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Voorwoord 
 
 
Zoals wij in het begin van het jaar beloofd hebben zijn wij uit onze 
startblokken geschoten met tot nu toe al enkele fijne activiteiten, te 
lezen en te zien op onze website en in deze  Flash. De volgende 
activiteiten komen er aan met als eerste uitschieter de Open deur van 
Leopoldsburg en enkele death ride's in Reigersvlied voor de kinderen 
enz.                                                                                                         
Hopelijk kunnen wij in 2012 met dezelfde energie en manschappen 
onze activiteiten afwerken. Onze vraag is ook, als er suggesties zijn om 
onze werking beter en mooier te maken naar alle leden toe, deze zijn 
altijd welkom en bespreekbaar. 
Onze   werkgroep (die nu bestaat uit 15 mensen) willen wij uitbreiden 
met mensen die zich willen inzetten om onze Regionale te helpen 
runnen en eventueel een nieuwe wind te laten waaien in onze 
vereniging.                                                                                                   
Ook in deze flash een document om te komen helpen bij de 
BOKKENRIJDERS EXPRESS 2012. Hopelijk zijn er weer zoveel 
kandidaten als verleden jaar om een handje  te komen toesteken, op de 
dagen die  hen uitkomen, vele handen maken licht werk. Dan kunnen 
wij er weer een mooi  evenement van maken. Alleen met de HULP van 
u allen zal dit mogelijk zijn. 
 
 
Marcel 
 
 

 

 

 

 

 



 4

 

 

 

 

 



 5

 

 

De Algemene Vergadering in Marche-en-Famenne. 

Vroeg in de ochtend vertrokken wij richting Marche-en-Famenne  voor het bijwonen van de Algemene 
Vergadering van de ANPCV.  Klokslag 10.00u startte de vergadering.       

Na de vergadering werd er een gedenkplaat onthuld aan 
het gebouw van de Staf Para-Commando. 

Een mooie en fijne plechtigheid die werd   opgefleurd 
met doedelzakmuziek.  In peloton marcheerden wij 
naar het monument. Een mooie kazerne waar alle 
stafeenheden van de Lichte Brigade zich bevinden en 

het 
onderdak is 

van 
deArdeense 
Jagers. Hun 
mascotte is 

een 
everzijn, een woest exemplaar, zo leek het. Na de plechtigheid , 
wij zouden niet deelnemen aan het diner, anders zou de 
thuiskomst wat laat worden gingen wij onderweg iets eten. 
Onderweg passeerden wij het : 

 Amerikaans Kerkhof te NEUVILLE-EN-CONDROZ / NEUPRE  

waar wij zeker een bezoek aan zouden brengen. De foto’s spreken voor zich. 
 

 
 

 

 

Op 12 september 1944 werd Neupre bevrijd door troepen van de 1ste  Infanteriedivisie van het Amerikaanse 
leger. Op 28 september 1944 werd er een tijdelijk kerkhof aangelegd. Op dit militair kerkhof rusten nu 7989 
strijders. Het merendeel hiervan stierf tijdens het Duitse Von Rundstedt tegenoffensief.  
Er liggen ook andere Amerikaanse slachtoffers, die sneuvelden op het einde van 1944 en uit 1945, begraven 
evenals de bemanningen van neergeschoten vliegtuigen in de regio.  

Marcel 



 6

  

