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VOORWOORD, 
 
Eindelijk  is  het  dan  zo  ver,  wij  zijn  aan  onze  “20ste Bokkenrijders Express” 
beginnen werken. Het blijkt dat het niet de gemakkelijkste zal worden daar de  
meeste aanvragen afgekeurd werden of wel te lang achterbleven. Maar samen 
zullen wij er, en dit reeds voor de 20ste keer, een waar feest van trachten te maken. 
 
Het zal wel een emotievolle “Bokkenrijder” worden voor velen en dit vooral ook 
voor de mensen van  het bestuur en niet te vergeten de helpers die jarenlang hun 
grote inzet getoond hebben om er steeds een fijne oefening en happening van te 
maken. 
 
Ook voor de vele deelnemers, er zijn er velen die ieder jaar aanwezig waren, die 
ooit aan deze activiteit hebben deelgenomen en voor de sympatisanten die er 
telkens weer bij wilden zijn zal het een spijtige zaak zijn. Vergeten wij ook niet 
dat de meeste deelnemers uit alle Regionalen, zowel Vlaamse als Waalse en onze 
vrienden van het “Korps der Commandotroepen” uit Nederland kwamen. Er 
zijn, mijn inziens, vele en mooie vriendschappen uit voortgevloeid en ik hoop 
van harte dat wij na onze laatste “Bokkenrijder Express” van 2013 deze 
vriendschapsbanden zullen blijven behouden. 
 
Ook voor het bestuur zal het even wennen zijn dat zij niet meer de jaarlijkse 
stress,  om  alles  steeds  op  tijd  op  zijn  plaats  en  in  orde  te  krijgen,  moeten  
ondergaan. 
 
Ik wil bij deze mijn oprechte dank uitspreken aan hen die ieder jaar in de bres en 
op de barricade’s hebben gestaan om de “Bokkenrijders Express” te doen slagen. 
Van harte hoop ik ook dat de mooie vriendschapsbanden zullen blijven 
voortduren. 
 
 
Marcel 
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Jos zullen wij ons blijven herinneren als een goede vriend, ook als actief lid van onze Regionale. 
Onze vriend Jos was al actief  lid van bij de  oprichting van onze Vriendenkring. 
Ook veel sterkte voor  gans zijn familie. 
Jos was van1 Para , de lichting 1962-1963  
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WAT BETEKENT “LEVEN”?   
 
 
     

 
Dit bestaan zal zonder twijfel eindigen, dit is een absolute zekerheid! (en we spannen ons totaal in om dit 

zo laat mogelijk te laten gebeuren!). 
Het christendom verhaalt over “hemel” en “hel” na onze dood, naargelang hoe we geleefd hebben. Het 

hindoeïsme beweert, indien men een goed leven leidt, dat het volgende aangenamer zal zijn. In feite komt 
alle leer in die religies er op neer dat men een “goed” mens moet zijn en blijven! 

De vraag stelt zich wat betekent het een goed mens te zijn voor zichzelf en voor de anderen? Men moet 
bij zichzelf het antwoord ontdekken! Want zijn wij niet ingesteld om, zonder ons te veel vragen te stellen, in 
dit leven zo lang mogelijk "tijdelijk" en/of "absoluut" te genieten? Zullen we ooit aarzelen om de vreugde 
van tevredenheid op alle gebied te doen groeien en dit te ervaren? Zijn we toch bereid daarvoor een door 
ons vermoede maar ongekende prijs te betalen? Beseffen we dat alles relatief en vergankelijk is, ook het 
"goede" is een essentiële vraag! 

