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Alleen op deze Rek. nummer:  068-2216045-10 

Vriendenkring Para-Cdo    Regionale Leopoldsburg 

Lijsterstraat 16   3940 Hechtel 

 

lidgeld 2011  en vermelding van voornaam + achternaam   

Paracommando: oudgedienden en actieven  17,00 € 

Cadetten tot 24 jaar        7,50 € 

Sympathisanten       30,00 € 

Leden in buitenland      20,00 €   

Steunende leden                                                8,50 € 

 

 
 

 

 

 
 

 

Gelieve de lidgelden te betalen    

voor de algemene vergadering op 16 januari 2011 
 

 



 

 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.be 

Secretaris 

 

Corstjens Marcel 011/64.63.99 Marcel.corstjens@scarlet.be 

Squad Cdo 

 

Vanderleyden Jean 011/34.40.73 vanderleydenjean@hotmail.com 

 Squad Springen Latet Henri 013/67.52.19 henri.latet@telenet.be 

Rood-Groen 

 

Latet Henri 013/67.52.19 henri.latet@telenet.be 

Sectie Genk 

 

Hendrix Guido 0472/513457  

Magazijn-mat. 

 

Hendrixks Louis 0479/016090  

 

 

Vervoort Jacobus 011/55.19.22 yvetterome@skynet.be 

Vaandrig 

 

Vanstraelen Herman 011/40.23.44  

 

 

Clauw Walter 0472/735582 walter.clauw@telenet.be 

Plechtigheden 

 

Jonkers Louis 0474/704730  

Keuken 

 

Meers Paul – Lecocq Rudy 089/38.10.44  

Activiteiten 

 

Boes François 011/64.63.99  

 

 

Hendrix Guido 0472/513457  

 

 

Willems Johan  joanwillens@gmail.com 

 

 

Vanheel Willy 0472/409950 willy.vanheel@telenet.be 

 

 

Thijs René 0476/960828  

 

 

Schalley Leon 011/73.19.22 leon.schalley@telenet.be 

 

 

Lemmens Vick   

Public relations 

 

Bouts Jean 011/73.35.02  

Lokaal Clauw Walter 0472/735582 

 

walter.clauw@telenet.be 

 Vanderleyden Jean 011/34.40.73 vanderleydenjean@hotmail.com 

 News Flash Corstjens Marcel 011/64.63.99 marcel.corstjens@scarlet.be 

  Latet Henri 013/67.52.19 henri.latet@telenet.be 

 Vaste barman Vanstraelen Herman 011/34.63.65 

 

 

Commissarissen Vanderleyden Jean 

 

011/34.40.73  

Webmaster Corstjens Marcel 011/64.63.99 marcel.corstjens@scarlet.be 

 

Bestuur 2010 

Vriendenkring Paracommando Regionale Leopoldsburg 

Briefwisseling: Beukenlaan 24 3910 Neerpelt 

 0478/63 37 89 

E-mail: secretaris@anpcvleopoldsburg.be 
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Voorwoord. 
 

Beste, 

 

September is de maand waar door vele kinderen menig traantje wordt gelaten, het is 

voor de studerende jeugd een tijd van aanpassen en berusting. 

Ook wij, ex-Paracommando‟s, zouden moeten berusten maar helaas is het voor het 

Regiment Paracommando een heel moeilijke aanpassing. Het moederbataljon werd 

afgeschaft met als gevolg een mutatie voor vele manschappen van 1Para. Als buiten-

staander en ex 1Para stuit dit zeker op veel onbegrip en zo zien we maar dat we leven 

in een democratisch land waar ieder van ons zijn zegje mag doen(?). Begrijpen wie 

kan! 

Ook in vele Regionalen loopt het jaar teneinde met veranderingen in het vooruitzicht 

en ook wij, Regionale Leopoldsburg, moeten onze kaarten anders gaan schudden. De 

instroom van jongeren blijft achterwegen en onze opdracht voor het voortbestaan van 

de vriendenkring wordt al maar zwaarder. 

