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Beste Para-Commando’s
Beste Sympathisanten,
In de maand maart van dit jaar zijn wij gestart met het op zondag openstellen van ons
lokaal zodat wij elkaar terug kunnen ontmoeten voor een gezellige babbel.
Tot zover gaat alles goed en is Corona geen spelbreker meer.
Ik denk dat wij deze periode stilaan achter ons kunnen laten en wij ons focussen naar de
toekomst.
Ik zie dat onze leden ook terug stilaan de weg terug vinden naar onze activiteiten en de
plechtigheden.
Covid heeft grote gaten geslagen in onze gelederen en ik hoop dat deze zullen aangevuld
worden met nieuw bloed.
Onze secretaris en penningmeester zijn druk bezig met de voorbereiding van de komende
activiteiten en herdenkingen zoals onze najaar oefening, herdenkingsdag te Walcheren
(Nederland), de daguitstap, onze korpsmaal, enz…
Voor de herdenkingsdag te Westkapelle en Domburg (Walcheren) heeft het bestuur beslist,
voor dit jaar, geen autocar in te huren. Gelet op het deelnemersveld naar de nationale
statutaire vergadering te Brussel en het deelnemersveld naar de opendeurdag te MarcheLes-Dames, vrezen wij niet voldoende deelnemers te hebben waardoor de prijs voor deze
dag niet haalbaar wordt. Alles is serieus duurder geworden maar het moet nog betaalbaar
blijven.
Aan hand van het aantal inschrijvingen voor deze herdenking zullen wij kleine busjes huren,
bij gevolg vraag ik aan de geïnteresseerden om niet tot het einde te wachten om jullie in
te schrijven en zeker de uiterste datum van inschrijving zeker te respecteren want er is
nog een hoop werk te verrichten na deze datum.
Dit is eveneens zo voor onze daguitstap maar voor deze uitstap zullen wij een autocar
huren. Voor meer info voor dit alles, zie verder in ons blad.

Ik wens jullie allen nog een goede gezondheid en tot in ons clublokaal of een plechtigheid/
activiteit.
Mijn Para-Commando groeten.
Danny Lams
Voorzitter
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In ons vorige uitgave (2022-1) heb ik jullie op de hoogte gebracht dat deze uitgave wel eens
de laatste zou kunnen zijn in deze vorm. Dit opdat onze penningmeester niet meer in de
mogelijkheid verkeerd om het samen te stellen.
Een effectief lid van onze vereniging en door velen bekend als onze fotograaf van dienst en
lid van onze werkgroep, Marc Vindevogel, heeft zich kandidaat gesteld deze taak op zich
te nemen. Een taak dat hij bij zijn vele andere taken neemt.
Mijn bijzondere dank aan Luc Geerolf voor zijn inzet in het verleden en mijn bijzondere
dank aan Marc om het mogelijk te maken dat wij nog steeds kunnen genieten van ons
vertrouwd tijdschriftje wat intussen al de 37 ste uitgave is.
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Een dagje forelvissen in clubverband

ANPCV Oostende

Beste Paracommando’s , Sympathisanten, Steunende
leden en familie van de ANPCV Oostende – Kust en
Hinterland.
Wij als club hebben de forel visput, t’ Vijverhof te Aalter
(Biezemveldstraat 47) weeral kunnen afhuren om samen
rustig forellen te vangen volgens ons eigen vermogen en
kunnen in clubverband. De visput is ter onze beschikking gesteld op donderdag 18 augustus 2022.
Wat wordt er van ons als deelnemer verwacht:
- We kunnen vissen vanaf 0800h tot 1800h (RV op de parking om 0730h – 0800h)
- De prijs per deelnemer bedraagt 20 euro (bij aankomst te betalen aan de SEC - Jan). Het domein is
alleen ter onze beschikking. We kunnen met 15 vissers voor deze activiteit deelnemen (maximum
om rustig te vissen). Bij aanvang van het vissen wordt er door de eigenaar 39 kg zalmforellen (15
vissers) bij gegooid in de visvijver (waar reeds vele forellen inzitten) waar wij getuige van zijn.
- Het gebruik van het aantal hengels is onbeperkt om te vissen.
- Er mag maar met 1 haak per hengel (geen driehaak) gevist worden, zowel Slepend vissen of met de
Dobber.
- Er kunnen geen hengels gehuurd worden. Heb je geen hengel en/of molen, even lenen bij vrienden
of kennissen of 2de hands of de rommelmarkt. Via leden kan er misschien een hengel geleend
worden (voordien vragen aan de SEC).
- Nog nooit gevist op forel: Geen probleem ter plaatse zijn er clubleden dit u graag helpen , tips geven
of de lijn helpen maken of herstellen zodat het een aangename dag wordt.
- Op het terrein kunt u de wagen kwijt op de privéparking (gelieve de wagens dicht bij elkaar te
parkeren gezien de beperkte ruimte van de parking).
- Voorzieningen: Kantine, overdekt terras, wc. De kantine zal de ganse dag open blijven waar we een
natte kunnen nuttigen (op eigen kosten).
- Zorg voor eigen middelen (bv: plooistoeltje, regen kledij, eten, drinken, plastiek zak om gevangen
vissen in te stoppen of emmer),aas (kunstaas kan ook via de SEC voordien besteld worden indien
gewenst).
- We houden tijdens het vissen het terrein proper.
- Er mogen zoveel forellen gevangen worden als u kunt vangen en deze mogen mee naar huis
genomen worden. Ik verzeker je dat ieder naar huis zal gaan met forellen.
- Er mag maar enkel op forel gevist worden, kapers(die de put proper houden) moeten voorzichtig
terug gegooid worden indien deze aan de haak hangen.
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Veel visgenot en een goede vangst toegewenst.
Namens het bestuur ANPCV Oostende – Kust en Hinterland
De SEC. BOSTYN Jan.
Gsm: 0491 255701
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Opendeur SCHAFFEN 26/08/2022
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Alfons VAN DER MAELEN
°12/04/1930
†7/01/2022

