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
8400 Oostende

Openingsuren: alle zondagen van 10.00u tot 14.00u

Lidgeld 2019
Effectieve Leden ........................................................... 20
Kadetten ...................................................................... 8
Sympathisanten ............................................................. 30
Steunende Leden ............................................................ 5

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

euro
euro
euro
euro

Woordje van de voorzitter
Beste vrienden paracommando’s, beste sympathisanten,
Stilaan naderen wij het jaareinde. Een jaar met een lange hete zomer en
een uitzonderlijke zacht najaar. Ook dit jaar kunnen wij terugblikken op een geslaagd en
zeer actief clubgebeuren.
Dank aan allen die aanwezig waren op de talloze plechtigheden en activiteiten.
Ook dank aan al onze vrijwilligers die dit mogelijk maakten.
Het jaareinde brengt niet alleen feestdagen met zich maar ook de nodige kosten.
Eén daarvan is het vernieuwen van ons lidgeld. Het bedrag is ongewijzigd gebleven en
vind je wat verder in ons tijdschrift.
Jammer genoeg moeten wij vaststellen dat een verenigingsdrempel voor vele jongeren
een te hoge hindernis is om zich aan te sluiten in dit sociaal gebeuren.
Het aantal leden, waarvan de spirit nog duidelijk voelbaar is, is duidelijk aan het
verminderen en de jongeren laten het afweten ... een spijtig gegeven...!
Ook stellen wij vast dat ondanks onze zichtbare aanwezigheid, de club nog altijd voor tal
van gewezen Para-Commando’s een onbekende is.
Om deze reden moedig ik jullie aan om bekenden aan te spreken en hen op de hoogte te
brengen van ons bestaan zodat zij onze rangen kunnen versterken.
Zoals wijzelf kunnen vaststellen zijn alle consumptieprijzen in stijgende lijn blijven
evolueren. Ondanks de verschillende prijsverhogingen ons aangerekend bij aankoop van
de barproducten hebben wij dit maar in een zeer beperkte mate doorgevoerd in onze
prijzen. Helaas kunnen wij dit niet meer handhaven en zullen onze prijzen een heel
kleine verhoging kennen vanaf januari 2019 met een tiental centen.
Het bestuur blijft echter van mening dat deze prijsstijging ten goede moet komen naar
onze leden toe.

