
 

 

 
             

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE VAN REGIONALE LEOPOLDSBURG  
Nr. 27 – april – mei – juni  2009 – P802059 

Verantwoordelijke uitgever 
Corstjens Marcel 
Beukenlaan 24 
3910  Neerpelt 
 

WWW. anpcvleopoldsburg.be 

Clubhuis
1 Sgt Stef Vandewyngaert 

Guilliaumelaan 1 
Leopoldsburg 

Nationale Vriendenkring Para-Commando Vzw  

Regionale Leopoldsburg 

België-Belgique 
P.B. – PP 

3910 Neerpelt 
BC 30724 

Afgiftekantoor 
 

3910 Neerpelt 



 

 2

 
 
 
 

 

  

  

 
 

 
 

Rekeningnummer:  068-2216045-10 
Vriendenkring Para-Cdo    Regionale Leopoldsburg 

Lijsterstraat 16   3940 Hechtel 
 

Lidgeld 2009  met vermelding van naam + voornaam  van het lid 
Para-Commando: oudgedienden en actieven   17,00 € 
Cadetten tot 24 jaar        7,50 € 
Sympathisanten                 30,00 € 
Leden in buitenland                 20,00 € 
 
 
 
 
Hebt u door vergetelheid of door andere omstandigheden  uw lidgeld 
voor 2009 nog niet vereffend, dan is er nog de mogelijkheid om dit in 
orde te maken voor einde maart. 
Daarna zal U geen tijdschriften of informatie meer ontvangen. 

 
 

Vanaf 1 juli NIEUW REKENING NUMMER 
 

Argenta Rekening Nummer : 979-5845621-18 
 

Vriendenkring Para-Cdo    Regionale Leopoldsburg 
Lijsterstraat 16   3940 Hechtel 
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voorwoord 
 
 
 
 
Twee wolven 
 
Onenigheid tussen twee Cherokees bracht hun families in het indianendorp op de rand 
van een robbertje vechten. Vrienden kwamen tussenbeide. Het geschil werd voorgelegd 
aan de dorpsoudste, een bejaarde wijze man. 
 
Tussen de aanwezigen volgde de kleinzoon het palaveren. Zijn grootvader kon beide 
mannen overtuigen dat hun twist berustte op misverstand en … gebrek aan een beetje 
goede wil. Zijn kalme betoog gaf de doorslag. De tomahawk werd begraven. 
 

--------------- 
 
Bij de kleinzoon had dit vele vragen opgeroepen. 
Geduldig luisterde de oude man met veel begrip en besloot: 
- “Mijn zoon, iedereen levert voortdurend strijd. Het is het gevecht tussen twee wolven 
die leven in het binnenste van elke mens. De ene wolf heet BOZE, en is gramschap, 
afgunst, nijd, spijt, hebzucht, verwaandheid, zelfbeklag, wrok, leugen, schuld, hoogmoed 
en … het ik. 
De andere wolf heet GOEDE, en is vreugde, vrede, liefde, kalmte, hoop, nederigheid, 
vriendelijkheid, welwillendheid, edelmoedigheid, dankbaarheid en medeleven.” 
Aandachtig overwoog de jongen de woorden van zijn grootvader. 
- “En welke wolf wint ?” 
- “Degene die je voedert.” 
 

Naar een oud verhaal 
Jaak 
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Bestuur 2009 
 
Vriendenkring Paracommando Regionale  Leopoldsburg 
Briefwisseling: Beukenlaan 24    3910 Neerpelt 
Tel. 0478 63 37 89 
E-Mail: secretaris@anpcvleopoldsburg.be 
 

 
Erevoorzitter Kol.SBH bd. Wolfs André 011/34.59.79 a361.wolfs@pandora.be 
Voorzitter De Decker Roger 011/73.28.22 rogerdedecker@hotmail.com 
Penningmeester Deckers Jan 011/73.29.11 j.deckers1@belgacom.net 
Secretaris Corstjens Marcel 011/64.63.99 marcel.corstjens@scarlet.be 
Squad Cdo Vanderleyden Jean 011/34.40.73 vanderleydenjean@hotmail.com 
Sectie Genk 
 
 
Activiteiten 

Hendrix Guido 
Verstraeten Freddy 
 
Willems Joan 

0472/51.34.57  
089/38.30.84 
0498/52.73.75 

 
 
 

joan.willems@pandora.be  
Rood-Groen Latet Henri 013/67.52.19 latet.henri@skynet.be 
Werkgroepen    
Magazijn & Mat Hendrixks Louis 

Vervoort  Jacobus 
0479/01.60.90 
011/55.19.22 

 
yvetterome@skynet.be 

Feestelijkheden Vanstraelen Herman 
Bolle Willy 
Clauw Walter 

011/34.63.65 
0497/26.33.69 
011/40.23.44 

 

Avtiviteiten 
 
 
Activiteiten Admin. 

