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Wij wensen u en uw familie de sterkte toe die nu nodig is in deze moeilijke periode. 
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Voorwoord. 
 
Oef...gelukkig kunnen wij nu, na enkele weken stressen, met het weer 
ontstressen beginnen! 
Gelukkig zijn de tijden veranderd en zijn mensen op pensioengerechtigde 
leeftijd niet meer oud te noemen. Kijk maar naar de prestaties die ze met zijn 
allen geleverd hebben bij de “16e Bokkenrijders Express” ( bij gebrek aan het 
jonge talent). Dinsdag begonnen met alles op te bouwen en ’s maandags het 
laatste opruimen, dit bewijst weer maar eens dat het gezegde van: “Vele 
handen maken het werk lichter” hier zeer van toepassing was. 
Laat ook diegenen, die door omstandigheden of vergetelheid niet konden 
helpen, er voor onze “17e Bokkenrijders Express” zeker op post zullen zijn. 
Nogmaals chapeau voor alle helpers. 
Gevoelsmatig moet ik zeggen dat het weer een geslaagde “Bokkenrijders 
Express” geweest is en toch laat het spijtig ongeval een wrange nasmaak na. 
Tevens is er voor mij nog een minpuntje en dat is het onbeleefd gedrag van 
enkele deelnemers die geen respect kunnen opbrengen voor de organisatie. Zij 
vinden alles normaal en dat is niet altijd zo. 
Ook wil ik de leden van “Sectie Genk” in de hulde betrekken daar zij met al 
hun krachten hebben bijgedragen bij het succes dat ons allen te beurt viel. 
Alsook de mensen van het Regiment Paracommando, de onderrichters van   
Marche-les-Dames, de geestelijke en militaire overheden van Leopoldsburg 
willen wij onze dank betonen. 
En als laatste gaat mijn dank naar alle deelnemers. Het is voor ons een grote 
voldoening dat alle Nederlandstalige Regionalen, de leden van het Corps der 
Commandotroepen en één Franstalige Regionale (Luik) vertegenwoordigd 
waren. 
 
Dank.dank..dank...drie maal dank en tot volgend jaar. 
 
Marcel    
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Statutaire verkiezingen Vriendenkring Regionale Leopoldsburg. 

 
Verkiezingen 2009. 
 
Volgens de statuten dienen in de regionalen jaarlijks verkiezingen te worden gehouden voor de 
samenstelling van het bestuur. Dit betekent dat op onze Algemene Vergadering van zondag 17 
januari 2010 er terug bestuursleden dienen verkozen of herkozen te worden. 
De kandidaturen, voor een bestuursfunctie, dienen te worden overgemaakt aan het secretariaat. 
                               Corstjens Marcel  Beukenlaan 24  3910 Neerpelt  

 
De kandidaturen dienen voor 17 december 2009 (minstens één maand voor de A.V.) ingestuurd 
te worden. 
De namen van de kandidaten zullen uithangen in ons Home vanaf 25 dec. 2009 of Info bij de 
secretaris, tel: 011/64.63.99  of via E-mail: 
secretaris@anpcvleopoldsburg.be 
De verkiezing heeft plaats op zondag 17 januari 2010 vanaf 10.00u tijdens de jaarlijkse A.V. 
Zie agenda. 
 
Kandidatuur bestuurslid (effectief lid) 
 
Ik ondergetekende (naam, voornaam) 
adres................................................................................................................. 
stel mijn kandidatuur als bestuurslid van de A.N.P.C.V. Regionale Leopoldsburg. 
Hiermede bevestig ik dat ik effectief lid ben van de Vriendenkring. Als ik op A.V. van zondag 
17 januari 2010 verkozen word start vanaf 01 februari 2010 mijn functie. 
Datum en handtekening. 
 
Agenda: 
 
Welkomstwoord van de Voorzitter of zijn plaatsvervanger stipt om 10.00u. 