Raymond HOLVOET
°13/08/1942
†2/06/2022
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Roger NAERT
°13/10/1943
†14/04/2022
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Hier kan ook uw
advertentie nog
worden
bijgeplaatst…
Interesse … neem
contact op met
iemand van het
bestuur!
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Na 2 jaar van corona konden we dit jaar opnieuw onze herdenkingsmars
“Operation Red Bean – Remember Kolwezi 1978” voor de 11de maal
organiseren. Terug konden we massaal
rekenen op de vrijwillige steun van onze leden – medewerkers. Ondanks hun
(voor velen) gezegende leeftijd kregen we het weeral voor elkaar. Sleuren,
inladen, uitladen, zaal opbouwen, zaal afbouwen, tenten op en af breken,
parcours pijlen plaatsen en ophalen, RBM bar op en af bouwen, optocht
organiseren, BBQ regelen enz. Kortom alles doen om het succes van deze
Red Bean Mars van 28 mei 2022 te laten welslagen.
Daarom heb ik als initiatienemer maar één woord voor jullie : Bedankt!
De weergoden waren ons gunstig gezind en kon dit doorgaan op een zonnige dag.
Het deelnemersveld was merkelijk minder geworden door de 2 jaar afwezigheid door de corona.
Maar “Never surrender” is onze leuze. Daarom proberen we ieder jaar deze reünie tussen Kolwezi –
veteranen, paracommando’s en expats van toen te laten doorgaan.
De dankbaarheid van sommige “Expats” families uit
Kolwezi (anno 1978), was ook dit jaar aanwezig op
onze RBM. Leden van destijds geredde Belgische
families Solier en Ferreira, toonden hun
dankbaarheid door aanwezig te zijn in ons basiskamp,
zaal ’t Bosjoenck en tevens hun respect te tonen
tijdens de plechtigheid en receptie op het Stadhuis
van Oostende. Tijdens de optocht en de plechtigheid
konden we Bart Tommelein, burgemeester Stad
Oostende en leden van het schepencollege
verwelkomen, de Provincie Cdt, Kapt.-Ter-Zee SBH Philippe DE COCK, Kol.– SBH Wim DENOLF (Special
Operations Regiment), Kol. o r Peter PATTYN (VZ , Groepering Reserve Militairen West-Vl), Maj.
Gregory Bolle (Lu. M, - sec. NSB Aartrijke), Korvet Kapt. Filip CLAUWAERT (MCM school Oostende) en
nog vele ANPCV voorzitters en leden en niet te vergeten de “Kolwezi–
Veteranen”. Dit onder de muzikale begeleiding van de Harmonie Van Het
Spoor Oostende en optocht/peloton oversten Armand PANESI en Noel
MAES, vooraf gegaan door een gewapende (airsoft) Ilitis jeep met leden van
ANPCV Dendermonde, de optocht verliep vlekkeloos. Wel hadden sommige
ouderen het wat moeilijker om de cadans van de optocht aan te houden,
ondanks dit, wilden zij zeker dit gebeuren niet missen. Respect mannen!
Kortom: Iedereen had er van genoten, ongeacht hun deelname of
aanwezigheid tijdens de RBM 2022. Daarom kijken we nu reeds uit naar de
volgende editie van 2023, 45 ste verjaardag van deze Gewapende
Humanitaire reddingsoperatie Kolwezi.
De SEC. Jan.
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Herdenkingsmars “Operation Red Bean – Remember Kolwezi 1978”
Van 28 mei 2022 te Oostende
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Nationale Feestdag 21-07-2022
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Naar jaarlijkse gewoonte verzamelt de ANPCV Oostende – Kust en Hinterland zijn troepen tot
deelname aan hun club “Najaar oefening 2022”. Deze maal blijven we in de provincie West Vlaanderen, met name in de Westhoek. Een allround veld -en kaartleesoefening (16 km in 2 delen:
voormiddag/namiddag) voor alle leeftijden. Diverse kleine proeven, trucs en weetjes met een
paracommando tintje. Rode draad “Z“ in het kader van de SAS/SOE agent met codenaam: RABUCO.
Wanneer: Van vrijdagavond 14 okt. (om 1900h) tot zondag middag 16 okt. (1100h).
Briefing en ploegensamenstelling op vrijdag om 1915h (eerste proef om 2000h).
Basiskamp toegankelijk vanaf vrijdagavond 1700h.
Waar: Basiskamp ( vakantiehoeve Valkenhof), Valkenstraat 7, Bulskamp / Veurne, 8630.Landelijke
gelegen kleine hoeve op het eind van een veldweg (eigendom van Patrick Oyaert, EFF lid). Daar is
parking voorzien voor de wagens.
Slapen: 4 kleine slaapkamers (1 of 2 persoonsbedden voor 8 personen), mogelijkheid
plaatsen eigen veldbed in huis of bijgebouw, mogelijkheid plaatsen eigen kleine tent in de tuin of
slapen in wagen. Eigen slaapzak meebrengen. Geen slijkbottines in huis.
Accommodatie: 1 WC + 1 Douche cel, ingerichte keuken, living, terras, tuin en bijgebouwen.
Deelnemers: Alle ANPCV Oostende – Kust en Hinterland leden ( EFF – Cad – SYM – STEUN).
Maximum 18 deelnemers.
Prijs : 30,00€ per persoon (ongeacht slapen of niet).
Inbegrepen: 2 x overnachten, 2 x ontbijt, oefening, BBQ (wij zorgen voor de vuren, groenten, sausen
en jullie voor eigen vlees - frigo beschikbaar).
Dranken: Een kleine club bar zal aanwezig zijn.
Eten: Avondmaal vrijdag (zelf te voorzien), lunchpakket (zat.) tijdens oefening (zelf te
voorzien). Er zal altijd gratis koffie zijn in het basiskamp.
Ploegen: Ploegen van 2 personen (de SAS/SOE agenten).
Meenemen per ploeg: Rugzakje, kompas, pen, papier, plastiek zakje, koortje, verrekijker,
veiligheidsbril.
Kledij: Veldkledij ANPCV + baret (geen Full Camouflage), regenkledij, wandelschoenen.
Inschrijvingen: Vóór maandag 3 oktober 2022.
Te storten op clubrekening BE 78 0001 4934 0186 of te betalen aan de SEC.
Vermelden: Naam deelnemer NJROEF 2022, slaap voorkeur.
Vlug inschrijven is de boodschap, plaatsen zijn beperkt.
We hopen jullie te mogen begroeten op dit clubevenement. Deelnemen is belangrijker dan winnen.
Het Bestuur ANPCV Oostende – Kust en Hinterland