Bij elke activiteit zijn er mensen nodig die willen of kunnen komen helpen. Bij onze 

17
de 

 Bokkenrijders Express werd een oproep gedaan om meer hulp maar is het niet 

meer kunnen of niet meer willen er is weinig reactie gekomen op mijn oproep! 

Onze helpers op dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag en 

maandag moeten wij allen dankbaar zijn. Op zaterdag waren er 62 personen op het 

terrein en bivak aan het werk hiervoor doen wij onze hoed af! Namen noemen zou me 

te ver brengen maar één naam zou ik wel willen noemen, Kolonel SBH b.d. Wolfs 

André die door zijn inzet en mogelijkheden de oefening heeft doen slagen. Dank u 

kolonel! 

Ieder van onze aangesloten leden zou ik willen zeggen “wij hebben u nodig”  om te 

kunnen overleven in onze regionale. 

Ik zou met enkele krachtige Paracommando leuzen kunnen afsluiten maar toch vind 

ik het volgende gedichtje , dat in feite onze jeugdige spirit en motivatie weergeeft die 

men nodig heeft om onze muts “groen of rood” te behalen en Paracommando te 

worden een beter afsluiter.  

Al had ik maar één hand 

trok ik nog van land naar land 

en met slechts één been 

sprong ik nog over een muur van steen 

maar wat ik niet kan missen 

zijn mijn lippen liefste 

om bij mijn terugkeer jou te kunnen kussen. 
 

 

Gedichtbundel ,Teer Broos Ademloos 

geschreven door een lid, Hannelore Hauser 

 

 

Marcel 
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Op zondag 31 oktober 2010 om 10.00u zal er een kleine plechtigheid   

plaats vinden aan ons Home ter ere van 

 

1Sgt Stef Vandewyngaert 

  

die de naamgever is van ons Home. Daarna zullen er een bloemen gelegd  

worden aan de gedenkplaat van ons Home. 

Aansluitend  zullen wij bloemen gaan neerleggen op  de begraafplaats van 

Leopoldsburg 

 voor de peter en meter van het vaandel. 

Samenkomst om 09.30u 

Er zal  gratis koffie voorzien zijn na de plechtigheid. 

Hopende op uw aanwezigheid  tot  dan. 
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Het einde van een mooie periode uit ons leven. 

 

WIJ “DE ONDERRICHTERS”. 

 

Ziedaar het einde. Jullie hebben uw laatste buien geschoten te LIBIB en VILLANCE, uw laatste rantsoenen “5 in 1” verteerd. 

Over een paar dagen zullen jullie de BD bezaaid met badges, die jullie de bewonderende blikken van de meisjes verzekerden, 

afleggen en weer aan “ernstiger” zaken gaan denken. 

 

Wij, onderrichters, berouwen uw vertrek. Vooreerst omdat het ons laat voelen dat de tijd voorbij gaat maar ook omdat wij jullie 

gewoon waren. Jullie hebt u ontwikkeld onder onze ogen, de kleine aarzelende en bedeesde jongens zijn flinke kerels geworden 

met vaste blik. Anderen, die in het begin maar grote schreeuwers waren zonder gezond verstand, hebben iet of wat evenwicht 

verworven. Ten slotte hebben jullie een eenheid van uitmuntende para‟s gevormd waarover wij fier zijn. 

 

Binnen enkele dagen, als wij jullie op de straat zullen tegenkomen, zullen jullie “heren” voor ons zijn. Onze enige hoop is dat 

jullie echte “heren” zullen blijven, echte kerels die wij met fierheid de hand zullen drukken.  

 

Een passage uit “Pegasus” van 1962-1963 bij het einde van onze dienst. 

 

Het einde van het moederbataljon 1Para te Diest in 2010.  

Triest,  zonder woorden. 

 

 

 

Klas 62-63 1Para op de Bokkenrijders 
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Februari 1943. De Britse kolonel Wingate leidde zijn eenheid in een duizend kilometer lange raid doorheen 

het door Japanners bezette Birma. Vijfenveertig dagen overwonnen ze bijna onoverkomelijke 

moeilijkheden om hun doel, de rivier Chindwin, te bereiken.  

