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Lidgeld
Alleen op rekeningnummer: BE41 0682 2160 4510

Vriendenkring Paracommando Regionale Leopoldsburg
Lijsterstraat 16 3940 Hechtel

Als mededeling "lidgeld 2014  naam & voornaam"

Lidgeld 2014 met vermelding naam en voornaam

Paracommando: oudgedienden en actieven 20,00 €
Cadetten tot 24 jaar 8,50 €
Sympathisanten 30,00 €
Leden in het buitenland                                     20,00 €
Steunende leden 10,00 €

Aan alle leden : gelieve ook uw E-mail adres door te geven AUB.
marcel.corstjens@scarlet.be
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 Woord van de voorzitter

Een poosje geleden liet ik aan Marcel, onze secretaris, weten dat ik een artikel zou bezorgen voor
ons tijdschrift. Ik heb dit dan ook ter harte genomen om een deftig opstel te brengen.
Laten wij ons eens afvragen hoe overal in het land de herdenking van de "GROTE OORLOG", deze
van 1914 - 1918 wordt beleefd. Het is dan ook normaal en begrijpelijk dat de grootste aandacht gaat
naar West-Vlaanderen. Want hier ten zuiden van de IJzer  werd de grote strijd uitgevochten. Het
stukje grondgebied, een voorschoot groot, maar wel van zeer groot belang voor de oprukkende
Duitse troepen die zich hier vastreden in een natuurlijke hindernis. De onder water gezette
landerijen langs de IJzer.
Vandaag komen nog steeds tientallen tot duizenden getuigen, in de vorm van niet ontplofte munitie
te voorschijn. Zo blijft deze streek, na een eeuw, nog steeds een oorlogsgebied, dat op gezette tijden
tijdens het bewerken van de akkers of het verbouwen en bouwen van woningen, de bewoners nog
steeds tot waakzaamheid aanmaant. Dit belet echter niet dat er nog steeds ongelukken gebeuren met
zware lichamelijke kwetsuren en soms met dodelijk gevolg.
Nochtans was de oorlog ook in de rest van ons vaderland te voelen. De plaatselijke bevolking leed
zwaar onder de Duitse bezetting. De bezetter eiste van de bevolking allerlei zaken, vooral voedsel,
lastdieren en metalen. Deze werden zonder pardon opgevorderd, zoals de bronzen klokken uit de
kerken, koperen deurklinken en al dat enigszins waardevol was.
Aan de grens met Nederland werden prikkeldraad versperringen aangebracht om de bevolking het
vluchten te beletten. Nederland was neutraal en werd dus niet in de oorlog meegezogen. Toch
hebben, vooral de mensen uit de grensstreken, niet stilgezeten. De elektrische versperringen ten spijt
werden met allerlei spitsvondigheden vooral boter, graan en ook dieren( vooral koeien)
overgebracht naar België.
Al deze gebeurtenissen zullen zeker herdacht worden. Een voorproefje was het bezoek van de
Amerikaanse president, Obama, aan het Amerikaans militaire kerkhof te Waregem. Hier rusten de
eerste Amerikaanse soldaten, tezamen met de Canadese die op het einde van de oorlog meevochten
in ons land. Weet ook dat het Franse leger en veel inwoners uit de Franse gebieden hun steentje
bijdroegen tot de bevrijding van hun vaderland.
Intussen hebben reeds vele herdenkingen plaats in Belgische en Franse gebieden waar de strijd
woedde, met als uitschieter op 06 juni 2014 de samenkomst van de grote staatshoofden en
regeringsleiders van de Geallieerde landen die meevochten in de "GROTE OORLOG".
Dit alles kan men volgen op radio en televisie.