Deel II : originele teks van Nand 

 
Sgt Warnotte  
Warnotte was nog nen echte ouwe SAS- er , hij had in de Ardennen het beste gegeven van zichzelf, samen met  
Bob Schilz – de latere RSM van Schaffen . verzender" (jump instructeur) bij Upper Heyfford Engeland.  
Warnotte  is  ook  zwaar  gekwetst  geweest  en  ’t  Regiment  liet  ‘m met  rust  .   
Hij kreeg ‘n job bij de G.D. Generale Dutys – Algemene Diensten , Ja die 
moesten er ook zijn . 
En ik , ik was toen SSM – Squadron Sergant Major  , en stond eigenlijk voor 
de  o/off  van  de  E.M.  (  nu  Staf  Cie)  en  als  logement  kreeg  ik  een  kamer  
toebedeeld met de brave Warnotte.  Hij ging uit, ik ging uit, maar we gingen 
nooit samen uit. 
Tot  op  ne  keer  ik  Warnotte  in’t  Dorp  tegenkwam.   ’t  Moet  gezegd  ,  de  
Walen gingen anders uit dan de Vlamingen. Anders ? Ja ! 
Als de walen uitgingen dan gingen die eerst hunnen aperitief drinken , een 
glas wijn, ne porto of wat die mannen graag dronken was nen Amère Picon !  Ja, dat was best lekker .  En dan 
gingen dit mannen een stukske eten  en eerst dan pinten pakken. 
 
Da was Waalse stijl !  En wij Vlamingen ?  Roefel naar de stamkroeg , dancing , pinten pakken en op het einde 
bij één van de toen tientalle frituurkes ne friet pakken met de rolmops of nen nog vettiger worst … met het 
gevolg dat je de sporen van de Vlaming kon volgen tot in zijn betreffende blok… ! 
 
Staat daar toch wel ne Vlaming , een T.S.’ er  ( ene van de transmissie ) te kotsen tegen de jeep van nen M.P. die 
een beetje verder den een of andere piot aan het opschrijven is . 
Nand , zei Warnotte , die toevallig in burger was , pakt em mee en smijt hem ginds in de gracht , zei hij .  Ik zal 
de M.P. wel afleiden .  Ik pak die T.S.-er onder mijnen arm , wring bijna zijne pols om en sleepte hem tot achter 
het  monument  ,  verder  geraakte  ik  niet  met  die  zatte  vracht  .   Toen  hoorde  ik  een  dikke  discussie  op  het  
pleintje.  Warnotte stond tegen de jeep van de M.P. te pissen .  De verbouwereerde M.P. trok Warnotte van de 
jeep weg met het gevolg dat hij de M.P. van een vieze douch voorzag !  
 Maar Warnotte kreeg direct gezelschap van Williams – ooit beroepsbokser geweest en die verkocht de M.P. een 
lel  van jewelste .   M.P.  ’s  gefluit  ,  Warnotte en Williams de pijp uit  ,achter het Paviljoentje .   De MP ’s  reden 
direct naar het wachtlokaal van de kazerne “ IJzer “ om de twee vlegels op te vangen .   
Maar Williams en Warnotte  doken promt het zwembad in (*) en verstopten zich onder de vlonder  tot …. de 
jeep eindelijk wegreed en ik rustig mijn ladderzatte T.S. –er kon binnenkrijgen  .  De Vlamingen zijn nooit zo 
voor alle vuil uitgescholden als toen die nacht door Warnotte en Williams .  De T.S. er mocht wel de droogkuis 
betalen van de kostuums van Williams en Warnotte !   + veertien dagen ons kamer opkuisen.   Dat had hij  er  
voor  over  en  …  hij  werd  een  voorbeeldig  korporaal  T.S.-er  !   Maar  zie  ,  Walen  en  Vlamingen  dat  gaf  altijd  
gensters…  maar met de wijnrode pots op … waren we één blok. 
 
(*)  Dat  zwembad  is  eigenlijk  een  water  reservebad   van  de  Duitsers  nog  ,  lag  zo’n  100  meter  voor  het  
wachtlokaal . 
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Max 
 
