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
LAMS Danny

SECRETARIS

PENNINGMEESTER

BOSTYN Jan

GEEROLF Luc

GSM 0491/255701

GSM 0472/221157

sc@paracdo-oostende.be

GSM 0499/327721
Website:

www.paracdo-oostende.be

Facebook:

Para Commando Vriendenkring Oostende en Hinterland (Gesloten Groep)

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 2022
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
Redactie clubblad: Geerolf Luc – Vanhauter Dany
Webmaster: Vanhauter Dany (wm@paracdo-oostende.be)
Vaandeldragers: Verhulst Freddy – Remue Raf – Van Thielen Georges
Coördinatie oefeningen: Bostyn Jan
Boetiek: Lams Danny
Rekenplichtigen: Oyaert Patrick , Remue Raf
Tijdschrift nummer 35 – December 2021

euro
euro
euro
euro

Beste Para-Commando’s
Beste Sympathisanten,
Neen, we zijn er nog niet vanaf ….!
Het is nu bijna twee jaar dat we worstelen met deze corona pandemie en nog steeds
kunnen wij ons normale leven niet hervatten.
In onze vorige uitgave uitte ik de hoop dat deze vierde golf maar een klein opstootje zou
zijn maar intussen kunnen stilaan sommige zorgcentra de toeloop van covid-19 patiënten
niet meer aan. De overheid, samen met de zorgsector, maken zich uitermate grote zorgen
over deze toename en beginnen opnieuw eerder genomen maatregelen te herhalen en/ of
bijkomende verordeningen te zoeken om dit een halt toe te roepen.
Wetten en decreten zouden compromisloos moeten uitgevoerd kunnen worden doch een
kluwen maakt dat de Belgische bevolking door de bomen het bos niet meer ziet.
Er zijn nog steeds te veel mensen die zich om één of andere reden niet willen laten
vaccineren. Het is juist deze groep die onze zorgcentra overbelast. Moet men een
algemene inentingsverplichting invoeren? Of moeten zij de keuze vrij houden en de
weigeraars het leven vrij moeilijk maken …? Een politiek moeilijke keuze.
De besmetting op zich baart de overheid waarschijnlijk minder zorgen maar het is de
toestroom naar de ziekenhuizen en de druk op het zorgpersoneel die aan banden moet
worden gelegd. Anderzijds zijn veel zieken slecht voor onze economie maar het creëert
wel een groepsimmuniteit en misschien met een verplicht inentings-programma kunnen
wij de pandemie de baas. De toekomst zal het uitwijzen, maar we hopen ten stelligste
dat onze uitgestelde algemene vergadering van zo. 5 dec. 2021, dewelke wij verplaatst
hebben naar 16 jan. 2022, gevolgd door een receptie, wel zal kunnen doorgaan.

