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VOORWOORD 
 
Nu onze 18de Bokkenrijders Express uit onze knoken is verdwenen en de 
herfst stilaan zijn opwachting maakt, na een triestige zomer, overlopen wij 
het werkjaar van onze Regionale. 
Wat is ons het meeste bijgebleven in 2011? 
Het bestuur en vooral de leden die er voor zorgden dat onze Regionale steeds 
optimaal kon functioneren bij de verschillende activiteiten, vooral bij onze 
Bokkenrijders Express, mogen wij zeker feliciteren met de gedane 
inspanningen om alles op wieltjes te laten draaien. 
Niet zoals onze politieke leiders, maar met vriendschap en realiteit hebben 
wij  onze  Regionale  trachten  in  goede  banen  te  leiden  in  2011.  Ik  mag  wel  
zeggen dat dit ons goed gelukt is aangezien wij bij elke activiteit steeds  
konden rekenen op onze leden die zich maximaal inzetten om alles zo goed 
als mogelijk te laten verlopen. Daarvoor mijn oprechte dank. 
Ook wil ik even blijven stilstaan dat het niet evident is dat wij als ouderen 
met evenveel spierkracht aan de kar kunnen blijven trekken als decennia 
terug. Daarop zullen wij in de toekomst onze activiteiten moeten dozeren. 
Al is onze “Spirit” nog steeds zoals vroeger toch laat het ons lichamelijk niet 
meer toe om zoals voorheen te blijven presteren. 
Nu het werkjaar teneinde loopt en er nog enkele activiteiten op ons 
programma staan, zoals de herdenking van 1Sgt Stef Vandewyngaert op 30 
oktober en op 17 december ons jaarlijks clubfeest kunnen wij met een goed 
gevoel het werk van het kalenderjaar afsluiten. 
Op 15 januari 2012 zal, in ons Home, om 09.30 uur de Algemene 
Vergadering plaats vinden waarbij dan het jaar 2011 definitief afgesloten 
wordt. 
Hierbij wil ik al onze leden nogmaals bedanken voor de steun en hulp die zij 
ons gaven in 2011. Hierdoor is onze Regionale, in de schoot van de Nationale 
ANPCV, een mooi voorbeeld van een goed werkende Regionale.  
 
Marcel 
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Kapitein Freddy Limbosch sneuvelde in de omgeving van Peer toen hij vanuit zijn basis aan 
de Jongemanshoeve in verbinding probeerde te geraken met de geallieerden. Hij stootte op het 
Duitse verzet en kwam om het leven. Ook de naam van Jean Melsens staat op het monument, 
wellicht omdat deze para deel uitmaakte van de eenheid van Limbosch. Melsens sneuvelde op 
de grens van Meeuwen en Peer en kreeg daar ook een herinneringsbord. 
Het monument voor Freddy Limbosch in de Lt. F. Limboschstraat is te bereiken via het 
fietsroute-netwerk van RLKM nummer 78 of 77. Eerlang wordt er ook een infobord geplaatst 
over Limbosch. De man haalde een diploma landbouwingenieur in Gembloers. Hij huwde in 
1943 in Engeland en ging in Canada wonen. Na een parachutistenopleiding kwam hij bij de 
Belgische Special Air Service (SAS) terecht waar hij zijn leven liet voor de bevrijding van ons 
land. 

Jean Melsens was een Belgisch SAS Parachutist tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

Op 8 augustus 1944 wordt sergeant Melsens achter de vijandelijke linies in Normandië 
geparachuteerd tijdens operatie Shakespeare, hij neemt daar op schitterende wijze deel aan de 
storingsoperaties tegen de vijand die op dat moment zich terugtrekt. Wanneer hij nog maar net 
in England is teruggekeerd, vertrekt hij op 5 september 1944 terug, met oa Luitenant Freddy 
Limbosch, om in Peer tijdens de operatie Caliban, achter de vijandelijke linies geparachuteerd 
te worden.  