Om goed te kunnen leven moeten we beroep doen op onze geestelijke en lichamelijke mogelijkheden. 
Het geestelijk leven kan een antwoord vinden bij het lezen van en het overwegen over de boeken die 

bekoren. Deze omvatten de “ernstige” maar ook de ontspannende werken. Het belangrijkste bij de studie 
van die lectuur is lessen te trekken met een kritsche geest. Alles dat verhaalt of beschreven wordt, is 
inderdaad zo tijdelijk en betrekkelijk. Het wordt beïnvloed door de gebeurtenissen die plaatselijk zijn en al 
dan niet belangrijk. Bij het ontleden van wat voorvalt moet men zich de eerste vraag stellen: is de auteur van 
het verslag voldoende objectief en werkelijk goed ingelicht? Bij het overwegen van filosofische bedenkingen 
door een "denker" moet men nooit vergeten dat de omstandigheden te wijten aan de beschavingen en de 
periodes wanneer die opgesteld werden, een grote rol hebben gespeeld. De geschiedenis is het verleden, laat 
de studie ervan toe objectief te blijven? 

De lichamelijke hangen, natuurlijk, af van de toestand van het lichaam. Dit legt uit waarom de mens 
alles doet om gezond te blijven. Hij aarzelt nooit om beroep te doen op de medische wetenschap. Het 
lichaam wil echter zoveel mogelijk “beleven” (dus werkelijk leven!) wat het bestaan echter niet in gevaar zou 
mogen brengen. Bij het beroep dat men doet op het lichaam, moet men beseffen dat alle inzet een prijs 
vraagt. Men moet dus overwegen of dit gebeuren, dit avontuur, geen permanente schade kan berokkenen 
aan zichzelf, aan anderen? 

Want is de mens niet vóór alles beïnvloed door wat hem "welleven" (? zal verzekeren waarbij hij zelden 
nagaat hoe tijdelijk alle ervaring blijft.  Verantwoordelijkheid moet steeds een rol spelen! Maar de huidige 
maatschappij  is  in  een  periode  van  totale  "permissiviteit"  geland,  die  zonder  aarzelen  door  de  media  
aangeprezen  wordt!  Het  seksueel  genot  en  de   “vrije”  liefde,   zonder  diepte,  worden  voor  velen  het  enig  
doel. Het gebruik van de “pil” en de “condoom” worden aangeraden. De seksuele ontmoeting kan eventueel 
eindigen in het supermoment van een tijdelijk genot waarbij men geen enkele werkelijke 
verantwoordelijkheid wil dragen. Vraagt men zich af of dit persoonlijk genot niet leed en een mogelijke 
smart zal  veroorzaken bij anderen? Eerbiedigt men nog “trouw” en “vertrouwen” en andere hogere 
waarden? 

Welke rol spelen vooral de “gevoelens” en zo weinig de “rede” in ons leven? 
                                                                                                      
R. Depoorter  
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Lichting oktober 1962-1963 1 Para Diest. 
 
Graag had ik enkele anekdoten willen vertellen over die afgrijselijke koude winter van 1962-1963. Samen 
met  o.a.  Marcel  Corstjens,  Jan  Deckers,  Louis  Hendriks  ,  Jos  Sels  en  Roger  Debelder  behoorde  ik  tot  de  
dienstplichtigen bij het 1ste Para te Diest, 11e compagnie, 1e peloton. 
 
Anekdote 1. 
 
Op een bepaalde dag waren wij op oefening in de bossen van de Vleugt bij Schaffen. Onze pelotonsoverste , 
luitenant Antheunissen, een officier die overgekomen was van de Cyclisten. Hij was een boomlange Waal die 
steeds oorlog voerde tegen de Sovjeten (voor ons de Russen). 
Daar lagen wij dan in ons tentje (M57) tussen een halve meter sneeuw met koude voeten. Een 500 meter 
voor het bos hadden wij een café gezien en met enkele maten besloten wij om er iets te gaan drinken. Toen 
wij daar aankwamen troffen wij er  een 15-tal collega’s van ons peloton aan. Nadat wij ons reeds wat 
verwarmd hadden en ook al enkele pintjes hadden gedronken kwam de Cyclist binnengestormd: “kij, kij en 
kij onmiddellijk buiten” en wij dropen af terug naar onze tent. 
Enkele weken later, wij dachten dat het voorval reeds lang vergeten was, vliegt op een avond, toen wij reeds 
allen in bed lagen, de deur van onze kamer open, licht aan en daar stond onze Cyclist. “Kij, kij en kij neem 
uw wapen en rukzak en kom”, even later stonden wij met een 20-tal mannen op de paradegrond. Hij wist 
verdomd  goed  wie  er  die  avond  op  café  geweest  was.  Wij  moesten  in  een  kamion  plaats  nemen  en  deze  
bracht ons in de omgeving van Schulen. Daar werden wij in kleine groepjes verdeeld en moesten de kazerne 
vervoegen. Maar vermits wij Limburgers waren volgden wij de korste weg. Na enkele kilometers kwamen wij 
op de baan Diest-Hasselt en daar deden wij auto-stop (of wat dacht je?). Al vlug stopte er een kamion die 
ons meenam richting kazerne. Niet zo veel later dan de Cyclist kwamen in de kazerne, maar hij durfde niets 
te zeggen hoe het mogelijk was dat wij reeds terug waren. (plan trekken, hé) 
 