Ik wens ieder nog een heel fijn en veilig jaareinde toe.
Mijn Para-Commando groeten.
Danny Lams
Voorzitter
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Verder in het tijdschrift zien jullie terug tal van plechtigheden en activiteiten.
Om deel te nemen aan enkele daarvan moet je je inschrijven voor een bepaalde datum.
Dit om het mogelijk te maken aan de inrichters om op tijd de nodige schikkingen te
kunnen nemen.
We moeten nog altijd vaststellen dat dit nog een moeilijk probleem is.
Om dit te vermijden is het zeer wenselijk, van zodra je een evenement ziet waarvoor je
geïnteresseerd bent, je onmiddellijk inschrijft en de storting uitvoert.
Wanneer je na enige tijd vaststelt dat je toch verhinderd bent voor dit evenement en de
einddatum van inschrijving is nog niet gehaald, kan het bedrag terug gestort worden.
Dit is bv. ook het geval voor onze plechtigheid “Beauprez” in de maand maart.
Er is terug een maaltijd voorzien waarvoor je moet inschrijven. Doe dit zo spoedig
mogelijk en stort het bedrag. Vóór de uiterste inschrijvingsdatum kan je altijd het gestort
bedrag altijd terug krijgen.
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Mijn ‘OPERATIE MARKET GARDEN’ september 2018, deel 1
Een aantal jaar terug kwamen we met KTSA terug van onze pelgrimstocht in Nederland en
zijn we samen met enkele vrienden op de terugtocht door gereden naar Arnhem, het
moest toen een beetje vlug gaan en we hadden toen enkel het museum Hartenstein
kunnen bezoeken.
In voorbereiding van volgend jaar 2019, 75 jarige herdenking van Operatie Market Garden,
besloot ik om dit jaar al een voorproefje te nemen, weliswaar na de week van de
herdenkingen. De planning werd opgemaakt en wij besloten om een bepaald traject af te
leggen vanaf Eindhoven richting Arnhem, voorwaar werd dit een leuke, zonnige dag,
waarbij genoten werd van het mooie weer, parcours, monumenten en terrasjes!
Zoals reeds gemeld hebben wij onze Operatie gestart vanuit
Eindhoven, wij hebben geprobeerd om dezelfde route te volgen
als op het kaartje, wij zijn gestopt op verschillende plaatsen:
Son – Sint-Oedenrode – Veghel – Eerde – Grave – Nijmegen –
Arnhem
Wij zouden onze CP oprichten in het prachtige hotel Van der Valk
in de onmiddellijke omgeving van Oosterbeek (4 km) en Arnhem (7
km) om van daaruit gedurende een 3-tal dagen onze operaties te
kunnen uitvoeren.
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Gestart zijnde vertrokken we in Eindhoven naar Son, onze route een
beetje aangepast om eerst langs de Paulushoeve te passeren, voorwaar
een eerste voltreffer, aanvankelijk dacht ik dat het enkel de parachute in
de voortuin met plaquette die de aandacht trok, was ik even mis zeg! Na
het nemen van enkele foto’s met toestemming van de boerin wou ik mijn
auto keren om terug te vertrekken toen ik zag dat er rechts van de hoeve
een parking was om te draaien, ik reed door en bij het achteruit
maneuvreren zag ik plots een 101 Abn koffie tas staan op de vensterbank
aan de binnenzijde. Het signaal om toch effe door het raam te kijken wat er nog allemaal
te zien zou zijn, ja tot mijn grote verbazing was dit een privémuseumpje van Operatie
Market Garden. Plotseling kwam de boer ook even goedendag zeggen en toen ik hem
vroeg of ik even mocht binnen kijken was dit geen enkel probleem. Er was van alles te
zien, vooral veel materiaal achtergelaten door de para’s en/of bodemvondsten!
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De man wist mij te vertellen dat hij 15 jaar was toen de Operatie Market Garden begon,
hij in de tuin stond met zijn familie toen de eerste parachutisten uit de lucht kwamen
vallen op hun erf. Er werden er 4500 gedropt in 45 minuten, nadien nog een 50-tal gliders
met materiaal en manschappen, hun hoeve was een sterk oriënteringspunt voor de
vliegers omdat de naam ‘Paulushoeve’ in hun dak stond. Hij kon zich nog heel goed de
eerste para’s herinneren die op hun erf kwamen om er een tijdelijke CP post in te
richten. Hij wist ook nog te vertellen dat hij met zijn broertje Glider piloot speelde in de
achtergelaten gliders toen de para’s weg waren. In de muur van de boerderij werd een
gedenkplaat ingericht van de 506th 101 Airborne Division E Company, zie foto hierboven.
Hun erf was blijkbaar een van de DZ’s die gebruikt werden voor operatie Market Garden.
Na deze onverwachte ontdekking zijn we doorgereden
naar het dorpje Son om verdere monumenten te
verkennen. Het monument van de Parachutist (links) en
het monument van de 101 Airborne Division (rechts) werd
gevonden, het monument van de Screaming Eagles werd
niet gevonden (zou tijdelijk verwijderd zijn voor
herstelling volgens info van een inwoner).

Na een stevig ontbijt in Son besloten we om onze trip verder te zetten
richting Sint-Oedenrode, bij het buiten rijden van Son kwamen we ook
nog de gedenksteen tegen van een Amerikaanse ‘tijdelijke’
begraafplaats. Dit monument werd geplaatst op de hoek van de
Rooijseweg / Waterhoef. Aan het pad achter boerderij "De Waterhoef"
lag tussen 1944 en 1949 de tijdelijke Amerikaanse begraafplaats. De
begraafplaats was bestemd voor de Amerikaanse en Geallieerde
gesneuvelden.
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Aangekomen in St-Oedenrode kwamen we een prachtig monument tegen langs de ring van
het dorp, prachtig gelegen in het groen, met name het Bevrijdingsmonument en
Monument to he Dutch.
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Op het oude stadhuis Van St-Oedenrode
werden er herdenkingsplaten aangebracht ter
herdenking
van
de
11
gesneuvelde
Amerikaanse soldaten. Verderop in het dorp
lag het kasteel van Herkenrode dewelke
dienst deed als het
hoofdkwartier van de
101st
Airborne
Division (Commandant Maxwell D. Taylor) tijdens
operatie Market Garden in september 1944.
Daarop trokken we verder richting Veghel, naar het
voormalig huis van dokter Kersemakers, dit werd op
17 september 1944 door het 501ste Parachute
Infanterie Regiment van de 101ste Airborne Divisie
gebruikt als hoofdkwartier. De commandant van de 501st, kolonel Howard Johnson,
voerde vanuit dit huis zijn troepen aan. Op de toegangspoort staat: 'KLONDIKE 1944',
Klondike was de codenaam voor het 501ste Parachute Infanterie Regiment. In de top van
het dak kunnen we ook de ‘airborne’ adelaar zien.
Iets verder om de hoek staat er nog een prachtig monument in Veghel, namelijk het
Kangeroo Airborne monument, ‘Kangeroo’ was de codenaam voor de 101 Airborne
Division.