1. Kasboek is ter inzage voor alle effectieve leden. 
2. Goedkeuring van het kasboek door de twee rekenplichtigen ter ontlasting van het 

bestuur. 
3. Verkiezing van een nieuw bestuur. Bij gebrek aan kandidaten blijft het huidige 

bestuur voor 2010 verkozen. 
4. Programma 2010. 
5. Invullen van de werkgroepen. 

 
Indien er vragen en suggesties zijn moeten deze zeker 14 dagen voor de vergadering op het 
secretariaat ingediend worden. 
Deze vergadering is zeer belankrijk voor het bestuur, aanwezig zijn betekent toch hun 
betrokkenheid bij onze vereniging.   
 
Het Bestuur 
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 Dat zal doorgaan op 19 december 2009 

Om 17.00 uur in een verwarmde zaal 150meter voorbij ons Homet”zaal bij “YAP”  

Alle dranken inbegrepen tot 23.00uur    Kostprijs : 25 euro 

Inschrijven vóór 12  december 2009         Storting = ingeschreven 

Storten op reknr.068-2216045-10     tel 011 73 29 11- GSM   0474838235 

Mededeling: clubfeest, aantal  personen 
Lijsterstraat 13 3940 Hechtel - Eksel 

 
  
  
  

 
   Menu 

Gebakken bouletten met krieken 

Stoofvlees op grootmoeders wijze 

Konijnmedaillons grande veneur 

Vogelnestjes in tomatensaus 

Ribbetjes op wijze van de chef 

Gebakken spek 

Wortelstampot 

  Boerenkoolpuree 

Dessert & 

Koffie en gebak 
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Alleen op deze Rek Nummer :  068-2216045-10 
Vriendenkring Para-Cdo    Regionale Leopoldsburg 

Lijsterstraat 16   3940 Hechtel 
 

lidgeld 2010  en vermelding van voornaam + achternaam   
Paracommando oudgedienden en actieve   17€ 
Cadetten tot 24jaar      7,5€ 
Sympathisanten                 30€ 
Leden in buitenland                 20€   
Steunende leden                                                        8,5€ 

Lidgelden storten voor 1 februari AUB 

 
 
Moppentrommel 

 

Mijnen 

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?" Antwoordt de ander: "Dan zeggen gewoon dat we er maar twee gevonden hebben!" 

10 stokslagen 

Een Belg, een Duitser en een Nederlander worden tijdens de Golf-oorlog gevangen genomen 
door Saddam Hoessein. Na een oneerlijk proces worden ze alle drie veroordeeld tot 10 
stokslagen waarna ze in vrijheid worden gesteld. Echter Saddam is in een goede bui en zegt, 
"Omdat jullie Europeanen zijn mogen jullie eerst nog 1 wens doen." "Nou", zegt de Belg bind 
mij maar een mat op mijn rug. De Belg krijgt een mat op zijn rug gebonden en na 10 
stokslagen toont de Belg echter weinig tekenen van leven meer. De Duitser kiest er voor om 
een matras op zijn rug te krijgen. En ook de Duister krijgt 10 stokslagen en heeft nog 
ontzettende pijn. Als de Nederlander aan de beurt is zegt Saddam, "Omdat jij Nederlander 
bent mag jij maar liefst 2 wensendoen.". De Nederlander zegt, "Dan wil ik 20 in plaats van 
10stokslagen".Saddam kijkt een beetje raar maar vraagt toch, "Wat is dan je tweede wens". 
Waarop de Nederlander antwoordt, "Bindt die Duitser maar op mijn rug." 
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8 mei 2009, na een half jaar van voorbereiding, stress en 
kleine problemen, eigen aan grote organisaties, was het dan 
zover. De Rode Neuzentocht, een sponsorwandeltocht ten 
voordele van vzw Medi-Clowns, zou starten. 
 
Aan café “Het Centrum” in Houthalen-Oost stonden alle 
vrijwilligers en de deelnemende wandelaars klaar voor de 
100km tocht om 19.00u klaar om de laatste briefing te krijgen 
voordat het startschot zou worden gegeven om 20.00u stipt. 
 
