/of groene baret de evocatie naar de tijd van weleer. 
Pioniers, vrijbuiters, duracell-konijnen, vertellers en stille krachten …….. 
De nostalgie naar de tijd van weleer is voor ons allen een vanzelfsprekend fenomeen. 
Echter is het van groot belang dat we het fysieke contact met elkaar niet verliezen. In ons 
clublokaal op zondagvoormiddag en tijdens talloze activiteiten worden onze 
herinneringen in 3D omgezet. 
Tevens willen we benadrukken dat door het in tegenstelling tot vroeger ons clubblad 4 – 
maandelijks verschijnt. Met andere woorden “ Less is More “ 
De kalender dient hier dan ook nauwlettender in de gaten gehouden te worden ! 
Ook dit jaar verloren we talloze kameraden en wapenbroeders waarvoor we een blijvend 
respect zullen koesteren.    
Als bestuur kunnen we dit voorwoord niet beter afsluiten dan met een groot woord van 
dank aan alle leden, genoemd of niet genoemd, die door hun actieve rol of hun respons 
het leven van de vereniging maken. 
 
Het bestuur. 
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Oproep – Contact : 1BN Parachutisten – 2°Cie  - 1961 – 1962 
 
Aan alle leden ANPCV  en oudgedienden Parachutisten. 
Daar het vandaag, ondanks alle sociale media en andere geijkte kanalen, niet altijd 
evident is in contact te komen met oude wapenbroeders lanceren we via ons clubblad 
volgende oproep. 
Wie herkent volgende namen ?  Wie kent nog iemand van deze klas ? 
Alle info aangaande emailadressen / telefoonnummers / adressen is welkom aan  
Van Belle Romain, oudgediende 2° Cie 1 BN Para 1961 – 1962 en  lid ANPCV Oostende.  
!  romain_vb@hotmail.com   of  !  info@paracdo-oostende.be 
 
Lt.    Peirlinck                 Adjt   Van Herewege            Sgt   Spillebeen    
Sgt   Dekeerschieter        Sgt     Duquet                       Sgt    Buurman 
Sgt   Renders                   Sgt     Tierentein                  Sgt    Snels 
Sgt   Wegge                     NATO  Verniemen 
 
Kpl Van Schoor Francois              Kpl Verhoeven Louis    
Kpl Van Neuten Ludo                  Kpl Waeben Michel 
 
Sdt Van Gorp Kamiel                   Sdt Van Helden Roger         
Sdt Vermeiren Herman                Sdt Van Der Meiren Roland     
Sdt Robrechts Jan                       Sdt Combes Jan 
Sdt Quarem Jozef                       Sdt Schabon Eric 
Van De Borne Elie                       Sdt Laevens Jean Pierre 
Sdt Cijsens Pol                            Sdt Van De Wijngaert francois 
Sdt Van Hoecke                         Sdt Peeters Eddie 
Sdt Claes Andre                         Sdt Tolenaere Jackie 
Sdt Smet Eric                           Sdt Rens Willy 
Sdt Anthonis Cornelis                Sdt Van Rijmenant … 
Sdt Schepers …                          Sdt Diericks Toni 
Sdt Feijtens Leo                       Sdt Decre Jean 
Sdt Van Hecke …                       Sdt Van Herck Fons 
Sdt Hendrix  …                          Sdt Sluys Roger 
 
… Parmentier Ronald      … Van Broeck Freddy    … Vandendriessche Jean Pierre  
 
Alle info is welkom. Misschien lukt het Romain deze mannen terug in kaart te brengen. 
Hartelijk bedankt bij voorbaat. WHO DARES WINS                                         
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ANPCV Oostende lanceert zijn eerste kaas en wijnavond op vrijdag 13 november. 
We geven rendez-vous in ons clublokaal om Hr. 19.00 
Een gezellige avond voor alle leden waarbij tijdens de avond een fotovoorstelling gegeven 
wordt op groot scherm van voorbije activiteiten, uitstappen en plechtigheden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inschrijvingen verplicht vóór 30 oktober via storting op rekening club Oostende : 
BE78 0001 4934 0186 met vermelding : Kaas & wijn, naam, + eventuele partner. 
 

" Prijs deelname :   Leden ( Effectief – Sympathisant – Cadet – Korea ) : € 13,00 
                           Niet leden : € 18,00 
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INFO:	  	  Deze uitnodiging kadert niet in onze regionale kalender. Bijgevolg wordt géén 
vervoer georganiseerd, noch begunstigd door onze vriendenkring! 