Beste vrienden, eveneens voor mij is een tijd aangebroken waarin ik mijn familiaal leven
en het voorzitterschap van onze toffe Para-Commandovereniging niet meer kan
combineren. Ik ben nog kandidaat voorzitter voor het jaar 2022 en zal mij nog volledig
inzetten om er een bijzonder jaar van te maken. Voor het voorzitterschap van 2023 zal ik
mij niet meer stellen en uittredend voorzitter zijn. Mijn verdere inzet zal blijven bestaan
maar niet meer onder de huidige vorm van het voorzitterschap.
Na 13 jaar van een bestuursfunctie zou ik heel graag hebben dat een waardige ParaCommando durft op te staan om het voorzitterschap over te nemen en onze secretaris,
Jan Bostyn en onze penningmeester, Luc Geerolf terzijde te staan.
Een bijzondere taak met bijzondere uitdagingen.
Allemaal geen goed nieuws maar zo gaan we naar de jaarwisseling.
Ik wens jullie en jullie dierbaren alvast een heel gelukkig en gezond 2022.
De Voorzitter, Danny Lams
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De uitgave van ons tijdschriftje zou wel eens de laatste zijn onder de vorm zoals wij er
allen mee vertrouwd zijn.
Onze penningmeester, Luc Geerolf, die instaat voor de redactie en samenstelling van dit
boekje kan en zal dit helaas niet meer uitvoeren. Andere uitdagingen die hij wil
realiseren in de komende jaren zullen van hem te veel tijd en inzet vragen.
Eveneens de boekhouding zal soms tijdelijk een versnelling lager geschakeld worden maar
hij zal proberen dit nog staande te houden.
Hierbij zoekt het bestuur leden die de redactionele taak wil(len) overnemen zodat wij ons
tijdschriftje in de gekende en vertrouwde vorm verder zouden kunnen blijven uitgeven.
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Hebben paracommando’s wel (voldoende) noten op hun zang ? Hebben ze ook iets in
hun mars ? Een portret van Pieter Leemnans ( 1897 – 1980 )
Geven we – postuum - het woord aan een componist die het wel kan weten.
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Pieter Leemans werd geboren in Schaarbeek op 31 mei 1897 en overleed op 10 januari
1980 in Sint-Lambrechts-Woluwe. Leemans begon zijn muzikale studies aan de muziekacademies van Sint-Joost-ten-Noode en Etterbeek en studeerde daarna piano, harmonie,
orkestratie en compositie aan het Koninklijk Muziekconservatorium te Brussel.
Niet van de minste kreeg hij daar les. Tijdens zijn legerdienst, van 1920 tot 1922, speelde
hij althoorn in het fanfare-orkest van het 4de Regiment Carabiniers. Hij gaf toe dat hij in
deze periode niet hield van de militaire marsen. Toen de kolonel van dit regiment aan
Leemans vroeg om een mars te componeren, bleef die vraag onbeantwoord.
Na zijn studies werd hij muziekleraar aan het Atheneum te Schaarbeek (van 1922 tot
januari 1957) en later aan de muziekacademie te Etterbeek. In 1932 werd hij door het
N.I.R. (de toenmalige nationale radio-omroep en voorloper van de VRT) aangeworven als
pianist, dirigent en programmator. Daarnaast was hij vast jurylid voor de radioaudities en
tijdelijk ook belast met het voorzitterschap van de auditiecommissies voor “ernstige”
muziek. A man for all seasons, kun je stellen. Niet de eerste de beste dus …
Toch bekeerde hij zich mettertijd tot de marsmuziek en met zijn marsen won Pieter
Leemans tal van wedstrijden. Zijn eerste doorbraak kwam er naar aanleiding van de
Wereldtentoonstelling van Brussel in 1935. Zo won hij in 1934 de prestigieuze wedstrijd
voor de Officiële mars van de wereldtentoonstelling van 1935.
Nooit werd er tijdens een internationale wereldtentoonstelling meer aandacht
geschonken aan de muziek dan in 1935. De ‘Société de l’Exposition’ organiseerde onder
andere een compositiewedstrijd voor de officiële mars van de Expo 35. Deze moest
volgens het reglement ‘eenvoudig, gemakkelijk te onthouden en opgewekt zijn, omdat ze
populair moest worden’. Onder de ingestuurde marsen maakte een jury, onder het
voorzitterschap van Paul Gilson, een eerste selectie. Deze serie weerhouden marsen
werden voor het eerst in het openbaar uitgevoerd op 4 augustus 1934, in het Park van
Brussel door de ‘Harmonie Communale’ onder leiding van niemand minder dan Théo
Mahy.
Een jaar later won Pieter Leemans ook de compositiewedstrijd voor de “Officiële Mars
van Oud-Brussel” 1935. De muziekkapel van de Gidsen speelde o.l.v. Arthur Prévost de
marsen, tijdens een concert op de Brusselse Grote Markt. Een weergaloos succes.
Geheel in overeenstemming met de sfeer van Oud-Brussel gebruikt Leemans als overgang
na het eerste thema, het Brusselse volkslied ‘Mie Katoen’. Deze mars werd opgedragen
aan Frans Thys, voorzitter van het comité Oud-Brussel en alle andere leden van het
comité.
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In 1943 won hij een wedstrijd voor schoolliederen. In 1945 viel hij opnieuw in de prijzen
met ‘Voor een held - For the Fallen Heroes’, een mars ter ere van de oorlogsslachtoffers
van de tweede wereldoorlog. Deze wedstrijd was uitgeschreven door het N.I.R. en Pieter
Leemans werd winnaar uit 102 inzendingen in de categorie treurmarsen. Voorwaar, geen
kleine jongen dus, maar wereldklasse. Zijn “Mars der Belgische parachutisten” zal van
dito niveau zijn. Noch min noch meer. Trouwens Leemans’ oeuvre omvat verder ook heel
wat koor- en orkestwerken. In opdracht van het Ministerie van Openbaar Onderwijs,
schreef hij nog filmmuziek, en ook het Franse Commissariaat voor Marokko, verzocht
Leemans om muziek voor een tiental documentaire films te componeren. Klasse dus.
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Zijn tweede doorbraak kwam er in 1945 met zijn wereldberoemde ‘Parachutistenmars’,
opgedragen aan het ‘heroïsche regiment van Belgische Parachutisten, en hun dappere
chef, Kolonel Eduard Blondeel’ (sic). Bij het ontstaan van de mars hoort het volgende
verhaal. We citeren :
In 1944 had Generaal-majoor François Temmerman (1897-1981) Kolonel Blondeel
geholpen met een inkwartiering in het Brusselse. Een jaar later nam Temmerman opnieuw
contact op met Kolonel Blondeel, deze keer met de vraag of zijn regiment niet dringend
een mars nodig had. Temmerman suggereerde Leemans als componist, gezien zijn succes
met de mars voor de Wereldtentoonstelling van 1935.
Er wordt contact opgenomen met de componist en er vindt een bijeenkomst plaats
waarop hij kennis maakt met Kolonel Blondeel en enkele van diens officieren. Het lijdt
geen twijfel dat Leemans voor zijn mars een thema zocht dat met de parachutisten heel
nauw verband houdt, ofwel uitgaat van een voor hen vertrouwde melodie.
‘Werd er dikwijls gezongen tijdens het marcheren ?’ vraagt Leemans aldus. ‘Hadden jullie
een lievelingslied, eentje dat meer gezongen werd dan andere ?’ De officieren denken
na… ‘Ik geloof het niet’ zegt de commandant van het regiment, die trouwens nooit erg in
zijn schik is geweest met het repertoire van zijn mannen… (we kunnen hem hierin volgen,
er is nog niets veranderd). Leemans laat echter de moed niet zakken en peilt verder :
‘Waar waren jullie ingekwartierd in Groot-Brittannië ?’ De officieren hadden hier keuze te
over : Leamington, de sprongen in de omgeving van Manchester, de verloven in Londen,
de manoeuvres in de vlakte van Salisbury, …. Teveel voor de componist die een nieuwe
poging waagt : ‘en waar waren jullie gelegerd voor jullie in operatie vertrokken ? En allen
uit één mond : in Schotland !
Nu is het de beurt aan Pieter Leemans om na te denken : ‘ik zal zien wat ik kan doen’
zegt hij tenslotte. Enkele weken later ontvangt hij bij hem thuis in Brussel, Kolonel
Blondeel en enkele para officieren vergezeld van hun dames. De componist gaat aan de
piano zitten en speelt het thema van de mars die hij gecomponeerd heeft. Er wordt in de
handen geklapt wanneer het stuk uit is, maar het gezelschap lijkt ietwat onthutst.
Leemans echter geeft zich niet gewonnen. ‘Natuurlijk klinkt dat heel wat beter wanneer
het door een militaire muziekkapel wordt gespeeld. Dus jullie gaan het nu direct beter
kunnen beoordelen’. Een man met een baard, een blokfluit in de hand, komt naar voor en
speelt de prelude van de mars die dan, door fluit en piano samen, verder wordt gezet.
Blondeel is voorzichtig in zijn beoordeling : ‘Origineel, jawel, origineel…. Tenslotte waren
de parachutisten ook gezworen non-conformisten (!). Maar die fluit ?’ Pieter Leemans legt
uit : ‘Jullie vertrokken uit Schotland. Het land waar de doedelzak in de bergen galmt of
aan de rand van een meer. Maar in België hebben de militaire muziekkorpsen geen
doedelzakken. Vandaar de fluit, die ongetwijfeld ook door Schotse herders bespeeld
wordt.’ Enigszins verzonken in hun mijmeringen verlieten de leden van het gezelschap de
musicus om hem dan terug te ontmoeten op 8 mei 1946. Op die dag werd de Mars van de
Parachutisten voor het eerst in het openbaar uitgevoerd, door de Muziekkapel van de
Gidsen met name. En dit onder de leiding van Luitenant Franz Wangermée, tijdens een
galaconcert in het Brusselse Paleis voor Schone Kunsten. Dit concert werd aangeboden
aan de oud-strijders en leden van de weerstand, krijgsgevangenen en politieke
gevangenen ter gelegenheid van de eerste verjaardag van D-day en van de vierde
verjaardag van de stichting van het Belgisch Parachutistenkorps. Op die dag begon deze
mars zijn triomfantelijke loopbaan. Tot op heden nog steeds de wereld rond !
In zijn omzendbrief van 9 september 1946 erkende de defensieminister de mars van
Leemans als de officiële mars van het Regiment Parachutisten SAS. Leemans zelf vertelt
over de mars in de originele uitgave het volgende: ‘Het is bijna een traditie marsen van
het begin tot het einde ‘uit volle longen’ te blazen.
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Deze mars echter, vol tegenstellingen en schakeringen, eist een verzorgde uitvoering met
nauwgezette inachtneming van alle interpretatietekens.’
In 1946 componeerde Leemans dan de Mars van de Commando’s die hij opdroeg aan ‘de
moedige Belgische Commando’s en hun dappere chef, Kolonel Danloy’ (sic). Nog datzelfde
jaar werd de mars ook als officiële mars erkend. Net zoals hij deed bij de para’s had hij
vooraf Luitenant-kolonel George Danloy ontmoet en hem talrijke vragen gesteld over de
training, de opdrachten en de veldtochten van de eenheid. De sfeer van de commando’s
vond dan ook heel goed haar weerklank in die van de mars.
Over deze mars zei Leemans zelf het volgende :
‘Ik heb deze mars opzettelijk zwaarder en feller afgetekend doen klinken. Ook heb ik het
accent hierin op de zwakke tijd gelegd, zodat veel luisteraars wel verbaasd zullen
opgekeken en gedacht hebben : is dat wel marsmuziek ? Diezelfde opmerking was
trouwens al gemaakt geworden voor de mars der Parachutisten. Van verschillende zijden
werd me gezegd dat in een fatsoenlijke mars behoorlijk moest geroffeld worden en dat
was bij mij niet het geval. Mijn bedoeling was echter het genre een nieuwe richting uit
te sturen.
Tiens, waren para’s en de commando’s toentertijd ook niet nieuw in het militaire genre ?
Moraal van verhaal: de beste soldaten verdienen toch ook de beste muziek. Isn’t it ??
Bovenstaande teksten werden verzameld en bewerkt door Roger M. Daenekindt.
(1 Bn Para 11°Cie 1962–1963) was (R.I.P. 2014) actief lid van ANPCV Oostende Kust en
Hinterland en met “ humor in retorica “ onze raadsheer binnen de werkgroep.
Bronnen : Luc Vertommen in “Band Press” 30.07.2009 - Studiecentrum Vlaamse muziek 09.2010.
Teksteditie : Luc Geerolf