Een zenuwachtige initiatiefnemer en deelnemer aan de 100km 
Patrick Knuts (ex 1Para) gaf nog een korte briefing en wenste 
alle deelnemers veel succes en een veilige wandeling. De 
wandeling over 100km bestond uit een traject van de 
startplaats naar Scherpenheuvel en terug. Het parcours was 
door onze Patrick en vrienden vooraf uitgezet met te volgen 
pijltjes. In het bijzijn van de Medi-Clowns en mensen van het 
bestuur onder leiding van de voorzitter Marc Steegmans (ex 
3Para) werd het startsein gegeven. 
 
Samen  met de wandelaars vertrokken tevens de vrijwilligers 
voor de hulp en het bezetten van de controleposten om alles in 
goede banen te leiden.  
De ex-paracommando’s van de Vriendenkring Sectie Genk 
(Afdeling Leopoldsburg) bemandden de posten, bijgestaan 
door enkele leerlingen van de afdeling Verzorging Provinciale 
Hoge School Hasselt, voor de eventuele noodzakelijke 
medische hulp. 
Voertuigen (o.a. jeep’s) volgden de deelnemers met als 
opdracht te zorgen voor de communicatie en opvang van de 
noden voor en tussen de posten. Bij een passage van een 
controlepunt kregen de deelnemers, een drankje of een appel 
aangeboden, samen met een controlestempel en een zeer 
opbeurende babbel of medische verzorging indien dat nodig 
was. 
Op het keerpunt in Scherpenheuvel was voor de deelnemers 
een heerlijke versterkende soep voorzien en hiervan maakten 
de wandelaars natuurlijk dankbaar gebruik van. Met frisse 
moed ging men op de terugweg in de hoop dat het einde niet 
zo ver meer was.....doch men zat nog maar halfweg. Eens de 
50km gepasseerd zijn dan ook de meeste slachtoffers 
gevallen. Ze stapten jammerend uit de tocht. Verzuring, 
oververmoeidheid, gebrek aan training ware de grote 
boosdoeners. Onderweg was er ook nog spek met zwart brood 
voorzien met een welgekomen heerlijke tas koffie of 
chocomelk, dit zorgde voor nieuwe energie. 
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Toen de deelnemers van de 100km richting aankomst stapten 
kwamen ze op dezelfde route wandelaars tegen die aan de 
10km of 20km deelnamen. De controlepunten voor deze 
waren bemand door mensen van de Regionale Leopoldsburg 
die ook prima werk hebben geleverd. Speciale dank ging dan 
ook van de organisatie naar hen. 
Bij het overschrijden van de finish werden de deelnemers van 
de 100km op een warm applaus onthaald door het publiek en 
kregen een attentie van Marc (Medi-Clowns) en Sandra 
(echtgenote van Patrick Knuts) voor hun inzet.  
 
Toen Patrick Knuts in het zicht kwam werd deze als 
initiatiefnemer speciaal onthaald met het Paradekorps 
“DEMO” van Houthalen. Patrick ontplooide met zijn laatste 
krachten een spandoek en bedankte zo de Medi-Clowns die 
hem ook begeleide voor hun inzet. 
Het speciale spandoek dat Patrick en de aanwezige Medi-
Clowns droeg was om de voorzitter ((Marc) te bedanken. Een 
meer dan geslaagde zet. Alle aanwezigen vormden een 
erehaag en gaven Patrick een warm applaus voor zijn prestatie 
en hij kreeg uit de handen van Marc zijn beloofde Cola-Light. 
 
Ondertussen ging op deze zonnige warme dag het feest op het 
plein gewoon door. De klimtoren van de Regionale 
Antwerpen had veel succes en de man of vrouw die de klim 
waagde kwam naar beneden langs de death-ride. 
 
Oude militaire voertuigen waren er te zien, naast de Vlaamse 
kermis met muziek en ludieke Medi-Clowns. Er was 
natuurlijk ook een hapje en een drankje te krijgen, voor elk 
wat wils dus. 
 
