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NIETS VERGETEN !!!!!!!!!!!!!!!! 
Staat er een N  voor uw naam ? 

 

 

 
 

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 € 

 

 
 
 

Alle leden die voor 31 maart hun bijdragen niet betaald hebben zullen geen 
deel meer uit maken van de ANPCV Regionale Leopoldsburg. 

Lidgelden die betaald worden na het verschijnen van Flash 33 kunnen 
afgehaald worden in het Home, of worden bijgevoegd bij Flash 34.  
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Met een snelheid van de wind is 2010 voorbij gevlogen.  
Daarom onze beste wensen en hopelijk een goede gezondheid voor 2011. 
Dat wil eigenlijk zeggen dat wij (Regionale Leopoldsburg) een fijn jaar hebben gehad 
zonder veel onoverkomende problemen en toch moeten wij terugblikken, met spijt in 
ons hart,  dat er enkele mensen afscheid van onze vereniging hebben genomen. 
Enkele leden zijn ons ontvallen in het afgelopen jaar (Bolle Willy en De Bruycker 
Willy), ook hebben er enkelen moeten afhaken wegens  familiale omstandigheden.   
Onze voornemens zijn zoals elk jaar weer voor elk wat wils te brengen, al is het soms 
moeilijk voor sommigen om hier mee voldoening te vinden, het is ook niet altijd voor 
ons mogelijk om te doen wat wij willen doen. 
Hopelijk kunnen wij daar verandering in brengen maar soms hangen wij af van 
derden om ons doel te bereiken. 
De Algemene Ledenvergadering heeft plaats gehad op 16/01/2011 en het bestuur is 
niet veranderd ten opzichte van 2010 daar er geen nieuwe kandidaturen ingediend 
werden. 
Hopelijk treffen wij elkander nog eens in het Home of op een van onze volgende 
activiteiten. 
 
Marcel 
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                          Bestuur 2011 
Vriendenkring Paracommando Regionale  Leopoldsburg 
Briefwisseling: Beukenlaan 24    3910 Neerpelt 
Tel. 0478 63 37 89 
E-Mail: secretaris@anpcvleopoldsburg.be 
 
 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 0478633789 secretaris@anpcvleopoldsburg.be 

Squad Cdo Vanderleyden Jean 011/34.40.73 vanderleydenjean@hotmail.com 

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

Sectie Genk Hendrix Guido 0472513457  

Rood-Groen Latet Henri 013/67.52.19 henri.later@telenet.be 

Magazijn & Mat  Hendrixks Louis  0479/01.60.90  

   Vervoort Jacobus  011/55.19.22 jacky.vervoort1@telenet.be 

Vaandrig  Clauw walter               
Simons Maurice                            

 0472/73.55.82 
011/75.27.27    walter.clauw@telenet.be 

Plechtigheden  Jonkers Louis   
0474/70.47.30   

 Keuken Meers Paul 
Lecocq Rudy 

 
011/63.50.77 rudy.lecoq@telenet.be 

Activiteiten Boes François 011/64.63.99   

   Hendrix Guido  0472/51.34.57    

  Willems Johan   joanwillems76@gmail.com   

  Vanheel Willy  willy.vanheel@gmail.com 

  Thijs René   

    Schally Leon 
 

  leon.schalley@telenet.be 

    Lemmens Vick     

Lokaal Clauw Walter 
Vanderleyden Jean 

0472735582 
0497205256 Vanderleydenjean@hotmail.com 

Publiek relations  Bouts Jean 011/73.35.02   
News Flash 
 

Corstjens Marcel          
Henri Latet 

0478633789           marcel.corstjens@scarlet.be 
henri.latet@telenet.be                                             

Barman (vrouw) 
 

Clauw Walter                               
Marleen Janssen 

011/34.63.65 walter.clauw@telenet.be 

Commisarissen 
 

Vanderleyden Jean              
Jonkers Louis 

011/34.40.73     
0474704730 vanderleydenjean@hotmail.com 

webmaster 
 

Corstjens Marcel 0478633789 Corstjens.marcel@scarlet.be  
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Proficiat Jaak met Uw 86 verjaardag 
 

 
Jaak en Blondeel op bezoek 

heeeeeeel lang geleden in Eksel - Sectie Noord-Limburg - Nu Regionale Leopoldsburg 
 
 
Gelezen in “ De Zeventorens tijdschrift van de Heemkundige Kring Peer “ : 
Publicaties 
  
Oorlog op en rond ‘tRin. De Belgische S.A.S. – operatie Caliban, 
 Martin Peeters 
142 blz , werd op een zeer beperkt aantal herdrukt. 
Verkoopprijs : 15 euro 
Te verhogen met 5 euro voor verzendingskosten 
IBAN  BE 51 9790 6582 0262     
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Zoon van Jan Lornoy Ex 1 Para 1962.....,  Steven (eerste van rechts) op oefening in Calvi - Corsika met het 2 REP. 
Vertrek in Schaffen met unimog naar Marseille,inscheping..Bastia..Calvi. 