Uw voorzitter.
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Woordje van de secretaris

Als je dit zult lezen is het groot verlof reeds aangebroken. Twee maanden vakantie voor de schoolgaande
jeugd. Voor zij die uit werken gaan is het minder maar iedereen kijkt er toch met  veel goesting naar uit.
Wij hebben lang, twintig jaar, uitgekeken naar het einde van de maand augustus want dan was er onze
"BOKKENRIJDERS EXPRESS". Velen keken er naar uit en niet alleen de Belgische vriendenkringen maar
ook de Nederlandse commandotroepen. Maar helaas is er een einde aan gekomen, gelukkig op een hoogste
punt van deze activiteit.
Ik kijk er nu met gemengde gevoelens naar terug, ik mis namelijk het werk, de voorbereidingen en alles wat
er komt bij kijken. Er is een zwart gat ontstaan in mijn dagelijkse bezigheden.
Hopelijk kunnen wij dit op termijn weer opvullen met iets dat nog bij onze mogelijkheden past.
Onze andere activiteiten worden gewoon verder gezet. "Zie agenda".
Ik heb vastgesteld dat er verschillende leden nog steeds het lidgeld, voor het jaar  2014, niet betaald hebben.
Dit is wel een teleurstelling voor het bestuur dat toch steeds zijn  best doet om het iedereen naar zijn zin te
maken. Hopelijk is dit niet van blijvende aard en kunnen wij deze leden toch nog motiveren om lid te blijven
van "Regionale Leopoldsburg".
Ik wens aan allen nog een fijn verlof toe en hopelijk tot kijk in ons Home.

Marcel

Geswinde grijsaard

De tijd die door de straten waart, als een oude, versleten grijsaard.
Zo oud en toch zo jong. Ontsnappen uit zijn greep is onmogelijk.

Al eeuwen even snel,

de tijd.

De tijd die om ieder hoekje loert hand in hand met het leven en de dood.
Zo onvermijdelijk en ongewild. Negeren, het maakt niets uit, veel te snel

Al eeuwen ongewenst,

de tijd.

Hersenspinsel of waarheid?
De tijd, die gezwinde grijsaard...
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Wintertocht 2014, coördinaten - 0703/6022
Rue du Moulin Magotiaux 24   6670 Steinbach.