ANPCV Oostende

Najaar oefening ANPCV Oostende – Kust en Hinterland 2022
Vr 14 – Za 15 – Zo 16 Oktober , Bulskamp / Veurne
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Walcheren 1/11/2022
Het bestuur is nog volop bezig met de organisatie, we beschikken nog niet over alle elementen nodig
om het programma samen te stellen. Iedereen zal zo snel mogelijk op de hoogte gebracht worden
via de beschikbare media kanalen en /of een nieuwsbrief via mail/post.
Gelieve deze datum wel vast te pinnen in jullie agenda, ter info de club bar gesloten op 1/11/2022!

Stad Oostende nodigt ons allen uit op :
Vrijdag 11 november 2022 : Herdenking Wapenstilstand WO I.
Programma:
09.45 Hr Verzameling aan
de kerk St.Petrus en
Paulus.
10.00 Hr Eucharistie
viering.
11.00 Hr Groet aan de
Geallieerde vaandels
11.15 Hr Optocht naar het
stedelijk monument.
11.20 Hr Optocht naar het
stadhuis.
11.45 Hr Ontvangst op het
stadhuis – toespraak –
receptie.
Bar club gesloten
Dinsdag 15 november 2022: Koningsdag – Te Deum
Programma:
10.45 Hr
Verzameling aan het
Atheneum -Rogierlaan

ANPCV Oostende

11.00 Hr
Bloemenhulde aan het
monument Z.M. Koning
Leopold I
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11.30 Hr
Te Deum in kerk St. Petrus
en Paulus.
Bar club gesloten

Uitnodiging voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering
van de ANPCV Oostende – Kust en Hinterland.

De jaarlijkse Algemene leden Vergadering ANPCV Oostende – Kust en Hinterland vindt plaats op
zondag 4 december 2022 in ons clublokaal Dr. L. Colenstraat 8 te Oostende. De effectieve leden
kunnen indien ze dit wensen een punt van algemeen belang op de agenda laten plaatsen. Uiterlijk
vóór 4 november 2022 (1 kalendermaand) dienen deze punten schriftelijk bezorgd te worden aan
de secretaris Jan Bostyn.
Tevens zijn de bestuursfuncties (VZ – SEC – PM) jaarlijks herkiesbaar. Er werd reeds bekend
gemaakt door onze huidige Voorzitter LAMS Danny en onze huidige Penningmeester GEEROLF Luc,
dat zij definitief stoppen met hun mandaat als bestuurslid en onherroepelijk stoppen op het einde
van 2022 binnen het RUC (Regionaal Uitvoerend Comité).

Kandidaten voor een bestuursfunctie worden opgeroepen zich vóór 4 september 2022 (3
kalendermaanden) kenbaar te willen maken aan het huidige RUC bestuur. Kandidaturen dienen
binnen deze gestelde termijn schriftelijk ingediend te worden bij de regionale secretaris BOSTYN
Jan, Gouwelozestraat 43, 8400 Oostende. De kandidaturen worden door het huidige RUC
onderzocht. Ieder kandidaat moet een Effectief lid zijn met minstens 5 jaren ANPCV
lidmaatschap. Leden van het RUC mogen geen lid zijn van het NUC (Nationaal Uitvoerend Comité).
Op 4 november worden de kandidaten kenbaar gemaakt aan de leden.
Sympathisanten en Cadetten zijn uiteraard welkom op deze vergadering doch hebben geen inspraak
noch stemrecht. Echtgenotes of partners zijn niet toegelaten tijdens de AV (onze bar is open). Er is
deze dag mogelijkheid tot betaling van het lidgeld 2023 in de grote zaal tot uiterlijk 1045h.