Deelnemers :  2 REP 
3 Bon Para 

Duitse Fallschirmjagers 
TS Schaffen 

 
 
 

 

 
 

Overleden op 18 oktober 2010 
Adjudant despatcher Para Commando te Schaffen 

Deelname van humanitaire missies 
Lid regionale Leopoldsburg 
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Zaterdagavond 17.00u was de afspraak in de feestzaal van de Yap. Wij waren met 70 deelnemers die 
ingeschreven waren voor de gezellige afsluiter van het afgelopen jaar. 
De zaal was gezellig ingekleed en de traiteur was reeds druk in de weer om alles op tijd in gereedheid te 
krijgen.  
Marcel bedankte alle medewerkers voor hun inzet om alles op zijn plaats te krijgen en tevens werden de 
dames met een bloemtuiltje bedacht. 
Kolonel Wolfs gaf het goede voorbeeld om het Breugeliaans buffet te openen. Er was voor iedereen meer 
dan voldoende. 
De gezelligheid was weer troef en zeker toen de Kerstman en Kerstvrouw op bezoek kwamen zat de 
ambiance er volledig in. Voor iedere deelnemer was er vervolgens  een kleine attentie voorzien. 
Om niet teveel woorden te gebruiken, de afwezigen hadden weer eens ongelijk. 
Het weer was wel de spelbreker want het begon te sneeuwen en in een mum van tijd lag er een bedje van 
10 cm sneeuw. 
Plannen werden gesmeed voor het jaar 2011 en wensen voor een goede gezondheid werden uitgewisseld. 
Tevens hopen wij toch weer op een fijn en actief 2011. 
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Vervolg van Flach 32 

 

 
De Elfde Britse Divisie werd er gevormd en zij zouden er deel van uitmaken. De manschappen schakeldenover op 
battledress, Britse bewapening, ... en maakten kennis met de Women Army Force.  
Na drie maanden hernamen ze hun tocht, ditmaal naar de 
havenstad Mombassa. Ze scheepten in voor het 
onbekende....Het personeel stapte aan boord van een modern 
vaartuig. De voertuigen, chauffeurs en mekaniekers kwamen 
terecht op een oud schip dat blijkbaar enkel in de vaart werd 
gehouden omdat het oorlog was. Hangmatten in het ruim 
werden toegewezen. De twee blanken verkozen de 
ambulances op het dek. Het konvooi vaarde uit. 

De  vrees  van  de  
adjudant werd 
werkelijkheid. Na amper 
twee dagen varen 
begaven het de motoren. Eenzaam bleven ze achter en dobberden 
zeeziek op de goflslag van de Indische Oceaan als prooi voor de 
onderzeeërs. Iedereen nam deem aan een uitkijk-beurtrol. De 
boordmitrailleurs bleven voortdurend bemand. De spanning steeg, daar 
ze elk ogenblik konden getorpedeerd worden. Het duurde drie dagen vol 
vrees vooraleer de motoren weer draaiden. Opgelucht legden ze 
zeventien  dagen  later  aan  te  Colombo op  Ceylon.  Iedereen  keek  er  van  