30 januari 2014 om 09.30u vertrek, met jeep en remork, naar Sprimont. Daar was om 11.00u het RV voor de
medewerkers aan de wintertocht 2014. In het baanrestaurant werd er wat genuttigd om dan in colonne
richting Steinbach te rijden.
Even buiten Cetteru, ter hoogte van het kasteel (Militis), waren Fred Cools en Daniel Proost al aan het werk
om de coördinaten uit te hangen voor de tochten van zaterdag. Een korte babbel en wij vervolgden onze
tocht tot op het bivak. Uitladen van de unimog en de remork van Herman en dan onze spullen naar de
slaapplaats brengen. Daarna de keuken in orde maken, de eetzaal klaar zetten en het terrein verkennen.
Onze keukenploeg zorgde er voor dat wij goed gevoed werden, een stevig en erg lekker maal werd ons voor
gezet. Nog even nagepraat en de planning voor vrijdag doorlopen te hebben was het tijd om onder de wol te
kruipen en genoten wij van een verdiende nachtrust.
Vrijdagmorgen na een stevig ontbijt werd de planning nog even doorlopen en dan tot de actie overgegaan.
Terrein verkennen, coördinaten uithangen, route voor de jeep controleren en testen. Alles verliep zoals
gepland en tegen de middag werden wij weer goed verzorgd door Fons en Armand.
In de namiddag werden de materialen gecontroleerd en klaar gelegd. De boot opgepompt, de schietstanden
opgebouwd en getest en terwijl wij bezig waren met onze activiteiten kwamen de deelnemers binnen, zij die
aan de korte omloop zullen deelnemen. Een stevig avondmaal zorgde voor verse krachten.
Om 20.00u vertrokken wij met de jeep en het busje richting Houffalize om de deelnemers die onderweg zijn
met de bus op te vangen. Tegen 21.30u was de bus ter plaatse en werd door geleid naar de afgesproken
stopplaatsen waar de ploegen gelost werden. Zo werden er op 3 stops de ploegen gelost die aan de grote
tocht deelnamen. Op de laatste stop werden ook de deelnemers die aan de kleine tocht deelnamen gelost. De
deelnemers van de kleine tocht mochten hun rugzak op de remork laden om dan onder de leiding van Fredje
naar het hoofdbivak te gaan.
De deelnemers van de grote tocht kregen de coördinaten voor hun eerste bivak, een prachtig stukje bos met
hoge dennen en konden genieten van een prachtige korte wandeling.
Op het hoofdbivak werd het een drukte, een verwelkoming door de voorzitter en dan gezellig samen een
pintje gedronken.. Op tijd naar bed want het beloofde een drukke dag te worden.
Op zaterdagmorgen om 05.00u werden de werkploegen gewekt  en na een stevig ontbijt weer aan de slag.
De jeep en het busje vertrokken naar het bivak van de grote tocht, daar was iedereen reeds wakker. De
deelnemers kregen daar de briefing over het verloop van de dag terwijl de jeep bergaf ging om de boot op
het punt te brengen aan de rivier.
Vanuit het bivak vertrokken de ploegen om het kwartier onder het waakzame oog van onze Gust. De
rugzakken, van hen die het wensten, gingen in de bus. De jeep begaf zich terug naar het kamp, brood halen
en een gedeelte van het brood werd op de soepbedeling gebracht. Dan weer terug naar de rivier om de boot
en remork terug te halen. Tegen de middag kon de soeptent al opgeruimd worden want alle ploegen waren
reeds gepasseerd. De tent werd rechtstreeks in de aanhanger van Herman geladen en van hieruit ging ik met
Fredje enkele coördinaten ophalen want iedereen was hier reeds gepasseerd.
Op het bivak was er voor de ploegen nog een schietactiviteit voorzien. Schieten voor punten met een
handboog, pistool, geweer en katapult.
Iedereen heeft genoten, dat kon je aflezen van de blijde gezichten. Aan het kampvuur werden de
vriendschapsbanden nog wat steviger aangehaald en werden de belevenissen van de dag nog even in de verf
gezet.
Na het stevige en heerlijke avondmaal, lekkere soep gevolgd door frieten met kipragoutte en als dessert een
appelbeignet. Een super maaltijd vond iedereen. De gezelligheid ging door aan het kampvuur en de
vriendschapsbanden werden hier versterkt en nieuwe plannen werden gesmeed.
Over de organisatie van het parcours was er niets dan lof, een mooi parcours, goede kaarten en een zeer fijn
bivak in het bos!!!
Voor de medewerkers is het een lange dag geweest en de meesten beslisten om op tijd naar bed te gaan, want
's anderendaags was het weer werkdag.
Ook op zondag was er weer een stevig ontbijt en dan volle bak aan de slag. Alles opruimen en inpakken, een
stevige poetsbeurt van alle slaapplaatsen en andere ruimtes die door ons gebruikt waren. Alles steeds netjes
en proper achterlaten is ons devies.
De bagage werd op de unimog geladen en vervolgens naar het café gebracht waar de bus de deelnemers
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komt ophalen. Een groep deelnemers is te voet onderweg naar het RV en de werkploeg is nog steeds bezig
met de laatste stukken te laden en voor de transport klaar te maken. Ook zij vertrekken dan naar het RV en
wachten op het peloton, dat onder begeleiding van pipers, de berg afgestapt komt. Een mooi zicht.
Samen werd er nog nagepraat en werd er stilaan afscheid genomen. Diegene die met eigen vervoer zijn
vertrekken één voor één huiswaarts met weer een mooie herinnering rijker.