Boes François 
Corstjens Marcel 
Willems Joan 
Bouts Jean 

0497/02.26.39 
0478/63.37.89 
0498/52.73.75 
011/73.35.02 

 
marcel.corstjens@scarlet.be 
joan.willems@pandora.be 

Lokaal Clauw Walter 
Vanderleyden Jean 
Schalley Leon 

011/40.23.44 
011/34.40.73 
0498/53.88.70 

 
vanderleydenjean@hotmail.com 

 
News Flash Corstjens Marcel 

Latet Henri 
011/64.63.99 
013/67.52.19 

 
latet.henri@skynet.be 

Vaandrig Vanstraelen Herman 
Clauw Walter 

011/34.63.65 
0472/73.55.82 

 

Keuken Meers Paul 
Bolle Willy 
Bleyen Jos 

0475/59.90.85 
0497/26.33.69 
0475/23.56.83 

 

vaste barman Vanstraelen Herman 011/34.63.65  
Webmaster Corstjens Marcel 0478/633789 marcel.corstjens@scarlet.be 

 
Commissarissen Vanderleyden Jean 

Jonkers Louis 
011/34.40.73 
011 / 63. 46 .85 
 

vanderleydenjean@hotmail.com 
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1.  
Bestellen  in ons Home aan de Barman of GSM : 0478633789.  Kostprijs 10€ 
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13 april2009  
 

Eieren rapen voor de kinderen en kleinkinderen is het hoofddoel gekoppeld 
aan een mooie (korte) wandeling  rond de kazerne van Leopoldsburg. 

Daarna is  er een koffietafel voorzien  voor alle deelnemers. 
Inschrijven voor 9 april 2009  kinderen gratis, Volwassenen 6,5€ perp. 

Koffie gratis. 
Alle andere  dranken betalend 

rek. 068-2216045-10 : 
Deckers Jan lijsterstraat 16 

Mededeling : PASEN 2009 naam  en aantal Volw.en kinderen 
Wanneer : Paasmaandag 

Welk uur : 14.00 uur in het Home 
Tot dan. 

 
 

 

 
 
 

Wie gaat mee, een zeer ontspannen oefening aan zee! 
Inschrijvingen in ons Home. 
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Het gevaarlijke pakje overhandigde ik te Neerpelt. Bleef overnachten bij Bert en Nol in hun 
appartement. Dat was een kuil uitgegraven tussen struiken nabij een bos. Tabak had ik op de kop 
kunnen tikken en we maakten er die avond gretig gebruik van. Boven ons dreunde een 
luchtarmada voorbij. 
‘Adolf zal er weer duchtig van langs krijgen’ grijnsde Nol. Bert gromde en ik dacht: oorlog is 
alles wat niet mag: vernielen, moorden, vernietigen. 
 
’s Morgens lagen snippers zilverpapier verspreid rondom onze schuilplaats en het bos. We 
vernamen later dat die werden afgeworpen om de radarposten te storen. Freja’s en nadien 
Brandenburgers, zoals te Meeuwen en Nieuwerkerken, maakten deel uit van een noord-zuid 
radarketen ter bescherming van het Reich. Nachtjagers die opstegen te Sint-Truiden misten zo 
vaak hun prooi. 
 
Na de oorlog kwamen we te weten dat Bomber Command tussen november 1943 en maart 1944 
vijfhonderd drieëntwintig bommenwerpers verloor tijdens de Britse nachtaanvallen op Berlijn. 
Een zware tol. 
 
In nieuwsuitzendingen schepte Radio Brussel, de verkochte, op over het grote aantal 
neergehaalde bommenwerpers. Met grappen vol leedvermaak tegen de nazi’s werd dat door de 
burgers afgedaan als leugenachtige propaganda. 
 