	  
	   	   HIER	  IS	  NOG	  

PLAATS	  VOOR	  UW	  
PUBLICITEIT	  	  

Neem	  contact	  op	  
met	  onze	  

penningmeester	  
voor	  meer	  info:	  
info@paracdo-‐oostende.be	  

0472/22	  11	  57	  
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Trui	  ANPCV	  OOSTENDE	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

Op	  aanvraag	  van	  verschillende	  van	  onze	  leden	  zijn	  we	  van	  plan	  om	  een	  eigen	  clubtrui	  te	  laten	  
aanmaken.	  Maar	  om	  er	  zeker	  van	  te	  zijn	  dat	  er	  voldoende	  interesse	  is	  zouden	  we	  graag	  eerst	  even	  
polsen	  wie	  er	  interesse	  zou	  hebben	  in	  een	  dergelijke	  trui.	  

Op	  de	  trui	  zou	  ons	  clublogo	  staan	  van	  ANPCV	  Oostende	  Kust	  en	  Hinterland.	  (zie	  onder)	  

We	  zouden	  opteren	  voor	  een	  Fleece	  met	  een	  opstaande	  kraag	  en	  een	  kwart	  rits	  van	  het	  merk	  
RUSSELL.	  Zoals	  op	  bovenstaande	  foto’s	  en	  in	  dezelfde	  	  kleuren	  van	  onze	  barret	  !	  
Er	  zitten	  eveneens	  twee	  zijzakken	  met	  rits	  in	  de	  trui.	  Onderaan	  zit	  ook	  een	  elastisch	  aanrijgkoord.	  
De	  trui	  is	  100%	  polyester	  -‐	  anti-‐pilling	  (niet	  pluizend)	  -‐	  320	  gr/m2	  …	  een	  behoorlijk	  warme	  trui	  dus!	  

We	  streven	  ernaar	  om	  de	  prijs	  om	  en	  bij	  de	  €25	  te	  houden,	  het	  spreekt	  voor	  zich	  dat	  hoe	  meer	  
truien	  er	  worden	  besteld,	  hoe	  meer	  we	  de	  prijs	  kunnen	  reduceren!	  

We	  zullen	  in	  het	  clublokaal	  een	  lijst	  uithangen	  waarop	  je	  uw	  naam	  zal	  kan	  noteren	  als	  je	  interesse	  
hebt	  in	  een	  dergelijke	  trui!	  Als	  er	  voldoende	  interesse	  is	  zullen	  we	  dan	  zorgen	  voor	  enkele	  
pasvormen	  zodat	  je	  meteen	  de	  juiste	  maat	  kan	  bestellen!	  Dus	  hoe	  meer	  namen	  op	  de	  lijst,	  hoe	  
goedkoper	  we	  jullie	  een	  heerlijk	  warme	  trui	  kunnen	  aanbieden!	  	  
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                      ~~  Gebeitelde kennis ~~ 
 
Back into time, herinnert u zich deze nog ? 
Plaats de juiste naam, kaliber en ladercapaciteit bij de juiste laders. 
Uit de ingestuurde, afgegeven juiste oplossingen ( leden ANPCV Oostende ) vóór 1 oktober 
2015 wordt een winnaar getrokken die een juiste prijs mag ontvangen. 
 
 
 
 
A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B 
 
 
 
 
 
 
 
 
C 
 
 
 
 
 
 
 
D 
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E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F 
 
 
 
 
 
 
 
 
G 
 
 
 
 
 
 

A B C D E F G 
L L L L L L L 
K K K K K K K 
C C C C C C C 

 
   Laders :                              Kalibers :                          Capaciteit :    
   L1 : Vigneron                      K1:  7,62x51 mm              C1 : 13 patronen                  
   L2 : FN model D BAR           K2 : 9x19 mm                   C2 : 30 patronen 
   L3 : Kalashnikov                 K3 : 5,56x45 mm              C3 : 10 patronen 
   L4 : FNC                             K4 : 7,62x39                     C4 : 20 patronen 
   L5 : Lee Enfield                  K5 : 9x19 mm                   C5 : 30 patronen 
   L6 : FAL                              K6 : .303 British               C6 : 30 patronen 
   L7 : Browning GP                K7 : 7,92x57Belgium        C7 : 20 patronen 
                                                                   Mauser 
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~~	  Daguitstap	  Vimy	  –	  Notre	  –Dame	  de	  Lorette	  ~~	  
	  