Anekdote 2. 
 
In oktober 1962, wij waren nog maar enkele weken onder de wapens, was er een avondoefening in de 
bossen van de Vleugt bij Schaffen. Wij moesten de opmars van de “Sovjeten” stoppen, maar nadat wij reeds 
enkele uren in het gras hadden gelegen hadden wij nog geen enkele “Sovjeet” gezien en werd de oefening 
afgeblazen. Terug aangekomen in de kazerne en na het “appel”, waarop ene slimmerik  Vanliefferinge 
ontbrak. Hij was namelijk zijn wapen (een Mauser die wij voor de oefeningen gebruikten) vergeten met als 
resultaat dat wij allen terug moesten om het wapen te zoeken. Gelukkig werd het gevonden. 
Maar de straf voor onze slimmerik was niet van de poes. Iedereen heeft zich de volgende week bijna een 
kriek gelachen. Vanliefferinge moest als straf een ganse week overal zijn wapen bij zich houden. Ermee 
slapen, ermee douchen enfin voor iedere verplaatsing moest hij zijn wapen bij hebben. 
 
Anekdote 3. 
 
In het begin van onze legerdienst moesten wij steeds om 22.00uur binnen zijn, maar soms werd er al eens de 
“muur” gedaan.  Ik heb de muur éénmaal  gedaan maar ik vond het te link,  want om terug in onze blok te 
geraken moesten wij de binnenkoer of (paradegrond) oversteken en dit vond ik toch te gevaarlijk want 
gepakt worden om de “muur” te doen had erge gevolgen. 
Voor een collega van onze lichting was het eens minder goed afgelopen. Jaskulski van de Maaskant, had 
eens een ferme val gedaan en zijn 2 polsen gebroken, dikke pech natuurlijk. 
 
Anekdote 4. 
 
Onze lichting heeft als laatste de “milling” moeten doen voor de testen om de rode muts te behalen. Deze 
proef bestond er uit om, in een boksring, gedurende 2 minuten te boksen zonder af te weren of in de 
touwen te gaan hangen. Rond de boksring stonden de onderrichters en die duwde je terug de ring in 
wanneer je in de touwen ging hangen. Tijdens 2 minuten kun je “verdomme” veel motten krijgen indien je 
een tegenstander trof die goed zijn vuisten wist te gebruiken. 
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 Er werd natuurlijk wel rekening gehouden met gewicht en lengte maar één van de sergeanten-stagair had de 
pech om als tegenstander een soldaat-milicien te treffen met een weinig bokservaring. Heeft die sukkelaar 
motten gekregen. Maar ik denk nog steeds, hoe meer motten hoe meer punten. 
 
Dit waren enkele belevenissen van tijdens mijn diensttijd bij het  1ste  Para. Veel kou geleden maar toch een 
fantastische tijd gehad. Velen kunnen dit beamen. 
 

Who Dares Wins 
 
Walter Steemans. 
 
 
 

Mijn intrede in het ANPCV. 
 