op. Ze werden zelfs niet meer verwacht daar men overtuigd was dat het schip was vergaan met man en muis. Ze 
hadden een gelukkige engelbewaarder gediend. Het grote konvooi echter niet. Een schip met enkele duizenden 
soldaten werd gekelderd. Van de vijfhonderd verpleegsters zouden maar een vijftigtal gered zijn.  
Eens aan wal werd hun volgende bestemming de stad Kurunegala. Een deel van het hospitaal werd opgezet. 
Wegens het verlies aan manschappen en materiaal duurde het drie volle maanden vooraleer de Elfde Divisie weer 
op getalsterkte kwam. Tijdens een bezoek van Lord Mountbatten vernamen ze 
dat hun divisie deel zou uitmaken van het Veertiende Leger (The Forgotten 
Army). 
Van Trincomaley doorkruisten ze de Golf van Bengalen tot Chittagong. Het 
konvooi werd beschermd door oorlogsmarine en luchtmacht. Iedereen werd 
verplicht de reddingsvesten aan te houden. 
De aankomst te Chittagong was schrikwekkend. Japanse bombardementen 
hadden de haven en de stad platgebombardeerd. Voortdurend overvlogen 
vijandelijke vliegtuigen het gebied.  
Het zuidelijke Patia gelegen aan een meer werd hen voorlopig toegewezen. 
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Als reactie op de Britse landingen in het gebied tussen de Chindwin en de Irrawady lanceerden de 
Japanners een groot offensief om Indië binnen te vallen. 
Imphal en Kohima werden omsingeld, maar de Britten, 
bevoorraad door de lucht, hielden 88 dagen stand. In juli 
1944 werden ze bevrijd. (nota van de redactie) 
 
Per trein reisde het Belgisch Hospitaal af uit Chittagong met 
bestemming Gauhati. De colonne voertuigen moest de 
moessonmodder trotseren en vervoegde Gauhati later. 
Kohima en Imphal waren totaal verwoest. Zover het zicht 
reikte, waren zelfs alle bomen vernield. Overal lagen lijken in 
het slijk. Voornamelijk Japanners. Onvoorstelbaar. De stank 
was niet te harden. De moessonregens verergerden nog de 

toestand. Het verkeer stremde in de modder terwijl vijandelijke patrouilles de nacht onveilig maakten.  
Te Imphal zagen ze een Amerikaans contingent aankomen, op weg om 
generaal Stilwell te vervoegen. 
De eenheid verliet Gauhati voor het front in Birma. Ze bereikten de 
Kabaw-vallei, door de Britten niet zonder reden de ‘Rotten Valley’ 
genoemd. Het ene voertuig na het andere reed vast in de modder en 
moest met zeer veel inspanning weer verder geholpen worden. Er bleef 
hen niets anders over dan bomen te vellen om de weg berijdbaar te 
maken. Zonder ophouden werd met man en macht gewerkt. Behalve 
tijdens ‘teatime’. Met volle ketels spoedden zich dan soldaten 
langsheen de colonne om de werkers hun ‘cup-o-tea’ te bezorgen. Zelfs 
als in de nabijheid werd gevochten. Zo is de Engelsman ! 
 
Ze wamen aan in de gevechtszone te Tamu. Het hospitaal werd opgezet. Gewonden kregen de eerste zorgen. De 
adjudant kon zich een tommygun en enkele granaten bemachtigen en voelde zich nu wat veiliger. 
Na Tamu vervolgden ze hun weg doorheen de ‘Rotten Valley’ en bereikten Gazogio, het strijdtoneel aan de . 
Rondom het hospitaal groeven ze schuttersgaten en schuilplaatsen. De gekwetsten, waaronder ook Japanners, 
stroomden toe. Geneesheren en verplegers zaten tot over de oren in het werk. De bedden raakten volzet. Ze 
kregen de hulp van Australische ambulances. De chauffeurs, hoewel afgekeurd als soldaat, waren vrijwilligers 
voor de taak. In de nabijheid kwamen Amerikanen bomen rooien en een landingsbaan voor kleine vliegtuigen 
aanleggen. Aan de buitenkant van deze vliegtuigen waren houders aangebracht waarop draagbaren konden 
worden bevestigd. Zo werden de gekwetsten afgevoerd. Ook zweefvliegtuigen maakten gebruik van de 
landingsplaats. Om op te stijgen gebruikten ze een eenvoudig systeem. Op twee palen werd een lus nylonkoord 
aangebracht die was vastgehecht aan de zwever. Achter aan het vliegtuig was er een haak. Dat vloog zeer laag, 
haakte de nylon koord tussen de twee palen en trok 
bijna moeiteloos de zwever de lucht in.  
De twee blanke mekaniekers dienden enkel nog de 
stroomgenerators van het hospitaal te onderhouden, 
en dus werden ze luchtverkeersleiders. Met rode en 
groene lantaarns lieten ze de vliegtuigen toe te 
landen of op te stijgen.  
De Chindwinrivier was het doel van het Veertiende 
Leger. De Japanners werden over de rivier 
geworpen. Versterkingen kwamen toe en de 
Japanners werden verdreven uit Birma. De Japanners 
capituleerden. De oorlog was voorbij. 
Ze scheepten in voor Afrika. Te Nairobi ontvingen 
ze Britse en Belgische eretekens.  
Jaak 
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Het was een prachtige zonnige dag. René,Danny,Willy en Paul waren de mannen die de clubkleuren hoog zouden 
houden. Om 7.15u vertrek naar Marche les Dames. Daar aangekomen genoten we nog even van onze bookes en 
een zjatteke kafie die we mee hadden. Dan werd er verzameld. We waren  met 22 klimmers, allee ja met 21 want 