Nieuw !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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2022 een beter jaar, een nieuwe frisse look. Op vraag van leden en na overleg werd de
goedkeuring gegeven voor de aanmaak van een nieuwe zelfklever voor de club.
De prachtige zelfklever werd ontworpen door Dany Vanhauter, webmaster en kan vanaf
heden verkregen worden in de boetiek. Kostprijs € 2,00.
De exacte afbeelding staat tevens in dit blad op de voorcover. Formaat 10 cm x 6,5 cm.
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Loketperikel
Beste leden,
Andere tijden, andere systemen. Ook onze huidige betaalsystemen zijn in het absurde gewijzigd.
Sinds geruime tijd zijn ze eindeloos in hun mogelijkheden, echter nu torenhoog verweven met bijkomende
kosten, doorspekt met nicheproducten en uiterst vatbaar voor Jan Modaal die het verschil niet meer kan
onderscheiden tussen reclame en phishing.
Onderstaande uitdraai is niet uitzonderlijk. Dagdagelijks worden we geconfronteerd met een verbale
onlogica versie 2.0 “ Toren des Babels “. Beschouw onderstaand schrijven louter als een eenvoudige uitleg
waarom in deze editie, waarin opgeroepen wordt tot het betalen van het jaarlijks lidgeld, er geen
overschrijvingsformulier als insteek of bijvoegsel aanwezig is.