De after-party, met live muziek was eveneens een top van de 
organisatie van de initiatiefnemers gesteund door de 
jeugdvereniging Houthalen en dit alles gratis. 
Het was een geweldig mooi opgezet wandelfestijn met een 
prachtig parcours en de afwezigen hadden weeral eens 
ongelijk. Deze laatste worden nogmaals opgeroepen om er 
volgende keer zeker bij te zijn want in de wandelgangen is 
reeds gesproken van een herhaling van de Rode Neuzentocht 
volgend jaar. 
Iedereen zal het zeker ten gepaste tijd vernemen. Deze editie 
was alvast een succes over gans de lijn. 
JW 
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Pygmeeën Kameleon 
 
Pygmeeën zouden de vroegste bewoners van Afrika zijn.  
De uit het noorden zuidwaarts uitdijende negerstammen, landbouwers, verdrongen gedurende eeuwen 
de Bambutijagers van de savanne naar het woud.  
 
Op het einde van de veertiger jaren, begin ’50, verbleef ik te Gombari, een nederzetting op de baan 
naar de Nijl. 
Tussen Gombari aan de Bomokandi, bijrivier van de Uele, en het zuidelijke Beni, volgen de Pygmeeën 
de dieren in hun levenslange trek doorheen het oneindig uitgestrekte woud. 
Ze noemen zich de Efe. Het zijn buitengewoon behendige jagers en lenige klimmers. Ze vertellen hoe 
reuzenbomen in het donkere woud hun kruinen in mekaar verstrengelen en verweven tot kommen 
waarin het regenwater tot broeinest van leven wordt. 
 
Het lukte me soms ze van verre met verrekijker gade te slaan. Maar over hun denkwereld, die verwijst 
naar de nacht der tijden, verhaalde mij meermaals de missionaris te Ingi. Hij won hun vertrouwen en 
trok vaak met hen op. Met zout kan je van hen alles bekomen. 
 
De Efe noemen zich mens die bestaat uit lichaam, ziel en schaduw. Bij overlijden ontsnapt de ziel langs 
de neus en wordt naar God geleid die ze Tore noemen. De schaduw gaat de Lodi vervoegen. Dit zijn 
de geesten van de voorouders die op een verborgen plaats in het woud verblijven. Zij zijn de 
bemiddelaars tussen mens en Tore. 
 
 
 

Kameleon 
helper van de mens 
bij het stelen van het vuur 
der chimpansees, 
die toen nog 
mensen waren. 
 
Kameleon 
met trage wijze stap, 
tegenstellingenverzoener 
voor zwervers in het woud 
gevangen in hun hunkerend 
eindeloos, rusteloos, 
zoeken, dwalen. 
 
Kameleon 
wanneer de bij 
in zoele luwte van de nacht 
hun ziel naar Tore leidt 
neem jij hun schaduw op 
als Lodi in het woud 
waar zij 
in mensendromen 
omgang zoeken. 
 

 
 

Jaak Daemen 
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Dank aan onze Nationaal voorzitter van de A.N.P.C.V 
Ere Luitenant-Kolonel Genot Emile voor het aanwezig zijn op onze                        
 16de Bokkenrijders Express, dank ook voor het opspelden aan drie leden van de medaille 

van verdiensten van de A.N.P.C.V. 
 

Wij laten de beelden voor zich spreken. 
 

  

  
Het vertrek van de raid per ploeg 

 
Shietstand M2 
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Van uit de Fan 

 

 
Muur klimmen in de natuurlijke omloop  
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Death ride  van uit de kerktoren van Leopoldsburg 

 
Onze hulp door instructeurs van het regiment 

  

 
Soep bedeling 

 

 
Observatie  

Vlotvaren 
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Kruisboog schieten 

 

 

 
Onze nieuwe kok Rudy 

  