 
 Augustus 2001, het laatste weekend van die maand , de “Bokkerijders Express”   daar moet je eens 
aan meedoen waren de woorden van mijn neefje  Christhopfh. Hij zorgde voor de informatie en 
samen met mijn zoon schreef ik me in. 
Vrijdagnamiddag kwamen wij toe en kregen we onze plaats toegewezen. Wij konden  ons dan 
installeren en genieten van het weer, de omgeving en de gezellige mensen rondom ons. Het was er 
een drukte van belang . Toen wist ik helemaal nog niet wat het allemaal betekende. Er heerste een 
gecontroleerde chaos  en als je iets nodig had kon je het vragen ondanks de drukte. Het hoorde 
allemaal bij de organisatie van de “Raid” op zaterdag. 
Het was een zeer toffe oefening met prachtige activiteiten. Een zeer warme dag en de zon scheen 
genadeloos op de mensen. De “Raid” verliep vlot en zeer plezant, we hadden alle oefeningen 
gedaan en niet verkeerd gelopen. We kwamen redelijk vroeg binnen wat betekende dat we moesten 
wachten. Zo konden we gelukkig ons lekker verfrissen en even uitrusten voordat  we aan de 
prijsuitreiking konden deelnemen. 
 Maar dan ’s avonds, na de BBQ hoorde ik mensen praten over Euskirchen en ben er bij gaan zitten 
en heb hen laten verstaan dat de kazerne in Euskirchen eigenlijk mijn speeltuin was. Ik ben namelijk 
groot geworden in deze garnizoensstad. Mijn verhaal mocht ik doen  en om zekerheid te hebben 
werden er vragen gesteld , maar alles werd met glans beantwoord. 
Van het een kwam het ander en  ik stelde hun de vraag of ik me, als buitenstaander,  kon inschrijven 
in die club  A.N.P.C.V. 
Hierop werd Marcel Corstjens er bijgeroepen  en de vraag werd gesteld of het mogelijk was om me 
in te schrijven ,hij keek een beetje raar maar zei toen , ga naar de Guido en schrijf je via hem in , hij 
is van Genk en dan moet je niet zo ver komen. 
Wel dat heb ik toen gedaan en ben naar Guido gestapt en hem gevraagd of ik erbij mocht komen , 
deze antwoordde als je woensdag (datum ben ik kwijt ) het clublokaal in Genk weet te vinden , dan 
ben je lid van het A.N.P.C.V. 
Ik heb het adres gevonden en ben sindsdien heel trots dat ik deel mag uitmaken van een heel 
speciale vriendenkring , een vriendenkring die ik altijd zal waarderen en verdedigen. 
Na meer dan 10 jaar actief te zijn in de Regionale Leopoldsburg  ben ik erg trots op de vriendschap 
die ik mag ontvangen. 
Je mag er zeker van zijn dat ik  me nog lange tijd zal inzetten  om deze vriendenkring te laten 
blinken, altijd en overal. 
 
Willems Joannes, sympathisant. 
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Gegevens: Invullen per deelnemer.  
 
Naam:………………………………………………………………………………………………… 
Voornaam:…………………………………………………………………………………………… 
Adres:………………………………………………………………………………………………… 
           ………………………………………………………………………………………………… 
 
Tel/GSM:…………………………………………………………………………………………….. 
 
E-mail:……………………………………………………………………………………………….. 
Geboortedatum:…………………………………………………………………………………….. 
Lid ANPCV:………………………. Regionale:…………………………………………….. 
Commando NL:…………………… Afdeling:……………………………………………… 
      Nummer of naam ploeg:…………………………….. 
Deelnameprijs: 
Maaltijden & raid: Ja of nee invullen: 
Raid: 14,00 € Minder dan 15 jaar: 9,00 € 
Vrijdagavond: Spaghetti…….……… 5,00 €  HOTDOG……..4,00 € 
Zaterdagmorgen: Ontbijt………...… 5,00 € 
Zaterdagavond: BBQ……………….16,00 € 
Zondagmorgen: Ontbijt……………..5,00 € 
Caravan: 5,00 € per dag…………………………Slaaptent J/N………………………………….. 
        Aantal…………………………………. 
Storten met vermelding: Bokkenrijders Express 2013 + naam deelnemer. 
Rekeningnummer: BE41 0682 2160 4510      ANPCV Leopoldsburg 
              Lijsterstraat 16 
                     3940 Hechtel-Eksel 
 
Opsturen: Corstjens Marcel – Beukenlaan 24 – 3910 Neerpelt  Tel. 0478/633789 
E-mail. secretaris@anpcvleopoldsburg.be 
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Para-Commando oefening 23-24-25 augustus 2013.  
 

