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Voorwoord 
 
 
In een nostalgische bui zou ik mij onze "club" kunnen voorstellen als een grote, echte 
familie. Wij zouden  altijd samen blijven  en zouden  samen bergen kunnen verzetten. 
Onze "spirit" laat het niet toe om aan het tegenovergestelde te denken.Toch  zit er geen groei 
meer  in  onze  "Regionale",  al  zegt  de  jeugd   "He  ouwe,  deze  tijd  is  voorbij,  kijk  naar  de  
toekomst". 
Toch zullen wij steeds blijven denken aan het verleden en ons daar aan optrekken,de grote 
treden die de tijd schrijdt en die moeilijk bij te houden is kan ons echter niet afschrikken om 
de dingen te doen die wij altijd graag gedaan hebben  en nog zullen doen. 
Zoals onze "18e Bokkenrijders express" die weer met veel enthousiasme is en wordt 
voorberijd. Velen, over gans België zullen er weer van genieten. 
Dit enthousiasme zouden wij graag willen overdragen aan al onze leden.  
Want het spreekwoord zegt "Ongekend is onbemind". Kom en laat U eens verleiden om  een 
klein handje toe te steken op het grote evenement van onze "Regionale". 
Vele handen maken immers het werk licht.   
Marcel 

- Organiseren is een hele kunst.  
Je moet mensen vragen om hun medewerking.  

Soms ook om een gunst.  
Natuurlijk, altijd rekening houden met hun beperking.  

 
Weet je wat échte kunst is?  
Iets georganiseerd krijgen.  

 
Wat daar voor nodig is?  

Een ijzeren discipline, niks geen bonte kermis!  
Zeggen wat je op je hart hebt, en niets verzwijgen!  

Afspraken nakomen, niks geen gezeur!  
Op tijd zijn, vooral geen uitvluchten!  

Lachende gezichten, altijd een goed humeur!  
Opgewekte karakters, nooit meer zuchten!  

 
Met zúlke mensen is het samenwerken echt volmaakt.  

Helaas, volmaakte mensen tref ik nooit aan.  
(Ik hoop niet dat ik nu bij jullie een gevoelige snaar heb aangeraakt.)  

Dus zal ik met wat minder volmaakte mensen moeten volstaan.  
 
 

- Rien Jochems - 
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Inschrijving document voor de helpers Bokkenrijders Express. 
 

Hulp gevraagd……………… 
Terug bezorgen VOOR : 3 0  JULI  
 
Naam en voornaam : ___________________________________ 
Straat                       : ___________________________________ 
Woonplaats             : ___________________________________ 
Tel                           : ___________________________________ 
E-mail                     : ____________________________________  
Er is middag eten voorzien van woensdag tot vrijdag middag. (gratis) 
 
Wanneer kan en wil U komen helpen, van af  woensdag 24 tot en met maandag 29 
augustus 
 
Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag 
9:00uur 9:00uur 9:00uur 6:00uur 10:00uur 9:00uur 
Met een X aanduiden welke dagen men kan komen helpen. 
Af geven aan Marcel of opsturen naar : 
Corstjens Marcel 
Beukenlaan 24 
3910 Neerpelt. 
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Paracommando oefening 

Programma 
Onze Bokkenrijders Express is ± 15 km lang met allerhande natuurlijke  en zelfgemaakte 

hindernissen.  

Er zullen ploegen van ± 6 personen samengesteld worden.  Op zaterdagavond live muziek 
1o Gelieve reserve schoeisel mee te brengen 

Vergeet uw zwemgerief niet mee te brengen!!!!!! 
De wisseltrofee "1Sgt Stef Vandewyngaert" is in 2010 gewonnen door Regionale Oostende  

( 2de keer),Dendermonde won ook reeds 2 keren. Dus !!!!!!!!!! 

Inschrijving : Uiterste datum  17  augustus 2011 

                   Enkel  stortingen  en schriftelijke inschrijvingen tellen als deelneming.  
Kamperen mogelijk vanaf donderdag tot zondag, 1 slaaptent ter beschikking. 