Joan.
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Paasfeest 2014
Een zeer mooie dag met een goede opkomst en vrolijke gezichten startten wij ons jaarlijks
Paasfeeest met een fijne wandeling.
Tijdens de wandeling werden de tafels met allerlei lekkers gevuld. Broodjes met beleg, gekookte
eieren en chocolade eieren. Ondertussen waren onze koks, Rudy en Freddy, reeds begonnen met het
bakken van de traditionele pannenkoeken. Een heerlijke geur vulde de tent.
Onze gasten konden niet snel genoeg hun broodjes opeten om daarna van de heerlijke pannenkoeken
te smullen. De groten zowel als de kleintjes genoten van het feestje.
De Paashaas had natuurlijk nog wat extra's in petto voor de kleine gabbers, een heerlijk gevulde
Paaszak met chocolade eitjes. Aan hun mondjes en vingers te zien kregen de eitjes niet de kans om
te smelten.
Voor zij die nog een gebakje wilden proeven was er de mogelijkheid om zich tegoed te doen aan
echte "Limburgse vlaai" met een goede tas koffie.
Met een gezellige babbel bij een lekker pintje sloten wij weer een fijne dag, met ieders tevredenheid,
af.
Marcel.
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“Een vrouw, nee de vrouw die als Para Commando diende….”
de laatste vrouwelijke kandidaat Para

Commando

Als freelance -reporter voor het clubblad, heb ik van een oud collega een interview afgenomen. Hierna haar
verhaal, veel leesgenot gewenst.
Marc Steegmans

Interview 11 maart 2014

Goede dag Maryse,

Stel je eens even kort voor
Maryse Smet
Wonende : 303 Park Avenue Wheatland, Wyoming82201 USA
maryse@wyomingwisp.com
‘https://www.facebook.com/MaryseSmetisalwaysGood?fref=ts
Geboren te Bruinisse ( Nederland ) op 08 Augustus 1955

Naar welke school ging je?
Secundaire Handelsschool te Berchem ( Antwerpen)

Wanneer nam je dienst?
In dienst Augustus 1975 en op medisch pensioen gezet in Augustus 2000
CLC1Kl Maryse Smet ( Good) stamnummer: R/90081

Welke opleidingen deed je destijds?
Basis training Peutie daarna naar Arlon voor opleiding MP…
dan gekazerneerd te Ossendorf ( Keulen) bij de 2de Cie M en vandaar mutatie gedaan naar Schaffen in
September 1976.

Welke waren of zijn je hobby’s?
Voor de dienst had ik niet veel tijd voor hobby’s.
Mijn generatie moest gaan werken simpel als dat, dus ben gaan werken als serveerster in het
restaurant van de Priba destijds te Borsbeek.

Wat was de aanleiding om bij het leger en de para’s aandeslag te gaan?
In 1975 werden er vrouwen bij het leger toegelaten en ik wilde dat gewoon uitproberen. Daar ik veel
sportte in mijn schaarse vrije tijd wilde ik eerst als sportmonitrice gaan…
of Para Commando worden.
Er werd me destijds meegedeeld dat die functies nog niet beschikbaar waren voor vrouwen en werd toen
maar als MP gebombardeerd.
Basistraining van zowel soldaat als MP waren zeker niet slecht.
Het dienst doen als MP was echter niet voor mij weggelegd … had er geen zin in om andere militairen
constant te controleren.

Welke waren je ervaringen als dame in den troep bij de zware jongens?
Ik was zelf ver van volwassen en heb zo snel ik kon mutatie aangevraagd, wat me natuurlijk steeds
geweigerd werd.
Naïef als ik was, dacht ik het leger te kunnen verlaten naar een burgerbaan en ben het toen afgestapt.
Gewoon uit eigen beweging zonder meer.
Resultaat : Rijkswacht aan de deur en ik werd terug naar Ossendorf gestuurd.
De Cdt van het HQ (Generaal Becks) te Keulen kwam dit alles te weten en daar werd ik ook nog eens op
het matje geroepen.
Enfin, lang verhaal kort, heb hem mijn eerlijke versie verteld van al de beloftes die me gedaan werden op
het Klein Kasteeltje maar die nooit vervuld werden.
Die Generaal heeft er toen voor gezorgd dat ik naar de citadel in Namen mocht gaan om mijn
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steptesten te doen.
Er was een voorwaarde…als ik slaagde als Para Commando werd dit hele wegloop verhaal vergeten, als
ik faalde zou ik voor de Krijgsraad moeten verschijnen.
Dit meisje was gemotiveerd om te slagen zoals je je kan voorstellen.
In September 1976 aangekomen in Schaffen, ik was toen de laatste vrouwelijke kandidaat Para
Commando die toen toegelaten werd.