ANPCV Oostende

Daarna was het tijd om door te rijden, het zoekwerk
nam zijn tijd in beslag, maar het was zeker de moeite,
mijn begeleidster zei dat een hapje en drankje wel zou
smaken gelet op het middaguur, afspraak op het
volgende gezellige terrasje die we tegen kwamen in
Grave.
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Ondertussen passeerden
we de molen in Zandvliet, ook hier een mooi ‘Geronimo’
monument voor het 501st Parachute Infantry Regiment. De
Windmolen van Eerde werd verwoest op 24 september 1944
tijdens de slag om de zandduinen. Op de molen bevindt zich
een plaquette met de namen van de gesneuvelde soldaten.
In deze windmolen is op maandag 18 september 1944 tegen
elf uur 's morgens Jacob H. Wingard (Pennsylvania Sgt 501
Prcht Inf Abn Div.) door de Duitsers
doodgeschoten toen hij van uit de molen
vuurleiding gaf. Hij ligt begraven op de
Amerikaanse Militaire Begraafplaats Margraten.
Tussen de windmolen en het huis er naast werd
een Britse Sherman tank uitgeschakeld tijdens
de gevechten van 24 september 1944. In de tank
vonden 3 Britse bemanningsleden de dood. Zij
liggen begraven op de begraafplaats van Eerde.
Op 17 september 2014 werd er in de molen een
klein museum geopend.

Op naar Grave, belofte maakt schuld, dus moest
ik een mooi terrasje vinden in Grave, bekend om
zijn John S. Thompson brug die moest
ingenomen worden.
Dit monument is een kleine plaquette op het
stadhuis van Grave, wat tijdens Market Garden
de commandopost was van het bataljon ‘Cider
White’, de radiocode voor het 2de Bataljon van
het 504e Para Infanterie Regiment. Verder op
zoek naar de parachute over de kade
monument, maar blijkbaar niet onmiddellijk
terug kunnen vinden. Plots zegt mijn begeleidster
stop, dat ziet er daar een mooi terrasje uit langs de
kade, volop in de zon, ik wil daar iets drinken!
Zogezegd zo gedaan, plaats genomen op terras,
achter mijn begeleidster was een trap naar de rivier
kade, toen ik rechtstond zag ik de parachute op de
kademuur liggen, het moet wel gezegd dat het niet
aangeduid was, maar soms moet je een beetje geluk
hebben, dit was zo een moment, het monument was
iets aangetast en het was moeilijk om er duidelijke
foto’s van te maken.