 
Alle foto’s op  

 
www.anpcvleopoldsburg.be 
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Wie zijn de Paracommando's. 
Wat is een Paracommando eigenlijk wat doet die allemaal en wat kan die eigenlijk? 
Heel veel vragen en nog meer oplossingen en antwoorden. 
Eigenlijk te veel om hier te vertellen maar ik ga toch proberen om iets over hen te 
vertellen. 
De Paracommando is een "Elitesoldaat" dat betekent dat hij de beste is en dat hij dat ook 
altijd zal bewijzen door hard en lang te trainen. Hij doet ook wat hij zegt, je kan voor 
100% op hem vertrouwen hij zal je niet beschamen. 
De Paracommando is bijna altijd buiten en bijna altijd te voet. 
Zo leert hij omgaan met het weer, zo zal een regenbui hem niet tegen houden om te gaan 
lopen en zal een laagje sneeuw hem zeker niet tegen houden om te kamperen in een klein 
tentje. 
Hij weet zich te kleden naar het weer en zijn humeur zal zeker niet door het weer worden 
beïnvloed. 
Hij is getraind om, welke omstandigheid zich ook voordoet, zijn mannetje te staan. 
Een stafkaart leest hij als was het de krant en een kompas heeft ook geen geheimen voor 
hem. 
Hij is getraind om zich te verplaatsen over alle soorten terrein bij elk soort weer. Hij kan 
rotsen beklimmen, rivieren oversteken, ja hij springt zelfs uit een vliegtuig met parachute. 
De meeste van zijn verplaatsingen zal hij altijd te voet doen met alles bij zich. 
De Paracommando zal zich overal waar hij zich bevind gemakkelijk op zijn gemak 
voelen, want hij heeft leren overleven (survival) leven dus van wat de natuur je biedt. 
Deze soldaat heeft maar heel weinig nodig om heel veel te kunnen doen. 
Een Paracommando ben je pas als je lang hebt getraind met je vrienden. 
Samen vorm je een EENHEID en die is niet te breken. 
De Paracommando' s worden ingezet op alle gebied, van helpen bij een overstroming in 
eigen land, tot bescherming van landgenoten in het buitenland, en tegenwoordig zelfs 
voor bescherming van andere Naties in het buitenland. 
Deze “Elitesoldaat” is zo veelzijdig dat hij bijna overal inzetbaar is. 
De voornaamste eigenschap van deze mannen is, dat ze gewone mannen zijn, die gewoon 
het beste van zich geven als hen daarom gevraagd wordt. 
Ik ken er zo eentje, mijn papa. 
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“Begin september 1944 maakte Sgt Melsens deel uit van 
een SAS (Special Air Service) missie onder de naam 
’operatie Caliban‘. In het kader van deze operatie werden 
begin september 25 geallieerden (waaronder Sgt Melsens) 
boven het grondgebied van Meeuwen-Gruitrode achter de 
vijandelijke linies geparachuteerd.  
 
De ' D.Z.' (dropping zones) voor de ploegen staan in een 
verslag als volgt omschreven: 
' D.Z.-1': De bossen van Wijshagen, gelegen tussen 
Meeuwen en Wijshagen. 
' D.Z.-2': Gielisheide, gelegen 3 km ten zuiden van Peer, 1 
km ten oosten van de baan van Overis 
 
In de nacht van 5 op 6 september 1944 kozen twee Britse 
bommenwerpers van het type 'Sterling' het luchtruim 
vanuit de basis Tarrant-Rushton. Aan boord zaten de 25 
Belgische parachutisten van de S.A.S. Belgium die voor 
deze operatie waren aangeduid. De deelnemers waren in 
twee ploegen ingedeeld: 
 
'De ploeg Limbosch' bestaande uit: Lt. Freddy Limbosch, 
1Sgt Verberckmoes, 1Sgt De Rechter, Sgt Melsens, 
Korporaal Sas en de soldaten De Serrano, Switters, 
Marginet, Veroft, Goessens, De Buf, Vos, Engelen en 
David Kowarsky. 
 