Bemanningsleden die zich konden redden met hun parachute zochten hun weg doorheen 
Duitsland of Nederland naar de beide Limburgen. Daar werden ze opgevangen door de 
bevolking, en begeleid naar vluchtroutes. Een aantal bereikte veilig het Verenigd Koninkrijk. 
Voor anderen werd het brommen als POW in een gevangenkamp. Daar uit ontsnappen was een 
hele opgave. Van de 70.000 Belgische krijgsgevangenen slaagden er al die jaren maar 770 in. 
 
Verleidelijk boden de bezetters geldpremies aan verklikkers; judaspenningen. 250 franken voor 
het melden van een neergestort vliegtuig. Tot 10.000 Reichsmark voor het laten aanhouden van 
een geallieerde piloot. 
 
 
De Premiejagers 
 
Deze verraders, zelfs verraadsters, handelden in het geheim en op eigen houtje. Enerzijds uit 
vrees voor de weerstand, maar zeker om de premie niet te hoeven delen met anderen. Ze konden 
1500 tot 4000 franken opstrijken voor het verlinken van een werkweigeraar. Na meerdere 
verklikkingen aan de Abwehr of de Geheime Feldpolizei konden ze worden belast met 
opdrachten. De premies werden dan verhoogd (1500 à 4000 franken voor het verraden van een 
Belg). Succesvolle premiejagers konden in vast verband worden aangeworven. Veelal gaven ze 
zich uit voor (kandidaat) weerstander of Britse agent om binnen te dringen in een organisatie. 
‘Kill them quickly’ was het voorschrift in het ‘Partisan Leaders Handbook’ van de SOE. De 
Weerstand organiseerde dan een commando om dergelijke infiltranten op te ruimen.    
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      Verklikkers 
 
Uit wraak, jaloersheid, of omwille van burenruzie of politieke overtuiging werd meestal geklikt 
via anonieme brieven. Het onderzoek dat volgde bleef zonder gevolg of was de aanleiding tot 
aanhouding en deportatie. Patriotten werkzaam in een postkantoor hielden brieven achter die 
geadresseerd waren aan Geheime Feldpolizei of Kommandatur. Betrokkenen die gevaar liepen 
konden zo voorzichtig verwittigd worden. 
 
Jagdkommando’s 
 
De leiding hiervan was hoofdzakelijk in handen van de Feldgendarmerie. Zij organiseerde de 
belangrijke razzia’s. Een gebied werd dan afgezet om het uit te kammen. Een Jagdkommando 
bestond uit een Duitse gevechtseenheid, bijgestaan door collaborateurs, Hilfsgendarmerie en 
Zivil Fahndungsdienst. Hun optreden was meedogenloos. De collaborateurs waren ongewoon 
brutaal, gewelddadig, trigger happy. 
We herinneren ons hoe in onze Limburgse bossen Russische ontsnapte krijgsgevangenen en 
weerstanders ter plaatse werden neergeschoten of opgehangen. Gerechtigheid noemden ze dat… 
 
Het verraad loont zijn meester: krijgt vroeg of laat zijn verdiende loon. 
 
Jaak 

 
Moppentrommel 

Vreemde taal dat Limburgs !.  
 
Drie Belgisch Limburgers zitten aan den toog in een café 
 

Komt daar ineens een fee naast hen zitten en die zegt: 
'ik heb 3 wensen die ik onder jullie wil verdelen. 
 De eerste zegt:'we hebben niks te verliezen dus waarom niet?' 
 
'Ik wil graag een Fillipijnse schone om mijn dagen en nachten mee 
door te brengen. 
De volgende dag zagen de 2 anderen  hem met zijn 
nieuwe vlam zitten. 
 
                                                                                                                                                           
De 2de wilde ook zijn  kans wagen  
'Ik wil graag een knappe Zweedse ' zei hij tegen de fee. 
En de dag erna zagen de anderen hem zitten pronken. 
 
Nu wilde de 3de Limburger ook wel zijn wens opnemen. 
 
De volgende dag zat hij aan de toog met een .struisvogel 
 
De twee anderen vroegen wat hij in 's hemelsnaam met een 
struisvogel moest? 
  