Na het sneuvelen van Lt Limbosch wordt het commando op hem overgedragen, steeds gereed 
om de moeilijkste taken aan te vatten. Tijdens de terugtocht wordt zijn squad op 10 september 
1944 in open terrein door een in stelling komende artilleriebatterij afgesneden. De squad valt de 
vijand aan en in een kort gevecht te Meeuwen sneuvelt Sergeant Melsens en wordt zijn 
korporaal gewond. Op basis van latere getuigenissen van oa burgers, brengt de squad van Sgt 
Melsens de vijand 52 doden en een 50 tal gekwetsten toe. 

Peer - Meeuwen  3 september 2011 
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Willy Bolle de commando. 
 
Tot in 1952 waren  de regimenten  “Para” en “Commando” twee totaal verschillende 
eenheden. De para’s behaalden het parabrevet (wing) en de commando’s het 
commandobrevet (de dolk). 
Eén van onze leden, Willy Bolle, die wij nog niet zolang geleden verloren noemden wij 
“Willy de commando”. Dus in feite is Willy, daar hij voor 1952 bij de commando’s 
binnen ging, nooit een paracommando zoals wij ze nu kennen geweest. Hij was 
“Commando”. 
Waarom werd Wim Selen naar voor geroepen tijdens prijsuitrijking op de 
laatste  “Bokkenrijder Express”? Wel bij het overlijden van Willy heeft zijn zoon de 
commandodolk van Willy aan onze Regionale geschonken met de woorden: zorg goed 
voor deze dolk want het is voor mij een eerbewijs om deze dolk aan jullie te 
overhandigen. 
Door de Regionale werd dan besloten deze commandodolk aan een zeer verdienstelijke 
Nederlandse commando, Wim Selen, te schenken. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat 
de dolk een zeer goed plaatsje zal krijgen bij de “Commandostichting Nederlands 
Limburg” en dat deze later in het bezit zal blijven van een echte commando. 
De Nederlandse commando’s die reeds jaren deelnemen aan onze oefening en Willy 
zeker goed zullen gekend hebben, als de man die de keuken op een zeer verdienstelijke 
manier runde waren oprecht verrast.  
 
Marcel 
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Waar komt de naam Bokkenrijders vandaan? 
De naam “Bokkenrijders” werd pas 
bekend kort nadat de vervolging in 1774 
op de benden in de Overmaas op gang 
was gekomen. De naam werd bijna nooit 
gebruikt in officiële documenten, 
behalve in het dossier van Edmond 
Smeets die in 1773 werd veroordeeld. 
Door de officiële autoriteiten werd vaker gebruikt gemaakt van namen zoals  “leden van de beruchte 
bende”, “nachtdieven”, “knevelaars” en “schelmen”. Streekgenoten gebruikten wel de naam 
“Bokkenrijders”. Ze kwamen bij deze naam omdat ze dachten dat de “Bokkenrijders” ’s nachts op 
een grote geitenbok er op uittrokken om overvallen te plegen of om te gaan vergaderen. Dit gegeven 
wordt echter nooit in de officiële documenten bevestigd. Ook werden de benden “Bokkenrijders” 
genoemd vanwege hun godslasterlijke handelingen. De bok was het tegenovergestelde van het lam, dat 
met Christus verbonden was, en stelde dus het kwaad en de duivel voor. 
Omdat de personen die naar het Paracommando regiment gingen, in de jaren 50-60 en later, werden 
aanzien als haantje de voorste (heel beleefd uitgedrukt) kozen wij als regionale  “De Bokkenrijders”. 
Zoals toen, zijn wij nu ook in heel Vlaanderen bekend, maar dan om onze jaarlijkse oefening de 
“Bokkenrijders Express”. 
Bij het zien van de film en foto’s is verdere commentaar niet meer nodig. www.anpcvleopoldsburg.be 
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            Dat zal doorgaan op 17 december 2011 

 

Om 17.00 uur in een mooie verwarmde zaal  de vroegere mess officieren genaamd K4 op het domein  
Reigersvliet ( zie plannetje) 

Alle dranken inbegrepen :   Kostprijs : 23,00 €. 