De Max was ne heel rare kadé.  Sergeant ! Altijd O.K., smart , afgekuist , maar hij had het karakter van een open 
riool.   Max  was  eigenlijk  ne  Vlaminghater.   En  door  de  zoveelste  reorganisatie  werden  de  
Onderofficierslogementen anders ingedeeld.   
Elke verdieping had X - aantal troepenkamers , en bezijden de blok waren een paar O/officierenkamers . 
De  R.S.M.  –  Bob  Vander  Stock  had  zijn  kamer  op  het  gelijkvloers  en  Max  en  ik  op  de  eerste  verdieping  ,  
loodrecht boven de Bob. 
Zo  smart  ,  als  hij  in  tenue  overkwam  ,  zo  ook  was  hij  op  de  kamer  .   Menige  keer  had  ik  een  andere  
tandenborstel gekocht omdat hij de mijne dierf gebruiken !  Tot ik alles opsloot ! Max piste in de wasbak tot dat 
ik stroom aan de wasbak koppelde .  Max piste … en kreeg ne patat stroom in zijn lijf dat hij tegen de grond 
kwakte .“Tu est een dangereus , toi … “ zei hij me in colleire .  Dat kan wel zijn dacht ik , maar gij pist niet meer 
in de wasbak !  
Max  had  enkele  maanden  voordien  in  Hero  of  La  Reid   ,  ergens  in  de  omgeving  van  Spâ  ,  tijdens  de  
manoeuvers de soldaad Gouverneur  met ’n P .45  door zijn schouder geschoten.(*) 
Aan de voorkant was dat een gaatje… aan den achterkant een ramp .  Zijne schouder in frut van één .  
Gouverneurke werd in allerijl opgenomen in het hospitaal in Luik .  Maar veel konden de beste chirurgen er niet 
van maken .  Het leven van Gouverneur werd een maand gerekt en Max ging hem bezoeken ! Hij had veel beter 
thuis gebleven.  Zegt hij zo koud als nen ijspegel tegen de ma van Gouverneurke : “ Madamme , votre fils aura 
un bon traitement d’ invalide … !”  Gouverneurke  stierf ocharm .  En  Max trok zijn kast open , haalde zijn 
smoke tevoorschijn  vol bloedplekken en zei:” Regard Nand, les sang de ma victime colle encore a mon smoke 
.”“Max”, snauwde ik nijdig ,” ge zijt ’n krapuul !” “Et toi” , reposteerde Max  ,” tu es un sal Flamand  !” 
 
(*) Er was toen geen enkel manoeuver denkbaar of er werd met scherp geschoten ! 
 
Munitie 
In’t  Regiment was zoveel  munitie  (  en wapens) te rapen om er ’n geheim leger mee te bevoorraden .   Blokje 
TNT  ,  sticks  platic-nobel   ,ontstekers….  ,  .  45  patronen  !   Geen  enkel  
probleem. De para’s gingen uit, of paradeerden in hun beste pak.  Altijde 
hoge laarzen en de broek net boven de putys  netjes overhangend , dit wil 
zeggen dat elke para toen wel een stuk nylonkoord had van de plooiers uit 
Schaffen  . 
En daarmee maakte ze ringen die ze vulden met … .45 ballen !   ’n Elastiek 
werd rond het onderbeen gelegd nadat de onderrand van de broekspijp naar 
binnen , één cm of twee diep omgeslagen , daarin dropte we het nylon met 
kogels rond het onderbeen en drappeerden  we ‘ t geheel zo dat de onderkant 
van de broekspijp mooi  overal rond het been even correct hing .  Smart !  

Always Smart !  Tot op ne keer , ne zaterdag ( de week 
eindigde steeds met ne milling:   boxen , aanvallen , niet 
afweren.    Je werd getest  op je vechtlust  !)   En na de milling 
liep ieder naar zijn kamer om zich op te tutten , en mét blauw 
oog , of gekloven lip terug te verzamelen voor de verlofbrief !  
( Na de inspectie….)  
Kpl.  De Man en  de lange Geerts en ik met de Kpl Wijnants  
kwamen na de zoveelste keer de trap afgelopen toen plots , 
door ’t veelvuldig wrijven en tikken bij De Man  een prachtig 
salvo weerklonk , de ene patroon deed de andere exploderen , 
en  De  Man  daar  stond  als  ’n  vogelverschrikker  ,  z’n  ene  

broekspijp 20 cm korter dan zijn ander en hoe is het mogelijk, niemand gekwetst ! 
En vanaf die dag werd dat systeem met de kogels verboden ! 
 