Hij antwoordde: 
'Ich vroog ijgelijk één struise om mee te vooochelen, 
maaaar ich denk   da se mich neeit verstaon heeet... 
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Gesteund door de  vriendenkring Para Commando Regionale Leopoldsburg  
 Sectie Genk 
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(of hoe een dubbeltje rollen kan) 

 
Het peloton in S.A.S.-opleiding legde een hinderlaag op een Ardeense kronkelbaan. Het was nu 
wachten op de vijand: een ander peloton vervoerd op vrachtwagens. We hadden de opstelling 
gekeurd en vonden een plaatsje waar we het geheel konden overzien: Jacky L., de 
eskadronscommandant en ikzelf, toen de S.S.M. (Squadron Sergeant Major). 
Het was de zomer van 1946. Jacky had ik leren kennen op onze bevrijdingstocht doorheen 
Nederland en Duitsland. 
- “Daemen …”, peinzend herhaalde hij “Daemen. Ben jij soms familie van professor Daemen die 
in Neerpelt werd neergeschoten ?” 
- “Hij was mijn oom. Maar hoe ken jij hem ?” 
- “In het college van Herve was hij mijn prof. Een fijne man. Zeer begaan met de jongeren.” 
- “Was hij inderdaad. In Neerpelt zijn geboortedorp, kenden ze hem als stichter van de scouts en 
als hun aalmoezenier.” 
Beiden zwegen we, verzonken in gedachten. 
- “Waarom zijn het steeds de besten die eerst gaan” mompelde hij. 
 
Jacky huwde en verliet het leger. Ik werd despatcher in Schaffen. We verloren mekaar uit het 
oog. 
 
1949. In dienst van het Ministerie van Kolonies kwam ik terecht in Gombari, in de 
Oostprovincie, op de baan naar Soedan en de Nijl.  
Mijn volgende term werd Boma in Neder-Congo. 
Voor de daarop volgende drie jaren-term besliste Generaal Jansens: “Een para die er in België 
toe komt het leven van de Militaire Politie te verzuren, kan ik gebruiken. Stropers worden de 
beste boswachters. Je bent aangeduid als chef van de Militaire Politie in Stanleyville.” 
Niet bepaald mijn droom, maar ‘plus rien à vos ordres Mon Général ?” 
Het werden drukke dagen om vanuit één peloton te groeien tot een compagnie Militaire Politie. 
 
De klok tikte. Het einde van mijn derde term kwam in zicht. Geleidelijk had ik gemerkt hoe de 
gemoedelijke rust in de buitenwijken van de stad leek te verdwijnen. Meer en meer kregen 
Lumumba’s loze beloften en voorgespiegelde luchtkastelen gehoor. De beroering groeide tot de 
dag dat het sociaal Centrum op de weg naar Mangobo in brand werd gestoken. Een grote 
menigte opgezweept door hennep, drank en marihuana en opgehitst door Lumumbas’s gezwets 
verzamelde op het marktplein. Ik liet een peloton ter verdediging in het kamp, en met twee 
pelotons M.P.’s ontruimde ik het plein. De pelotonoverste van het Reccepeloton dat ter 
versterking was nagezonden werd zwaar gekwetst door een speer. De dagen die volgden vonden 
mijn mannen de schuilplaats van Lumumba en hield ik hem aan.  
Vanuit de gevangenis reisde hij naar de ‘Table Ronde’ in Brussel ! 
 
De dag brak aan dat ik afscheid moest nemen van mijn mannen. De wagen zette mijn vrouw en 
mij af aan de havenpoort. De rivierboot naar Leopoldville vertrok steeds stipt op tijd. Kruisen we 
daar niet iemand die me bekend voorkomt? 
“Jacky, wat doe jij hier ?” 
Hij was te werk gesteld in het stedelijk atheneum. Een lang gesprek was niet mogelijk. We 
moesten inschepen.  
“Hou je goed en keep smiling.” 
 



 

 11

Tijdens de eerste dagen van Congo’s ‘Dipanda chacha’ brak opstand uit tegen Lumumba die de 
ene psychologische fout na de andere opstapelde. Ik onderbrak mijn verlof in België en ging 
terug naar Afrika. 
 