„Chindits‟ noemden ze zich fier bij hun terugkeer in Indië.  

De psychologische winst was enorm. De Japanse soldaat kon 

verslagen worden ! Zelfs in de jungle waar hij zogezegd 

onoverwinnelijk was. 

Een groot offensief volgde. Tot vijf brigades werden door de lucht 

vervoerd in een gebied ten zuiden van Myitkyina tussen Chindwin 

en Irrawady. Hun offensief optreden ontwrichtte vijandelijke 

verbindings- en aanvoerlijnen en bracht zware verliezen toe. Ook zij 

leden verliezen.  

De Japanners werden verdreven uit Birma en de „road to China‟ over land weer geopend. 

Eens te meer onderscheidde zich Calvert tijdens deze gevechten. In 1945 zal hij generaal Mc Leod 

opvolgen aan het hoofd van de SAS Brigade. 

 

In Birma waren ook Belgen en Kongolezen voor wie 

de oorlog geen einde nam op 8 mei 1945.  

„Makambo ya bisu‟ periodiek uitgegeven door de 

Unie van Koloniale Oudstrijders (Ufracol), trekt 

onze aandacht op het „Tenth Belgian Kongo 

Casualty Clearing Station‟ dat samen met de Britten 

deelnam aan de strijd in Abessinië, Somalië, Madagascar en Birma. 

Geneesheer-kolonel Thomas leidde een twintigtal Belgen 

(geneesheren en technici) en driehonderd vijftig Kongolezen (verplegers en verdediging) van de Force 

Publique tot aan de Chindwin. De adjudant chef van de chauffeurs beschrijft in het artikel „zijn‟ tocht naar 

Birma. 

10 november 1943. Een zeventigtal voertuigen vertrok uit Stanleyville. Over Bafwasende en 

Irumu bereikte de colonne Nairobi in Uganda. 

 
                             Jaak 

Vervolg deel II  in Flash 33 
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Dat zal doorgaan op 18 december 2010 
 

om 17.00u in een verwarmde zaal 150 meter voorbij ons Home – zaal “YAP” 

 

Alle dranken inbegrepen tot 23.00u.   Prijs: 25,00 € 

 

Inschrijven voor 10 december 2010      Storting = ingeschreven 

 

Storten op reknr. 068-2216045-10   tel. 011/73.29.11   GSM  0474/838235 

Mededeling: clubfeest & aantal personen 

Lijsterstraat 16   3940 Hechtel-Eksel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Menu 

Vleesballetjes met krieken 

 

Vogelnestjes in tomatensaus 

 

Ribbetjes op de wijze van de chef 

 

Konijn met pruimen 

 

Zwarte en witte pensen 

 

Stoofvlees op wijze van de chef 

 

Gebraden kip met appelmoes 

 

Wortel stampot 

 

Broccolipuree 

 

Gebakken krielaardappelen 

 

Koffie en gebak 
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Vrijdag 27 augustus 2010 was het weeral zo ver, de start van de “17
de

 Bokkenrijders Express”. Wat er aan 

vooraf ging kunnen alleen Marcel en Jan ons vertellen, maar dat er een uiterst moeilijke voorbereiding mee 

bemoeid was dat kan iedereen wel beamen. Hoe spelen zij het telkens weer klaar?  

Vrijdagnamiddag streken de eerste deelnemers neer in ons basiskamp, de meeste Nederlanders waren reeds 

vroeger ter plaatse. De controle van de mensen die reeds ingeschreven waren verliep zeer vlot. Allen 

zochten zij de, voor hun, beste plaats uit om hun tent op te slaan. Door de  verbetering van het terrein zag 

het kamp er verzorgder uit dan de vorige jaren. Goed zo mannen!!! 

‟s Avonds konden wij kiezen tussen een goede spaghetti of een lekkere hotdog, klaarge-maakt door onze 

koks “Pol en Rudy”, om de inwendige mens te versterken en dit met de nodige drankjes. Rond 19.00u 

begon Marcel met de briefing voor de raid. Hoeveel keren heb je de ploegen moeten heraanpassen Marcel? 