'De ploeg Ghijs' bestaande uit: luitenant Ghijs, Sgt De 
Vulder, Sgt Klein, Sgt Siffert en de soldaten Delsaer, Petit, 
HelIegards, Vivey, A. De Belser, K. de Belser en B. 
Kowarsky. 
 
Het doel van deze missie was een kamp achter de vijandige 
linies op te richten om inlichtingen van de terugtrekkende 
Duitsers door te spelen naar Engeland. Deze informatie 
kon dan vervolgens gebruikt worden om de oprukkende 
Engelsen te informeren.“ 
 
Op 10 september 1944 sloeg het noodlot echter toe. 
Tijdens een missie (onder leiding van Sgt. Melsens) 
kwamen de para‘s oog in oog te staan met de Duitse 
vijand. Sgt. Melsens vocht tot het bittere eind maar kon 
uiteindelijk niet stand houden tegen de overmacht van 
Duitsers. Later zou blijken dat hun regiment verklikt werd. 
MC 
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Herdenkingsplechtig h 
 

S 
In ons Home : 

Op Zondag 25 oktober heeft een herdenkingsplechtigheid plaats voor de omgekomen 
paraschutisten en vooral de naam drager van ons Home Stef Vandewyngaert en zijn vader 

Bob Vandewyngaert peter van ons vaandel. 
 Deze plechtigheid gaat door in ons Regionaal Home   

Progamma:  
11.00 hr: Aanvang kleine herdenking aan de plaat buiten aan de ingang.  

11.45 hr: Bloemen neerlegging op het plaatselijk kerkhof in Leopoldsburg. 
Kleine receptie met Koffie en vla voor de aanwezigen bij de plechtigheid.  

 
------------- 

 

Schaffen : 
-Op vrijdag **********heeft een herdenkingsplechtigheid plaats voor de 

omgekomen paraschutisten en C–119 bemanning in het ongeluk te Detmold in 1963. 
Deze plechtigheid gaat door in het trainingscentrum voor parachutisten te Schaffen.  

 
Progamma:  

11.00 hr: Aanvang van de mis.  
11.45 hr: Bloemen neerlegging aan het kruis aan de rand van de D.Z.  

12.15 hr: Receptie.  
 

Het ongeval in Detmold is onuitwisbaar geschreven in de geschiedenis van de Belgische 
parachutisten in het algemeen, die van 1 Para en het TrgC Para in het bijzonder. 

------------- 
 

Canadees Wandelweekend Knokke-Heist  

Zondag 8 november 2009 
Knokke – Oosthoek – Knokke: 13 km 
Knokke – Retranchement – Knokke: 18 km   De wandelaars kunnen kiezen tussen 6, 10, 15 of 21 km. Er 
kan vrij gestart worden tussen 9 en 14 uur.    Hoofdplaat - Knokke: 35ste Canadese Bevrijdingsmars: 33 
km vertrek met bus tussen 7.30 en 8.30uur vrij vertrek in Hoofdplaat tussen 8 en 10.00uurDeelname 
Canadese Bevrijdingsmars:                                                                                
€ 7,50 :           badge + zelfklever + bus (Knokke – Hoofdplaat om 7.30 uur) 
€ 6,00 :           zelfklever+ bus (Knokke – Hoofdplaat om 7.30 uur) 
€ 4,50 :           badge + zelfklever (eigen vervoer) 
€ 1,50 :           zelfklever (eigen vervoer) 

--------- 

MOSSELSOUPER ANTWERPEN  

Zaterdag 21 november 2009   Vanaf 16.00 tot 20:00 uur 
Mosselen 15€ koude schotel vlees of vis 12€ 

Inschrijvingen ten laatste tot 08 november 2009.    Rek nummer : 751-0015306-20 Regionale 
Antwerpen 

--------------- 
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12 December 2009  
32nd Bastogne 

BASTOGNE HISTORIC WALK 
 

INSCHRIJVING TER PLAATSE 

 

op vrijdag 11-12 tussen 14.00 uur en 18.00 uur en op zaterdag 12-12 tussen 7.00 uur en 9.30 uur  