Er zal een extra bijdrage gevraagd worden voor de caravans van de deelnemers                                          
van 5,00 €  per overnachting (voor de niet helpers)  

 

                                                                 Prijs : 

Vrijdagavond : Spaghetti 5,00 €, hotdog 3,00 € 

Enkel voor de deelnemers die ingeschreven hebben. 

Deelname aan de raid :  12,00 €     jonger dan 15jaar 8,00 €                                                                                          
Morgenmaal : 4,00 €  (zat & zon. Samen morgen  8,00 € )                                                                                                             

BBQ zaterdagavond 15,00€ 

Per persoon een inschrijvingsformulier 

Gelieve indien mogelijk zelf ploeg(en) te vormen.   
Namen  per ploeg doorgeven of 

Nr. van de ploeg op het inschrijvingformulier. 

Er zullen geen inschrijvingen meer gedaan worden op zaterdag, de dag van de raid 

Wijzigingen alleen via het secretariaat ( Marcel) 

Alle info : www.anpcvleopoldsburg.be 
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GEGEVENS  : Invullen per deelnemer.   
                      

Naam :       

Voornaam :       

Adres :       

          

Tel/GSM :       

Email :       

Geboortedatum :       

Lid ANPCV :      Regionale :       

Commando NL      Afdeling :        
Ik hoor bij ploeg nr of Naam ploeg 

  

    

Deelnameprijs :         

Maaltijden & raid : ja of nee invullen of doorstrepen          

Raid:  12,00 €  :  - 15 jaar 8,00 €               

Vrijdagavond   Spaghetti  5,00 €   Hotdog 3,00 €       

Ontbijt zaterdag morgen   4,00 €     Zondagmorgen 4,00 €     

BBQ zaterdag avond  15,00 €             

Karavan  5,00 € per dag (water & el)     slaaptent J/N       

Betaling :                   
    Storten met vermelding : Bokkenrijders Express 2011 + naam deelnemer       
     Rekening nummer 068-2216045-10             
           ANPCV Leopoldsburg         
            Lijsterstraat 16         
             3940 Hechtel-Eksel         
                    
                      
Opsturen : Corstjens Marcel – Beukenlaan 24 – 3910  Neerpelt         
Mailen : secretaris@anpcvleopoldsburg.be             
Info : 0478.63.37.89       
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Nu weet ik het zeker, alle Belgen zijn Bourgondiërs wanneer er te smullen valt zijn ze steeds tegenwoordig. 
Onze heerlijke mosselen, klaargemaakt door  onze koks van dienst : Rudy,Janneke en Freddy, de hulpkok aan de 
afwas was  Louis. 
150kg mosselen werden er verorbert, zeker niet slecht op een namiddag. 
Wij, de werkers waren vermoeid maar  zeer tevreden en 's avonds keken wij dan ook terug, om te constateren dat 
alles toch wel vlotjes was verlopen. 
Al waren meer helpers toch zeer welkom geweest. 
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De humor van Dokter Jean Limbosch           
 
 
 