Was wel wat ontgoocheld om te horen dat de vrouwelijke Para’s in Schaffen hun testen niet zoals de
mannen hadden moeten afleggen.
Ik heb me toen vastgebeten in het idee om het net zo goed te doen als de gemiddelde mannelijke
Para. En met trots zeg ik dat ik daarin geslaagd ben.
Het was mijn geluk dat ik er alleen voor stond als vrouw met een hoop mannen.
De opleiding was zwaar, doch telkens ik het even niet zag zitten, dacht ik vooral aan die Generaal en ging
het weer de goede kant op.

En geslaagd in de missie?
Na het behalen van de rode muts en het A Brevet Springen werd ik in December 76 met een peleton van
de GVP naar Marche Les Dames gestuurd.

En hoe ging het daar?
Dat was weer lange weken afzien maar heb er alleen maar fijne herinneringen van overgehouden of
misschien ben ik de nare vergeten.

En daarna?
Ben heel mijn dienst in Schaffen chauffeur geweest en daarna voor NATO gaan werken als militair. Heb
nog geprobeerd mijn opleiding voor Ooffr te beëindigen, maar moest dit jammer genoeg opzeggen omdat
dit als alleenstaande moeder niet te doen was.
Mijn dochter die 29 wordt dit jaar woont met haar man in Nederland.

Ben na de NATO gemuteerd naar Propsteierwald als admin voor de CSM van de Cie Berging en
Classificatie en heb daar ook geweldige herinneringen en ervaringen aan overgehouden.

En toen ooit een opdracht meegedaan of….?
Vandaar weer terug naar NATO waar ik ingelijfd werd voor de Balkan Oorlog.…
Ben daar een jaar verbleven en ben dan naar huis gestuurd daar vele van ons ziek werden. Heb nog een
tijd kunnen werken maar helaas was de ziekte te ver gevorderd en ben toen na een jaar ziekteverlof op
medisch pensioen gezet.

Oei dat was een nare ervaring, van heel actief tot stilstaan?
Gelukkig ben ik ondertussen zo goed als opgeknapt.
Ben naar de US verhuisd in 2007 en heb het hier heel erg naar mijn zin.
Jammer genoeg is mijn man nu erg ziek en wachten we op een lever transplantatie. Houdt
in dat ik niet veel tijd heb voor hobby’s.
Maar ik heb mijn twee honden die me ook veel plezier geven, en zo vlug mijn
man is geopereerd en volledig opgeknapt , wil ik me weer toeleggen op fotografie,
een van de weinige hobby’s die ik echt heb…
Dat was in een note dop mijn leven bij het leger en mijn levensloop.

Nergens spijt van ?
Van een ding spijt, en dat is het ziek geworden
zijn, anders had ik mijn 36 jaar kunnen uitdoen.
Verder heb ik geen moment spijt van mijn overige dienstjaren, eens dat ik bij de MP’s weg
was…Dus
Bedankt Belgisch Leger!!!!! Dank Collega Para Commando’s.