Vrijdag 17 juli mochten we 41 deelnemers aan de daguitstap verwelkomen. 
Het was reeds geruime tijd geleden dat we nog een busreis georganiseerd hadden. Het 
beloofde een schitterende dag te worden en de opgedane indrukken doorheen de dag 
zullen door menige deelnemer nog lange tijd herinnerd worden. 
Q- Cars, ons allen bekend door de jaarlijks terugkerende trips naar Bastogne en 
Walcheren, stond met zaakvoerder Xavier achter het stuur van de luxebus garant voor een 
vlotte heen- en terugreis. 
Het doel van onze uitstap was het bezoeken in de voormiddag van de heuvelrug van Vimy 
met zijn visitorscentrum, haar tunnelcomplex, de loopgraven en mijnsite. Deze alle 
gelegen in de omgeving van Arras in het Franse departement “ Le Nord “ bekend voor z’n 
dialect het “ CH’TI “ 
In het kader van het blijven herdenken van 100 jaar WO I konden we in de namiddag 
onmogelijk de omgeving van Notre - Dame de Lorette links laten liggen. 
Tijdens de heenreis werd met een welkomstwoord het publiek op ludieke wijze 
opgewarmd waarna de hostessen Danny, Jan en Luc de eerste twee werken van 
barmhartigheid verzorgden wat op dit vroege uur zeker geapprecieerd werd. 
Een infobrochure met “ wist je datjes “ aangaande de streekgeschiedenis van de te 
bezoeken plaatsen werd bedeeld zodat de achtergrond informatie later op de dag een 
extra hulp zou bieden aan de te bezoeken locaties. 
Omstreeks 09.00 uur werden we verwacht en opgevangen aan het Vimy Visitors Centrum 
door jonge Canadese studenten dewelke onze gidsen zouden zijn tijdens de bezoeken op 
het 100 ha groot Canadees grondgebied, indertijd door de Franse natie geschonken aan 
Canada uit eerbetoon aan de opoffering van duizenden jonge Canadese soldaten tijdens 
de verwoede gevechten gedurende WO I.  
Het Oostendse gezelschap werd verdeeld in 2 groepen waarbij elk “ klein peloton “ 
begeleid met een gids ondergronds verdween in het bewaard gebleven tunnelcomplex en 
vervolgens de bijbehorende loopgraven en mijnsite bezocht.  
Het enthousiasme en know how van de Canadese vrijwilligers strekt hun tot eer. 
Na nog een bezoek aan het Visitors Centrum met zijn permanente tentoonstelling en 
filmvoorstelling vervolgden we onze route doorheen een goed bewaard gebleven 
landschap doorspekt met kraters na de bestorming en artillerie barrages van de 
verschrikkingen van weleer.	  Het werd herbebost maar is grotendeels voor de bezoekers 
ontoegankelijk wegens ontploffingsgevaar. Wegens het gevaar voor menselijk onderhoud 
wordt het begraasd door schapen. 
Aangekomen op de heuvelrug van Vimy, een front van zo'n zeven kilometer lang en 
ongeveer 145 meter boven zeeniveau, konden we op alweer een mooi onderhouden site 
reeds vanop ruime afstand het imposante memorial aanschouwen.   
Het was hier dat in april 1917 een grootschalige Canadese aanval werd uitgevoerd, de slag om 
Vimy, bekend als de "Battle of Vimy Ridge". Het was de eerste keer dat de vier Canadese divisies 
samen deelnamen aan een veldslag als een formatie. Omwille van de omvang van de geplande 
Canadese aanval werden ze ondersteund door Britse artillerie. Tegen de nacht van 12 april 
hadden de Canadezen de heuvelrug van Vimy stevig in handen. De operatie werd aanzien als een 
spectaculair succes ….. echter niet zonder offers. Aan Canadese zijde waren 10.602 slachtoffers 
gevallen, meer bepaald 3.598 doden en 7.004 gewonden.  
Het monument zelf rust op een fundering van 11.000 ton beton, versterkt met honderden 
ton staal. De voet van het monument en de twee kolommen bevatten bijna 6.000 ton 
kalksteen. Big , bigger, biggest …... 
Herdenkingsplaatsen zijn ons niet onbekend. Echter een schouwspel van zulk een omvang 
van witte kalksteen waarin 20 ter plaatse gehouwen beelden, groots doch sereen verdriet 
en hoop uitstralend, liet niemand onberoerd. 
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Tijdens een kleine plechtigheid brachten we een saluut. Bedankt ancien Para 
Commando’s ! Woorden schoten hier tekort, enkel indrukken werden gebeiteld. 
 