Over de John S Thompson brug verder gereden
richting Nijmegen, om aldaar de brug over De Waal
te bezoeken en de Plaquette 'De Oversteek' in
Nijmegen. Op 20 september 1944 landden in het
kader van operatie 'Market Garden'
eenheden van het 504 Parachutisten Infanterie
Regiment in de uiterwaarden van de Waal. Onder
zware beschietingen van de bezetter staken zij in
opvouwbare bootjes van triplex en canvas de rivier
over ter hoogte van de huidige elektriciteitscentrale.
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Na een hapje en een drankje mijne ‘Kolonel’
kunnen overhalen om verder te rijden, er
stond nog het één en ander op het
programma. We reden door naar de John S.
Thompson brug in Grave. Op 17 september
1944
landde
de
pelotonscommandant
Luitenant John. S. Thompson van de 82nd
Airborne Divisie met 16 van
zijn mannen vlak naast de
Graafsebrug. Deze brug ligt
over de Maas ter hoogte van
Grave.
Op een van de
kazematten aan de brug stond afweergeschut, dit werd onklaar gemaakt
door middel van een Amerikaanse Bazooka. Uiteindelijk slaagde het
peloton erin, om de zuidkant van de brug in te nemen. Later op
diezelfde dag werd ook de noordkant van de brug ingenomen. Na de
Tweede Wereldoorlog, kreeg de brug de naam van de luitenant John S.
Thompson. Dit gebeurde tijdens de herdenking in september 2004 door
de weduwe van John S. Thompson.
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Hierbij kregen zij vuursteun van het 307 Airborne Genisten Bataljon. Deze elite eenheden
maakten deel uit van de 82ste Airborne Divisie, onder leiding van generaal James M.
Gavin.
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De Amerikaanse parachutisten hadden al een
lange en zware weg achter de rug. In juli 1943
waren ze vanuit Noord-Afrika op Sicilië geland en
na deze slag namen ze deel aan veldslagen bij
Anzio en Salerno in Zuid-Italië. Velen van hen
vochten daarna ook tijdens D-day in Normandië
(juni 1944). Het waren dus zeer ervaren
parachutisten die tijdens de Slag om Nijmegen de
Waal overstaken.
Generaal Gavin wilde de
verkeers- en spoorbrug ook vanuit Lentse kant
aanvallen, omdat de inname van bruggen vanuit
Nijmeegse centrumzijde tot dan toe mislukt was.
In een wanhoopspoging om bijtijds de Engelse para's in Arnhem te kunnen ontzetten,
bedacht hij deze strategie. Zijn mannen beschouwden het als een pure zelfmoordactie
om op klaarlichte dag en in het volle zicht van een zwaar bewapende en goed verschanste
vijand de rivier over te steken. Ze hadden hier nooit
op geoefend en het waren slechts fragiele Britse
canvas bootjes die zij ter beschikking kregen. Toch
voerden de troepen deze opdracht uit. Ze wilden hun
Britse strijdmakkers in Arnhem niet in de steek laten.
Het onmogelijke bleek toch mogelijk. Ondanks vele
doden en gewonden, veroverden de para's de
noordzijde van de bruggen, waardoor deze
uiteindelijk geheel in geallieerde handen vielen. De
oversteek werd voor deze Amerikaanse para's een van
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Deze zuil stond voor een huis in de
Utrechtseweg te Oosterbeek, met de
volgende vermelding: het 10 Parachute
Bataljon
leverde
alhier
zware
gevechten, op 23 september werd het
‘restant’ elders ingezet, het bataljon
telde toen geen officieren meer en
slechts dertig man!
Het werd al snel middag en tijd om de maag te
versterken, voor mijn begeleidster, ik moest ze toch
tevreden houden, tijd voor een aperitiefje! Ik had al op
voorhand mijn stek uitgekozen, ik zou naar ‘Café
Restaurant SCHOONOORD’ trekken. De place to be,
een aanrader voor airborne brothers, veel
bezienswaardigheden en het eten is er lekker, in de
veranda kan je een kleine lunch krijgen, in het restaurant ander lekkers! Tussen
beide plaatsen kom je dit tegen binnen, je bent een tijdje zoet om alles te zien.
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Tot zover deel 1 van mijn trip naar Arnhem, deel 2 volgt in volgend club blaadje, MV
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~~~ Korpsmaaltijd ~~ zondag 19 augustus 2018 ~~~
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Een vast gegeven in de maand augustus is wel onze Korpsmaaltijd.
Onder een mooie hemel en in de tuin van de feestzaal “Ten Stuyver” hebben de 84
ingeschrevenen kunnen genieten van het aperitief met warme hapjes.
Daarna werd een drie gangen menu geserveerd a volonté.
Tussen het hoofdgerecht en het dessert zette de DJ reeds de nodige sfeer in om de
beentjes los te gooien.
De taart werd aangebracht met, jawel * 35 jaar * daarop vermeld , wat toch al iets wil
betekenen. Na een klein woordje van de voorzitter en het aansnijden van de taart kon
iedereen aanschuiven aan het dessertbuffet om naar eigen goesting zijn bord te vullen.
Samen met een kop koffie en een beetje moeite werden hierbij de laatste gaatjes gevuld.
Deze extra calorieën werden er dan ook onmiddellijk afgedanst.