Paul had zich thuis gekwetst en deed dus als toerist mee. 
Dan harnassen passen met alle mogelijke kordeletten en 
musketons eraan verdeeld. Aan de wand werd de rappel 
enkele keren geoefend en kregen we de techniek uitgelegd 
om de ladder te beklimmen en met de helikopter rappel af te 
dalen.                                                                       Dan op 
naar de tarzan. Klimmen aan de linkerkant en in’t midden 
met rappel terug omlaag. Dan met de ladder terug naar 
boven en terug rappel (bouda). Met mijn pas aangeleerde 
techniek ging het goed… tot waar die twee ladders aan 
elkaar gemaakt waren,daar werd de techniek verbroken,de 
opening tussen de sporten was groter.. toen heb ik met mijn 
armen teveel gebruikt… weg kracht.. daar hing ik dan … 30 

meter boven de grond. Man man man man…had ik dat onderschat zeg. De anderen klimmers maar roepen om 
door te gaan….en ja.. na meer dan enkele ademhappen kon ik terug omhoog en langs de Bouda  terug omlaag,die 
met die overhangende rots. Normaal dan over de tarzan terug omhoog,maar ik had teveel armkracht gebruikt op 
de ladder,dus wijselijk beslist om dat niet meer mee te doen. Dan klommen we langs de andere kant terug naar 

boven om met die lange death-ride over het water de voormiddag af te sluiten. 
 Het middagmaal wachte op ons in Wartet...lekker, steak frietjes met voor- en 
nagerecht. Dan terug naar het kasteel  voor verzameling.                                                                                                                                                          
We klommen langs rechts terug naar boven om boven de tarzan de traverse Serge te 
doen. Geloof me, het was een prachtig die warme dag en het zweet droop langs me af 
tot in mijn schoenen en techniek manneke die 
ik had, maar ik weet niet meer waar die was. 
Op de indianen brug deden we de helikopter 
rappel helemaal naar beneden.                                                                                                                                                                                 

Prachtig jongens. Dan 
terug omhoog klimmen 
om de death-ride aan het 
kasteel te doen om te 
eindigen. Het was 3 uur en vrijdag, dus voor de actieven tijd om 
naar huis te gaan. De prachtige dag zat erop. Dus alles inleveren 
en natellen  en richting huiswaarts…maar.. onderweg staat er 
maar Eén cafèke en wij daar naar binnen natuurlijk. Paul was ooit 
instructeur klimmer in Marche les Dames en dat was toen ook al 
een stopplaats. De cafèbasin sprak zelfs nog Vlaams en er 
werden zelfs herinneringen van personen enz.. opgehaald. Het 

was een goede afsluiter van een prachtige klimdag. Het was een zware maar prachtige dag  met prachtige veilige 
oefeningen en voorherhaling vatbaar.          Willy   
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 Op 2 april 1959 wordt het 4 Commando opgericht met dienstplichtigen en een deel van het kader  van het 2 
Commando. Dit kader werd overgevlogen vanaf 10 januari en dit 
wegens de muiterij die plaats vond te Leopoldville, in Belgisch 
Congo. Het 4 Commando wordt in Kitona geïnstalleerd en vanaf dat 
ogenblik vormen zij de permanente aanwezigheid van de 
Metropolitaanse strijdkrachten in Neder-Kongo.Na een verblijf van 
ongeveer een jaar wordt het 4 Commando gekazerneerd in Ruanda, 
waar het verschillende keren moet tussenkomen om de rust te 
handhaven en om bloedige gevechten tussen Tutsi's en Hutu's te 
voorkomen. Hun opdracht wordt uiteindelijk een opdracht van 

HHOO, (Handhaving van de Openbare Orde).De pelotons zware 
wapens van de Staf en diensten  Compagnie moet in juli 1960 tot 
tweemaal tussen komen om de bevolking van Goma hulp aan te 
bieden en om het vliegveld te heroveren. De 1 Compagnie moet 
een geparachuteerde operatie uitvoeren op Bunia, waarna een 
peloton oprukt naar Mongbwalu om er twee colonnes van 
Europese vluchtelingen te gaan ontzetten. Op weg naar hun 
objectief valt het peloton in een drietal hinderlagen waarbij drie 
Commando's het leven laten. Het gaat om de Commando's 
Delahaut, Sosnowski en Hosselet. 