Een beer die bromt , een maag die grolt. Pas une frite fricadelle chez Momo … maar in “ 
l’Estaminet de Lorette “ beter bekend om z’n naam L’abri des visiteurs “ konden we 
genieten van een gegeerd aperitief, voor- en hoofdgerecht en een feestelijk 
gepresenteerde taart als dessert.  
Na onze Bourgondische plicht vervuld te hebben infiltreerden we doorheen de omgeving 
van Notre Dame de Lorette, één van de grootste Franse militaire begraafplaatsen, het 
ossuarium , z’n basiliek en de ring van herinnering.  
De Nécropole nationale de Notre-Dame de Lorette is een Franse	  militaire	  begraafplaats met 
gesneuvelden uit de	  Eerste	  Wereldoorlog. De begraafplaats ligt een kilometer ten noorden van het 
dorp op de heuvel van Notre-Dame de Lorette die over de omliggende vlakte uitkijkt. Op de 
begraafplaats rusten meer dan 43.000 gesneuvelde Franse soldaten. Zo'n 20.000 liggen in 
individuele graven en meer dan 23.000 in het ossuarium - een massagraf. De Franse staat 
onderhoudt sindsdien deze nationale necropool die de grootste is van Frankrijk. 
Het terrein beslaat zo'n 13 ha en centraal bevindt zich een groot plein waarop twee imposante 
monumenten tegenover elkaar staan, namelijk een basiliek en een lantaarntoren van 52 m hoog 
die een crypte herbergt. 
Een erewacht van vrijwilligers ontvangen de bezoekers aan de crypte en onderhouden de eeuwige 
vlam iedere zondag sinds 1920. Deze vrijwilligers zijn herkenbaar aan hun alpinomutsen en 
driekleurige armbanden. Ze maken deel uit van een nu meer dan 3000 tellende “ Garde 
d’Honneur de Lorette. 
Zij bewaken de eerbiedige stilte bij een diep graf waarin in drie lagen telkens 6 kisten gebaard 
liggen met de stoffelijke resten van de onbekende soldaten uit de Franse oorlogen en 
veldtochten.  
Als oud militairen weten we dat hier van ons verwacht wordt dat we de nodige eerbied 
aan de dag leggen en de juiste houding en stilte bewaren. 
Buiten de begraafplaats werd op 11 november 2014 de “ ring van herinnering “ aangelegd. 
Een herdenkingsmonument waarin 579 606 namen van gevallenen werden gegraveerd. 
Menigeen onder ons stonden even stil en traceerden met de vinger de bronzen plaat toen 
ze een naamgenoot ontdekten.  
In de late namiddag verzamelden onze troepen zich terug op het terras van L’abri des 
Visiteurs voor een goede afdronk op de geslaagde dagtrip.  
Nieuwe vriendschappen ontstonden , gemeenschappelijke herinneringen werden boven 
gehaald , indrukken van de dag werden gedeeld. 
Bedankt aan alle deelnemers, leden – partners en sympathisanten voor jullie gezelschap 
op deze reis. 
                                                                                                           Teksteditie : Luc Geerolf 
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Woorden zijn scherper dan messen ………….. 
 
Deze kleine mededeling is géén rechtzetting , wel een vast gegeven ! 
Met dit schrijven willen wij hiermee voor eens en altijd de puntjes op de i plaatsen aan 
hen, al dan niet lid ANPCV, die met minder goede bedoelingen leden, oud - para-
commando’s van onze club, hun broederschap als oudgediende in twijfel trekken. 
Wat ook de bedoeling moge zijn van dergelijke, volledig misplaatste en onterechte 
aantijgingen laten we hier buiten beschouwing.  
Echter kunnen we meegeven dat de garantie op factuur hoog kan oplopen. 
 