Inschrijven vóór 10  december 2011        Storting = ingeschreven 

Storten op reknr.BE41 068-2216045-10     tel 011 /73 29 11 - GSM   0474838235 
Mededeling: clubfeest, aantal  personen  
Lijsterstraat 16     3940 Hechtel - Eksel 

 

Menu 

Tomatenroomsoep 

- 

Kalfsgebraad in jachtsaus 

Verse erwtjes en worteltjes 

Bloemkool in een lichte kaassaus 

Verse kroketjes 

Pommes Parisienne 

Teramisu 

- 

Koffie en gebak 
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Er is gelegenheid om ter plaatse te overnachten aan 9,00 € per 
nacht, met ontbijt 14,00 € in verwarmde kamers. 
Bedlinnen of slaapzak zelf mee te brengen. 
Mooie eenpersoons kamer met wastafel, per 4 kamers douche en 
sanitair. 
Gelieve dit samen met uw inschrijving voor het clubfeest te willen 
bevestigen met hoeveel u wenst te overnachten. 

 
 

Feestzaal is gelegen A-B er zullen plaatjes geplaats worden "Para-Commando" 
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Om 7.37 uur vertrokken wij in het station van Leopoldsburg richting Brussel. Het 
zonnetje was van de partij en het beloofde een fijne dag te worden. 
Wij zouden voor de eerste maal deelnemen aan het feest van Sint Michel, de 
patroonheilige van de paracommando’s. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door de 
Nationale ANPCV vriendenkring. 
Mooi op tijd arriveerden wij in Brussel Centraal en met de leren tram trokken wij naar 
de Coudenberg waar in de Sint-Jacob kerk de misviering zou worden voorgedragen door 
Opper-Almoezenier Padre Van Den Eeckhout . Geflankeerd door de 28 vaandels van de 
Regionalen betraden wij de mooie rustieke kerk onder begeleiding van een zeer mooi 
koor en twee doedelzakspelers uit de Regionale Antwerpen. 
Na de eucharistieviering trokken wij, voorafgegaan door de vaandels, verdeeld in drie 
pelotons naar de Congreskolom waar er bij het graf van De Onbekende Soldaat bloemen 
werden neergelegd. 
Wat mij vooral opviel (en pijn deed) was dat de twee detachementen die opgesteld waren 
bestonden uit manschappen van het 2de Bataljon  Commando  en  het  3de Bataljon Para, 
geen 1ste Bataljon Para meer. 
Na de plechtigheid werden wij vervoerd naar het Kwartier Koningin Elisabeth in Evere 
om van een heerlijk en smaakvol diner te mogen genieten. 
Dank aan de mensen die zich hebben ingespannen om deze viering te laten plaatsvinden.   
 
Regionale Leopoldsburg. 
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Gezinsdag 
Zaterdag 1 oktober in Leopoldsburg 

 

Op zaterdag 1 oktober organiseerden wij de jaarlijkse Gezinsdag voor kinderen met diabetes en 
hun ouders. 

Had je zin om mensen te ontmoeten die met diabetes te maken hebben, de ontmoetingsplaats was er 
voor alle geinteresseerden op het domein “Reigersvliet”, de vroegere mess officieren, aan de K blokken 
te Leopoldsburg. Deze ontmoetingsdag werd ingericht door de “Diabetesbond Vlaanderen” in 
samenwerking met de “Toeristische dienst Leopoldsburg” en verschillende andere instanties. 

Voor de kinderen was er een wedstrijd ingericht die bestond uit enkele behendigheidsoefeningen zoals 
boogschieten, granaatwerpen, een teamspel met watergevulde pintjes enz.  
Ook wij, de Paracommando Vriendenclub van ANPCV Regionale Leopoldsburg, hadden onze inbreng 
met een death-ride en een mini-koordenpiste op het domein “Reigersvliet”.  
Wij waren trots dat wij de kinderen de belevenis van hun jong leven konden laten meemaken. Onze 
death-ride was 17 meter hoog met een afdaling van  80 meter. De beklimming van de brandweer-
ladder was voor de allerjongsten al een overwinning op zich. Voor sommigen vloeiden tijdens de 
beklimming van de ladder al eens een traantje maar dankzij de professionele begeleing van onze 
mensen (Para’s) klommen zij toch tot het hoogste punt om dan te starten voor de afdaling. De "trots" 
dat van hun kleine gezichtjes af te lezen was gaf ons  een fijn gevoel. 
De  ervaring met diabetici  kinderen was zeker een ervaring waar wij in het dagelijks leven niet bij 
stilstaan, maar de kinderen zelf kunnen op zo'n mooie dag een klein beetje hun zorgen vergeten, al is 
het spuitje nooit ver af. 
Op het einde van de dag ontvingen de kinderen een brevet en was er nog een ballonwedstrijd voor al de 
deelnemers. 
Hiermede werd een mooie dag afgesloten en kunnen wij zeggen: “Een kinderlach is heel veel waard in 
een mensenleven”. 
Marcel 
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Alleen op deze Rek. nummer:  BE41 068-2216045-10 
Vriendenkring Para-Cdo    Regionale Leopoldsburg 