Zoals afgesproken met de uitbater en DJ hebben wij omstreeks 17.00u. de gezellige sfeer
moeten onderbreken en huiswaarts keren.
Onze dank aan allen die er waren voor de uitzonderlijke gezellige sfeer en aan de
uitbaters Nathalie en Steve voor de verzorgde afwerking.
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~ ~ ~ WAT ALS ………………….. ? ~ ~ ~
Denk eerst goed na en vul aan.
Wees origineel, kritisch, grappig of sla spijkers met koppen zonder te kwetsen ……..
Email ons jullie antwoord “ Wat als, ……………………? en we zullen ze in een volgende editie
van ons clubblad oplijsten. Eén antwoord per inzending aub. Een jury zal een winnaar
bekend maken dewelke het T-shirt “ Remember Belgian Operations “ mag ontvangen.
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“ Wat als , ………………………………………………………………… ? “
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NAJAARSOEFENING 2018 “ De Lange Schuur” te Oostende
Onze Paracommando Vriendenkring ANPCV Oostende – Kust en Hinterland, verzamelde
zijn troepen voor de 6 editie van de vertrouwde “ All Round “ oefening door onze Vlaamse
polders. Deze oefening ter land was voor alle Oostende leden en genodigde ANPCV
Regionalen en vond plaats van vrijdagnamiddag 5 oktober tot zondag middag 7 oktober
met als apotheose de oefening zelf op zaterdag 6 oktober. Organisatorisch viel onze
oefening ongelukkig samen met de plechtigheid “ Sint Michael “te Brussel. Niettemin
hebben clubleden die niet deelnamen aan onze “ Najaarsoefening ” onze club en ons
clubvaandel vertegenwoordigd, waarvoor dank.
Op vrijdag namiddag daagden de deelnemers voor onze oefening te Oostende – Stene op.
Door de Stad Oostende was ons bivak 2017, de hoeve / gite – BUITENGOED , niet langer
meer te huur als gite. Zodoende dienden we een nieuwe locatie als bivak te vinden. Het
werd een polyvalente zaal ( een oude gerenoveerde stalling ) van de kinderboerderij “ De
Lange Schuur “. Gelukkig konden we ook via Stad Oostende deze nieuwe locatie ( op 700
m van het oude bivak ) afhuren. Wel konden we nog gebruik maken van het terrein en
stallingen op de hoeve ( vorig bivak 2017 ) om diverse oefeningen te organiseren voor
onze deelnemers wat zeker een pluspunt was.
Het deelnemersveld was iets minder dan vorige jaren. Toch mochten we nog 5 ploegen
ontvangen die elkaar zouden bekampen in een full paracommando spirit. Tevens konden
we terug een vierkoppige ploeg van de ANPCV Menen verwelkomen.
Door de locatie verandering werd het een soort van “ Back to basic “ onderkomen. Ieder
diende zijn eigen veldbed/luchtmatras mee te brengen voor de nachtrust en de wc –
sanitaire blok werd ook onze wasruimte. Als gewezen paracommando’s was dit voor ons
geen probleem ondanks onze rijpere leeftijden.
De vrijdag kregen de ploegen een heropfrissing over kaartlezen, coördinaten plaatsen op
stafkaarten en een dry training met de airsoft wapens. In onze zaal had de sec ( ik dus )
naar jaarlijkse gewoonte “ De rode draad “ voor deze oefening opgezet door middel van
diverse aanwijzingen, prenten, foto’s en een oude CB zender ( met openstaand kanaal 12
). Het was de bedoeling dat de ploegen in alle stilte deze info verwerkten tot het vinden
van de rode draad tijdens de volledige oefening. Dit jaar had ik gekozen om onze
clandestiene SOE/SAS geparachuteerde agenten ( WWII ) in ere te ( her )stellen. Deze
personen waarvan velen hun leven gaven in het belang van onze “ Huidige “ vrede. Wie
het verleden niet eert, is het heden niet weerd.
De zaterdag voormiddag vertrokken de ploegen dan onder een stralende warme zon, op
het polder parcours van 12 km. Daar dienden op bepaalde referentiepunten vragen
opgelost te worden, velen met een SOE tintje.
Rond de middag werden de ploegen terug in het bivak verwelkomd met lekkere soep.
In de namiddag werden 6 oefeningen voorgeschoteld aan de ploegen verdeeld over de
kinderboerderij en de hoeve Buitengoed. Onze wijnrode en groene paracommando
baretten kregen veel aandacht onder het publiek op de kinderboerderij die door het
schitterende weer massaal waren komen opdagen. Op de kinderboerderij werden de
proeven: granaat werpen en herkenning ( geblinddoekt ) uitgevoerd.
Op de hoeve Buitengoed dienden de ploegen een geheime code op te lossen met gebruik
van morse, brailletekens, semaphore tekens en vlaggen- morse tekens. Voor velen een
ongekende vorm van geheime communicatie ( een verbindingsmiddel gebruikt door SOE
agenten en het Verzet destijds ).
Veder kwamen diverse vormen van bewapening ( airsoft ) naar voor. Er werd competitief
gevuurd met de handkatapult, pistool, geweer en een katapult “Mortier” Voor sommigen
waren de zenuwen gespannen! Kortom voor velen een heropfrissing van lang vervlogen
tijden tijdens onze militaire opleidingen als paracommando .
Na endex oefening werd op het bivak het BBQ vuur aangestoken. Daar kon ieder zijn zelf
meegebrachte BBQ vleeswaren klaarmaken, wat voor sommigen niet vlekkeloos verliep.