Serge Smet  
2 dienstperiodes : Milicien 84/05092  +  Vrijwilliger R/59042 
Gediend : 1 Bn Para  (1984 – 1988 ) !   21 Cie & Plt  Mortieren 
Para A : 35270 ~  Cdo A : 268/84 
 
Het Bestuur ANPCV Oostende 
 
 
 
 

NATIONALE  FEESTDAG - 21 juli  te  OOSTENDE 
 
Rond 10.15u. werd voor onze paracommando’s verzameling geblazen aan het Koninklijk 
Atheneum in Oostende.  
Een vijftiental leden van ANPCV Oostende vormden het peloton waarbij andere leden van 
verschillende vaderlandslievende verenigingen zich aansloten. 
Een dertiental vaandeldragers met vaandel waren aanwezig. 
Onder leiding van Armand Panesi verplaatste het peloton zich naar het gedenkteken van 
Z.M. Koning Leopold I. waar de bloemenhulde en eerbewijzen werden gebracht. 
Onder een stralende hemel en begeleid door de Koninklijke stadsharmonie vertrok de 
stoet richting St. Petrus en St. Pauluskerk waar het Te Deum werd gehouden. 
Terug onder begeleiding van de stadsharmonie begaf de stoet zich naar het stadhuis 
alwaar een toespraak werd gehouden door de aftredende burgemeester Johan 
Vandecasteele en een receptie aangeboden werd door het stadsbestuur aan de 
aanwezigen. 
Het bestuur dankt alle aanwezigen en in het bijzonder Armand Panesi voor zijn 
deskundige leiding en Verhulst Freddy als onze vaandeldrager. 
 
Na de plechtigheid in Oostende vertrokken een paar leden naar Brussel om daar eveneens 
de Nationale Feestdag te vieren en Oostende te vertegenwoordigen. 
 

_________________________________________________ 
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NACHTEGAALSTRAAT	  	  28	  	  	  	  	  	  	  	  8490	  STALHILLE	  
WEBSITE/WEBSHOP	  :	  	  WWW.ZENART-‐DELO.BE	  	  	  	  	  info@zenart-‐delo.be	  

DESMET	  	  FRANKY	  	  	  	  	  	  	  	  	  GSM	  :	  0032	  	  (0)	  475/56.34.33	  	  FAX	  :	  0032	  	  (0)	  50	  67	  61	  98	  
BTW	  	  BE	  0877.914.138	  

Army & security gear 
Outdoor & Survival tools 
Jachtkledij & toebehoren 
Luchtdruk-  Pistolen & Karabijnen + tools 
Paintball- & Airsoft– wapens & tools 
Belgische camo gear  

	  
	  
	  
	  

Hier	  is	  nog	  plaats	  voor	  een	  
nieuwe	  sponsor…	  

Weet	  U	  iemand	  die	  interesse	  
heeft	  hiervoor…	  neem	  

contact	  op	  met	  iemand	  van	  
het	  bestuur!!!	  
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Herdenking Lt. Lippens en Sgt. De Bruyne – Blankenberge. 
 
Het college van Burgemeester en Schepenen van de stad BLANKENBERGE, de  
vereniging van de Oudgedienden en vrienden van de openbare weermacht van  
Belgisch Congo hebben de eer ons uit te nodigen om deel te nemen aan de  
Nationale Hulde ter ere van de “123ste verjaardag van de heldendood van             
Lt. Lippens – Sgt. De Bruyne, waarbij ook de burgerlijke en militaire slachtoffers  
van operaties in Afrika worden herdacht. 
Plaats:  BLANKENBERGE. 
Datum: Zaterdag 5 september 2015. 
Programma: 10u30:   Verzameling aan het stadhuis te Blankenberge en optocht naar  
  de herdenkingsplaat der Pioniers in de J. De Troozlaan. 
 10u45: Bloemenhulde aan de Herdenkingsplaat. 
 11u00: Optocht naar het monument Lippens-De Bruyne (Zeedijk). 
 11u10: Deelname van militair Detachement en standaard Tabora. 
 11u20: Aankomst van de Autoriteiten. 
 11u20: Herdenking en bloemenhulde.  
 12u00: Optocht naar achterkant casino, kant zeedijk. Defilé. 
  Receptie in het casino. 
 13u00: Feestmaal voor de ingeschrevenen. 
Nota:  Voor de mensen die willen deelnemen aan de maaltijd in het casino kan dit 
 door overschrijving van 49,00 euro per persoon. 
 Op rekening nr. BE56 4751 0997 6188. 
 Voor 26 augustus 2015. 
 Begunstigde: AMI/FP/VRIEND West-Vlaanderen, 8200 Brugge 2 
 Mededeling: Deelname feestmaal Lippens-De Bruyne + aantal personen. 
Parking: Parkingzones met parkeerkaart zijn voorzien aan het stadhuis en aan het  
     casino. 
             Parkeerkaarten te verkrijgen bij: 
     Secretariaat: Hoge weg, 467 – 8200 Brugge 2 (St. Andries) 
      tel.: 050 31 14 99 
Het bestuur hoopt tal van leden te mogen begroeten. 
 