Ze zouden het vandaag moeten  riskeren ! 
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Op bepaald ogenblik staan we op de schietstand te knallen met de ouwe getrouwe Bren !  
Bij’t schieten  was het regel dat de schutter  het rechterbeen op 
één lijn hield met de de Bren.  Het linkse been werd geacht op 
bijna  90  °  -  uiteraard  -  links  te  plaatsen  ,  linkerhand  rond  de  
kolfgreep en de rechter langs de trekker, de wijsvinger aan de 
trekker.  Wij , d’ onderrichters stonden of liepen achter de schutter van de ene naar 
de andere om aanwijzingen te geven.  
DURAND – toen adjudant en later nog schootsofficier op ‘t plein had ne sten bij de 

hand .  Op’n bepaald ogenblik loste hij , na de zoveelste opmerking bij een bepaalde schutter, ne raffal met 
scherp tussen de benen van de schutter !   Dat zou je vandaag moeten proberen ! 
 
Durand 
 
Durand was toen Welfare-officier,maar hield bij schietoefeningen of granaatwerpen toezicht op de veiligheid !!!! 
Het peleton wacht in de abri voor granaatweerpen met Mills ‘ 36 ! 
Na  elke  ontploffing  liep  de  volgende  naar  de  werpstand  ,  en  kwam  
van rechts de vorige terug.  Iedereen met de  rooie pots op ! 
In de  stand zit op dat ogenblik ne kolonel van de mottebollen met 
z’n helm op de oefening te volgen. 
Ik gaf het slagpijpje , Gerard Boons ( † ) gaf de granaat en bij de Joe 
(Vanlooy) werd ’t goedje ineen gestoken en met die gewapende 
granaat ging de werper naar de werpstand . 
Durand staat daar kop en schouder boven de borstwering , de 
ellebogen op de borstwering , één hand onder de kin ,de andere 
boven  z’n  ogen  !    Beneden   gehurkt  ,  zit  de  kolonel  van  de  
Mottebollen ineengedoken in zijnen hoek het tafereeltje van onder 
z’n helm gade te slaan . 
De werper meldt zich met de granaat in de hand. Durand taxeert hem, “alles OK ? “ “Ja ! “zegt de werper . Dan 
zegt Durand zich terug naar het doel wendend “ als ge klaar zijt , werp ! ”   
De man in kwestie werpt ’t  tuig mooi weg ,  de kolonel  komt vingers de kort  om in zijn oren te foefelen ,  de 
werper  voert  ne  prachtige  zwaai  uit  en  daar  gaat  de  granaat  in  alle  glorie  naar  ‘t  doel,   dan  bukt  hij  zich  ….  
“BOEMM ..”  !    Dat tuig vliegt met  ’n fikse knal uiteen , zand en stof waaien over ons en … ’n schrapnel slaat 
in op enkele centimers voor de kop van Durand in het zand dat Durand  in z’n gezicht krijgt zonder ne krimp te 
geven .  “ Vingt dieux ..” zucht de kolonel die de inslag ziet  “ la vous avez de la chance” !  
En Durand , zonder ’n spier te vertrekken antwoordt ,”  Je l’ai vue arriver ….!” 
Alle keren dat Gerard en ik mekaar later ontmoeten , zeiden we mekaar begroetend ….  
“ Je l’ai vue arriver … ! “ 
Jean De Coster 
 
Jean , nog nen ouwe SAS-er ! Ranke vent , bruin getaand , zwart krullend haar , kwam uit het Leuvense .  Jean 
had de tekenacademie  achter de rug, had altijd ’n tekenblok  en potlood bij de hand maar was verstrooid als nen 

dementerende         90- plusser ! 
 