Een kleine natte ( korte ) bui kon de pret niet bederven rond het vuur. Na het bekend
maken van de wedstrijd uitslagen van de volledige oefening opende de SOE bar zijn
deuren waar de deelnemers hun overwinning of ontgoocheling konden wegspoelen. Tot in
de late uren verbouwden we “ alweer “ met z’n allen de wereld bij het vertellen van “ in
mijne tijd .. “ en “ weet je nog .. “.
Kortom, een geslaagde dag en nacht, waarna de veldbedden werden opgezocht voor een
korte nachtrust.
Ik was verbaasd hoe goed er werd geslapen in deze “ Muggen vrije zone”.
De zondag na ons ontbijt werd alles dan keurig opgeborgen en door zijn allen naar de club
gebracht. De “ Najaarsoefening 2018 “ was weer verleden tijd en positief afgesloten, op
naar volgende editie 2019.
Als organisator van de oefening rest er mij nog maar één ding:
Bedankt bestuur, bedankt medewerkers, bedankt deelnemers. Zonder jullie zou er ook
geen oefening mogelijk zijn.

ANPCV Oostende

De SEC ( Jan )
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SINT MICHAËL feest te Brussel op vrijdag 5 oktober 2018

ANPCV Oostende

Ieder lid van onze regionale is via een schrijven persoonlijk uitgenodigd geweest door het
Nationaal Bestuur voor dit gebeuren. Zoals elk jaar gaat er gewoonlijk een mooie
delegatie van onze regionale naar deze plechtigheid met maaltijd. Een plechtigheid
speciaal voor de Belgische Para-Commando’s waar regionale Oostende tevens bloemen
neerlegt aan het monument.
Dit jaar viel deze datum ongelukkig samen met onze najaarsoefening waardoor de
vertegenwoordiging van onze regionale minder was dan de vorige edities.
Niettegenstaande waren er 13 leden aanwezig waarvan er 10 deelgenomen hebben de
maaltijd.
Dankzij George Vanthielen was ons vaandel aanwezig en werd door Buyck Gérard de
bloemen neergelegd voor de regionale Oostende.
De deelnemers en het bestuur van de regionale Oostende danken het Nationaal Bestuur
en de regionale Brabant voor het organiseren van deze mooie plechtigheid.
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HELDENHULDEGING
Donderdag 1 november 2018
Terwijl wij met zijn allen naar Walcheren - Nederland waren vertrokken om aldaar de
bevrijding te herdenken waaraan onze Belgische Commando’s deel van hebben
uitgemaakt was er tevens in Oostende een heldenhuldiging op de stedelijke
begraafplaats.
Enkele leden van onze vereniging, die niet deelnamen aan eerder vermelde herdenking,
waren daar present. Eveneens was ons vaandel vertegenwoordigd. Onze dank daarvoor
aan Raf Remue en allen die daar aanwezig waren.

ANPCV Oostende

Foto - Raf Remue - Veteranen dag 7april 2016
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Inhuldiging EREPERK en herdenking oorlog slachtoffers WO. I
AARTRIJKE zondag 4 november 2018
Op uitnodiging van Wim Denolf, Luitenant-Kolonel (Special-Forces) en voorzitter van de
NSB Aartrijke, heeft regionale Oostende deelgenomen aan deze bijzondere plechtigheid.
Tussen 09.00u. en 09.30u. verzamelden een 30-tal leden van onze vereniging in de zaal
“Jonckhove” te Aartrijke, waar ze ontvangen werden met een heerlijke kop koffie.
In stoet met de vaandels voorop vertrokken wij naar de Sint Andreaskerk van Aartrijke
waar een indrukwekkende eredienst werd gehouden.
De leerlingen van de lagere school “De Fonkel” gaven aan de dienst een speciale
dementie.
Een voorbeeld die navolging zou moeten kennen in andere gemeenten en steden...!!!
Na deze prachtige dienst vertrok iedereen in stoet naar het ereperk waar de ceremonie
verder gezet werd.

ANPCV Oostende

Een nieuw en mooi kunstwerk werd door de burgemeester en leden van het
schepencollege onthuld. De kunstenaar hem zelf gaf een woordje uitleg over zijn werk.
Na de nodige eerbewijzen en bloemleggingen werd deze bijzondere herdenkingsfeest
opgeluisterd met de tonen van een doedelzakspeler. Als apotheose werd het Belgisch
volkslied gezongen door dezelfde leerlingen van de lagere school “De Fonkel”.
Er moet gezegd worden ... een hele speciale plechtigheid op een bijzondere plaats.
Nog onder de indruk van het gebeuren verlieten wij het ereperk om ons terug te begeven
naar de zaal “Jonckhove”. Na een paar woordjes van de inrichters en prominenten
konden de aanwezigen genieten van een uitzonderlijke receptie met broodjeslunch.
Blij dat wij er bij mochten zijn en een dikke proficiat aan de inrichters en de mensen die
dit mogelijk hebben gemaakt.
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KONINGSDAG donderdag 15 nov. 2018

ANPCV Oostende

Reeds vroeg in de morgen was “ ons barmoederke “, Tinne, druk in de weer om onze bar
klaar te stomen. Dit om na de plechtigheid de manschappen te kunnen ontvangen.
Om 10u45 werd er verzameling geblazen op de Rogierlaan in Oostende ter hoogte van het
standbeeld van Leopold I.
Een peloton werd gevormd door 12 van onze leden en een acht tal leden van andere
vaderlandslievende verenigingen.
In totaal verschenen er vier vaandels op het appel en namen 15 leden van de Para Commando club deel aan de plechtigheid.
Eveneens aanwezig was de burgemeester Johan Vande Lanotte, Schepen Martine Lesaffre,
de plaatscommandant, de afgevaardigde van de Officieren kring West-Vlaanderen en
enkele bestuursleden van vaderlandslievende verenigingen.
Onder leiding van Armand Panesi werd het peloton ter plaatse opgesteld .
De ceremoniemeester van de stad Oostende, Jo Dielman, opende de plechtigheid.
Na de nodige eerbetoon en bloemenhulde werd de plechtigheid afgesloten.
De bloemen werden door de voorzitter Danny Lams gelegd.
Een gedeelte van onze mannen verplaatsten zich dan naar de grote kerk om het
“ Te Deum ” bij te wonen. Een ander gedeelte verkende intussen ons clublokaal.
Na de dienst was het verzameling geblazen in ons lokaal waar wij verrast werden met
belegde broodjes en een kop warme soep. Dit alles op eigen initiatief klaar gemaakt door
onze bar-moeder Tinneke en de zeer lekkere soep door Yvette.
Ook werden wij vereerd met het bezoek van de ceremoniemeester van de stad en de
leden van verschillende vaderlandslievende verenigingen.
Door de gezellige sfeer is de club open gebleven tot tegen de avond.
Onze dank aan onze vrijwilligers, en in het bijzonder Yvette, vaandeldrager Remue
Raphaël en onze vaste pelotonscom. Armand Panesi.
Een uitzonderlinge dank aan onze barmoeder, Tinneke, die zich deze dag uit de naad
heeft moeten werken ... een dikke proficiat voor haar inzet.
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Zij die ons verlieten
1