Te Usumbura, later Bujumbura, werd ik opgehouden. Vanuit Stanleyville kwamen de 
vluchtelingen toe. Ze werden ondergebracht in een school en vervolgens geëvacueerd naar 
België. Voor mij was er werk aan de winkel. 
 
De moord op Rwagasore (politicus), zoon van de Mwami (koning) maakte de spanning duidelijk 
tussen Hutu’s, Tutsi’s, Twa’s. 
 
In Comru vond ik tussen de Para-Commando’s een paar oud-SAS 42-45. Die avond had ik 
afgesproken met Bob Feremans in de Tanganikabar aan het meer. Waarover zouden twee oud-
SAS spreken als ze elkaar ontmoeten ? En plots kwam Jacky binnen als derde man ! Een totale 
verrassing. Met zijn piloot was hij de dag voordien aangekomen in Buja. Hij was overgevlogen 
uit Kasai in een kleine Cesna. Dedeken, Hubert Bondroit en enkele anderen poogden het leger 
van koning Albert Kalondji op te richten. Jacky was gekomen om steun en wapens te leveren. 
Het werd een gezellige avond. Lang na middernacht namen we afscheid. Bij zonsopgang zou 
Jacky vertrekken. 
’s Anderendaags vernamen we dat het vliegtuig was neergestort. De twee waren omgekomen. 
 
Ik voerde mijn opdrachten in Afrika uit tot in 1968. 
De niet doorgebrachte verplichte dagen herstelverlof in gematigd klimaat liepen op tot meer dan 
een jaar. Al na een paar maanden rust verkoos ik weer in het gareel te lopen. 
 
1970. Na een afspraak te Eupen had ik nog een adres op te zoeken in Herve. De avond viel reeds. 
In een winkel vroeg ik waar de straat die ik zocht gelegen was. De vriendelijke, praatwillige 
oudere dame prikkelde mijn nieuwsgierigheid. 
- “Mevrouw, heeft u misschien professor Daemen gekend ?” 
- “Iedereen in Herve kende en eerbiedigde hem. Elke morgen droeg hij de vroegmis op. Het was 
een heilige. Wat een toegewijde priester.” 
- “En Jacky L. heeft u die gekend ?” 
- “De para. Natuurlijk. Hij was de verloofde van mijn dochter voor zijn ontsnapping naar 
Engeland. Ze waren beiden nog jong. ’t Is nooit tot een huwelijk gekomen.” 
Ze kon maar niet zwijgen over die donkere oorlogstijd. 
Toevallige ontmoeting ? 
Die late avond op weg naar huis, was het ook donker in mijn hart. 
 
Jaak 

 
Moppentrommel 

 
 
 
 
 
Door het bos lopen twee commando's. Op een gegeven moment vinden ze drie 
mijnen en ze besluiten die mee te nemen naar de sergeant. Onderweg terug 
zegt de een tegen de ander: "Wat doen we nu als er eentje afgaat?" Zegt de 
ander: "Dan zeggen gewoon dat we er maar twee gevonden hebben!" 
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Vervolg 
HOOFDSTUK III   

Arnold Salaets 

 
 
 
 
 

 

MAAR OOK EEN MUIS DIE SCHUILT VOOR DE KAT KAN SCHADE AANRICHTEN 

Noord Limburg kreeg het in juli 1944 zwaar te verduren. Tijdens een groots opgezette operatie werden in één nacht 
meerdere leiders van het Verzet verrast en opgepakt. Mathieu Vanderfeesten, wellicht meer beducht voor invallen, 
kon ontkomen en vluchtte naar de schuilplaats in het Lommelse Kerkebos, evenals de gebroeders Salaets en Jan 
Schepers van Lommel.In hun haast hadden ze de voorraad wapens en springstoffen moeten achterlaten op De 
Roosen. De volgende nacht keerden ze terug naar de bergplaats en vervoerden een deel per fiets. Vanderfeesten reed 
voorop terwijl de Salaetsen, schietensklaar, hem volgden en voor dekking zorgden. De nacht daarop was het de 
beurt aan die van Lommel om de rest op te halen. In de loop van de volgende dagen, kwamen nog enkelen het 
groepje versterken. Gerard Philippe, de koerier van Sint Huibrechts-Lille, kwam op 20 augustus het bericht brengen 
dat de spoorweg Antwerpen-München Gladbach diende gesaboteerd te worden om de aanvoer van en naar 
Antwerpen te vertragen en zo mogelijk te onderbreken. Het probleem werd in de groep besproken. Het spoor links 