ANPCV Oostende

Daardoor zoeken wij als club vervangers voor deze bestuursfuncties (VZ – SEC – PM).
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Programma AV :
- 1000h : Opening van het clublokaal voor de deelnemers en leden.
- 1045h : Einde betalingen lidgeld 2023.
- 1100h : Stipt opening van de Algemene Leden Vergadering.
Agenda:
-

-

Onthaal en woord door de Voorzitter / Secretaris.
Jaaroverzicht 2021 – 2022.
Controle door de Rekenkundige Commissarissen.
Financieel verslag 2021 – 2022 door de Penningmeester.
Te behandelen toegestuurde punten van Algemeen Belang.
Visie en toelichting 2023 ( VZ / SEC).
Ontslag RUC / verkiezing RUC / aanstelling bestuursleden 2023. Bij meerdere kandidaten
voor dezelfde bestuursfunctie gebeurt de stemming geheim (stembrief) in de zaal, anders
gewoon door handopsteking met telling.
Woord nieuwe intredende RUC leden 2023.
1230h: Einde Algemene Leden Vergadering ANPCV Oostende – Kust en Hinterland.

ANPCV Oostende

We hopen alle leden tijdens de Algemene Leden Vergadering te mogen begroeten.
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OPROEP VRIJWILLIGERS EVACUATIEOEFENING
STORM TIDE 2022
Iedere twee jaar organiseert de Belgische SOR ( Special Operation Regiment) een grote evacuatie
oefening, genaamd STORM TIDE. Deze oefening is vitaal voor het trainingsprogramma van het
regiment en is niet mogelijk zonder een uitgebreide burgerlijke en militaire samenwerking. Daarom
wordt onder ander aan de paracommando vriendenkringen deelname gevraagd. Majoor Jellen Koch,
de verantwoordelijke voor deze oefening, gelooft dat onze vriendenkringen een exclusieve rol
kunnen spelen dank zij onze ervaring in de militaire- en burgerwereld, in combinatie met een
volwassen benadering in crisis situaties. Zij begrijpen de complexiteit van het militaire, alsook de
vriendelijkheid die de burgers meestal nodig hebben. Met ons aan boord zou de graad van succes van
deze oefening sterk verhogen. Dit jaar wordt er nog een gijzeling oefening toegevoegd. Details van
deze oefeningen zullen eind augustus medegedeeld worden aan de deelnemers, maar het volgende
kunnen we al vrijgeven.
EVACUATIE Oefening:
Wanneer: De oefening loopt van 09 tot en met 16 september 2022, voor de deelnemers is er te kiezen
tussen 13 of 14 september, dus GEEN twee dagen!
Waar: basiskamp 3Bn Para Tielen. De oefening zelf zal zich voltrekken in de omgeving van de
gemeente Weelde.
Hoe: Briefing in Tielen met een scenario ( individueel of in groep ). Vervolgens worden we naar een
verzamelpunt gebracht om vandaar geëvacueerd te worden met verschillende soorten
transportmiddelen tot aan de kust. Daarna worden we naar Tielen terug gebracht om huiswaarts te
keren. Hou er rekening mee dat deelname = normale werkuren ruimschoots overschrijden.
Inschrijven voor dit scenario (evacuatie oefening) doe je bij Jordy.storms@mil.be met de info
hieronder beschreven (INSCHRIJVINGEN) en welke dag je wil deelnemen.
GIJZELING Oefening:
Majoor Koch doet een speciale oproep naar onze vriendenkringen om meerdere dagen mee te doen
aan een gijzeling scenario. Ongeveer 15 man wordt gevraagd. 3 zullen de rol van gijzelaars spelen en
de anderen de rol van gijzelnemers (rebellen) die de gijzelaars moeten bewaken. De militairen zullen
de actie voortdurend in de gaten houden (zelfs met drones) tot het moment geschikt is om de
gijzelaars te bevrijden. De rebellen mogen gepaste kledij dragen (als vagebond of zo) en worden
voorzien van gedemilitariseerde wapens. Dit scenario zal doorgaan in de kazerne van Arendonk. Wij
als deelnemer worden verwacht op zaterdag 10 september om 1600h voor de briefing.
Dit scenario zal zich afspelen in en rond een gebouw vanaf zondag 11 september in de ochtend
doorlopend tot en met dinsdag 13 september. Veldbedden worden voorzien, slaapzak zelf
meebrengen.

INSCHRIJVINGEN: Ten laatste woensdag 31 augustus 2022.
Informatie te verstrekken bij inschrijving: Naam, voornaam, geboortedatum, rijksregisternummer
( achterkant ID – Kaart) , GSM nummer, bloedgroep.
Ten slotte: Eten voor beide scenario’s wordt door Defensie voorzien .
Meebrengen: Aangepaste kledij aan de weersomstandigheden, identiteitskaart.
Dames ook welkom.