Adriaenssens

Gerard

2011

50 Lambert

Freddy

2006

2

Andre

Antoine

1995

51 Lamiroy

Alex

1984

3

Beauprez

Jozef

2018

52 Landuyt

Georges

2003

4

Billet

Emille

2002

53 Laroy

Wilfried

2015

5

Billet

Constant

2002

54 Lingier

Roger

2009

6

Bonjé

François

2011

55 Malfait

Raoul

1996

7

Boussy

Jean

2005

56 Meire

Achiel

2015

8

Braecke

Andre

2012

57 Michiels

Guido

2014

9

Brokken

Edgard

2014

58 Moeyaert

Robert

2017

10 Burggraeve

Raphael

2004

59 Muys

Jeremias

2001

11 Buysse

Paul

1997

60 Noteboom

Werner

2015

12 Caestecker

Alfons

2009

61 Ohnemus

Raymond

2010

13 Claeys

André

2007

62 Petit

Norbrecht 2014

14 Claeys

Ronny

2008

63 Racou

Andrea

1991

15 Cleemput

Alois

2005

64 Reith

Raymond

2002

16 Coppens

Lucien

1998

65 Reynders

Isidoor

1996

17 Cordy

Emiel

2010

66 Rondelez

Jules

2013

18 Daenekindt

Rogier

2014

67 Rosson

François

2009

19 Danhieux

Viktor

2010

68 Sanctorum

Louis

2016

20 De Bie

Willy

2010

69 Scheurweghs

Louis

1999

21 De Corte

Willy

2008

70 Schockaert

Maurice

2014

22 De Rop

Etienne

2016

71 Schouppe

Nestor

2015

23 De Rudder

Rogier

2012

72 Sinnaeve

Joseph

2017

24 De Vriendt

Jan

2002

73 Sissau

Noel

2002

25 Deblaere

Gentiel

2018

74 Speybrouck

André

2013

26 Debusschere

Jonas

2013

75 Stainier

Eric

1989

27 Decloedt

Georges

2006

76 Tempère

Arthur

2007

28 Decoster

Joseph

2008

77 Van Casteren

Louis

2007

29 Decroos

Marc

1993

78 Van de Ponseele

Raphael

2005

30 Dedeken

Noel

2001

79 Van Den Bussche

Georges

1999
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November en december, de grijze maanden maar ook tevens de maanden bij uitstek waarbij even
wordt stilgestaan aan zij die ons doorheen de jaren verlieten.
RIP kameraden, we vergeten jullie niet !

31 Delanghe

Erik

2012

80 Van Der Biest

Urbain

2017

32 Deman

Paul

2015

81 Van Eeghem

Medard

2015

33 Denecker

Maurice

2017

82 Van Houcke

Oscar

2006

34 Denys

Hubert

2007

83 Van Hulle

Roger

1986

35 Deprest

Nico

2008

84 Van Malder

Alphons

2009
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36 Derudder

Rogier

2012

85 Van Nieuwenhove Juliaan

2004

37 Eerebout

Roland

2009

86 Van Oost

Georges

2012

38 Fonteyne

Jaak

2015

87 Van Strijdonck

Frans

2004

39 Gallin

Daniel

2009

88 Vanderwee

Ignace

2014

40 Geeraerd

Guy

2006

89 Vanhove

Roland

2004

41 Gheyle

Jean Camille 2004

90 Vannieuwenhuyse Robert

2008

42 Goderis

Erik

2012

91 Vanobergen

Joe

1999

43 Goossens

Jacquis

2015

92 Verbeeke

Roger

2002

44 Gysens

Maurice

2013

93 Vercruysse

Abdon

2007

45 Hallemeersch Roger

?

94 Vereecke

Medard

2004

46 Hollevoet

Jacques

2001

95 Verlinden

Jozef

2012

47 Hoofdt

Guy

1998

96 Vermaut

Andreas

2000

48 Huyghe

Oscar

2015

97 Vermote

Camiel

2007

49 Jeremias

Muys

2001

98 Wils

Jos

?