Dus beste leden, dit is één reden waarom papieren overschrijvingen, ondanks de goede bedoelingen van ons
wege, jullie niet langer zullen bereiken. Een tweede reden is dat het niet de bedoeling kan zijn dat wij als
club (1) extra betalen en onze doelgroep (2) extra- large betaalt bij een manuele afgifte van een
overschrijvingsformulier aan een loket.
Teksteditie : penningmeester - Luc Geerolf
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Dag Voorzitter,
Zoals eerder voorgesteld ben ik deze morgen naar **** geweest om de 200 tal voorgedrukte overschrijvings-formulieren
tijdig te bestellen teneinde deze naar jaarlijkse gewoonte mee te verspreiden in ons volgende boekje. Je weet, meestal als
ik naar **** ga voor financiële en/ of administratieve zaken te regelen voor de club, kom ik dikwijls misnoegd en onverricht
ter zake naar huis. Zo ook weer vandaag.
Aan het loket, een vriendelijke dame die me vroeg waarmee ze mij kon helpen.
Ik dacht à la miniseconde, ‘'Tiens, goed gezind vandaag, ik heb het hier in het verleden reeds anders meegemaakt. ”;
maar antwoordde spontaan : “ 'Een goedemorgen mevrouw, graag had ik naar dit voorbeeld een 200 -tal exemplaren van
besteld “. Ik toonde en overhandigde doorheen een minuscuul schuifje een exemplaar van een voorgedrukt formulier. Ze
vroeg alweer mijn persoonlijke ID kaart en niet de bankkaart van ****. Zoals immer vond ik dit altijd bizar. Als houder van
een, door de instelling zelf uitgereikte, bankkaart met chipgegevens onderscheid ik me toch van een ‘niet klant’. Wat is het
nut dan van hun eigen intellecte magneetstrip die direct toegang geeft tot de Dr. L. Colenstraat ? Waarschijnlijk enkel,
eenrichting dan, zijnde de exuberante meerwaarde van het jaarlijks te betalen bedrag voor het in bezit hebben van 15
vierkante centimeter hard plastic.
“ Ok, geen probleem maar je moet ze bestellen per 12 of een veelvoud van 12”, zei de bediende.
“ 180 Graag “' antwoordde ik direct. Ik dacht bij mezelf, “ hier heeft ze niet van terug want als penningmeester is
hoofdrekenen mijn ding.”
Terwijl een achterliggende server mijn gegevens identificeerde sprak haar collega van het naburige loket haar terloops
aan. “ ‘Dat is pas beleefd “, dacht ik bij mezelf, “ ziet hij dan niet dat zijn collega bezig is met een klant.” Ik probeerde te
luistervinken doch verstond beiden niet daar een muur van plexiglas dit belemmerde.
De bediende wendde zich opnieuw naar mij met m’n eerder afgegeven formulier in de hand + een verzorgd visitekaartje
van **** met daarop een vet gestileerd telefoonnummer van een nevenkantoor te Brussel.
“ Ja mijnheer, het spijt me maar … , m'n collega zegt hier juist dat je gevraagde hier in ons kantoor niet mogelijk is. Enkel
een gelijkaardig concept zijnde ‘gedrukt als betaler’ is mogelijk voor je te bestellen doch niet vice versa als ontvanger.
Gelieve hiervoor … en je moet bellen naar ….. blablabla …“
Het visitekaartje werd nogmaals extreem opgegeven getoond, praktisch tegen het plexiglas geduwd zodat het direct groot
in het oog springend zonaal te betalen nummer, gekoppeld aan een 15 minuten prelude en fugue in e-minor van
Sebastiaan Heindl, mij niet zou ontgaan, maar vereeuwigd werd in een wasem op het plexiglas..
Monotoon vervolgend werd mij erop gewezen dat ik diende te bellen naar het opgegeven nummer te Bxl. en exact diende
door te geven wat ik verlangde. Ik moest er tevens goed op letten dat ik de juiste gegevens doorgaf zodat ze het aan de
overkant goed begrepen zouden hebben want het wilde daar soms wel eens verkeerd lopen.
‘Pffft, … oeh … ahh …’ Ik hield me rustig met de olympische kalmtegedachte op de achtergrond. In een lava met
caleidoscopische spectrum wist en voelde ik het aankomen dat het hier weleens verkeerd zou kunnen aflopen.
Ik vroeg, misschien iets té beleefd, of ik mijn ID kaart terug kon krijgen,… , deed na het ontvangen dezer met bijbehorend
visitekaartje een perfecte rechts – rechts en deponeerde alles, behalve mijn ID kaart, in het daartoe voorziene
vuilnismandje. Buiten een perfecte blue sky en stralende zon, whow…….
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Natuurwandeling te Waardamme - zondag 15 augustus 2021.
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Onder de noemer en meegedeeld in ons vorige tijdschriftje – 1° natuurwandeling – vond
deze plaats te Waardamme.
In feite was het onze tweede wandeling die door onze sec. Jan werd georganiseerd.
Rond 09.30 uur verzamelden een 18-tal wandelaars om de zeer mooie wandelroute,
“Kampveldroute” genaamd, te bewandelen.
Onder een mooie hemel en in een gezellige sfeer genoten de wandelaars van de mooie
omgeving die hen over een 10-tal km doorgeen een bebost rijke omgeving leidde.
De after-wandeling werd gehouden in een nabijgelegen taverne waar uitgebreid werd
nagepraat.
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Teksteditie : Danny Lams