ANPCV Oostende

Inschrijven voor dit scenario doe je bij de secretaris van de ANPCV Antwerpen:
frank.eliaerts@telenet.be , met de info hieronder beschreven.
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Drink DE LEKKER BIEREN
Primus – Jupiler – Stella

ANPCV Oostende

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

~ ~ ~ Clubuitstap ~ ~ ~
Bezoek kerstmarkten te Arras (Fr) en Amiens (Fr)
Sinds 2019 is het geleden dat we nog een busreis – clubuitstap hebben georganiseerd. Dit
jaar nemen we opnieuw de draad op, maar in een winters tintje….
Zaterdag 17 december starten we de dag met een ontbijt in het clublokaal (grote zaal) om
08h30 om daarna om 10h00 richting Arras te vertrekken.
De stad Arras wordt omgetoverd tot CITE DE NOEL: de Grande Place, de Place des Héros,
de Place de la Gare en de Place d’Ipswich, waar overal verspreid de typische kerstchalets
zich in een sfeervolle omgeving bevinden. Vooral de mooi versierde gevels op de Grande
Place trekken de aandacht! Het is hier heerlijk vertoeven en genieten van ‘Kerst in
Frankrijk’.
Vrij middagmaal in ARRAS. In de late namiddag gaat het dan richting Amiens.
“Parfums d’Hiver“ – zoals de kerstmarkt in Amiens genoemd wordt, is goed voor 2 km en
meer dan 135 kraampjes, het is een echte sprookjeswereld waar men in ondergedompeld
wordt. Het hoogte- en orgelpunt van deze ‘kerstuitstap’ is om 19h30, waar we het
lichtspektakel, in prachtige kleuren, kunnen bewonderen op de kathedraal, voorzien van
de mooiste versieringen! Dit is het hoogtepunt van deze prachtige ‘KERSTUITSTAP’.
Praktisch

Inbegrepen in de prijs : ontbijt in de club - programma zoals hierboven beschreven - gids
voor de volle dag, vervoer met luxe autocar, voorzien van alle comfort.
Maximum aantal deelnemers 30 personen, voorrang strikt aan leden van de club, géén
reserveringslijst, betaald = deelname

ANPCV Oostende

Kostprijs per persoon : € 45,00
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‘OPERATIE MARKET GARDEN’ september 2019, 75 jaar later
In 2019 zijn wij vertrokken in Eindhoven om via Son – Sint-Oedenrode – Veghel – Eerde –
Grave – Nijmegen – Arnhem te bereiken. Toen werd besloten om Operatie Market Garden
75 jaar later mee te maken in 2019.
Wij zouden onze ‘CP’ terug 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 5-tal dagen onze operaties te kunnen uitvoeren. Het werden 5 dagen omdat het hotel
in die periode enkel totaal ‘Airborne’ pakketten ter beschikking stelde, weliswaar ontbijt
en avondmaal, 3 gangen diner, inbegrepen!
De maandagmorgen vroeg vertrokken om in de omgeving van Groningen een recce uit te
voeren ter voorbereiding van de Battle Field Tour 75 jaar later in 2020 voor de Belgische
SAS in Noord Holland. Daar we pas op donderdag verwacht werden in Arnhem zijn we een
2-tal dagen in Groningen gebleven.
De bevrijding van Groningen, ook wel slag om Groningen genoemd, vond plaats aan het
eind van de Tweede Wereldoorlog. Van 13 april tot 18 april werd er gestreden tussen
enerzijds Duitse Wehrmacht soldaten, Nederlandse en Belgische SS'ers en anderzijds de
gehele 2e Canadese infanteriedivisie.
De Duitse strategie was slecht en de verdedigers hadden nog nooit samen gevochten. De
Canadezen wilden de stad snel innemen om door te kunnen steken naar Delfzijl om deze
haven te openen voor voedselkonvooien om de uitgehongerde bevolking van WestNederland van voedsel te kunnen voorzien. Daarnaast kon zo de Eems worden afgesloten
om de nog altijd actieve Duitse U-boten te belemmeren nog langer de Eems te gebruiken
als uitvalsbasis.
De Canadezen hielpen het Tweede Britse Leger bij de bevrijdingstocht en bezetting van
nazi-Duitsland. Voor de Canadezen was de slag om Groningen een van de zwaarste
stadsgevechten van de bevrijding. Bij de bevrijding van Groningen waren ook ondergrondse
strijders van de Binnenlandse Strijdkrachten actief.
Na de strijd verklaarde de Canadian Provost Corps dat bij de slag om Groningen 95
officieren en 5.117 andere soldaten waren gevangengenomen. Ongeveer 2.000 soldaten
waren ontkomen naar Delfzijl. Uit een onderzoek uit 1951 bleek dat 130 Duitse soldaten
waren gedood. Ruim 40 Canadese soldaten werden gedood (in totaal 209 Canadese soldaten
werden gedood of verwond), terwijl ook 106 burgers om het leven kwamen. De grootste
schade in de stad werd toegebracht aan de noord- en oostwand van de Grote Markt, die na
de oorlog volledig werden herbouwd. In totaal werden ongeveer 270 gebouwen verwoest
of beschadigd.
Veel is er niet meer te zien van de oorlogsgruwel in Groningen, in het VVV kantoor kan je
veel bijkomende info ophalen betreffende deze gruwel. Voor de dames is Groningen een
leuke stad om te bezoeken, mooie winkel straten.
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Na ons bezoek aan Groningen en omgeving vetrokken
we op woensdag richting Arnhem, een tweetal uur
rijden van Groningen.
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Daar we op tijd vertrokken waren en te vroeg om ons
hotel te vervoegen, besloten we om een eerste
bezoekje te brengen aan Oosterbeek, kwestie van de
innerlijke mens te versterken.