of rechts opblazen zou meermaals moeten gebeuren, daar 
herstellingen snel werden uitgevoerd.Bovendien bestond het gevaar 
van gijzelname en straffen voor de dorpen. Ze kozen voor de meest 
afdoende oplossing: de spoorwegbrug over het kanaal te Balen-
Wezel opblazen ! Mathieu Vanderfeesten nam de leiding. Hij was 
de enige militair en vertrouwd met springstoffen. Er moesten kistjes 
getimmerd worden om de 
explosieven te vervoeren. Ze werden 
op maat gemaakt om ze 
gemakkelijker aan te brengen onder 

de brug. Daarvoor dienden ze eerst de juiste afstand te kennen tussen de pijlers en de 
ijzeren balken die de brug schraagden. Nol was daarvoor de aangewezen man.Met 
enkelen gingen ze zwemmen nabij de bewuste brug.Nol vroeg de schildwachten of 
hij er af mocht duiken. Hij maakte wat gekke capriolen zodat de wachten zelfs in de 
handen klapten. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om op zijn been de juiste afstand af te meten: van de voet 
tot iets onder zijn knie, wat hij met een striem aantekende. Achteraf 
zou blijken dat de kistjes inderdaad de perfecte afmetingen hadden. 
Ze oordeelden dat elf mannen de klus konden klaren. Ieder kreeg zijn 
instructies en er werd gerepeteerd. In de nacht van 24 augustus 
werden de wapens uitgedeeld: één Brengun, één Stengun, vijf 
revolvers, de nodige munitie en veertien Millsgranaten. Langs 
afgelegen paadjes en binnenwegen slopen de elf naar Balen-Wezel. 
De kistjes werden vervoerd op fietsen. Volgens plan zwommen er 
drie naar de overkant. Henri van de Laar deed het driemaal om kleren 
en wapens droog over te brengen. De laatste maal met de revolvers op 
zijn hoofd gebonden, ging hij kopje onder en moesten zijn broer Hein 
en Jef Mertens hem helpen. De revolvers en munitie waren nat 
geworden en nu vreesden ze dat die onbruikbaar waren geworden ! 
Henri besloot dan maar de brug te besluipen met handgranaten. Hein 
en Jef wandelden ondertussen luid pratend als twistende dronkaards naar de brug. Daar vroegen ze een vuurtje voor 
hun sigaret. De behulpzame schildwacht kreeg een revolverloop tegen zijn mond geduwd en de andere stak 
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onmiddellijk zijn armen in de lucht. Ontwapend werden ze weggeleid en op redelijke afstand van de brug gekneveld 
en bewaakt. Thieu, Lambert, Nol, Schepers en Aerts waren ondertussen begonnen met het losvijzen van de platen 
tussen de rails waarlangs de kistjes moesten aangereikt worden. Onverwachts dook een trein op uit de richting 
Hamont. Te laat om de brug nog te verlaten ! Plat op hun buiken legden ze zich naast de rails. Nog net op tijd. De 
trein vervoerde geschut en manschappen die in de deuropeningen hun benen naar buiten lieten bengelen. Hun 
laarzen scheerden rakelings over de doodstil liggende weerstanders. Nog tweemaal reed een trein over de brug 
vooraleer ze klaar waren. Ze werden niet opgemerkt.Vanderfeesten zat onder de brug en zijn mannen reikten hem 
de kistjes aan. Met houten spieën klemde hij alles stevig vast. De cortex werd afgerold en de ontsteking bevestigd.  
Het drong nu pas tot hen door dat er gevaar was voor de huizen in de buurt van de brug. Vlug gingen ze de 
omwonenden verwittigen en aanmanen in de kelders te gaan schuilen. Bijna twee uur ! Nu moest het vlug gaan, 
want er was ook nog de aflossing van de wacht ! De mannen die overbodig waren, vertrokken nu naar het 
verzamelpunt op de terugweg. Het stukje trage lont dat ze hadden, was maar een dertigtal centimeters lang en 
daarbij ook nog gekneusd. Te kort en bovendien was er echt gevaar voor vroegtijdige ontploffing wegens de 
kneuzing. Er werd geloot en Lambert zou het vuur aan de lont steken. Nol wou zijn broer niet alleen laten. Eens de 
lont begon te sissen, spoedden ze zich weg. Maar ze geraakten niet ver. De knal was oorverdovend, de flits 
verblindend en de luchtverplaatsing bijzonder pijnlijk. Het geluk stond weerom aan hun kant, want ze werden niet 
getroffen door rondvliegende brokstukken. Verdoofd en wat verdwaasd vingen ze de aftocht aan. De gevangenen 
bleven gekneveld achter. Thieu beleefde nog spannende minuten. Hij kon zijn fiets niet terugvinden in het 
struikgewas. Wel wat laat bekloeg hij zich erover de taksplaat niet verwijderd te hebben, daar hij via het nummer 
kon opgespoord worden. Ondanks het feit dat hij zich bezeerde toen hij erover struikelde, zuchtte hij van 
opluchting. Het schurend gerem van een konvooi dat nog nipt een duik in het kanaal kon vermijden, klonk hen als 
muziek in de oren. De rest van de nacht hadden ze nog veel te bespreken ! De aanvoer over het spoor was definitief 
stilgelegd. Opdracht volbracht ! Jef Aerts waagde zich 's anderendaags tussen de nieuwsgierigen en hoorde Duitse 
officiers zeggen: "Dit is niet het werk van Witte Brigade mannen. Het moeten Engelse saboteurs geweest zijn." Jef 
was wel wat in zijn eer geraakt, maar toch fier dat hun werk geïnterpreteerd werd als verricht door specialisten. De 
mannen hebben het opgevat als woorden van lof, een compliment. Het oorlogskruis zou later volgen.  
 