Wandeling in de Westhoek – De Panne op zo. 12 sept. 2021
Voor deze wandeling verzamelden de deelnemers zich aan het Natuureducatief Centrum
in De Panne. In dit uiterst westelijk hoekje van België, geprangd tussen De Panne en de
Franse grens strekt zich een imposant duinenreservaat uit.
Het is het grootst aaneengesloten duinengebied van België te midden van een
340 ha groot Vlaams natuurreservaat.
De weergoden waren ons opnieuw uitermate zeer gunstig gezind.
Wij, als wandelaars, konden in dit prachtige decor de verschillende aspecten van zo’n
gebied bewonderen. Onze eenrichting lusvormige 10,5 km lange “ Westhoek ”
wandelroute doorkruiste afwisselend duinruggen, grasland en bos.
Via het duinenbos, langs de zeewering en het mulle zand van de verstuivingsgebieden maakten we de lus rond en bereikten we opnieuw ons RV punt.
Een prachtige dag dat we samen zacht hellend met de nodige zweetdruppels hebben
doorgebracht.
Op het einde kon nog een bezoek gebracht worden aan het bezoekerscentrum wat
sommigen nog hebben gedaan.
Opnieuw voor onze initiatiefnemer, sec. Jan, onze dank.
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Teksteditie : Danny Lams
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Wie van de drie ???
Ons zo vertrouwd beeldje, een gebeitelde illustratie, een waardig monument. Voor immer
in ons geheugen gegrift, geboetseerd en onaantastbaar. Duizenden hebben het bezocht en
zij die ervoor stonden werden stil en sloten eventjes de ogen. Het moet er toendertijd
zeer donker zijn geweest, toen in Lochaber, Achnacarry, toen in de homeland of the
Camerone Clan.

Op de foto 5 onzer leden nog in een covid- loos 2018.

Het monument kijkt uit richting Ben Nevis, waakt als zichzelf zijnde, over de omgeving
waar in 1942 “ de ancien botinnekes ” hun felle ‘groene’ moesten verdienen.
Velen hebben OTA (Otterburn Training Area) in al zijn facetten mogen ervaren. Velen zijn
ons voorafgegaan en velen zullen nog in de toekomst de ‘cattle grid’ leren kennen.
Echter kan ik nu en maak ik nu hier terloops van de gelegenheid gebruik om op een
subtiele manier een vingerwijzing te geven dat op de R&R (rest & recreation) “ Rose Street ”
te Edinburgh en “ Tiffanys “ te Newcastle toen weliswaar welkom waren doch dat een
peiler van onze heritage welbeschouwd op een niet onoverbrugbare afstand lag.
Door het lezen van enkele artikels aangaande de constructie van het monument (1951)
viel het me op dat de naamgeving van zij die model voor de gesculpteerden hadden
gestaan uiteenlopend en verschillend waren. Internet met de Sherlock Holmes loep
viserend wordt het kluwen aan namen steeds ingewikkelder.
Zonder afbreuk te willen doen aan de inhoud, vorm en intentie wordt hierbij aan de
gevonden en vermelde bronnen de echtheid niet betwist maar louter meegegeven.
Hopelijk krijgt ons clubblad hierop een positief aanvullende reactie waardoor we meer
duidelijkheid krijgen op zij die “met een ‘cap comfort “voor eeuwig United We Conquer“
als fundament hebben.
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Enkele geconsulteerde bronnen laten ons kennis maken met een volledige sectie namen.
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Bron : Wikipedia :
De soldaat vooraan stelt de commando ‘Jack Lewington’ voor. Jack (gunner, troop A,
4°Commando) was later in zijn leven menigmaal aanwezig op herdenkingen aan het
monument. De beide andere commando’s worden vermeld als ‘Frank Nicholls’ (zonder
rang) en ‘Sidney Hewlett’ (1°Commando). Deze laatste zou de RSM (Regimental Sergeant
Major) geweest zijn.

Bron: Commando Veterans Archive ( forum.commandoveterans.org ) :

In deze link worden Jack Lewington en Frank Nicholls opnieuw vernoemd maar aan de
derde commando wordt nu “ Patrick Hynan “ gekoppeld.
Uiteraard lokt een forum verschillende reacties los waardoor namen geclaimd worden als
zijde één van de voorgestelde beeltenissen.
George Dowse (N°11 Commando) en William Moore worden hier genoemd.

Bron : WW2Talk ( https://ww2talk.com ) :

In deze link wordt verwezen naar een artikel dewelke woordelijk werd gepubliceerd door
eerder vernoemde Commando Jack lewington waarin hij verklaart dat hij tezamen met
‘Jock More’ en ‘Taff Jones’ op het einde van de oorlog door de RSM van Winchester
Barracks werd aangeduid om zich langs alle kanten in full ops te laten fotograferen.

Bron : fortwilliam.co.uk :

Hier worden enkel de namen Jack Lewington en Frank Nicholls vernoemd.

Bron : outdooractive.com en dribble.com :

Idem aan de Veterans Association : Jack Lewington, Frank Nicholls en Patrick Hynan.

Bron : flickr.com :

Een reactie op de beschrijving dat ‘Frank Nicholls met nog 2 steeds niet gekende namen,
…’ beweert dat een zekere ‘James Colston Cecil’ een van de onbekenden zou zijn.
Vele toeristische en historische sites, zelfs Australische, Poolse en Italiaanse sites nemen
al of niet willekeurig elkaars gegevens over zonder bronvermelding. Zodoende wordt de
verwarring wereldwijd steeds groter. Anno 2021 is het moeilijk te geloven dat hier geen
sluitend document of passage gekend is. Misschien ligt het antwoord binnen ons eigen
Commando museum ; we zullen de vraag zeker stellen.
Niettemin zijn vernoemde Jack Lewington, Frank Nicholls, Sidney Hewlett, Patrick Hynan,
George Dowse, William Moore, Jock More, Taff Jones, James Colston Cecil, … waardige
ambassadeurs in hun uitstraling.
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Teksteditie : Luc Geerolf
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◙ Gedenkkassei
Gedenkkassei, ook bekend als ‘struikelsteen’, ‘ stolpersteine’, ‘stroffelstiennen’ of ‘pavés
de mémoire’ genoemd.