____________________________________________________ 
             
 

CANADESE-POOLSE-BRITSE  HERDENKINGSPLECHTIGHEID. 
 

Het gemeentebestuur van Maldegem heeft de eer ons uit te nodigen voor de  
plechtigheid ter nagedachtenis van de gesneuvelde Canadese, Poolse en Britse  
soldaten. 
Plaats: Op de Canadese militaire begraafplaats te ADEGEM. 
  Prins Bouwdewijnlaan, 9991  Adegem. 
Datum: Zondag  13 september 2015. 
Programma: 09.40u. Genodigden ter plaatse. 
 10.00u. Plechtigheid en bloemenhulde op de Canadese militaire 
  begraafplaats. 
 12.00u. Samenzijn in CC Den Hoogen Pad 
    Adegem-dorp  16B  -  9991 Adegem. 
 

_____________________________________________________ 
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NAJAAR	  TREKKING	  -‐	  	  ANPCV	  Oostende	  –	  Kust	  en	  Hinterland	  2015
	   Vr	  18	  –	  Za	  19	  –	  Zo	  20	  september	   	  

	  
De	  Vriendenkring	  Paracommando	  Oostende	  Kust	  en	  Hinterland,	  verzamelt	  zijn	  troepen	  voor	  de	  3	  de	  
editie	  van	  de	  “	  Najaar	  Trekking	  “	  te	  Oostende	  (Polders).	  Een	  Allround	  kaartleesoefening,	  met	  
overnachtingen	  op	  een	  boerderij.	  Deze	  oefening	  ter	  land	  is	  voor	  alle	  leeftijden.	  Ploegen	  van	  2	  a	  3	  man.	  
Diverse	  kleine	  proeven	  (	  geen	  fysieke	  )	  worden	  voorgesteld	  aan	  de	  ploeg.	  Oud	  paracommando	  trucs	  en	  
weetje	  worden	  toegepast.	  
Wanneer:	  Van	  vrijdag	  avond	  18	  september	  2015	  (	  1900h)	  tot	  zondag	  middag	  20	  september	  (	  1100h).	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Briefing	  18	  september	  om	  2000h	  en	  voorstelling	  ploegen.	  2100h	  eerste	  proef.	  
	  

Bivak:	  Boerderij	  “	  Buitengoed”,	  Polderdijk	  10	  (	  aan	  kruispunt	  Gistelsesteenweg	  /	  Polderdijk	  )	  8400	  Oostende	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Pijlen	  BIVAK	  op	  kruispunt.	  	  
In	  het	  bivak	  is	  slaapgelegenheid	  op	  kamers	  met	  stapelbedden,	  WC,	  Douches.	  	  
Dit	  voor	  25	  deelnemers	  (	  eigen	  slaapzak).	  
Ook	  mogelijkheid	  om	  eigen	  tentje	  te	  plaatsen	  op	  voorziene	  plaatsen	  op	  het	  bivak.	  Bivak	  toegankelijk	  vanaf	  
vrijdag1630h.	  Parkeer	  mogelijkheid	  rond	  de	  hoeve.	  
	  

Natuurlijk	  hebben	  we	  ook	  onze	  Paracommando	  bar	  ter	  plaatse	  die	  op	  gepaste	  tijd	  open	  zal	  zijn.	  
We	  proberen	  zo	  weinig	  mogelijk	  medewerkers	  te	  gebruiken,	  zodat	  er	  een	  maximum	  aan	  deelnemers	  kan	  
zijn.	  Op	  deze	  manier	  kunnen	  eigen	  leden	  ook	  genieten	  van	  deze	  oefening	  te	  velde.	  
	  

Deelnemers:	  Alle	  leden	  ANPCV	  Oostende	  –	  Kust	  en	  Hinterland	  en	  ANPCV	  leden	  andere	  regionalen	  	  
(	  beperkt	  aantal).	  Het	  aantal	  deelnemers	  in	  totaal	  is	  beperkt	  tot	  45.	  Deelnemers	  die	  niet	  overnachten,	  
kunnen	  niet	  deelnemen.	  Niet	  leden	  ANPCV	  kunnen	  niet	  deelnemen.	  
ANPCV	  Oostende	  leden	  (	  niet	  deelnemen	  oefening	  )	  zijn	  welkom	  aan	  onze	  bar	  op	  de	  hoeve.	  
	  