 

 
http://www.bastognehistoricwalk.com/ 

-------- 
 
 

Wintertocht 2010 Regionale Antwerpen. 
De 39 ste wintertocht gaat door op vrijdag , zaterdag en zondag 05-06-07 februari 2010 

Twee omlopen vanaf vrijdag tot zaterdag  
( Grote omloop met de bus verplichte verplaatsing vertrek in Antwerpen om 19:00 stipt), 

kleine omloop op zaterdag. 
Logement 2 mogelijkheden op het bivak in een persoonlijke tent  

of in het gebouw met alles er op en eraan. 
Kostprijs 30€ voor verplaatsing “Antwerpen plaats van bivak , 

Inbegrepen verplaatsing & zaterdag avondmaal,& zondag morgen ontbijt. 
Voor inschrijving verplicht tot 31 december 2009. 

Wij schrijven gezamenlijk in. 
Zie ook  www.paracdoantwerpen.be (agenda) 

Alle inlichtingen Via het Home of Marcel  
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Kring Para-Cdo Koninklijk Museum v/h Leger Brussel 
Cercle Para-Cdo Musée Royal de l’Armée Bruxelles 

 
 
 
Beste vriend Para-Cdo, 

 
De Kring Reserve Onderofficieren Para-Cdo zijn sinds 2002 werkzaam in het Koninklijk Leger-museum 
te Brussel, waar wij met een paar vrienden bezig zijn aan de heropbouw van de stand Para-Cdo en dit op 
vrijwillige basis. 
 
Wij zijn erin geslaagd onze stand wat oppervlakte betreft te verdubbelen en dit met de hulp van het Kon 
Leger Museum zelf, maar ook van de KNUROO PC, het 1Bn Para, 2Bn Cdo, 3Bn Para, TrgC Para, 
TrgC Cdo, RevAir, PC Bat, SFG en veel oudgedienden. Waarvoor onze dank.  
 
Nu komen wij aan het stadium dat wij soms verplicht zijn om legermateriaal, uitrustingen, kentekens of 
andere voorwerpen in verband met Para-Cdo’s aan te kopen!! 
Iedereen geeft niet zomaar alles gratis aan het museum en wij zijn verplicht voor sommige items te 
betalen. 
 
Wij hebben dus besloten om, zoals de andere Para-Cdo musea’s (1 Para, 2 Cdo enz..) een soort 
vriendenkring museum op te richten. 
 
Wij noemen het: “Para-Cdo Kon.Museum van het Leger Brussel” 
 
Het Koninklijk Leger Museum met zijn waardevolle collecties, is één van de beste museums in de 
wereld en krijgt dan ook duizenden bezoekers per jaar. Het is dan ook onze plicht onze stand te 
onderhouden. Voor degene die ons willen helpen de stand Para-Cdo uit te breiden vragen wij dan ook 
een jaarlijks bijdrage van minimum 5 € dat verrekend wordt in de boekhouding van de Kring Reserve 
Onderofficieren Para-Cdo. 
 

001-2176477-67 met vermelding Kon Museum v/h Leger ParaCdo 
 
Die 5 € word uitsluitend gebruikt om de stand verder op te bouwen en heeft niets te maken met het 
lidgeld of lidmaatschap KNUROO. 

 
1SgtMaj(b.d.) C. VANDEPUT Adj(b.d.) G.HOUBEN 

S4 KNUROO ParaCdo Voorzitter KNUROO  ParaCdo 
Voorzitter ANPCV Leuven Voorzitter ANPCV Brabant 

Bergenstraat 58 J. Baecklaan  78/19 
3020  -  Herent 1080  -  Brussel 

0476676285 0477436568 
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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 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 wij ervoor dat u steeds een aanbod hebt uit het beste. 
Nauwlettend wordt gekeken naar kwaliteit en versheid van de producten, alvorens 
wij 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 Ex Paracommando. 
 
 

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

 

Onze traiteur voor het Clubfeest 
                                                                                           ------ 
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