Misschien hebben sommigen onder jullie reeds in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (270), Vlaanderen (86)
en Wallonië (34) in het voetpad een struikelsteen gepasseerd.
Ze zijn een ontwerp en project van de Duitse kunstenaar Gunther Demnig en zijn verspreid over geheel
Europa als fysiek monument ter nagedachtenis van slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Deze
gedenktekens worden aangebracht in het trottoir voor de voormalige woonhuizen van de mensen die door
de nazi’s werden verdreven, gedeporteerd en vermoord. De meeste van deze gedenksteentjes zijn niet
enkel meer geplaatst ter nagedachtenis van Joodse slachtoffers van de Holocaust maar herinneren ook
aan allen die gruwelijk hebben geleden onder het nazibewind.
Hoe Demnig aan de naam Stolpersteine is gekomen weet hij zelf niet meer, maar hij citeert met
instemming een scholier "Man fällt nicht über die Stolpersteine, du stolperst mit dem Kopf und dem Herzen"
(men valt niet over de Stolpersteine, je struikelt met je hoofd en je hart).
De stenen zijn van beton. Op de kop van 10 x 10 cm zit een messing plaatje, waarin de naam,
geboortedatum, deportatiedatum, plaats en datum van het overlijden zijn gestanst.
Tot 2009 werden er in België reeds 390 stenen geplaatst (in West-Vlaanderen tot op heden niet gekend of
ontbrekend).
Exacte cijfers zijn bij het huidig schrijven van dit artikel niet gekend. Daar de stenen op openbaar domein
geplaatst worden dienen de aanvragen uiteraard aan veel voorwaarden te voldoen als tevens dient het
dossier van het slachtoffer volledig correct te zijn.

ANPCV Oostende

Teksteditie : L.Geerolf
Bronnen : divers
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Memorail Event

RED BEAN 2022

Beste leden, beste lezers, beste vrijwilligers, beste deelnemers.
Na een jaar van stand – by zijn we reeds druk in de running met de voorbereiding en
organisatie van ons jaarlijkse event “ Red Bean “ mars – plechtigheid en BBQ.
Dit voor de tiende editie. Noteer deze alvast in jullie agenda voor 27-28-29 mei 2022.
We hopen niet, maar rekenen terug op jullie aanwezigheid na twee stand –by !
Uiteraard dienen opnieuw bruggen gebouwd te worden, afspraken gemaakt te
worden, héél véél werk verzet te worden waarbij we hopen dat bij het leggen van de
puzzle -stukken er géén ongunstige wind door de kamer raast.

Beste leden,
Jammerlijk genoeg hebben we van de inrichtende organisatie
van deze prachtige mars, dewelke jaarlijks doorging in de
maand februari, het nieuws ontvangen dat de mars ook in 2022
niet zal doorgaan omwille van de coronapreventie.

ANPCV Oostende
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Najaarsoefening 2021 in de Ardennen : 1-2 & 3 oktober.
Initiatiefrijk werd er opnieuw door onze sec. Jan een najaar oefening ingericht. Gelet op
de talrijke moeilijkheden om in onze streek van Oostende een geschikt onderkomen en
terrein te vinden werd geopteerd voor een heel andere omgeving. De Belgische Ardennen.
Inderdaad, misschien een gok, maar gelet op het aantal deelnemers aan onze vorige
najaarsoefeningen, de herdenkingsmarsen van het 101ste & 82ste Airborne en de
wintertocht te Nafraiture dachten wij toch rekening te moeten en te kunnen houden met
een strikt minimum van een 10-tal deelnemers. Enkel de gevaccineerde deelnemers uit
onze vereniging werden toegelaten gezien wij nog worstelden met de Corona dreiging.
Het terrein werd gekozen in de vallei van de rivier “de Aisne” met een onderkomen op
een kasteel “Le Noirbroka” in Villers-Saint-Gertrude. Dit gebouw was tot een divers aan
vakantiewooneenheden omgebouwd en bleef betaalbaar voor een 10-tal personen. Het
bood ons een heel comfortabel verblijf in een hele mooie omgeving.
De inschrijvingen kwamen echter niet zo vlot als gehoopt en op vrijdag 1 oktober
verzamelen wij ons in het basiskamp met slechts 8 personen. De sfeer was er zeker niet
minder om.
Rond 21.00 uur werd de briefing gegeven met de eerste opdracht.
Zaterdagmorgen, na het morgenmaal en het klaar maken van het lunchpakket, was de
start voor de kaartleesoefening met zoekopdrachten en het testen van de kennis. De
weergoden waren ons zeer goed gezind en het landschap toonde zijn mooiste kant. De
jagers strooiden wat roet in het eten maar het bracht ons zeker niet uit onze humeur.
Deze prachtige dag werd afgesloten met een BBQ wat na
een dagje stappen overheerlijk kan smaken.
Zondagmorgen was het andere koek betreffende het weer, zodat de geplande
buitenactiviteit moest worden afgelast. Helemaal niet zo erg voor de deelnemers maar
wel een teleurstelling voor Jan die hierin heel wat werk had gestoken ter voorbereiding.
Tegen de middag had ieder zijn bagage ingeladen en werd vertrokken richting
homestede.
Dit soort samenzijn met een activiteit is zeker voor herhaling vatbaar maar de locatie is
misschien te herbekijken. De opmerking is gevallen dat de afstand sommigen heeft
afgeschrikt. Dus terug werk aan de winkel voor de volgende editie.
Maar zeker een dikke proficiat aan onze sec. Jan voor het realiseren ervan !

ANPCV Oostende

Teksteditie : Danny Lams
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Herdenkingen -- Plechtigheden
Door de versoepelde coronamaatregelen in de maanden september & oktober werden
verschillende herdenkingen en plechtigheden opnieuw georganiseerd.
Een gezamenlijk initiatief van Defensie en het ‘War Heritage Institute‘ (WHI) besteedde
dit jaar aandacht aan de soldaten van de Belgische strijdkrachten die hun ultieme offer
brachten ten dienste van de Natie tijdens de Korea-oorlog.
Deze herdenkingen konden echter maar laat op dit jaar doorgaan. Ook op deze
plechtigheden waren wij uitgesproken soms de enige aanwezigen als vaderlandslievende
vereniging wat bijzonder op prijs werd gesteld door de inrichtende comités en de
respectievelijke stads - of gemeentebesturen.
Bedankt aan al de aanwezige leden voor hun inzet en deelname op de verschillend
plechtigheden.
Op onze Facebookpagina werden er door Marc Vindevogel, onze fotograaf ter plaatse en
onze moderator FB, verschillende links geplaatst waarin de fotoreportages kunnen
bekeken worden.