Jean was bijzonder expressief en gesticuleerde gelijk ’n heel 
windmolenpark  !   En op  ne  keer  was  er  zo’n  discussie  ,  thema ?     De  
Parahelm!  Jean had makkelijk de job van PR van de helmenfabrikant 
kunnen worden . 
Daar op de koer van de kazerne “ Ijzer “ tussen de mess O/officieren en 
de grote blok ging Jean zo op in zijn betoog over de oersterke helm dat 
hij riep “ awel met zo’n helm op durf ik boem tegen de muur lopen.  Als 
ne pijl uit ’n boog  verliet Jean z’n toehoorders, spurtte naar de muur en 
… patat … daar lag Jean met bebloede kop … hij was vergeten z’n helm 
op te zetten Ongelovig stapten de verbijsterde toehoorders naar hem om  
hem op te rapen en …. naar de infermerie te doen . 

Jean was ’n paar weken met herstelverlof ….! 
 
 



 9

 
 
Het défilé 
 
Den  Joe  en  ik  gingen  altijd  samen  op  stap.   Samen  uit  ,  samen  thuis.   Ons   stamkroeg  was  toen  café  ’t  
Marktplein , bij Jet en Fien en Maria .  Vader Gil hield ’n oogje in ’t zeil.  Maar op ne keer zei den Joe.  “Dikke , 
as we hier seffens buitengaan gaat gij op de leeuw klefferen en ik ga paraderen !  O.K. ?” “  Awel joa” ,zei ik 
“O.K”.  
En goed  in  den  olie  ;  klom ik  tegen  sluitingstijd  (  1u  )  op  dat  
beest.  En riep met luide stem naar de Joe … Officiers  … sur 
place !  en den Joe huppelde wat rond en toen beval hij Portez-
arm ! 
Hij  deed  ’n  paar  stappen  vooruit  in  de  modder  (want  ‘t  
Astridplein was toen nog niet betegeld en aan de kanten 
stonden nog wat bomen .  Hij deed rechts rechts en stampte de 
modder dat de spetters in ’t rond vlogen . “ Mon Général”  riep 
hij , “Je vous presente la troupe !” 
En ik  lalde  van  op  de  leeuw .   “Voor  de  Revue  naar  links  … 
mars …” en mee tikte iemand met zijn matrak tegen mijn voet 
en zei “ kom d’r m’r vanaf  Nandje Hendrix , dan kunnen we wat schrijven !  
 Het was Jefke Kempeneer, ne gendarm  die ze ook luste .  Enfin we kregen het geregeld , gingen met Jefke 
terug bij Jet en Fien en Maria  .. en betaalden onze boete met wat bier ! 
 
 
Theo 
 
Theo was ne blonde veerkrachtige Sergeant uit Balen  .  Altijd piekfijn in orde maar, hij had ook wat heimelijke 
trekjes . ’t Was zo‘n manche a balleke , niet te vertrouwen . 
’t Was in november 1948.  We  lagen toen in de  nieuwe  blokken F in’t  eerste escadron  van Lt. Bernard.   
Pierre Delgoffe  was onze hoofdinstructeur . Dumont  gaf bewapening  en wij  gingen ons testen afleggen . 
’t Gebeurde  meer dan eens dat Bernard ons soms op bepaalde  zaken attent  maakte die hij normaal niet kon 
weten … 
War Lauwers , Jan Smaers, Van den Heuvel ,Cois Cools en ik voelden er ons niet goed bij .  Dat  kon toch niet 
overeenkomen  met de spirit  van 1° Para’s ?  We smeden ’t planneke  om den Theo  eens mee te pakken en 
hem eens goed zat te maken .  
En dit gebeurde in Café de la Poste ! Wij hadden bijeen gelegd en de blonde overhaald om de Theo te voederen 
! 
Als ’n dood lijk hebben we hem toen terug  binnengebracht .  De kachel  (Spiroflam’s) werd rood gloeiend 
gestookt en den Theo op’t bed gekieperd .  Z’n schoen vanbinnen ingesmeerd met stinkkaas en wat geplette 
lookbollen.  De deur goed dicht getrokken en de Theo laten sudderen . 
’s Morgens  geraakte de Theo niet uitgeslapen tot op’n bepaald ogenblik hij de deur opentrok  en bijna 
achteroverviel  van de stank. 
Theo heeft nooit meer gaan klikken , maar wij mochten een week lang elke morgen in looppas naar de 
Hechtelse duinen en terug met volle bepakking .  Maar dit was de prijs wel waard ! 
 