Maryse , dank voor het mooie verhaal, het ga u en je man goed   “Marc”
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Herdenking ongeval “Detmold in 1963”
Fosses-la-Ville is een stad in de provincie Namen in België. De stad telt zo'n 10.000 inwoners. De gemeente ligt
in een relatief landelijk gebied, net buiten de verstedelijke gebieden rond de river de Samber in het noorden, en
de Henegouwse stad Charleroi in het westen
In de Frankische tijd werd op deze plaats een abdij gesticht. Fosses was één van de 23 Goede Steden van het
prinsbisdom Luik.
Naast het stadscentrum liggen in de gemeente nog de deelgemeenten Aisemont, Le Roux, Sart-Eustache, Sart-
Saint-Laurent en Vitrival. Op het grondgebied van de deelgemeente Fosses-la-Ville zelf ligt nog het gehucht
Névremont.
Er zijn veel bezienswaardigheden in en rond Fosses-La-Ville .
Ensemble van stiftkerk Saint-Feuillon, uitgezonderd het orgel
Huis "Le Châpitre"
Kapel Saint-Laurent: koor oude kerk
Kapel Saint-Roch
Kapel Sainte-Brigide
Muziekkiosk en een beschermingszone van de place du Marché en de gevels van
de gebouwen die rondom gelegen zijn
Stiftkerk Saint-Feuillen

ook is dit stadje de geboorteplaats
van Edmond Chabot.
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Heel veel volk was er samengekomen tijdens de "open deur" te Leopoldsburg op 18 mei 2014.
De Regionale Leopoldsburg werd gevraagd, om samen met het Trainingscentrum van Marche-les-
Dames, een mini-koordenpiste te bemannen. Wat graag gingen wij op dit aanbod in om samen met
actieve commando's deze taak tot een goed einde te brengen.
Zondag 18 mei 2014 moesten wij reeds om 06.15 uur aan ons Home samenkomen, waarna wij ons
naar de refter begaven om er van een stevig ontbijt te genieten. Ook de mensen van Marche-les-
Dames waren reeds ter plaatse.
Wij waren met tien mensen van de Regionale Leopoldsburg en werden om 08.30 uur door Cdt
Wouters M. gebriefd. Om 10.00 uur startten wij met onze opdracht, het begeleiden van kinderen.
Dat het er druk was bewijzen de foto's wel en na een lange dag, tot 19.00 uur, konden wij weer
gezamenlijk van een stevig maaltijd genieten in de mess.
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12 mei 1943 “De slag om Lummen en omgeving “

Het 36Li ligt nog steeds aan het Albertkanaal en is in de nacht van 11 op 12 mei verhuisd naar een nieuwe
verdedigingslijn rond Lummen.

De 3 bataljons liggen nu in lijn: II/36 ter hoogte van Rekhoven, I/36 ter hoogte van Lummen, dwars over de weg
naar Kermt en III/36 ter hoogte van Linkhout.

De Belgen nemen posities in achter de Kleine Mangelbeek,de Jantenbeek en de Demer. Het gebied is
gedeeltelijk onder water gezet. Het regiment dient een totale afstand van meer dan 10 Km te verdedigen. Hagen,
kleine bossen en gewassen belemmeren er overal het schootsveld. Versterkingswerken zijn niet of nauwelijks
uitgebouwd. Belgische geniedetachementen bereiden reeds de vernielingen voor van de bruggen over de
Bakelsbeek en de Zwartebeek, d.w.z. in de rug van de nieuwe positie. Het 36Li heeft echter geen enkel contact
met deze detachementen.

Op links van het II/36Li ligt het I/38Li. Aan de rechterflank vervolgen, naast het III/36Li, het 24Li en 2Cy (aan de
brug van Halen). De commandopost van het regiment staat te Mellaar nabij Lummen.

In de nacht van 11 op 12 mei trekt niet alleen de 1ste infanteriedivisie (rechterbuur van 14de divisie) zich terug
van haar stellingen aan het Albertkanaal, maar ook de 6de infanteriedivisie (linkerbuur van de 14de divisie). In
het kielzog van de 6de divisie verlaat ook 35Li van de eigen 14de divisie zijn stellingen en dit zonder daar ook
enig bevel toe gekregen te hebben. Het 24Li van de 1ste divisie en tijdelijk rechterbuur van III/36Li wordt al snel
doorgestuurd naar de K.W. Stelling. Een en ander heeft als gevolg dat de linkerflank van de 14de divisie nu
gevormd door II/38 aan het Albertkanaal volledig komt open te liggen en de recherflank heel wat minder sterk
verdedigd kan worden, daar zich daar enkel nog maar elementen van 2Cy bevinden.