Korea-dag 13 okt. 2021 te Oostende

ANPCV Oostende

Hieronder een fotografisch overzicht.

15

ANPCV Oostende

Korea-dag 13 oktober te Stene
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Korea-dag 13 oktober 2021 te Lampernisse - Diksmuide

Herdenking wapenstilstand W.O.1 te Aartrijke 7 nov. 2021

ANPCV Oostende

Heldenhuldiging 1 november 2021 te Oostende
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Herdenking wapenstilstand van W.O.1 te Oostende op 11 nov. 2021
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Dag van de Dynastie te Oostende op 15 nov. 2021
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Korea-dag te Oudenburg – Ettelgem op 21 nov. 2021
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Ronald Provoost
◦ 26 / 04 / 1942
† 24 / 09 / 2021

René De Bondt
◦ 22 / 03 / 1944
† 23 / 08 / 2021

Francois Hoornaert

ANPCV Oostende

◦ 22 / 11 / 1951
† 09 / 09 / 2021
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Soft landings !

Het zijn vaak kleine dingen die in onze herinnering zullen blijven,
Kleine dingen dewelke we nog dikwijls zullen aanhalen,
Kleine dingen die ons nog steeds zullen doen glimlachen.

Drink DE LEKKER BIEREN
Primus – Jupiler – Stella

BVBA BIERHANDEL
Opstaele

ANPCV Oostende

Brugsesteenweg 47 8450 Bredene (naast Hubo)
Tel. 059 70 18 94
Fax. 059 51 56 85

21

Woordje penningmeester,

Beste leden,
2021, een jaar van hoop, een jaar van zeer korte acties, een jaar van veel
“ stand-by “ en een jaar van vele “ cancelled “.
Niettemin voor ieder de volle overtuiging dat 2022 “ terug anders “ moet !
“ Terug anders … “ het zou kunnen betekenen “ zoals vroeger … “ of het
zou ook kunnen betekenen “ zoals vroeger maar nu met een nieuw modieus kleedje “.
Hoe het ook zal geschieden is nog een beetje afwachten maar met 2022 in zicht dienen
wij ons wel te focussen om jullie allemaal weer op de spronglijst te kunnen plaatsen voor
de lichting 2022.
Als club rekenen we niet enkel alleen op jullie lidmaatschap maar hopen uiteraard op
jullie aanwezigheid voor een opnieuw gevulde jaarkalender met vertrouwde
plechtigheden, maaltijden, gezellige samenkomsten, een reisje en tal van “ herinner je
ze nog …. “
Zeer zeker zal onze kalender nog steeds beïnvloed worden door het Covid – 19 draaiboek.
Huidig lidjaar 2021 hebben we een (25-tal leden ~ niet min …) terugval gezien doorheen
het ledenbestand.
Misschien aannemelijk voor sommigen om hun lidmaatschap in defensief te plaatsen
doorheen een lidmaatschapsjaar van “ niets, nul, nadda, nougat bollen , …, “.
Onbegrijpelijk en moeilijk aanneembaar voor ons als bestuur die proberen het beste
ervan te maken, arbeidsintensief meerdere initiatieven te hebben uitgewerkt dewelke
gevolgd werden door cancelled, …, om onze club doorheen deze tijden van bizarre,
minder tastbare verenigingsleven te navigeren.
Zoals ieder jaar herhaal, en herhaal ik hier mijn enige poëzietalent ….

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 jaar. We hopen dan ook uiteraard jullie lidmaatschap in 2022 opnieuw voltallig te
kunnen aanvinken.
Lidgelden 2022 : 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 + Vnaam, soort lidmaatschap + 2022.

ANPCV Oostende

Niet-leden, steunend lid - familie en/of vrienden kunnen geen aanspraak maken op één
of ander voorrecht of reductie bij deelname aan een evenement tenzij anders vermeld.
De lidkaarten 2022 zullen in het geval dat we nog steeds niet in de mogelijkheid zijn om leden te
ontvangen in het clublokaal jullie toegestuurd worden tezamen met de volgende editie van ons
clubblad. ( ± april 2022 )
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Luc Geerolf