Onze “Bokkenrijders Express” is  15 km lang met allerhande oefeningen op een terrein met natuurlijke en 
zelfgemaakte hindernissen. 

Zaterdagavond met muziek. (Verrassing) 
De wisselbeker “1Sgt Stef Vandewyngaert” werd in 2012 gewonnen door de Regionale Oostende (1ste maal). 

Formule: meeste deelnemers en meeste gebrevetteerde Para-Commando’s, dus twee parameters. Dit jaar 
worden de oefeningen van 2012 & 2013 samengeteld. 

Inschrijving uiterste datum: 15 augustus 2013- 
Enkel overschrijvingen en schriftelijke inschrijvingen tellen als deelname. 
Kamperen mogelijk vanaf donderdag tot zondag. 1 slaaptent beschikbaar. 

Er zal een extra bijdrage gevraagd worden voor deelnemers met een caravan. 
5,00 € voor de niet helpers. 

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

Prijzen voor deelname aan de raid & eetmalen. 
Enkel voor diegenen die ingeschreven zijn. 

 
Deelname aan de raid: 14,00 €---jonger dan 15 jaar: 9,00 € 

 
Vrijdagavond: Spaghetti 5,00 € ---Hotdog: 4,00 € (van Mie Tet) 

Zaterdagmorgen: ontbijt 5,00 € 
Zaterdagavond BBQ:   16,00 € 
Zondagmorgen: ontbijt   5,00 € 

 
Per deelnemer een inschrijvingsformulier.  

 
Gelieve, indien mogelijk, zelf ploeg(en) samen te stellen. 

Namen of nummer van de ploeg op het inschrijvingsformulier. 
Er zullen geen inschrijvingen meer gedaan worden op zaterdag (dag v/d raid)  

Wijzigingen alleen via het secretariaat (Marcel)---www.anpcvleopoldsburg.be 
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Vervolg 

Hoe het allemaal begon........................................... 
Regionale Leopoldsburg. 

 
Het was in 2002, enkele maanden na het sluiten van ons home in Overpelt, dat Kolonel Wolfs het bericht 
ontving  dat  we  een  pandje  ter  beschikking  kregen  om  een  clubhuis  van  te  maken,  het  was  gelegen  in  de  
Guillaumelaan in Leopoldsburg, op het militaire terrein. 
 

 
Het gebouw zoals het was in 1870. (Archieven van leger) 
 