ANPCV Oostende

Onze verontschuldigingen mochten we iemand niet bij naam hebben vernoemd.
Indien iemand weet heeft van een manco in deze lijst, geef ons een seintje en help ons om de lijst
100 % te vervolledigen.
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Smoefelavond 30 NOV 2018
66 Deelnemers schoven aan op onze 4°editie Smoefelavond.
Dit jaar een fantastisch uitgebreid Breugel – en kaasbuffet.
Na het dessert, ons aangeboden door Genevieve en Didier, werd de avond nog verder opgeluisterd
met een videomontage waarbij zoveel mogelijk leden voor de lens werden geplaatst tijdens de
activiteiten van het voorbije jaar.
Bedankt aan alle deelnemers en bedankt aan alle medewerkers die het mogelijk maakten alweer
een geslaagde happening op de kaart te zetten !

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

~ Dag BEAUPREZ ~ Herdenking met eerbetoon ~ Lunch ~
Zaterdag 09 maart 2019

Programma :

ANPCV Oostende

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.
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~~ Inschrijving voor deelname Lunch ~~
Lunch : Stoofvlees met frietjes ~ wijn / water ~ koffie en vlaai.
Kostprijs lunch : Leden : Eff – Symp – Cadet – Korea ( + idem Regionalen ) : € 20,00
Niet leden ( alle niet aangesloten ANPCV / Steun / gast ) : € 25,00
Uiterste datum van inschrijving en tevens afsluiting van betalingen zonder uitzondering :
vrijdag 1 maart.
Inschrijving via storting op rekening : BE78 0001 4934 0186 ANPCV Oostende.
Vermelding van naam,voornaam en aantal deelnemers ( lid / niet Lid ) + Regionale.
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€€€€€€€€€€€€€€€ Penningmeester €€€€€€€€€€€€€€€
Laat géén geschiedenis vervliegen …
Rood of groen nog niet betaald ? …
Uw lidgeld moet geschieden …
Niet vergeten, ’t is nog niet te laat …
Laat geen geschiedenis vervliegen …
Rood of Groen nog niet betaald …
ANPCV Oostende bedankt jullie hierbij voor jullie lidmaatschap van het voorbije lidjaar.
We hopen dan ook uiteraard jullie lidmaatschap in 2019 opnieuw voltallig te kunnen
aanvinken.
Lidgelden 2019 : Effectief : € 20,00 ~ Sympathisant : € 30,00 ~ Cadet : €7,50
Steunen : Steunend ( Lid ) : € 5,00
Gelieve uw lidgeld te willen overschrijven op de clubrekening : ANPCV Oostende: BE78
0001 4934 0186 met vermelding van Naam + Voornaam, soort lidmaatschap + 2019.
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.
Zeer zeker zijn alle vrienden en families van leden ook familie en vrienden van ANPCV
Oostende en altijd van harte welkom. Echter om de geplaveide weg recht en goed te
bewandelen zijn regeltjes nodig.
Luc Geerolf

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 een

Gezond en Gelukkig 2019
en hebben de eer U en uw partner uit te nodigen op onze

Nieuwjaarsreceptie op 13 januari 2019

ANPCV Oostende

Graag ontvangen wij U in ons clublokaal, gelegen
Dr. L. Colenstraat , 8 – 8400 Oostende ( eerste verdieping )
Op zondag 13 januari van 10.30 u tot 14.00 u
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Sorry beste leden, op deze dag drinkt iedereen graag een glas. We zullen
vandaag géén lidgelden en of andere betalingen aanvaarden.
Gelieve de uitstaande lidgelden te willen betalen via overschrijving.

Januari

13
26

Nieuwjaarsreceptie
Wintertocht Gent

Februari
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In the Footsteps 82nd Airborne Division

Maart

9

Dag Lt. Beauprez + Maaltijd

April

5
7
13

Plechtigheid Kigali 1994 Vermoorde Commando’s
Veteranen Dag Plechtigheid Oostende
Last Post ANPCV Nationaal (onder voorbehoud)

Mei

5
16
18
24
??

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

Juni

15
15

Raptor Schietstand
Herdenking Sluizen te Menen

Juli

21

Nationale Feestdag Plechtigheid te Oostende

Augustus

??
18

Busuitstap ANPCV Oostende
Korpsmaaltijd ANPCV Oostende

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

1
??
11
15
22

December

8

14

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

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

Foto’s die U wenst op de site te plaatsen dienen naar de
webmaster gestuurd te worden in GROOT formaat via
“wetransfer” en naar volgend emailadres:
webmaster@paracdo-oostende.be
Ook op Facebook kan je alle info terugvinden bij de
facebookgroep:
Para Commando Vriendenkring Oostende Kust en Hinterland