Mei 1944. De spanning van de naderende invasie wordt door allen aangevoeld. Verloven worden 
geschorst en briefwisseling gecensureerd. Ondanks de bij de SAS aangeleerde zelfbeheersing, heerst een 
zekere zenuwachtigheid. 
En dan: donderslag bij heldere hemel. Het Franse SAS Bataljon van commandant Bourgoin (de éénarm) 
wordt in de nacht van 5 op 6 juni gedropt in Bretagne, met de bedoeling de aandacht af te wenden van de 
echte ontschepingsstranden. De Britse SAS wordt vanaf 6 juni geparachuteerd oostelijk van Normandië. 
Het Belgisch Squadron echter blijft wachten in Schotland te Loudoun Castle tot het front voldoende zal 
gevorderd zijn tot nabij de Belgische grens. Dan eerst zal de RAF hen mogen droppen in het voor hen 
voorziene operatiegebied. Dus wordt tijdens de manoeuvres de opgedane ondervinding (opgedaan en 
meegedeeld door uit Frankrijk weerkerende SAS officieren) toegepast. Maar het ongeduld groeit 
zienderogen tot ten langen laatste Brigadier Mac Leod de Compagnie komt toespreken en belooft dat 
weldra groepen zullen worden gedropt in Frankrijk. 
Op slag hebben Dr. J. Limbosch en Sgt.-verpleger Emonts-Pohl, zijn adjunct, geen enkele klant meer op 
bezoek. Niemand wil nog ziek worden gemeld nu eindelijk de lang verwachte actie er aankomt. In de 
kleine officiersmess verveelt Dr. Limbosch zich en maakt van deze gedwongen rust gebruik om een 
namaakreglement op te stellen voor de mess. Het is zogezegd uitgevaardigd door de Commandant van de 
Compagnie. Het kon spijtig genoeg niet meer worden uitgehangen, daar de eerste groepen zich reeds 
klaar maakten om te springen boven Frankrijk en dus andere katten te geselen hadden. 
Na het overlijden van de dokter vond Mevrouw Limbosch het document tussen de papieren van haar 
echtgenoot. Is het niet eigenaardig dat in de rand stond geschreven: ‘Terug te zenden aan Kapitein Van 
der Heiden’. We drukken het hierbij af. Onze dank aan Mevrouw Limbosch om ons het document te 
hebben geschonken. Voor de nog enkele overlevenden van dit avontuur is het een roerende herinnering 
aan de gebeurtenissen van zoveel jaar geleden. Tevens een bewijs dat ondanks de grote spanningen, 
‘Keep smiling’ steeds van toepassing bleef. 
Ook al is het postuum: dank, Jean Limbosch. 
 
Compagnie Parachutisten. 
Mededeling aan de Heren Officieren. 
Onderwerp: Dienstregeling betreffende de gesprekken in de officiersmess. 
 
Na tot mijn leedwezen te hebben opgemerkt dat het traditioneel slechte humeur van de officieren het 
eerste eetmaal van de dag (7.45 a.m.) aan het verzwakken is, en anderzijds de gesprekken onwaardig zijn 
geworden in vergelijking met het hoge intellectuele peil van deze elite eenheid, in gebruik tijdens de 
maaltijden, hebben wij besloten en besluiten: 
 
 
 
 
 
 



 9

 
 
Artikel één: Toegelaten onderwerpen. 
 
1. Het weder. 
Beperking: Onder voorbehoud dat gesprekken over dit thema beperkt blijven tot algemeenheden. Elke 
toespeling op het Schotse klimaat is ten strengste verboden om bepaalde natuurlijke gevoelens niet te 
kwetsen … 
 
2.De dienst. 
Enkel officieren die dezelfde opinie hebben over dit onderwerp, zijn toegelaten er over te discuteren (b.b. 
persoonlijke para uitrusting). Het woord ‘jeep’ is ten strengste verboden. Trouwens komt het woord niet 
voor in onze taal. 
 
Artikel twee: Verboden onderwerpen. 
 
1.Vrouwen: Niet voorhanden hier, dus verboden. 
 
2.Oorlog: Enkel het officieel legerbericht is toegelaten. Onderwerpen zoals invasie, bombardementen, 
vliegende bommen en andere geruchten zijn verboden. 
 
3.Statuut van de officieren: Het reglement, gestaafd door ondervinding, voorziet dat er geen onderscheid 
wordt gemaakt tussen (militaire) officieren van het actief kader en (burger) officieren van de reserve. De 
discussie omtrent dit onderwerp is ten strengste verboden. 
 
4.Godsdienst: Enkel aan de aalmoezenier en dit op de daarvoor door het reglement bepaalde uren voor de 
kerkelijke diensten, is het toegelaten over godsdienst te spreken. 
 
5.Voeding en keuken: Aangezien in het leger, traditioneel de soep steeds smakelijk is, zijn enkele lovende 
bewoordingen toegelaten. Wat de keuken aangaat: dit gaat mijn bevoegdheid te boven (en dus zeker ook 
dat van de overige officieren) en is een verboden onderwerp. 
 
6.Kunst, filosofie en andere beuzelarijen: Deze onderwerpen, vreemd aan het militaire midden, zouden 
indien ze werden toegelaten, nadelig kunnen zijn voor de geest van strijdvaardigheid. Het onrechtstreeks 
beïnvloeden van gevoelens door middel van instrumenten zoals de piano, trommels enz., is enkel aan mij 
voorbehouden. 
 