Het  gebouw had een heel rijke geschiedenis achter de rug. In het begin was het de slagerij, dan de militaire 
winkel, boswachtershuisje, en vervolgens werden er 4 woningen van gemaakt. De volgende huurders waren 
bijna steeds jeugdgroeperingen, die het  gebouw erg verwaarloosden, zodat het aan het verkrotten was en 
enkele jaren leeg kwam te staan. Toen wij in 2002 het gebouw, dat toen 132 jaar oud was, ter beschikking 
kregen was het aan een grondige renovatie toe. Al de militaire gebouwen werden beheerd door 4KDR.                                                                                                                         
Tesamen met de afgevaardigde van 4KDR gingen wij het gebouw bezichtigen en ……de eerste hindernissen 
dienden zich reeds aan, er waren namelijk geen sleutels voorhanden en deze bleken onvindbaar, maar geen 
probleem er zou een slotenmaker komen om de VOORDEUR te openen. Geen probleem voor hem, wij 
vroegen om ook de achterdeur te openen maar helaas  antwoordde hij dat hij enkel gemachtigd was om de 
voordeur te openen !!! De andere deuren moesten wij zelf maar openbreken of een nieuwe aanvraag doen 
aan 4KDR om de andere deuren ook te openen, begrijpen wie het kan!!! 
Wat  wij  daar  allemaal  aantroffen  was  met  geen  pen  te  beschrijven,  oude  kachels,  etensresten,  vuilzakken,  
teveel  om allemaal  op  te  sommen.  We keken  elkaar  aan  met  een  blik  van  “Wat  is  dat  allemaal”!!!  Op het  
eerste zicht was er geen beginnen aan. Na ons bezoek beseften  wij pas dat wij weinig of geen alternatief 
hadden. Indien wij verder wilden gaan met onze vereniging, toen nog Sectie Leopoldsburg, de handen uit de 
mouwen  moesten gaan steken. In conclaaf met een tiental mensen besloten wij om het pand toch maar aan 
te nemen. Samen met 4KDR werden er plannen gemaakt en de concessie werd besproken. 60,00 euro 
zouden wij moeten betalen voor één jaar. Al het materiaal zou van 4KDR komen en  water en elektriciteit 
zouden zeker door 4KDR hersteld worden. De overige werkzaamheden zouden door de leden van de 
“Vriendenkring” gedaan moeten worden.                                                        
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Hier enkele foto's van het gebouw zoals er het toen bij lag na de opruiming van 3 grote containers. 

   
Zoals jullie kunnen merken was veel werk aan de winkel. Maar  met 
de ervaring die wij reeds  hadden, met het renoveren van oude panden 
(Overpelt), zou het voor ons wel loslopen en met onze spirit en de wil 
om er iets moois van te maken begonnen wij aan de werken begin 
maart 2002. 
Muren uitbreken, een mooie terrasdeur plaatsen was het begin, 
gelukkig was er onze Kolonel die zorgde voor een (meestal) lekker 
drieuurtje, waarna er natuurlijk plannen gemaakt werden voor de 
volgende dag. Na het koffieuurtje werd er niet veel meer gewerkt. Een 
plan op papier dat hadden wij niet nodig want wij hadden de 
stielmannen in onze eigen rangen. 
 
Onze Kolonel die ook een handje toestak kwam op een zeker 
ogenblik met de vaart van een sneltrein (geen fyra trein) binnen 
gestoven” HALT” de werken moesten onmiddellijk stilgelegd 
worden!!! Natuurlijk was er verbazing allom? Wat had dit te 
betekenen?               4KDR was namelijk tot de vaststelling gekomen 

dat   niet  zij  ,maar  CDSK,  de  beheerders  waren  van  de  militaire  
huurwoningen . 
Met  open mond en verbouwereerd luisterden wij naar de uitleg van de 
Kolonel en de sfeer zakte tot ver onder nul. En nu? Wat nu, er zat niets 
anders op dan kontacten te leggen met CDSK en na lang beraad en 
brieven, heen en weer, geschreven te hebben kwamen wij tot een 
akkoort over de toelating, huurprijs en de kostprijs voor het renoveren. 
Maar  het  kwam  er  wel  op  neer  dat  wij  alles  moesten  voorschieten  uit  
onze eigen kas (de bodem was reeds lang zichtbaar). Wij sloten dan een 
deal onder ons om samen een som geld ter beschikking te stellen.  Dan 
zijn  we  samen  overeen  gekomen  dat  wij  zelf,  ieder  die  het  wilde,  een  
som geld ter beschikking om de de renovatie toch uit te voeren. 
Maar er was een moelijkheid er was nooit een budget opgsteld van de 
eventuele kosten, omdat alle kosten van het materiaal in eerste instantie 
door 4KDR en later door CDSK zouden gedragen worden. Daardoor 
wisten wij op geen stukken na hoeveel geld wij nodig zouden hebben. 
Wij  waren  echter  te  fier  om de  zaak  te  laten  berusten  en  met  man en  
macht sloegen wij terug aan het werk. 
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Dakwerken,  metselwerken, 
afvoer, elektriciteit, water, 
verwarming, kasten, deuren, 
vloer, openhaard en isolatie 
alles   in  het  gebouw  werd  
vernieuwd, met de toelating van 
CDSK en de veronderstelling 
dat zij de materialen zou 
vergoeden zoals was 
afgesproken.  Alleen de 
werkuren ten lasten waren voor 
ons. 
Alle facturen, van de aankoop 
van de materialen, werden naar 
CDSK verzonden maar het  
resultaat was dat de directie van 
CDSK  zijn  woord  verbrak  en  
doodleuk aan ons meldde dat er 
geen geld voorhanden was om 