Het is in januari 1961 dat in Kisenyi de 1 Compagnie weerstaat 
aan een aanval van het ANC dat oprukt vanuit Goma. Tijdens een 
nachtpatrouille wordt Commando Renard gevangen genomen en 
door de Congolezen afgemaakt. De opdracht Handhaving van de 
Openbare Orde zal door het 4 Bataljon Commando uitgevoerd 
worden tot 1 juli 1962, de onafhankelijkheid van Ruanda. In de 
loop van die maand juli wordt het personeel gerepatrieerd en het 4 
Bataljon zal officieel ontbonden worden op 1 oktober 1962. 

Majoor Bruneau schreef over het 4 Commando ooit het volgende: 

Momentaal is het 4 Bataljon Commando het oudste in Afrika. De eerste soldaten van deze 
eenheid zetten inderdaad voet op Congolese grond op 5 september 1959. Op het ogenblik 
dat we dit schrijven hebben onze soldaten vijftien maanden dienst achter de rug, waarvan 
tien in Afrika. Thans bevinden ze zich reeds twee maanden en sommigen zelfs drie, in 
Ruanda. Ik wil even het leven schetsen van ons Bataljon in Neder-Congo.Naar mate het 15 
Detachement landde op het vliegveld van Moanda, werden de soldaten bewapend om de 
orde in de basis van KITONA te handhaven. Enkele dagen na hun aankomst greep het 
incident van Kitona plaats, (26 september 1959), waarover ik niet wil uitweiden; de 
dagbladen hebben er genoeg over geschreven. Het was een contact name met zwart Afrika 
die onze jongens niet gauw zullen vergeten.  

Vervolg in Flash 34 
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Agenda 2011 

 

 

Algemene ledenvergadering van de Nationale vriendenkring ANPCV 

gaat door in Schaffen op vrijdag 4 maart 2011 om 9,30uur 

Kostprijs voor het eten 25€ 

Vergadering vrij toegankelijk. 

Inschrijven in ons Home ten laatste op 10 februari 2011 

In het Home 

Storten op reknr.068-2216045-10     tel 011/73.29.11- GSM   0474838235 

Mededeling: Algemene vergadering ANPCV aantal personen 
Lijsterstraat 16 3940 Hechtel - Eksel 

 

 
 

 
MOSSELSOUPER REGIONALE LEOPOLDSBURG 

ZONDAG 20 MAART 2011   Vanaf 14.00 tot 20:00 uur  
Mosselen 15€ ----- Stoofvlees 12€     met frietjes 

Inschrijven vóór 13 MAART 2011         Storting = ingeschreven 

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

Mededeling: mosselen of stoofvlees en aantal  personen 

Lijsterstraat 16            3940 Hechtel - Eksel 
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Herdenking Van: 

 

 OP 27 MAART 2011  OM 10:00uur in Fos La Ville 

Vertrek Home om 7,30uur 

Inlichtingen  Tel  011/ 73. 29. 11- GSM   0474838235 

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

 
 

25 april 2011  
  

Er is een mooie (korte) wandeling  rond de kazerne van Leopoldsburg.  
 

Daarna is  er een koffietafel voorzien  voor alle deelnemers.  
 

Voor de kinderen en kleinkinderen is er is ook ontspanning en animatie en een  
Paasverrassing.  

Deze verrassing is alleen voor de aanwezige Kinderen  

 

Inschrijven voor 10 april 2011  
kinderen gratis, volwassenen 6,5 euro  

 
Koffie gratis.  

Alle andere dranken betalend  
 

rek.068-2216045-10  
Deckers Jan lijsterstraat 16 Mededeling: PASEN 2011   en aantal Volw.en kinderen  

Wanneer : Paasmaandag : Welk uur : 14.00 uur in het Home  
Tot dan. 
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Regionale  Leopoldsburg 
 

 
 
 
 
 
 
 