Prijs:	  ANPCV	  Oostende	  leden	  (	  Andere	  regionalen	  ANPCV	  betalen	  meerprijs	  )	  
	  
Formule	  A	  =25	  euro:	  All-‐in	  (	  2	  x	  overnachten	  in	  kamers	  of	  tentje,	  2	  x	  ontbijt	  +	  Vol	  –au-‐vent	  /	  puree	  op	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Zaterdagavond	  ).	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Andere	  regionalen	  (	  niet	  leden	  ANPCV	  Oostende	  ):	  35	  euro.	  
Formule	  B	  =	  15	  euro:	  (	  2	  x	  overnachten	  in	  kamers	  of	  in	  eigen	  tent,	  2	  x	  ontbijt	  )	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Andere	  regionalen	  (	  niet	  leden	  ANPCV	  Oostende	  ):	  25	  euro	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Deelnemers	  met	  eigen	  tentje	  kunnen	  gebruik	  maken	  van	  het	  voorziene	  sanitair.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Kledij:	  	  Camo,	  Kaki	  of	  veld	  kledij,	  baret,	  bottines,	  rugzakje,	  kompas,	  pen	  en	  papier,	  touwtjes,	  zakmes.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Verrekijker	  (	  1	  per	  ploeg	  =	  ok,	  	  zelf	  meebrengen.	  
	  

Inschrijvingen:	  Najaar	  Trekking	  2015	  op	  rek.	  BE	  78	  0001	  4934	  0186	  ANPCV	  Oostende	  
Vermeldt	  FORMULE,	  naam	  deelnemer,	  Regionale	  ANPCV	  …	  ,	  lidkaart	  2015	  ANPCV.	  

Secretariaat	  Najaar	  Trekking	  2015:	  BOSTYN	  Jan	  (	  Sec	  ANPCV	  Oostende)	  
Gsm:	  0491	  255701,	  e-‐mail:	  xlupusjanx@hotmail.com	  

	  
Vlug	  inschrijven	  mannen,	  de	  bedden	  zijn	  beperkt!	  

We	  hopen	  jullie	  te	  mogen	  begroeten	  op	  dit	  paracommando	  evenement.	  
Zoals	  verwacht	  is	  er	  wel	  altijd	  een	  verrassing	  tijdens	  dergelijke	  oefeningen.	  

	  
Het	  bestuur	  ANPCV	  Oostende-‐	  Kust	  en	  Hinterland	  
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Herdenking Walcheren 1 november 2015 
 

Zoals vorig jaar zal ANPCV Oostende deelnemen aan de herdenkings- 
plechtigheden te Westkapelle en te Domburg. Het organiseren en aanwezig zijn  
op deze plechtigheid is vanouds een initiatief van ANPCV Antwerpen. 
Niettemin is dit uitgegroeid tot een massale bijeenkomst van Rood en Groen om de 
bevrijding van Walcheren te herdenken en even stil te staan bij de 4 th Troop van  
10 -Inter Allied Commando tijdens operatie “ INFATUATE “ 
De officiële planning, timings en deelnameprijs dienen nog nader op elkaar te worden 
afgestemd en zullen later verspreid worden via de nieuwsbrief online, de website  
van de club maar bovenal in het clublokaal. 
Wel kunnen we meedelen dat onze club ook dit jaar een autocar zal inleggen en dit  
in de marge van grootte van de inschrijvingen.  
Er zal volgens de beschikbare plaatsen ( 33 of 50 ) uiteraard voorkeur gegeven worden  
aan de leden ( eff – symp – cadet ). Info later in club / website. 
 
Digitale Tam-tam  
 

Ontvangt u nog géén digitale nieuwsbrief en beschikt u over een emailadres ? 
! stuur een mailtje naar info@paracdo-oostende.be met uw gegevens + lidnummer en de 
vraag om de nieuwsbrief te ontvangen. 
 
Wenst u daarentegen géén digtale nieuwsbrief meer te ontvangen ( wat spijtig zou zijn )  
! idem met vraag tot schrapping. 
 