Hopelijk staat dit volgend jaar meer op punt. 

Daarna begon de steeds wederkomende verbroedering. Wie weet er nog wanneer hij zijn sleeping 

opgezocht heeft? Ik bedoel hier de “echten”!!!                                              

 

Zaterdag 28 augustus 2010 om 05.00u was het echter weer volle bak geblazen, eerst een lekker ontbijt en 

dan moesten de 13 punten bemand worden. Alle ploegen werden door de terreinoversten “Guido en Swa” 

op hun plaats gedirigeerd. De eerste ploegen vertrokken om 07.00u. Enkele jaren terug sprak ik met de 

verantwoordelijke officier van Marche-les-Dames en hij stelde zich de vraag hoe het mogelijk was dat alles 

zo vlot verliep. Hij begreep niet dat al het uitgeleende materiaal volledig werd gerecupereerd. Ik ben zelf 35 

jaar militair geweest waarvan 25 in de Brigade paracommando en ik vraag me ieder jaar af welke S3 van 

een Bataljon het beter zou doen. Natuurlijk mogen wij de manschappen op het terrein niet vergeten. Want 

zonder hen zou er geen “Bokkenrijders Express” mogelijk zijn. 

In de namiddag kregen wij het hoog bezoek van de nieuwe voorzitter van de Nationale Vriendenkring, 

Kolonel Geneesheer Paul Van Nesten, die onder begeleiding van onze Kolonel SBH Wolfs de mensen op 

het terrein een hart onder de riem kwam steken. Dit was voor onze Vriendenkring een grote eer. 

Vanaf 14.00u begonnen de eerste ploegen binnen te lopen en iedereen was zeer tevreden over het vlotte 

verloop van de raid. Er waren er bij die juist terugkwamen van een fijne gezondheidswandeling maar ook 

waren er die tot het uiterste gegaan waren om de toch niet zo gemakkelijke oefening te volbrengen. Aan 

allen “proficiat”!!! 

Om 17.00u begon dan de BBQ (267 deelnemers), die dit jaar uitgegeven was aan een catering. Maar toch 

waren de dames van de vorige jaren weer op post. Wat zouden wij zonder hen kunnen. Alles verliep zeer 

vlot en het eten was van uitzonderlijke kwaliteit. Voor herhaling vatbaar. 

Na de BBQ was er de uitreiking van de “wisselbeker” die dit jaar naar de Vriendenkring van Oostende 

ging. De jongeren kregen hun diploma en dan waren er nog twee leden, Jan Staljanssens en Walter Clauw, 

die de medaille van 25 jaar lid mochten in ontvangst nemen. Ook aan al deze mensen een hartelijke 

“proficiat”. 

En dan begon het ware feest van verbroedering weer. Er werd nog een stevige pint opzij gezet, gedanst en 

menige shows opgevoerd. Zo moet dat zijn!!! Vrienden onder elkaar, die de nodige spirit nog kunnen 

opbrengen. Na 03.00u zondagmorgen kropen de laatste in hun sleeping. 

 

Zondag 29 augustus 2010 begon, na het ontbijt, het opruimen van het bivak. Afbreken van de tenten en het 

verzamelen van het materiaal. Alles verliep zeer vlot. 

Er wordt reeds uitgekeken naar de “18
de

 Bokkenrijders Express” die zeker een evengoed verloop zal 

kennen als de vorige 17. “Bokkenrijders Express 2010” was weer af!!! 
 

Rik   
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Onze koks en vrouwen in actie 

  
 

Onze keuken zaterdagmorgen om 5:00u 

 

 
 

 
Soepbedeling voor de ploegen   

 

Film en fotos : www.anpcvleopoldsburg.be 
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GOLDEN SPIKE 2010. 