Jaak Daemen  

Vervolg Flash 28 

 

6 februari 2009 werd er verzameling geblazen aan Fort 6, het home 
van de Regionale  Antwerpen. Daar vertrok om 19.00 u een 
volgeladen bus richting Ardennen. Het was rond 22.30 u dat we aan 
de afslag van Houffalize kwamen en vervolgens onder de 
autosnelweg stopten. 
Hier moesten we de bus verlaten en werden ingedeeld in ploegen. 
In totaal 8 ploegen die geduldig op een kaart en coördinaten 
wachtten om aan de “Wintertocht” te beginnen. Wij waren de 
laatste ploeg, die gewapend met stafkaart, kompas en met veel 
goesting vertrokken,  op zoek naar het eerste punt waar wij de 
volgende coördinaten kregen. 
Het was een mooie tocht en alles verliep zeer vlotjes tot we aan een 
soort gletsjer kwamen, een stuk weg van zeker 65 meter, volledig 
bevroren en we konden er niet rond want het volgende punt lag op 
de top van de heuvel.. Er werd daar een stukje gevloekt en flink 
tegen de grond gegaan. Maar na deze marteling bereikten we ons 
eerste bivak, een clandestien bivak, dus geen licht of lawaai. Dat 
laatste was moeilijk met al dat gesnurk. 
De volgende ochtend werden wij  om 07.00 u gewekt en moesten 
als eerste ploeg weer op weg, het bos in, waar we 14 coördinaten, 
verspreid in het bos en de bewoonde wereld, moesten zoeken. Alles 
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zeer zwaar maar een prachtige omgeving. In de Ardennen hebben 
blijkbaar alleen de tegenliggers bergaf. Jammer dat het mistig en 
bewolkt was, zo hadden we geen mooie vergezichten om van te 
genieten. Er werd geregeld halt gehouden om op adem te komen, 
ons te oriënteren en ons te voorzien van eten en drank. Want zonder 
deze dingen kom je niet ver. Op punt 9 werden we bevoorraad, door 
de organisatie, met een lekker bakje warme koffie. Wij bevonden 
ons reeds meer dan halfweg en hadden een redelijke voorsprong op 
het tijdschema werd ons medegedeeld. Maar het zwaarste moest 
nog komen. Enkele van ons keken elkaar verwonderd aan en men 
zag in de ogen “NOG ZWAARDER”? Ja hoor, het was inderdaad 
nog erger. Bij een tussenstop aan de stuwdam waar we bevoorraad 
werden met koffie, borrel en een lekkere appelsien of appel. Dan 
werd het laatste stuk aangevat. 
Eerst was er een mooi pad naast de rivier om dan een moordende 
klim voorgeschoteld te krijgen, daarna was er echter nog een stuk 
open veld waar we door moesten ploegen. Uiteindelijk kwamen we 
moe en uitgeput aan op het “centrale bivak” bij een lekker 
kampvuur en bij de gezelligheid van de vrienden die reeds ter 
plaatse waren. 
Bij een heerlijke warme tas soep en een lekker avondmaal werd er 
nagepraat over het mooie parcours dat we hadden afgelegd. Ook 
werden er oude en nieuwe herinneringen opgerakeld en wat zou de 
toekomst ons nog brengen. 
Zondagmorgen werden we, volgens de meeste, te vroeg  uit onze 
slaapzak geligd, maar ja het was tijd om alles op te ruimen en in te 
laden. Op drie uur tijd was alles ingepakt en het bivak ontruimd. 
Klokslag 09.00 u vertrokken we dan voor de laatste 12 kilometers, 
richting La-Roche en Andenne en daar aangekomen werd er 
afscheid genomen van onze vrienden en zij die met de bus gekomen 
waren vertrokken om 12.30 u richting Antwerpen. 
Om het kort te maken “HET WAS WEER MOOI GEWEEST” en 
iedereen keek weer uit naar de volgende “Wintertocht”. 
Vrienden het was fijn en hopelijk tot volgend jaar. 
Deelnamen door 6 man van regionale Leopoldsburg 
W.J. 
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Activiteiten Regionale Leopoldsburg 