Andere bladzijde,

Het is niet mijn gewoonte een tweede pagina op te offeren doch evenzeer als de voorgaande bladzijde
is ook onderstaand schrijven uitermate van belang voor onze club.
Jarenlang heb ik de functie van penningmeester ingevuld en de eisen dewelke aan dit mandaat gesteld
werden naar behoren en ieders voldoening uitgevoerd. Actief en ondernemend in de organisatie van
diverse evenementen, evenals redactioneel medewerker van ons clubblad, behoren tot een takenpakket
dewelke niet mogen onderschat worden.
Echter biedt zich een volgend project aan. Een andere horizon dewelke wel enigszins werd verkend
tijdens mijn nu voorbije loopbaan maar tevens een uitdaging blijft waarop ik een hypotheek heb
genomen.
Het zou zonde zijn de nu ruim geboden tijd en mogelijkheden ongebruikt te laten liggen.
Evenzeer zoals de Voorzitter in zijn ‘woordje’ heeft vermeld is het stopzetten van een mandaat zeker
méér dan alleen maar het beëindigen van een werkverband waarbij een weloverwogen genomen
besluit niet over één nachtje ijs is gegaan. De club definitief verlaten doen we zeker niet. We
beschouwen het eerder als een demobilisatie van de ‘actieven‘ naar de ‘reserve’ waarbij geen sleutel
wordt weggegooid.
Ook 2022 blijft voor mij als penningmeester en medewerker een uitdaging om onze club doorheen de
sanitaire stop te navigeren, zij het dan soms op halve snelheid door geplande afwezigheden. 2023 is
echter ook voor mij de houdbaarheidsdatum.
Wat de redactie van ons clubblad betreft zoeken we wel met ingang 2022 een medewerker /
medewerkers (me and my pal) wiens pen, soms scherp, soms ludiek, inventief de personages,
kortverhalen, geschiedenis, realiteit en clubmomento op papier wil (len) zetten.
Eveneens zijn menig project (wall of fame, memorial van onze overleden clubleden, wedstrijd,
daguitstappen, smoefels en andere ...) niet begraven doch liggen nog steeds in de CQMS wachtend op
uitvoering. Ook hierin ligt een uitdaging in het opnemen van een actieve rol.
Uiteraard zullen effectieve leden die zich geroepen voelen volledig bijgestaan worden in de diverse
toepassingen en diversiteit van deze materies binnen onze club.
Zeer zeker dank ik iedereen in het voorbije jaar voor het literaire en monetaire vertrouwen en wens
jullie allen en jullie dierbaren een fijne kerst en een goede gezondheid toe.
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Luc Geerolf
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-- Stand by kalender 2022 -Voor ons als bestuur is dit voorlopig een zeer moeilijke bladzijde om te publiceren daar er
bij het ter perse gaan van deze editie nog teveel perspectieven en agendapunten volledig
bepaald zullen worden door het ‘ vuil vieze woord ‘ dat ons en de volledige samenleving
in zijn ban houdt.
Onnodig om nu voor de geplande evenementen reeds veel details mee te geven.
҉ Algemene Ledenvergadering met nieuwjaarsreceptie : Is zeer kortbij en wordt
opgevolgd. Indien ook deze datum gecanceld moet worden zal het verslag van de AV
volgens onze kanalen digitaal en schriftelijk verspreid worden. Eveneens zal dan ook bij
extremis géén verkiezing gehouden worden en zal het huidige bestuur de lopende
mandaten verder blijven uitoefenen tot er zich een gezondere mogelijkheid aanbiedt.
Let wel : 2022 is het laatste jaar dat de huidige voorzitter en penningmeester hun
mandaten willen en zullen verder zetten. Voor 2023 wordt hierbij nogmaals noodzakelijk
een oproep gelanceerd tot kandidatuurstelling voor deze functies.
Zie ook “ Het woordje van de voorzitter/penningmeester “.
҉ Plechtigheid “ Beauprez “ 2022 : Uiteraard zullen we ons best doen buiten de
herdenking op de begraafplaats deze plechtigheid in ons lokaal een passende aansluiting
te bieden.
҉ Voorlopig geplande agenda 2022 ~ ANPCV Oostende
JANUARI :

zaterdag 8 : Grote opkuis van ons clublokaal. Vrijwilligers gevraagd.
zondag 16 : Algemene Ledenvergadering (AV) + drink op het nieuwe jaar.

MAART :

zaterdag 12 : Dag Lt Beauprez.

APRIL :

donderdag 7 : Veteranendag te Oostende.
zaterdag 16 : ( onder voorbehoud ANPCV Nationaal ) Clubuitstap + Last Post Ieper.

MEI :

zaterdag : ( onder voorbehoud SAS) Plechtigheid te Kortrijk SAS / SOE.
zondag 8 : Plechtigheid V- dag te Oostende ( einde WO II ).
zaterdag 28 : Evenement Red Bean Mars – Remember Kolwezi 1978.

JUNI :

zaterdag 18 : ( onder voorbehoud ) Plechtigheid “ Sluizen “ Menen.

JULI :

donderdag 21 : Nationale Feestdag te Oostende.

AUGUSTUS : vrijdag 5 : Clubuitstap ( concept voorgaande edities )
donderdag 25 ( ??? ) : Forelvissen te Aalter
SEPTEMBER: vrijdag 9 : ( Onder voorbehoud ANPCV Brabant ) Clubdeelname : Plechtigheid
Me And My Pal.
????? : Sint Michaëlviering te Bxl. Nog te bevestigen Ntl. .

ANPCV Oostende

OKTOBER :
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14 – 15 – 16 : Najaarsoefening ANPCV Oostende.

NOVEMBER : dinsdag 1 : Walcheren ( Ndl ) Westkapelle – Domburg.
dinsdag 1 : Heldenhulde – plechtigheid te Oostende.
zondag 6 : Plechtigheid wapenstilstand WO I te Aartrijke.
donderdag 11 : Plechtigheid wapenstilstand WO I te Oostende.
maandag 15 : Plechtigheid Koningsdag te Oostende.
zondag 20 : Korpsmaal ANPCV Oostende.
DECEMBER : zondag 4 : AV Algemene Ledenvergadering ANPCV Oostende in clublokaal.
zaterdag 10 : Clubdeelname 101 Airborne mars te Bastogne.
vrijdag 23 : Kerstavondwandeling ANPCV Oostende te Oostende gevolgd door
broodjesmaal / hotdogs in clublokaal voor deelnemers.
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Interesse … neem
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“” Good old days “”
I wish somebody would have told me. Some day, these will be the good old days …..
All those moments you won’t forget. You'll miss the magic of these good old days …..

ANPCV Oostende

Pure nostalgie, neen hoor ! Onderstaande foto’s zijn géén “ momenten “ maar
“ monumenten “. Ze staan op de toekomstagenda.
Ze komen zeker terug en we zullen ze samen beleven !!!!
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~ ~ United we share in sadness, happiness and friendship ~ ~
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Onze beste wensen voor een gezond en hoopvol 2022