7.Verhanging: Enkel de uitdrukking ‘pendaison de la crémaillère’ is toegelaten op dagen van algemeen 
goed humeur. (*) 

 
Ik verlang dat tijdens de strikte toepassing van dit reglement de Heren Officieren in het vervolg een 
voorzichtige stilte zullen in acht nemen, die zal aanzetten tot sobere, ingetogen meditatie. 
 
Captain Blunt 
 
 
(*) Deze woordspeling is in het Nederlands niet op deze manier weer te geven. Wij gebruiken de 
uitdrukking ‘Aanbrengen van de meiboom’. 
 
Naar een verhaal van Kolonel Blondeel 
J. Daemen 
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Smetteloos was de hemel en hoog in de lucht een stralende zon. Vele 
kindermondjes die vol  verwachting uitkeken naar de 
"Paashaas",liepen en speelden in en rond de feesttent. 
Maar alvorens de "Paashaas" verscheen  startten  de namiddag  met 
een korte fijn wandelin die voor sommige uitmondde in een 
zwempartij in de vijver.  
Onze "Paashaas" van dienst zou voor onze kleine kapoenen een 
verrassing in petto hebben. Hij ging de kleintjes tegemoet en liet ze op 
zijn rug kruipen en verwende hen tot veel jolijt van de volwassenen.  
Bij het binnenkomen van ons Home stelden de ouders,grootouders en 
andere mensen vast dat de "Paashaas" niet stil gezeten had, en verraste 
de deelnemers op een mooie gedekte tafel met snuisterijen zoals 
gekookte en chocolade paaseieren, gebak ,rozijnenbrood, pistolets en 
een heerlijke tas koffie. Onze koks,Rudy en Freddy,zorgden voor 
heerlijke pannenkoeken voor groot en klein. Met veel moeite en zweet 
moesten onze koks de zeilen hijsen om de vraag bij te houden. 
Na deze smakelijke broodmaaltijd was het de beurt aan de kleintjes. 
Elk aanwezig kind werd door de "Paashaas" verwend met een mooie 
en later bleek ook een smakelijk emmertje gevuld met allerlei lekkers, 
de kindermondjes  logen er niet om dat het lekkere chocolade was. 
Bij een heerlijk zonnetje en onder een parasol genoten onze gasten nog 
van een zeer smakelijk drankje na deze fijne namiddag. Ook wij, de 
Regionale Leopoldsburg genoten bij al deze blijde gezichten. Dus tot 
volgende jaar dan maar. 
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Met 11 strijdlustige mannen trokken wij om 7:00u ten 
strijde richting  eetzaal van het kampement van 
Leopoldsburg. 
Wij werden er opgevangen door de bevelhebber van de 
onderrichters, Commandant Wouters, die ons 
mededeelde  dat wij na het ontbijt samen naar de mini- 
koorden piste en death- ride zouden gaan voor de 
briefing. 
Ons een klein beetje weer als actieve militair voelend 
schoven wij aan in de rij om ons  het ontbijt te krijgen. 
Een ontbijt zoals bij onze "Bokkenrijders express", spek 
met eieren, beleg verschillende  soorten brood genoeg, 
om onze honger te stillen. 
Bij de briefing werden de ploegen ingedeeld , twee 
ploegen van 5 man aangevuld door de actieve para- 
commando's. Samen bestonden wij uit 2 ploegen van 8 
personen  waarvan er enkele (2) zouden wisselen om 
wat rust te gunnen aan de manschappen(vergeet dit 
laatste maar). 
Na een vruchtbare samenwerking beëindigden wij de 
dag met het afbreken van de tenten die wij van de 1o 
Brigade  ter beschikking hadden gekregen 
De mensen van Marche-Les-Dames hadden voor ieder 
van ons een mooie T-shirt en een DVD mee gebracht 
wat wij ten zeerste waardeerden. 
Na een heerlijke maaltijd en een babbel trokken wij naar 
moeder-overste, moe maar wel weer met een fijn gevoel 
dat wij weer aan vele kinderen een plezierige namiddag 
hadden bezorgd.De mannen van Marche-Les-Dames 
trokken eveneens richting huiswaarts. 
 