ons de aangekochte materialen terug te betalen.                      
Na overleg werd er besloten om een minimale huishuur aan te rekenen. 
Wij maakten de rekening van alle, door ons, aangekochte goederen en de uitbestede werken, zoals 
elektriciteit enz…. Wij kwamen tot de vaststelling dat  wij reeds voor de som van  8700 euro onkosten aan 
het nieuwe Home hadden gedaan. 
 
Het Home was wel omgetoverd tot een mooie en gezellige plek om te vertoeven.  
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Ondertussen  was  ons  ledenaantal  toch  gegroeid   en  werden  wij  “Regionale  Leopoldsburg”.  Met  alle  
activiteiten die wij deden voor de jeugd, horeca enz... konden wij tamelijk snel aan het terugbetalen van onze 
onderlinge schulden voldoen.  
Door de vriendschap en samenwerking creëerden wij een hechte ploeg die je alleen terug vind in de 
vriendenkring van Paracommando eenheden. Het resulteerde dat wij na enkele jaren reeds alle clubleden 
hun geld terug betaald hadden. De jaarlijkse activiteiten zoals het Paasfeest, clubuitstap, mosselfeest en om 
zeker niet te vergeten onze “Bokkenrijders Express” brachten ook geld in het laadje dat wij nodig hadden 
om onze vaste onkosten zoals  elektriciteit, water en verzekeringen te betalen.  
Nu, een tiental jaren later, zijn wij aan de 20ste  verjaardag bezig van onze Vriendenkring. sectie Noord-
Limburg (9jaar), Regionale Leopoldsburg (11jaar). 
Wij hopen nog verschillende jaren door te kunnen doen, even gezellig, maar dan op een lager pitje. 
 
Marcel 
 

Lidgeld 2014 
 

Alleen op rekeningnummer: BE41 0682 2160 4510 
Vriendenkring Paracommando Regionale Leopoldsburg 

Lijsterstraat 16 3940 Hechtel 
 

      Paracommando: oudgedienden en actieven      20,00 € 
      Cadetten tot 24 jaar                                             7,50 € 
      Sympatthisanten                                                30,00 € 
      Leden in het buitenland                                     30,00 € 
      Steunende leden                                                      10 € 
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De Tomp van Grevenbroek  
Regionale Leopoldsburg aan de Tomp 

 
 
 
De Tomp van Grevenbroek rijst eenzaam en geheimzinnig op uit het laaggelegen drassige en bosrijke 
natuurgebied. Het woord Tomp is het ietwat vernederlandste dialectwoord 'teump' en dat betekent niets 
meer of minder dan 'spits' of 'punt'. Maar: onthult de Tomp ooit zijn mysterie? Gaat deze toren terug tot het 
begin van de 14e eeuw en was het een oude mottoren, woontoren of donjon: een primitieve burcht die maar 
uit één toren bestond? Of is dit bouwwerk, zoals andere geschiedkundigen beweren, een torenmolen -een 
stenen windmolen zeg maar- uit de vijftiende eeuw? In ieder geval is het een prachtig bouwwerk, middenin 
een schitterende omgeving!. 
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De ware geschiedenis van de Last Post.