 

Een heerlijk weertje om de 6km cross af te haspelen. De afstand was volgens leeftijd- 

categorie. Dus de jongste deelnemers liepen de langste afstand. Met een kanonschot werd de start gegeven aan ±  250 lopers. Het 

was de laatste “Golden Spike” die door 1Para ingericht werd, iedereen zal wel weten waarom. 3 leden van de Regionale 

Leopoldsburg namen deel aan de loopwedstrijd. 

Wij waren ook met enkele mensen aanwezig om voor de laatste keer onze “Citadel” en 1Para een bezoek te brengen en de 

deelnemers te steunen voor hun inzet. 

 

 

  

BBQ SECTIE GENK 18-09-2010. 
 

18 september 2010, een mooie zaterdag in Genk. Na een lange week van voorberei-ding en opbouw was het weer zover. 

Voor de 2
de

 keer vond de herdenking plaats van ons aller vriend “Michel” gevolg door een BBQ. 

75 personen hadden zich ingeschreven om deel te nemen aan deze mooie namiddag en avond. Iedereen die wou kon zijn 

vaardigheid testen op de piste die door onze jongens beveiligd werd. De kinderen vonden het geweldig en hebben hier dan ook 

wel massaal gebruik van gemaakt. 

 

Maar de plicht riep en wij verzamelden samen in de feesttent en konden na de 

speech van Mark even in ons zelf onze 

vriend Michel herdenken op de tonen van 

de “Mars van de Parachutisten”. 

Na deze kleine plechtigheid werd de 

BBQ voor geopend verklaard en kon 

ieder van ons zich te goed doen aan een 

zeer verzorgde BBQ. 

Het was een zeer gezellige avond met 

een lekkere pint en een gezellig muziekje 

en  vooral veel VRIENDSCHAP. Wij 

hadden dan ook wel de weergoden aan onze kant. 

 

DE PLANNEN VOOR VOLGEND JAAR LIGGEN REEDS KLAAR. DUS 

“SEE YOU NEXT YEAR!!!” 
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Het leven vangt aan op 80 jaar. 
(naar een Amerikaanse tekst) 

 

Goed nieuws. De eerste 80 jaren zijn de moeilijkste. De volgende 80 zijn nog enkel een opeenvolging van 

feesten. 

Als je er 80 bent is iedereen bereid je bagage te dragen of je een trap op te helpen. Vergeet je iemands naam 

of die van jezelf, vergeet je een afspraak of je telefoonnummer, dat je beloofd hebt op drie plaatsen tegelijk 

te zijn, of als je niet meer weet hoeveel kleinkinderen je hebt, dan volstaat het te zeggen dat je er 80 bent. 

80 jaar zijn is veel beter dan 70. 

Op 70 jaar hebben de mensen geen geduld met je. Maar op 80 heb je altijd een verontschuldiging, wat je 

ook moge aanvangen. Doe je wat dwaas, dan zeggen ze dat het je tweede kindsheid is. Ze pogen dan de 

symptomen te vinden van je hersenverweking. 

70 jaar zijn is niet bepaald leuk. Op die ouderdom vinden ze dat je je moet terugtrekken op de buiten en je 

beklagen over reuma. Je wordt verondersteld te mopperen over geluidsoverlast of te vragen dat ze 

ophouden met fluisteren daar je ze anders niet kunt verstaan. 

Op 80 zijn ze verbaasd dat je nog leeft en word je behandeld met respect omdat je zo oud bent geworden. 

Ze zijn verwonderd dat je nog zinvol kan praten. En dat je nog kan gaan. Dus mijn beste vrienden, poog de 

80 te halen. Het zal de mooiste tijd worden van je leven …dat dan begint. 

---------- 

We ontvingen deze tekst van onze Padre Vander Goten met de volgende toelichting: “Als je weet dat ik 

reeds 7 jaar geleden die bocht heb genomen, zal je begrijpen dat ik een „supergelukkige‟ Padre ben.” 

 

Moppentrommel 

                                                              Doodzwijgen 
Een man en zijn vrouw hadden wat probleempjes en besloten elkaar dood te zwijgen. 