Het restaurant Schoonoord is de bestemming van de Airborne
brotherhood, als parachutist moet je daar zeker iets gaan drinken
en/of eten, het is er gezellig en je loopt er zeker Airborne brothers
tegen het lijf, als je geluk hebt zie je er ook nog enkele ‘echte’
veteranen van in die tijd! Er zijn nieuwe eigenaars, maar deze hebben
besloten om de ingeslagen weg van hun voorgangers verder te blijven
volgen, dit café is als het ware een ‘klein’ museumpje, er hangt het
een en ander aan de muur! Na een aperitiefje en een hapje besloten
we om de ‘PERIMETER ROUTE’ beter gekend als de White Ribbon Mile
te volgen vanaf de oude kerk van Oosterbeek.
De White Ribbon Mile is een korte
wandeling door de uiterwaarden bij de
Oude Kerk in Oosterbeek naar het
herdenkingsmonument aan de Rijn. Het herinnert aan de
terugtocht van geallieerde soldaten na het mislukken van de Slag
om Arnhem. Het traject werd dit jaar opengesteld van 9 tot 27
september en gemarkeerd met een wit lint.

Ook de kleine kerk van Oosterbeek, gelegen aan de Benedendorpsweg, is een bezoekje
waard, zowel binnen als buiten de kerk is er van alles te zien.