Het verhaal begint in 1862 tijdens de Amerikaanse burgeroorlog. Terwijl het leger van de Unie van kapitein 
Robert Ellicombe in de buurt was van Harrison ’s Landing in Virginia, stond aan de andere kant van deze 
smalle landsgrens het leger van de Confederatie. Tijdens de nacht, hoorde kapitein Ellicombe het gekreun 
van een ernstig gewonde soldaat. Niet wetende of de soldaat van de Unie of van de Confederatie was, 
besloot de kapitein ondanks het levensgevaar de soldaat te gaan zoeken om hem medische verzorging te 
bieden. 
In het onophoudelijk vuur van het gevecht, sluipt hij tot bij de gewonde soldaat en brengt hem naar het 
leger kamp van de unie. Wanneer hij uiteindelijk het kamp bereikt, ontdekt hij dat het een vijandelijke 
soldaat is. De soldaat was reeds overleden. De kapitein ontstak een lantaarn en in de schemering zag hij het 
gezicht van de soldaat. 
Het was zijn eigen zoon. 
De jongen studeerde muziek in het zuiden toen de oorlog uitbrak.        Zonder zijn vader te verwittigen nam 
hij dienst in het leger van de Confederatie. 
De volgende ochtend, met een gebroken hart, vraagt de kapitein ondanks de vijandelijke status van zijn 
zoon aan zijn oversten om hem met militaire eer te begraven.  
Zijn verzoek werd uitzonderlijk ingewilligd.                                                          De kapitein vroeg de 
muziekkapel van het leger de begrafenis te begeleiden. Zijn verzoek werd echter geweigerd wegens het feit 
dat zijn zoon een vijandelijk soldaat was. 
Uit respect voor de vader, werd toch besloten om één enkele muzikant toe te wijzen. 
De kapitein koos voor een hoornblazer. Hij vroeg de muzikant een reeks noten te spelen van een stukje 
papier die hij gevonden had in de jaszak van het uniform van de jonge militair, die zijn zoon was. 
Zo ontstond de ingrijpende melodie “ The Last Post “, die tegenwoordig op iedere militaire begrafenis 
weerklinkt. 
                       De tekst is als volgt:  
Day is done.                   Gone the sun                  From the lakes.              From the hills.                                                            
De dag is voorbij.                 De zon is weg.                  Van de meren.                 Van de heuvels. 
 
From the sky.                  All is well.                      Safely rest.                      God is nigh.                                                          
Van de hemel.                    Alles is goed.                    Veilig rusten.                     God is nabij. 
 
Fading light.                     Dims the sight.              And a star.                     Gems the sky.                                              
Het licht vervaagd.               Verduisterd het zicht.         En een ster.                      Schitterd aan de hemel. 
 
Gleaming bright.              From afar.                      Drawing nigh.                Falls the night.                              
Glanzend helder.                 Vanuit de verte.                 Tekenend nabij.                 Valt de nacht. 
 
Thanks and praise.          For our days.                   Neath the sky.                 As we go.                                                           
Dank en loof.                    Voor onze dagen.                 Onder de zon.                    Onder de sterren. 
 
This we know.                God is nigh.                                                                                                                     
Dit weten we.                     God is nabij. 
                                                                                                                                                                               
Op 11de november, wanneer we de klaroen horen op deze herdenkingsdag, herinneren wij ons met droevig 
hart, de vele soldaten die hun leven hebben gegeven voor ons land of gehandicapt werden voor de rest van 
hun bestaan.                            Een kort fragment van deze melodie wordt iedere avond om 20 uur aan de 
Menenpoort te Ieper gespeeld door de klaroenblazers van de brandweer en dit sinds 1928.                                                                     
Het is zeker aan deze moedige mannen en vrouwen te danken dat wij nu leven n een vrij land met 
grondwettelijke rechten. 
 
Willy 
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Regionale AGENDA 2013  
20e Bokkenrijders Express 23-25 augustus 2013 

 

Melsens-Limboch  7 september 2013 

 

Oostende Opposed Landing 6-8 september 2013 

 

 

Herdenking 1 Sgt Stef Vandewyngaert 27 oktober 2013 

Clubfeest 14 december  2013 

 
 

 