Deel III   In flash 38 
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Para - Commando oefening 
Onze Bokkenrijders Express is ± 15 km lang met allerhande gemaakte en natuurlijke 

hindernissen & water 

Er zullen ploegen van ± 6 personen gemaakt worden.  Op zaterdagavond live muziek 

De wisseltrofee "1Sgt Stef Vandewyngaert" is in 2011 gewonnen door Regionale Oostende  

( 3de maal). 

Dit jaar een nieuwe formule en een nieuwe trofee "de Regionale met de meeste deelnemers en 
met de meeste gebrevetteerde Para Commando's" dus twee parameters worden samen opgeteld. 

Inschrijvingen : Uiterste datum  15  augustus 2012 

Enkel  stortingen  en schriftelijke inschrijvingen tellen als deelnamen.  
Kamperen mogelijk vanaf donderdag tot zondag, 1 slaaptent aanwezig. 

Er is een mogelijkheid om te overnachten in kamers (1-2 p) (Reigersvliet). Geen slaap 
gerief aanwezig. Douche en Wc per 4 kamers. 

caravans (de niet helpers) en Kamers  5euro  per overnachting 

 

Prijs : 

Vrijdagavond : Spaghetti 5€ : hotdog 3€ 

Alleen voor diegenen die  ingeschreven hebben 

Deelnamen aan de raid :  14€:     jonger dan 15jaar 9€                                                                                                           
Morgenmaal : 4€  (zat & zon. Samen morgen  8€ )                                                                              

BBQ zaterdagavond 16€ 

PER MAN EEN INSCHRIJVINGSFORMULIER 
Gelieve indien mogelijk zelf ploeg(en) vormen. 

Namen  per ploeg doorgeven of 
Nummer van de Ploeg op het inschrijving formulier. 

Er zullen geen inschrijvingen meer gedaan worden op zaterdag. Dag van de Raid 

Wijzigingen alleen via het secretariaat ( Marcel) 

Alle inlichtingen : www.anpcvleopoldsburg.be 
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Een  smiezige  en  donkere  dag  was  voorspeld  ,  de  dag  dat  wij  ons  Paasfeest  
zouden houden op Paasmaandag. Toch viel alles wel mee, niet zo warm als 14 
dagen tevoren bij ons mosselfeest, maar toch wel droog weer met af en toe het 
zonnetje. 
Zoals elk jaren was er voor de kleintjes en grote mensen een rijk gevulde 
koffietafel voorzien. 
Minder ingeschreven leden als vorig jaar kon de pret niet bederven. Geen 
traditionele wandeling maar een rondrit met het toeristisch treintje was 

voorzien. Een 50-tal, groot en klein, stapten in het station "Para Commando Home" op om met het  gefluit van 
de trein te vertrekken voor een anderhalf uur durende rondrit in Leopoldsburg. 
Gedekte tafels stonden op de treinreizigers, bij hun terugkeer,  te wachten  en de kleintjes waren reeds 
ongeduldig om hun cadeautje  (  een mooie gevulde Paaszak met allerlei  lekkers )  te kunnen ontvangen uit  de 
handen van de  Paashaas. 
De pannenkoeken, ondertussen een traditie geworden smaakten als nooit tevoren. Ruddy die het beslag maakte 
wilde zijn geheim niet prijsgeven, en hij raadde  de smullers aan om volgende jaar terug te komen om weer te 
proeven van zijn overheerlijke pannenkoeken.  
Een traditionele afsluiter, hopelijk tot volgende jaar. 
 