Lijsterstraat 16   3940 Hechtel 
 

lidgeld 2012  en vermelding voornaam + achternaam   
Paracommando: oudgedienden en actieve  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 15 januari. 2012 
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Goud voor Belgische parachutisten 

 De 5 de CISM Military World Games vinden van 16 tot 24 juli 2011 plaats in Rio de Janeiro. Het wordt 
met meer dan 6000 atleten uit 100 landen en 20 verschillende sporten het grootste militaire 
sportevenement ooit in Brazilië. België neemt deel aan zeven sportdisciplines: judo, militaire vijfkamp, 
oriëntering, valschermspringen, schieten, atletiek en triatlon. Op vrijdag 22 juli 2011 behaalde het 
Belgische parachuteteam goud op de Militaire Wereldspelen in Brazilië. Na acht rondes volgden de 
topsporters zichzelf op als CISM wereldkampioen figuurspringen, voor Duitsland en de Verenigde 
Staten.  bron de spirit. 

  

Moppentrommel 

In de late namiddag komt een man van het werk naar huis en vindt daar een complete chaos. De 
kinderen rennen nog in de pyama rond en spelen in de voortuin in de modder. Overal op het gras 
liggen lege verpakkingen van drinken en snoep. De deuren van de auto van zijn vrouw staan 
wagenwijd open, ook de voordeur staat wijd open en de hond is nergens te bekennen. Als de 
man de gang inloopt vindt hij een............... omgevallen lamp en de loper ligt samengerold in een 
hoek. In de woonkamer staat de tv keihard aan en in de eetkamer ligt overal speelgoed en 
kleding. In de keuken staat een grote berg afwas, de resten van het ontbijt staat nog op tafel, 
hondevoer ligt op de grond, een kapot glas ligt onder de tafel en aan de keukendeur ligt een 
hoopje  zand.  Snel  loopt  hij  de  trap  omhoog  om  zijn  vrouw  te  zoeken  en  moet  daarbij  over  
speelgoed en kledinghopen klimmen. Als hij de badkamerdeur nadert stroomt hem het water 
tegenmoet. Eenmaal in de badkamer vindt hij kletsnatte handdoeken, zeep en speelgoed op de 
grond. Voor de wc ligt afgerold wcpapier en tandpasta is over de spiegel en muur gesmeerd. Hij 
rent naar de slaapkamer en vindt zijn vrouw, in bed liggend en een boek lezend. Ze kijkt hem 
lachend aan en vraagt hem hoe zijn dag was. Totaal verward vraagt hij: “wat is hier in 
vredesnaam gebeurd?” Zij glimlacht weer en antwoordt: “elke dag als je naar huis komt, vraag je 
me wat ik in godsnaam de hele dag gedaan heb.” “Ja en” vraagt hij verbaasd. Zij antwoordt 
weer: “kijk…. Vandaag heb ik eens helemaal niets gedaan!!!!! 
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Statutaire verkiezingen Vriendenkring 

Regionale Leopoldsburg 

 

Verkiezingen 2012: 
 

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 15 januari 2012  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  2011  ( minstens en maand voor de A. V. ) ingestuurd te worden. 

De namen van de kandidaten zullen uitgehangen worden in ons home vanaf  15  december 2011  of  Info bij de 

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

De verkiezing  heeft dan plaats op zondag 15 januari 2012 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 15 januari 2012   verkozen wordt  start vanaf 

1 februari 2012  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 2012 verkozen.  
 4. Voorstel Programma 2012. 
         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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Regionale  Leopoldsburg 
 

 
 
 
 
 
 
 


