
KORPSMAALTIJD: ANPCV Oostende – Kust en Hinterland 
 
Het bestuur nodigt na een corona afwezigheid van 2 jaar, alle leden uit van onze 
paracommando vereniging  op ons traditionele korpsmaaltijd en dit samen met hun 
partner, familie of vrienden. Het moment bij uitstek om oude wapenbroeders op een 
andere manier te ontmoeten. We gaan terug naar de periode van defensie waar de 
korpsmaaltijd altijd in november doorging en niet meer in augustus. 
 

Deze zal doorgaan op:  zondag 20 november 2022. 
 
Plaats: Feestzaal TEN STUYVER, Stuiverstraat 357 te 8400 Oostende. 
           Nabij het stedelijke kerkhof. Busstop in de nabijheid. 
Aanvang receptie:1200h (deuren open vanaf 1145h). 
Aperitief aan tafel met parelwijn of andere dranken gecamoufleerd met een wachtbordje. 
 
MENU: 
Voorgerecht: Duo van kaas – en garnaalkroket. 
 
Hoofdgerecht: Ardeens varkenshaasje met portosaus, warme groentjes en 
                       aardappelkroketten. Uitzonderlijk voor NIET vleeseters wordt het een  
                       zalmmootjes ( tijdig melden!). 
 
Dessert: Praalgebak (39 jaar ANPCV Oostende – Kust en Hinterland) met koffie of  
               thee. 

. 
Alle dranken (geen sterke dranken en zware bieren) inbegrepen tijdens het menu 

tot de koffie. 
Het muzikaal kader wordt verzorgd door Discobar “ The Sixties” en eindigt rond 1730h. 

Tevens uitreiking van de ANPCV medailles van verdienste aan de belanghebbenden. 
 

Prijs Menu: 

 

LEDEN : ANPCV Oostende 2022  ( EFF – SYM – CAD – KOR ) en partner: € 50.00 per 

                 persoon. 

 

NIET LEDEN : ( STEUN leden , familie, vrienden  ): € 60.00 per persoon. 

 
Inschrijven is betalen en dient te gebeuren door storting op de clubrekening. 
Geen betalingen de dag zelf ! 
 
Rekening nr.: BE 78 0001 4934 0186 
Begunstigde: ANPCV – Oostende 
                     Dr.L.Colensstraat, 8 -  8400 Oostende 
Vermelding:  Korpsmaaltijd 2022 + namen + aantal personen ( eventueel vermelden bij   
                     wie u wilt zitten aan de tafel, we kijken om dit te regelen indien mogelijk). 
Kledij: Vrij, doch  ANPCV kledij zeker welkom. Personen die gedecoreerd worden  graag  
            in ANPCV kostuum indien mogelijk. 
 
Uiterste datum van ontvangst betaling: Woensdag 12  november 2022. 
Personen die familie of vrienden inschrijven moeten alle namen opgeven aan het bestuur 
met de vermelding van lidmaatschap of verwantschap en zijn 100% verantwoordelijk voor 
hun genodigden. 
Het siert onze Paracommando club door zijn samenhorigheid. 
We maken er een fijn feest van onder wapenbroeders en hopen jullie allen te kunnen 
begroeten op ons gezellig samenzijn na deze corona tijd. 
 
 

Het bestuur. 
ANPCV Oostende – Kust en Hinterland. 
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