Plotseling realiseerde de man zich dat hij zijn vrouw de volgende dag nodig had om hem om 5 uur wakker 

te maken voor een vroege zakenvlucht. Hij wilde echter niet de eerste zijn die de stilte zou doorbreken (en 

dus zou verliezen). Hij schreef daarom op een stukje papier: „Maak me alsjeblieft om 5 uur wakker‟. Hij 

legde het papiertje op een plek waarvan hij zeker wist dat zijn vrouw het zou vinden. 

De volgende ochtend werd de man wakker en kwam tot de vaststelling dat het al 9 uur was en dat hij dus 

zijn vlucht gemist had. Hij was woedend en stond op het punt om op zoek te gaan naar zijn vrouw, om er 

achter te komen waarom ze hem niet had gewekt.  

Ineens zag hij een papiertje bij het bed liggen. Daarop stond: „Het is 5 uur. Wakker worden.‟. 

 

     In het leger leer je veel 

Een Belg komt thuis uit dienst en laat aan zijn moeder zien wat hij daar allemaal geleerd heeft. Hij pakt zijn 

pistool en schiet zo zijn naam in het plafond. Hij gaat naar buiten pakt een handgranaat haalt de pin eruit en 

gooit hem zo in het kippenhok. Met een grote knal de heleboel delucht in. Prachtig jongen zegt zijn 

moeder, alleen jammer dat je vader het niet meer kan zien. Hoezo vraagt hij. Die was net de kippen aan het 

voeren.  

                                                                                   De dame 
Hij keek op toen ze de apotheek binnenstapte. Einde veertig, knappe vrouw, respectabel, dat zag je. Ze 

kwam naar hem toe, keek hem recht in de ogen. 

- Ik had graag cyaankali. 

- De apotheker onthutst: Waarom hebt u dat nodig ? 

- Ik wil mijn echtgenoot vergiftigen. 

- Maar mevrouw, dat is onmogelijk. Ik kan u niet zomaar vergif verkopen. De wet laat dat niet toe. 

Ze zouden mijn vergunning afnemen. Ons beiden opsluiten in de gevangenis. Nee, daar kan geen 

sprake van zijn. 

Kalmweg nam de dame uit haar tas een foto, waarop haar echtgenoot in bed met de vrouw van de 

apotheker. 

- Maar mevrouw, u had meteen moeten zeggen dat u een voorschrift had. 

eren. 
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Padre Jourdain S.J. 
 

Wie de baan Rocourt-Tongeren-Hasselt volgt, kan op het kerkhof van de kerk te Wihogne even stilhouden 

om de eerste Padre van de para‟s te herdenken. (Grafkelder van de Jezuïten). 

Bij de para‟s zijn we altijd al goed voor zien geweest van aalmoezeniers om „U‟ tegen te zeggen.  

Robert Jourdain werd geboren te Brussel in 1897. Te Leuven behaalde hij zijn doctoraat Filosofie. Hij zette 

zich aan de studie van het Russisch en stichtte er het Universitair Slavisch Tehuis. 

Hij werd priester gewijd in 1928. 

Ingevolge de Duitse inval van ‟40 komt hij terecht te Bordeaux. Samen met een Poolse divisie scheept hij 

in en bereikt Londen. Tijdens die woelige dagen richt hij te Buxton het Belgisch college op voor de 

kinderen van Belgische vluchtelingen. 

Op 7 juli 1941 wordt hij gedropt in de streek van Marche-en-Famenne. We weten hoe een sprong „through 

the bok‟ van een Whitley je wel eens „ring the bell‟ kan bezorgen. Zo kwetste hij neus en voorhoofd. 

Armand Leblicq, zijn radio-telegrafist,  raakt ongelukkig het stabiliteitsvlak van de Whitley en blijft er aan 

vastgeklemd. Ondanks het verlies van zijn maat voert Jourdain zijn opdrachten uit, o.a. contact opnemen 

met de hoge geestelijkheid van het land. 

Na zijn ontsnappingstocht doorheen Frankrijk, een verblijf van zeven maanden in het concentratiekamp te 

Miranda, en Portugal bereikt hij Groot-Brittannië. Vervolgens wordt hij aalmoezenier van Blondeel‟s 

para‟s. 