2009

 

Datum Maand Activiteit Plaats 

13 april Paaswandeling (maandag) Home 

24-22 april Opposet Landing oefening Oostende 

8-9 mei Sponsorloop voor de Mediclowns Sectie Genk 

15-17 mei Sappy Weekend Sectie Genk 

5 mei 1 ste klimdag  

4-5 mei 1 ste  sprongdag +res Schaffen 

6 juni Mis overleden Para-Cdo van Limburg Eisden 

22-28 juni Opendeur Leopoldsburg Leopoldsburg 

13 juli BBQ om 13.00uur Home 

 augustus Medewerking Pukkelpop (nacht bewaking) Yap 

28-30 augustus 16 de Bokkenrijders Express Reg. Leopoldsburg 

 september Death-ride K blokken Reg Leopoldsburg 

11 september 2 de klimdag Marche-Les-Dames 

5 september Herdenking Limbosch-Melsens Meeuwen-Peer 

7-8 september 2 de sprongdag+res. Schaffen 

25 oktober Plechtigheid 1 Sgt Stef Vandewyngaert Home 

20 december Kerstfeest 
Home 

 

 
 

Onze buffet & traiteur-service,... 
Kwaliteit en betrouwbaarheid! 

  
De kunst om familie en vrienden op een piekfijn feestmenu te vergasten kent U als de besten.  
U vertrouwt immers op de al méér dan 44-jarige ervaring en kwaliteit van onze producten.  
Die vult U aan met uw eigen fantasie en creativiteit.  
Zo oogst U gegarandeerd succes aan uw feesttafel. 
Uiteraard kan je voor de volle 100% rekenen op ons vakmanschap en advies  
bij het plannen van uw evenement. Uw buffet is immers onze zorg ! 
 

Kwaliteit, zodat U weet wat U eet! 
Iedere dag zorgen we ervoor dat U steeds een aanbod hebt uit het beste.  
Nauwlettend wordt gekeken naar kwaliteit en versheid van de producten, alvorens we 
ze verwerken  
in uw buffet. Groenten, fruit, exoten, kaas, vlees en vleeswaren, wild en vis worden 
dagvers gekocht 
en uitgeselecteerd naar onze normen. Door onze jarenlange ervaring in verse voeding  
zijn wij in staat U steeds het neusje van de zalm te kunnen voorschotelen. 

Kortom voor mensen die graag het fijnere wensen! 
 

Slager Traiteur Carmans 
 

NV CARMANS E.&L. – Koerselsesteenweg 23 – 3580 Beringen 
Tel. 011 42 55 23   Fax 011 43 60 56 
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