Hierna vertrokken we naar ons eerste bivak, hotel Van der Valk in Duiven nabij Arnhem,
een nieuw hotel, gelegen op de rand van Arnhem, prachtig nieuw hotel, jammer maar voor
één nacht.
Vandaag verhuis van ons tijdelijk bivak in Duiven, Arnhem, naar onze CP post in het hotel
Van der Valk te Arnhem aan de Amsterdamseweg. Tussenin ruim de tijd genomen om de
plaatselijke omgeving te bezoeken, via Wolfheze, bekend om zijn Glider museum, richting
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Ik had er de mogelijkheid om met enkele ‘vrijwillige’ medewerkers in de kerk te praten die
proberen alles in eer te houden en zeker de boodschap brengen om ‘NIET TE VERGETEN’!
De kerk werd tijdens de zware gevechten voor een deel vernietigd en werd nadien voor een
deel terug opgebouwd, een bezoekje zeker waard.
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Oosterbeek te rijden, alwaar aan de
overzijde van het Hartenstein museum een
tijdelijke tentoonstelling werd opgesteld
met een ‘Glider’. Er was ook een kleine shop
in de tent, toen viel het al op dat het een
dure 5-daagse zou worden in verband met
de aankoop van allerlei goodies! Heb me
bewust, op een T shirt en een sleutelhanger
na, afgehouden van de merchandise. Het
was een interessante tentoonstelling met de
nodige uitleg naar glider toe, maar ook naar
personeel. Na het weekend zou de glider
overgebracht worden naar een museum. Ondanks het feit dat
het pas donderdag was, viel het op dat de Engelsen reeds
massaal aanwezig waren. Nadien mijne Kolonel achter gelaten
in de feest tent voor een koffietje, terwijl ik ondertussen het
Hartenstein museum ging bezoeken, hier een drukte van
jewelste, je kon er bijna op de koppen lopen. Het was mijn
derde bezoekje aan het museum, maar je komt steeds nieuwe
dingen tegen, het blijft begeesteren! Ter info, momenteel is
het museum gesloten voor renovatie.
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Over de middag zijn we terug richting
Schoonoord getrokken om de innerlijke mens
te versterken en nadien, na een flinke
wandeling in de omgeving, richting onze CP
post gereden. Het leuke was dat we in het
café enkele van mijn Engelse FB ‘airborne’ vrienden tegen kwam,
thanks guys!
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Bij aankomst aan onze CP post bleek deze versterkt met een grote groep Engelse Airborne
brothers met hun familie. De wijnrode kleur was alom tegenwoordig…De dag werd
afgesloten met een lekker diner en planning voor de volgende dag.
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Vrijdag besloten om een recce uit te voeren voor de Ginkelse heide, kwestie van zaterdag
niet voor verrassingen te komen staan, toch ook al veel volk aanwezig, vorig jaar hebben
we de andere kant bezocht. Hier staat een prachtig monument ter herdenking van de
dropping, dropzone Y op 18 september 1944 - 75 jaar geleden.
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Verder waren er verschillende standjes met materiaal te koop, ook
hier sloeg de ‘commercie’ los, van boeken tot materiaal, kledij,
zelfs dropcontainers,… Ook de vliegtuigen waren er van de partij,
waarschijnlijk het trainen van de aanvlieg routes voor de grote
plechtigheid van morgen, zaterdag. Na alles bekeken te hebben
wisten we genoeg voor morgen. Bij verlaten van de parking zag ik
plots een bord met
signalisatie voor een
Belgisch
vluchtelingen kamp.
Blijkbaar lag er aan
de overzijde van de
DZ in 14-18 een
Belgisch
vluchtelingenkamp! Had er zelfs nog nooit van
gehoord, maar het blijkt te kloppen.
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In de namiddag richting Arnhem gereden voor de grote plechtigheid aan het Airborne
rondpunt en de Marching over the Bridge. Wat een massa volk aanwezig in Arnhem, ter
hoogte van de Eusebiuskerk was een grote plechtigheid met oud strijders, VIPS, … Wij
besloten om al richting de brug te gaan, kwestie van een goed plekje te bemachtigen aan
het Airborne rondpunt, helaas waren wij al te laat, niemand mocht het rond punt ter
hoogte van het monument binnen, enkel met pasje, ook boven het monument waren de
beste plaatsen reeds ingenomen, het zou hier moeilijk worden om
degelijke foto’s te nemen. Blijkbaar was het niet alleen voor mij
moeilijk, maar ook enkele veteranen, reeds jaren aanwezig,
werden geweigerd omdat zij geen pasje hadden, de VIPS hadden
voorrang op deze oud strijders, begrijpen wie begrijpen kan! De
dag nadien stonden de kranten er vol van: veteranen
geweigerd…VIPS hebben voorrang, schande! Op zondag werd deze
situatie rechtgezet door de heer Burgemeester van Arnhem op de
begraafplaats van Oosterbeek met verontschuldigingen, het
kwaad was echter geschied. Gelet op de moeilijkheid om mooie
plaatjes te schieten besloten wij om een degelijk plaatsje te
veroveren
aan
de
brug, ook
hier
was
reeds veel volk aanwezig, de brug
stond al vol, dan maar het zekere
voor het onzekere genomen en een
mooi plaatse ingenomen in de afzink
van de brug. Wat opviel dat de jeugd
hier ook massaal aanwezig was. Van
de plechtigheid aan het rond punt
heb ik geen foto’s kunnen maken,
gelet op het late uur zijn we dan
richting hotel gereden, want het
diner moest voor 20.30 uur besteld worden. In de binnenstad van Arnhem was het gezellig
druk met overal de wijnroede kleur massaal aanwezig!
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Vandaag, zaterdag, zouden we richting Hinkelse heide gaan, dropzone Y, mijn buikgevoel
zei mij niet met de auto te gaan, maar gelet op de mogelijkheid om fietsen te huren van
het hotel, de fiets te nemen. Mijn buikgevoel was juist, van het hotel naar de dropzone
was het een kleine 10 km, vanaf de snelweg, 500 meter van het hotel, stonden ze om 9 uur
reeds stil in de richting van de heide. Enorm veel mensen hadden besloten om de fiets te
nemen en dat was de juiste beslissing, gewoon de massa
volgen, de auto’s bewogen niet veel, nadien gehoord in
het hotel dat de politie reeds om 10 uur iedereen opriep
om niet meer met de auto af te komen, gelet op het feit
dat alles volzet was, maar mede ook door het feit dat
Prins Charles en de Nederlandse Koningin nog moesten
arriveren. Ter plaatse enorm veel volk aanwezig, je kon
er letterlijk op de koppen lopen, ook hier had je een
pasje nodig om bij de plechtigheid te geraken, gelukkig
was er de massa drop.
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Het volk bleef maar toestromen, ook de Prins en de koningin
arriveerden even later om hun plaats in te nemen. De
plechtigheid kon beginnen ter ere van de oud-strijders, de
weinigen die nog overbleven, gelet op hun leeftijd: RESPECT
MANNEN
Gelet op de massale toestroom, de reeds uitgevoerde ‘massa’
dropping, besloten we dan maar om richting Driel te fietsen,
een klein uurtje, gelukkig voor mijne Kolonel scheen de zon,
was het een aangename temperatuur en reden we deels
elektrisch. In Driel
aangekomen, hier zou
de Pools plechtigheid
doorgaan
met
eveneens een drop. We
vonden
een
mooi
plaatsje aan de rand
van de DZ, maar er
stond enorm veel wind en het was een kleine DZ, ik
zag hier geen massa drop gebeuren. Even later werd
mijn argwaan bevestigd, gelet op de harde wind en de grootte van de DZ werd door de
speaker aangekondigd dat de er enkel aan vrije val zou gedaan worden, massa drop was
niet mogelijk, jammer had graag de Polen zien springen hier. Na enkele vrije vals te hebben
bewonderd en na het geven van het nodige applaus besloten we dan maar om richting
Oosterbeek te rijden. Gelukkig waren we met de fiets, want ook met de auto bleek het
hier moeilijk om makkelijk door te komen, waardoor
we met de overzet een aantal kilometers via Arnhem
niet moesten rijden. Het is mooi om te zien dat ze hier
de Polen niet vergeten. De maag van de Kolonel begon
te grommen en ik beloofde te stoppen aan een mooi
terrasje, kwestie van den apertief niet te vergeten. In
de Oude Herbergh werd een lekkere pannenkoek
besteld en gegeten en werd terug aan verbroedering
gedaan, het terras zat bijna vol met Engelsen en hun
familie. Na deze pitstop reden we verder door richting Oosterbeek, hier
krioelde het van de Engelsen, door de
drukte besloten we om richting
begraafplaats te gaan, want zondag
zou dit bijna onmogelijk worden. Het
was prachtig weer, met de fiets heel
gemakkelijk bereikbaar en nog weinig
volk, relatief dan, aanwezig.
Na deze mooie dag, zon volop
aanwezig, hadden wij een afstand van
ongeveer 50 km, langs verbrede fietspaden, soms dwars door de heide
en bossen, maar uiteindelijk kwamen we veilig en wel terug aan in onze CP post de Van
der Valk.
Tenslotte kregen we nog het nieuws dat zondag onze vrienden ons zouden komen
vervoegen, het zou nog een leuke dag worden, voor hen was het de eerste keer dat ze
Oosterbeek en omgeving bezochten.