In opdracht van Blondeel zal hij zijn invloed aanwenden bij de Belgische regering, voor het behoud van de 

Eenheid (Zelfs toen reeds !  Wie niets afweet van de geschiedenis is een weeskind van het heden …). 

In 1944 wordt hij samen met o.a. dokter J. Limbosch geparachuteerd te Gedinne voor de Operatie Noah.  

Tijdens het Ardennenoffensief, onze bevrijdingstocht doorheen Nederland en Duitsland, en de Counter-

Intelligence, neemt hij actief deel als onze Padre. 

Na de oorlog wordt hij prefect van het Gramme Instituut te Luik. 

Zijn para‟s vergeet hij niet, en vaak nog zal hij in uniform het kamp te Poulseur komen bezoeken.  

Hij overlijdt op 29 september 1952. 

 

We raden u aan het museum Foundation Centre Souvenir Jourdain nabij Luik te 4680 Oupeye, rue du Roi 

Albert 180, te bezoeken. 

U kan er veel meer bijzonderheden over onze eerste Padre vernemen. De zeer bereidwillige conservator Jo 

Henry kan je bereiken op 04/26 47 673. 

 

          Jaak 

De dokter 
Er kwan een man naar de dokter, hij zat in de wachtkamer. 

Toen hij aan de beurt was moest hij vertellen wat er aan de hand was, 

Toen zei de man als ik mjn (been) raak doe het pijn, als ik mijn (arm) raak doe het pijn, als ik mijn hoofd 

raak doe het pijn. 

OOOOOO zei de dokter ik weet het al 

je vinger is GEBROKEN!!!! 

Soldaten met een Belg er tussen 

2 Nederlandse soldaten en 1 Belgische soldaat willen drugs smokkelen over de grens. de eerste 

Nederlander sluipt over de grens. hij trapt op een takje en: kraaaaaaak.... de wachters komen uit hun huisje 

en roepen: wie is daar? woef woef roept de soldaat. de 2e Nederlander probeert het ook. hij struikelt over 

een boomwortel en: plofffff..... wachters komen weer uit het huisje en roepen weer: wie is daar? woef woef 

roept de soldaat. dan probeert de Belg het. hij stoot zich aan een tak en weer: kraaaak..... de wachters uit 

hun huisje en weer: wie is daar? roept de Belg: nog een hond!  
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Statutaire verkiezingen Vriendenkring 

Regionale Leopoldsburg 

 

Verkiezingen 2011: 

 

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 16 

januari 2011  de 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 zondag 12  december  2010  ( minstens en maand voor de A. V. ) 

ingestuurd te worden. 

De namen van de kandidaten zullen uitgehangen worden in ons Home vanaf  15  december 2010  of  

Info bij de secretaris tel: 011/64 63 99 ofwel via E-mail: secretaris@anpcvleopoldsburg.be 

De verkiezing  heeft dan plaats op zondag 16 januari 2011 vanaf  10.00u. gedurende 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. Indien ik op de A. V van zondag 16 januari 

2011   verkozen wordt  start vanaf 1 februari 2011  mijn functie. 

Datum en handtekening. 

 

 

Agenda: 

Welkomstwoord van de voorzitter of plaatsvervanger stipt om 10.00u. 

         1.  Kasboek is ter inzagen van alle effectieve leden. 

         2.  Goedkeuring van het kasboek  door de twee rekenplichtigen ter ontlasting van 

              het huidig bestuur. 

         3.  Verkiezing van een nieuw bestuur. 

        Bij gebrek aan kandidaten blijft het huidige bestuur voor 2010 verkozen. 

   4.  Programma 2011. 

Uitstap, activiteiten enz. 

Invullen van de werkgroepen.(iedereen kan een functie in de werkgroepen opnemen). 

Indien er vragen en suggesties zouden zijn moeten deze zeker 14 dagen VOOR de 

vergadering op het secretariaat ingediend geworden. 

 

Het bestuur 
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