Meer fotos : www.opendeurleopoldsburg.be 
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Maandagmorgen 18 april 2011 ben ik, alles nog fris in het 
geheugen, aan dit artikel begonnen. 
Eigenlijk is de oefening “Opposed landing”, in de schoot 
van de Regionale Oostende, aan de kust en hinterland met 
enkele woorden te beschrijven, maar toch wil ik er enkele 
woorden aan besteden. 
Oorspronkelijk zouden wij met een 13 personen 
vertrekken richting Oostende maar helaas werden er twee 
pechvogels, één door een hond en de andere door een 
virus, geveld. Nu nog wil ik mijn en van de andere 
deelnemers ons medeleven betuigen. 
Het onthaal bij de aankomst was zoals steeds een fijn 
gebeuren. Terug oude vrienden weerzien, vrienden die wij 
dank onze “Bokkenrijders Express” over gans België 
gemaakt hebben. Weer de gezonde zeelucht, die dit jaar 
echter een min of meer andere reuk had, opsnuiven. Wij 
waren namelijk gelegerd in een vakantieboerderij met 
allerhande dieren zoals op elke hoeve. Runderen, kippen 
en natuurlijk ook hanen die ons ’s morgens met hun 
gekraai wakker maakten. Eigenlijk ben ik nog twee 
andere bewoners vergeten, namelijk de ezels. Wij zegden 
onder  elkaar  daarvoor  zijn  wij  toch  niet  naar  Oostende  
gekomen want die zien wij in ons Home toch genoeg. 
(grapje)!!! 
Mijn blad is bijna vol en nog steeds geen woord over de 
oefening. Deze was weer zoals verwacht. Veel water in de 
lucht en alzo perfect voor ons ingericht. Met drie ploegen 
namen wij de start, de jongeren om  08.00 uur en daarna 
ploeg 2 en 3. De organisatie wist namelijk zeer goed  dat 
de twee oudste ploegen zeer snel zouden starten en niet 
zouden versagen tot ze weer in het bivak zouden 
aankomen. 
Zoals verwacht gebeurde het ook zo. Voor ons was er 
roeien, een tochtje op zee, een death-ride, de soepmobiel, 
schieten en verder een mooie wandeling, verspreid over 
gans de dag, met de nodige rustperiode ingebouwd. Deze 
keer geen café in de buurt maar puur in de natuur.  
De heerlijke pint smaakte dan ook lekker toen wij ons 
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doel bereikten. De BBQ vulde onze lege magen en wij 
keken uit naar de prijsuitreiking  of dat wij niet bij de 
winnaars waren. Nee, niet dat er nog achter ons waren. 
(grapje)!!! 
Toch vielen wij in de prijzen. Wij waren namelijk met het 
groots aantal deelnemers en mochten alzo de wisselbeker 
in ontvangst nemen. Wat onwennig maar toch, daar wij 
het niet gewoon zijn een prijs te winnen.  
Zoals steeds gaat onze dank naar “Regionale Oostende”  
voor de goede ontvangst en de prachtige oefening. 

 
 

 
 

“Hoe een jong kindje een Para Commando ziet…” 
 

 

 
Marc S. 
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In mei 1940 sneuvelden 36 Belgische soldaten. Om 10.20 uur werd de stoet voor het gemeentehuis gevormd. 
De eucharistieviering wordt opgeluisterd door harmonieorkest Demer en Laak en het gregoriaans zangkoor. 

 
Foto's: Koen Luts, Het Belang van Limburg. 

Een schuilkelder in Lummen-centrum  
Meer dan zestig jaar geleden woedde over bijna heel Europa een niets ontziende oorlog. Geen enkele 
Belgische gemeente of stad ontsnapte aan de gruwel van deze toestand. Voor de ene plaats was het al erger 
dan de andere. Wat ons dorp Lummen betreft, kan men met zekerheid stellen dat ook hier de oorlog zijn 
stempel drukte op de bevolking.  