 
Stad Oostende nodigt ons allen uit op :  
 
Woensdag 11 november 2015  : Herdenking Wapenstilstand 

Programma : 09.45 Hr  Verzameling aan St-Petrus en Pauluskerk 
10.00 Hr Eucharistie viering P&P kerk 
11.00 Hr Groet vaandels Geallieerden 
11.15 Hr Optocht naar stedelijk monument 
11.20 Hr Optocht naar stadhuis 
11.45 Hr Ontvangst op stadhuis  / toespraak / receptie 

 
Bar clublokaal is open vanaf Hr. 09.00 
 
Zondag 15 november 2015 : Koningsdag 

Programma: 10.15 Hr Verzameling aan het Atheneum 
10.30 Hr Bloemenhulde a/h monument  Z.M. Koning Leopold I 
10.40 Hr Vertrek naar St-Petrus en Pauluskerk  
11.00 Hr Te Deum 

 
Bar clublokaal is open vanaf Hr. 09.00 

 
 
 
	   	  

Nieuwjaarsreceptie 2016. 
Zondag 10 januari 2016. Details in boekje  3/2015 

editie december 2015 & www.paracdo-oostende.be 
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Info : Deze info wordt nu reeds meegegeven gezien de volgende editie van ons clubblad   
          nr. 3/2015 pas op het einde van december 2015 zal verschijnen.   
 
Uitnodiging voor de jaarlijkse Algemene Vergadering ANPCV Oostende. 
 

Jaarlijkse Algemene Vergadering vindt plaats in het clublokaal te Oostende,  
Dr. L. Colenstraat op zondag 27 december 2015.  
De effectieve  leden kunnen indien ze dit wensen een punt van algemeen belang op  
de agenda laten plaatsen. Uiterlijk vóór 28 november 2015 ( 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 28/11/2015 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 2016 tot Hr. 10.45. 
 
Timing :  Hr. 10.00 opening van de lokalen voor de deelnemers aan de A.V. en    
                             andere leden. 
              Hr. 11.00 stipt opening van de Algemene Vergadering. 
                             Agenda : Onthaal en woord Voorzitter / Secretaris. 
                                           Dispositieven 2015 ~ 2016  van/door het bestuur. 
                                           Controle v/d rekenkundige commissarissen. 
                                           Financieel verslag van de Penningmeester. 
                                           Te behandelen toegestuurde punten van algemeen belang. 
                                           Verkiezing / aanstelling bestuursleden 2016. 
                                           Visie en toelichting 2015. 
              Hr. 12.30 Endex Algemene Vergadering. 
 
 
We hopen ieder lid op deze Algemene Vergadering te mogen begroeten. 
 
 
Betalingen / vernieuwing van het lidgeld 2016. 
 

Lidmaatschap werkjaar 2016 : 
Effectieve leden : Commando – Para – Paracommando : € 20,00 
Sympathisant : € 30,00 
Kadet : € 7,50 
Korea vrijwilliger ( niet Commando – Para ) : € 10,00 
Steunend lid : € 5,00 
Gelieve deze te willen storten op BE78 0001 4934 0186 vóór 13 december 2015  
met vermelding van Naam, voornaam, soort lidmaatschap.  
 
Het Bestuur 
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Augustus 
   15  Maaltijd Oostende Kust en Hinterland 
   22  Bokkenrijders Express ANPCV Leopoldsburg 
   29  Rememberday 1Bn Para Diest  
 
 
September 
   5  Plechtigheid Lippens-DeBruyne (Blankenberge) 
   13  Plechtigheid Adegem  
   17  Tweede Klimdag te Marche-Les-Dames  
  18-20 Najaarstrekking Regionale Oostende te Stene (Bivak Buitengoed) 
   18  ANPCV Sprong te Schaffen 
   19  Raid Caliban (ANPCV Limburg) 
   26  Mars Houthulst (WWI) van ons lid Albrecht Benny 
 
Oktober 
   2  ANPCV Sprong te Schaffen 
   9  Plechtigheid ANPCV Nationaal St-Michael Viering te Brussel 
 
November 
   1  Plechtigheid Commando Herdenking te Domburg (Walcheren) (autocar voorzien) 

   11  Plechtigheid te Oostende Herdenking Wapenstilstand WWI  
   13  Kaas en Wijnavond 
   15  Plechtigheid Oostende Koningsdag 
 
December 
   12  101 Airborne Historic Walk (Mars) te Bastogne 
   27  Algemene Ledenvergadering te Oostende 
 
Januari 
   10  Nieuwjaarsreceptie ANPCV Oostende Kust en Hinterland 
 
 
   
    
 
 
 
 
 

 

Allerhande	  foto’s	  terug	  te	  vinden	  op:	  
www.paracdo-‐oostende.be	  

	  




	Voorpagina-Boekje-Nummer17
	Bestuursleden
	ANPCV Boekje Nummer 17
	Activiteitenkalender
	LaatstePagina