Marcel 
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Raid de Logne 13-14 april 2012 
 

13 april 
 
Het was een heerlijke lentedag en we waren op weg naar Visé waar wij  om 17.30u arriveerden.  Veel te vroeg 
aangezien de nachtelijke wandeling pas omstreeks 22.00u begon. Wij genoten van het heerlijke spek, dat werd 
uitgedeeld als avondmaal . Eindelijk werd het 22.00u en na een korte briefing moesten we zelf onze punten op 
een kaart uitzetten d.m.v. coördinaten en we konden vertrekken. Samen met de ploeg van Oostende trokken we 
op pad, we hadden echter niet te horen gekregen dat we eerst tot een beginpunt moesten gebracht worden door 
transport, dus liepen we de eerste 10min doelloos rond zonder te weten  waar naar toe. Eenmaal in ons 
transportbusje werden we naar ons beginpunt gebracht door een chauffeur die niet bang was om zijn pedaal in 
te duwen in de smalle straatjes van Visé. Na onze aankomst vertrokken we, de duisternis in, over smalle 
landweggetjes, doorheen Visé en richting Maastricht. Het weer was wel jammer genoeg omgeslagen,  het begon 
te regenen en de temperatuur daalde gevoelig. Net toen we dachten: “Nu gaan we doorweekt aankomen,” 
ontpopte er zich een tunnel voor ons, de tunnel richting Eben-Emael, het grootste fort van Europa. De 
ongeveer 2Km lange tunnel gaf ons een terugblik op WO 2 en hoe men toen aan snel transport kon doen. De 
tunnel was nu eenmaal een transporttunnel om snel van Eben-Emael naar Maastricht te kunnen gaan. Op het 
moment  dat  we  uit  de  tunnel  kwamen  zagen  we  het  eindpunt  van  onze  5Km  lange  tocht.  Nadat  we  het  
gedenkteken van de slachtoffers van Eben-Emael hadden bewonderd en op de foto waren gegaan met de 
Sherman tank, arriveerde ons transport dat ons terug naar Visé zou brengen. Toen we terug waren kregen we 
nog een kom soep en kropen we snel onder de dekens want er stond ons nog een lange dag aan te komen, “the 
real deal” moest morgen nog beginnen… 
14 april 
06.30u, de schoenne slaapsters en de houthakkers ontwaakten, nadat ze de nacht hadden gespendeerd om even een 
woud neer te leggen had praktisch iedereen nog kleine oogjes… een stevig ontbijt en een goed kop koffie 
brachten daar verandering in. Na de briefing van 08.00u konden we beginnen aan onze 16Km lange tocht, we 
werden net zoals de dag daarvoor afgezet met het busje op een nogal afgelegen plaats tussen de velden met 2 
kerels waarmee niet te spotten viel…Na een mooie tocht met schietoefeningen, een rappel, en verscheidene 
klimoefeningen keerden we weer terug naar ons kampement. Nadat we onze hotdogs hadden genuttigd en al 
onze spullen weer hadden ingepakt en terug in de auto hadden gebracht, konden we weer op huis aangaan. 
  
 Ian Gaethofs 
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Onze dag uitstap werd begeleid door een zonnetje, niet te fel maar heerlijk. En dit buiten onze verwachtingen. 
Bij aankomst werden wij in het "Mergelhuis dat zeker dateerde van voor de oorlog ontvangen" 
Een heerlijke tas koffie (2 of..) en een zuid Limburgs koffie koek. waarna wij kennis maakte met onze ervaren 
gids(wat achter af bleek uit zijn professionele uitleg over de mergelgroeven) waar wij in de voormiddag een 
bezoek brachten.  
Bij de terug weg voor onze lunch werden wij nog begeleid door een prosessie en fanfare die door de gemeente 
trok bij de jaarlijkse prosessie zo bleek. Het historische mergeldorp even ten zuiden van Maastricht, met vele 
verborgen schoonheden en een adembenemende natuur, wordt ook wel de parel van de Jekervallei genoemd. 
en was zeker de moeite waar om haar te bezoeken. 
De Grotten van Kanne, een authentieke groeve waarin nog gewoond, gewerkt en geleefd wordt. In die 
ondergrond bereidt de bakker het beslag voor zijn beroemde rijstevlaai, vergeten gasten hun zorgen in een 
schitterende feestzaal, slaan boeren hun landbouwproducten op, liggen ontelbare flessen Grottenbier te rijpen 
en bevindt zich nog steeds een authentieke champignonkwekerij. De ontginning van deze groeve vond plaats 
vanaf begin 1700 tot de jaren ´70 van de vorige eeuw. Het totale gangstelsel bedraagt maar liefst 16 kilometer. 
Al deze gangen zijn met eenvoudige gereedschappen als zaag, houweel en beitel door de blokbrekers uitgezaagd 
en gebroken voor de winning van bouwsteen. 
 