Eerst en vooral de mobilisatie. De bestendige concentratie van troepen binnen onze gemeente en ook 
daarbuiten, zullen velen zich nog wel herinneren. Volgt daarna het uitbreken van de oorlog in mei 1940, met 
de slag van Lummen. De daaropvolgende bezettingsjaren worden gekenmerkt door “actieve rust”. Niets 
wijzigde er zich en toch veranderde her en der datgene waaraan men zich niet verwachtte, denk onder andere 
aan het neerstorten van een Amerikaans vliegtuig op enkele meters van Lummen-centrum, verschillende 
oorlogsafrekeningen – al of niet opgehelderd – de inlevering, deportatie… om dan uiteindelijke tot de 
bevrijding van Lummen te komen op 6 september 1944.  

Op verschillende plaatsen binnen de gemeente Lummen kan men nog oorlogsrestanten vinden (bunkers, 
loopgraven…) Ik wel mij echter beperkten tot datgene wat ik zelf meemaakte, namelijk de schuilkelder 
langsheen de Vandermarckestraat (ook genoemd als Holle Weg) en de loopgraven.  

Tijdens de zomermaanden van 1944 kwam men er in Lummen toe een schuilkelder te graven voor de 
bewoners van het centrum.  

Het was immers algemeen dat de bewoners van buiten het centrum (gehuchten) konden beschikken over 
zelfgemaakte schuilkelders, om alzo beschutting te vinden tegen de bombardementen en ander onheil.  

Gezien er in de kern van het dorp heel wat mensen woonden en ze bijgevolg een uitstekend doelwit waren 
voor bombardementen, was het niet verwonderlijk dat men deze schuilkelder bouwde (groef) in de 
onmiddellijke buurt, namelijk aan de Holle Weg.  
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Aangenomen wordt dat de keuze van deze plaats werd bepaald door de aanwezigheid van een talud aan beide 
zijden van de straat en bovendien kon deze plek snel bereikt worden door de bevolking in geval van nood.  

Deze schuilkelder bevond zich verschillende meters (5 tot 6 meter) onder het maaiveld.  

Het ondergronds bouwwerk bestond hoofdzakelijk uit twee gangen van 
twee tot drie meter breed en ongeveer  

twee meter hoog. Ieder afzonderlijk vertrokken ze vanuit de Holle Weg. 
Het geheel had dus een U-vorm. Het uitholllingswerk gebeurde 
vanzelfsprekend niet met middelen welke thans gekend zijn. Nochtans 
dient er opgemerkt te worden dat de arbeiders die aan de schuilkelder 
werkten, konden beschikken over een luchtcompressor, geleverd oor de 
B.S.L bouwfirma te Kuringen-Hasselt. Zand en ijzerzandsteen werden 
vervoerd in de gangen door opgeëiste personen. Deze laatsten dienden 
zich  normaliter  ieder  dag  naar  Hasselt-station  te  begeven  om  er  de  
schade te herstellen die door de bombardementen veroorzaakt werden. 
Boeren die een paard en kar (eveneens opgeëist) bezaten, vervoerden de 
overtollige aarde naar de Loyestraat, Muggenhoekstraat, en de weg naar 
de Kleine Molen, om er – gezien de slechte toestand – de wegen te 
verbeteren. Het lag voor de hand dat men deze plaatsen koos (ten zuiden 
van de schuilkelder) gezien zij veel lager lagen dan de Holle Weg. Paard 

en kar hoefden dan met de vracht enkel bergaf te gaan.  

Wegens hun ervaring hadden de mijnwerkers de leiding over de werken. Zij voerden ook de belangrijkste 
taken uit. Het uithouwen van gangen voor schuilkelders verschilt immers weinig van de methoden die men in 
de koolmijnen aanwendde.  

Werkten onder andere mee: Leopold Deferm, Charles Vandermaesen, Jozef Dullers, Guillaume Dullers… 
Het  hout  (stippen)  om de  gewelven  te  stutten,  haalde  men uit  het  park  rond  kasteel  “  het  Hamel”.  Hoewel  
deze werken uitgevoerd werden op het einde van de bezettingsperiode , werd de schuilkelder toch 
verschillende malen gebruikt. Onder andere bij de bevrijding van Lummen en tevens bij het overvliegen van  

 
Bron heemkunde lummen 
www.heemkundelummen.be/een_schuilkelder_in_lummen.htm 
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