Zondag, onze laatste dag aangebroken, de zon was terug van de partij en onze vrienden
waren op tijd aangekomen. We zouden samen richting Oosterbeek rijden om aldaar de
plechtigheid aan
de begraafplaats bij te wonen,
maar ook hier
massa’s volk op de been en
vooral jeugd, heel
veel jeugd, allemaal met een
bloemetje in de
hand, hier worden helden niet
vergeten. Gezien
de massale toeploop besloten
wij
om
in
omgekeerde volgorde tewerk te
gaan en eerst
Oosterbeek te bezoeken en
daarna naar de
begraafplaats te gaan. Onze
voertuigen konden
wij op een uitgestrekte weide
achterlaten, deze
weide was speciaal voor deze
dag omgevormd tot parking.
Op de hoek van de Utrechtseweg met de
Stationsweg in Oosterbeek werd zaterdag
een nieuw monumentje ingehuldigd met de
nodige eer in de aanwezigheid van oudstrijders! Wij besloten om een aperitiefje te
nemen in Schoonoord, nadien gingen we
verder richting de tentoonstelling van de
glider tegenover het Hartenstein museum.
Daarna genoten wij van een hapje in het
restaurant Klein Hartenstein, onmiddellijk
gelegen naast het Airborne museum,
gelukkig was er nog plaats op het terras,
want even later was de plechtigheid op de begraafplaats voorbij en kwam iedereen afgezakt
naar het centrum. Na de lunch werd besloten om met de vrienden het museum te bezoeken,
waarbij zij na een tweetal uur onder de indruk
naar buiten kwamen, zij hadden er geen idee
van wat er hier allemaal gebeurd was en vonden
het heel leerrijk.
Tijd om de begraafplaats te bezoeken, na een
wandeling, deze maal niet via de hoofdstraat,
maar via de andere straten, de begraaf plaats
bereikt. Hier had ik de eer en het genoegen om
met een oud strijder op de foto te mogen, deze
‘held’ was nog uiterst kwik en monter, gelet op
het feit dat zijn leeftijd ruim binnen de 90 jaar
lag, hij was vergezeld van zijn familie!

namen van onze vrienden.
Maandag dus tijd om huiswaarts te keren, na deze 5-daagse kunnen wij besluiten dat de
Engelsen niet vergeten zijn wat er zich hier 75 jaar geleden afspeelde, hoeveel er
gesneuveld zijn, hoeveel er maar terug kwamen, hoeveel er op heden nog overblijven van
de duizenden die hier gedropt werden, NEVER FORGET, we kunnen het niet genoeg blijven
herhalen. Hier is ook duidelijk dat de mensen die hier wonen en de jeugd niet vergeten is
wat zich hier 75 jaar heeft afgespeeld ten voordele van hun vrijheid die ze nu genieten.
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Na het bezoek aan de begraafplaats reden we
terug naar onze CP post alwaar wij afscheid
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Documentatie en info:
www.liberationroute.com
www.landmarkscout.com
https://nl.wikipedia.org/wiki/Operatie_Market_Garden
https://www.airborne-herdenkingen.nl/
Van der Valk hotel: kaart gekregen met info over de Slag om Arnhem – fiets en wandelroutes
– musea – monumenten – historie – luisterplekken
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Mvg
Marc V.
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Herdenkingsplechtigheid voor de KOREA vrijwilligers op zondag
31/07/2022 te Diksmuide.
Zondag 31/07/2022 was het verzamelen aan het Café ‘t oud
paviljoen in de Grauwe broederstraat 89 te Diksmuide voor een
herdenkingsplechtigheid ter ere van de KOREA vrijwilligers.
Om 15.00 uur werden de vaandels en het peloton opgesteld voor
een kleine optocht in de richting van het Korea plein en het
monument. Na een kleine toespraak door de ceremoniemeester
werden er bloemen neergelegd en de eerbewijzen uitgevoerd.
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De herdenking werd afgesloten met verschillende hymnes en nadien een kleine receptie ten huize van
de familie Aelbrecht Devreker.
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Najaar programma 2022 ANPCV Oostende – Kust en Hinterland
Augustus

Do 18
Vr 26

Club Forelvissen te Aalter
Schaffen " Open Door"

Za 3
Vr 9
Za 10
Do 22
Do 22

Plechtigheid Plaine - Sapin ( Durbuy )
Plechtigheid Me And My Pal - ( Brussel )
Clubdeelname STORM Tide 2022 ( tot woensdag 14 sep,)
ANPCV Klim dag n° 2 te MLD
Club bezoek Mijnbestrijdingsschool Marine - Oostende

Vr 7
Do 13
14-15-16

Sint - Michael ANPCV viering - Brussel
Alternatief Klim dag n° 2 ANPCV te MLD
Club "Najaar oefening 2022" te Bulskamp/Veurne

Do 1
Do 1
Zo 6
Vr 11
Di 15
Zo 20

Plechtigheid Domburg / Westkapelle ( Walcheren - NL)
Plechtigheid Oostende - Stedelijk Kerkhof
Plechtigheid Wapenstilstand - Aartrijke ( NSB)
Plechtigheid Wapenstilstand WOI - te Oostende
Plechtigheid Koningsdag - Te Deum te Oostende
Korpsmaaltijd ANPCV Oostende - Zaal Ten Stuyver Oostende

Zo 4
Za 10

Algemene Leden Vergadering- ANPCV Oostende ( Club)
Mars 101° Airborne Division te Bastogne

Za 17

Club bus uitstap - Kersmarkt : ARRAS - AMIENS (F)

September

Oktober

November

December

Januari
2023 Zo 15

Nieuwjaarsreceptie ANPCV Oostende - Kust en Hinterland
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Planning altijd aanpasbaar door omstandigheden !
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