 
Na de lunch bezochten wij het beroemde fort Van Eben Emael. 
Het fort  van Eben-Emael werd zeer bekend tijdens de strijd op 10 mei 1940 toen een klein team van Duitse 
paratroepers de artillerie van het fort in minder dan 15 minuten onder controle kreeg. Organisatie, innovatie en 
durf waren de sleutels voor het Duitse succes. 
Vandaag is dit gigantisch complex terug tot leven gebracht. Je ontdekt er de keuken, de slaapzalen, de 
ziekenboeg, de douches en zo veel meer... zoals het oorspronkelijk was. 
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Tijdens de  voorbereiding  begonnen wij met het plaatsen van  de grote tent en daarbij nog een tent die dienst 
deed als keuken. Tafels klaar zetten en een verwarmingstoestel plaatsen, wat achteraf niet nodig bleek te zijn. De 
zon was van de partij, een heerlijke temperatuur, geen mosselweertje dus. 
Onze gasten die weer kwamen genieten van onze overheerlijke mosselen, klaar gemaakt door Rudy en  Freddy 
aangevuld met enkele heren en dames, waren weeral talrijk "een 180-tal". 
De mosselboer zou op vrijdag alles komen brengen, frietketel, mosselpotten, gasvuren en andere 
benodigdheden, maar zoals het  dikwijls gebeurt kwamen ze af met de helft en daarna weer de andere helft van 
het materiaal. Wij moesten toch al het materiaal testen en  zo ging er een halve dag verloren . De afspraak met 
de mosselboer was dat deze op zaterdagmorgen, de dag van het eetfestijn, de mosselen zou leveren om 06.00uur 
s'morgens  maar  om   09.00uur  nog  steeds  geen  mosselen.  Dan  maar  om  10.00uur  contact  gezocht  met  de  
mosselboer en uiteindelijk zouden zij rond 10.30uur geleverd worden wat dan ook gebeurde. 
U kan wel begrijpen dat deze toestand voor een beetje stress zorgde. 
Maar al bij al kwam alles weer op zijn pootjes terecht en konden wij, met de hulp van een tiental leden, besluiten 
dat het weer een zeer geslaagde dag was geweest. 
Marcel  

ATK Reunie in Neerpelt 

 
 

 
De Compagnie ATK van het Regiment Para-commando werd te Flawinne opgericht op 1 maart 1963, om het 
Regiment uit te rusten met een eenheid die gespecialiseerd is om tankaanvallen af te slaan, of deze offensief uit 
te schakelen, en dit zowel tijdens klassieke operaties als tijdens luchtlandings operaties. Deze nieuwe Compagnie 
werd ook in het leven geroepen om versterking te geven, of indien nodig het anti-tank potentieel van de 
Bataljons op te drijven. 
Jean Bouts. 
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Regionale Leopoldsburg   AGENDA 2012 

 
24 juni 2012 Helpen bij de opendeur in Leopoldsburg 
27 juni 2012 Death ride voor de schoolgaande jeugd op Reigersvliet in Leopoldsburg.  
15 juli 2012 Kidsday Death ride voor de jeugd op Reigersvliet 

 

 
  

 
 

 

 

            Herdenking Stef  Vandewyngaert:  28 OKTOBER 2012  

                    Clubfeest 2012:  15 DECEMBER 2012 

 