In de ochtend opent de Duitse artillerie het vuur op de stellingen van het 36Li en op de middag breekt de vijand
door tussen het I en II bataljon ten oosten van Lummen. Het III bataljon wordt ten westen van het dorp
aangevallen en het regiment moet snel terrein prijsgeven. Kolonel Lesire beveelt de algehele aftocht, maar
daarbij wordt ten noorden van Lummen het II/36 Li vergeten en het ganse bataljon geeft zich over zodra de
Duitsers infiltreren in hun posities. De vijand maakt talrijke krijgsgevangenen en drijft de restanten van het
regiment voor zich uit richting Diest.
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Bij deze willen wij, in naam van al onze leden, Frieda en Johannes geluk wensen met hun huwelijk. Wij wensen
hen nog vele gelukkige jaren. Wij bedanken hen ook voor het mooie feestje.

Moppentrommel

Wens doen

Een echtpaar was 40 jaar getrouwd. Die avond verscheen een engel aan hen en ter gelegenheid mochten ze
allebei een wens doen. De vrouw wenste een wereldreis te maken. En Poef! Ze had 2 tickets in haar hand.
Toen was de man aan de beurt. Hij wenste dat hij een vrouw had die 30 jaar jonger was als hem. En Poef! De ---
man was 90!

Strijken

Manlief heeft de hele dag hard gewerkt, en gaat na het eten op de bank z' n krantje lezen. De vrouw is in de hoek
van de kamer de was aan het strijken. De man kijkt naar haar, en vraagt: "Waarom ben jij je bhtjes aan het
strijken? Er zit toch nooit wat in?" Waarop zij zegt: "Ik strijk jouw onderbroeken toch ook?!"

Beestig goed !

Een ouder echtpaar nodigde de buren uit om te komen eten. Telkens als de oude man zijn vrouw iets vroeg,
begon hij met 'schat','lieveling', 'duifje', 'honnepon' enzovoorts. De buren waren onder de indruk, want het
echtpaar was al bijna 60 jaar getrouwd. Toen de vrouw even naar de keuken was, zei de buurman tegen de man:
"Ik vind het zo mooi dat u uw vrouw na al die jaren dat u getrouwd bent,nog steeds koosnaampjes geeft". De
oude man boog zijn hoofd. "Om eerlijk te zijn, ik kan al tien jaar niet meer op haar naam komen."!!
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HERDENKING
Rode en Zwarte Draak

Congo 1964

De Lichte Brigade, opvolger van
het Regiment Para-Cdo, gaat op 03
Oktober
2014 in Brussel de herdenking organiseren
van de Operatie Rode en Zwarte Draak
De Brigade wordt geholpen door

de ANPCV (Amicale Nationale Para-Cdo
Vriendenkring) en KTSA (Keep The Spirit
Alive vzw.)
De operaties Rode en Zwarte Draak
werden uitgevoerd met sprongen op 24
november en 26 november 1964

Het bataljon was versterkt met een compagnie van het 2 Bn Commando en een detachement
despatchers van het Trg C Para.
De Amerikaanse piloten van de C-130 (Onze Luchtmacht had nog geen C-130) en de gijzelaars die
werden bevrijd zullen eveneens uitgenodigd worden.
Alle uitnodigingen worden door de staf van de Lichte Brigade gedaan.

Voor KTSA is het een hele eer aan de organisatie van deze herdenking te mogen meewerken.

Belangrijk bericht en oproep

De Staf van de Lichte Brigade zal iedereen waarvan de gegevens bekend zijn uitnodigen om deel te
nemen. Vooraleer dit kan zoeken wij dus alle nog in leven zijnde para-commando's die hebben
deelgenomen aan de operaties Rode en Zwarte Draak in 1964. De lijsten van de deelnemers zijn nog
beschikbaar maar de contactgegevens zijn niet meer up-to-date van daar deze dringende oproep.

Heeft u deelgenomen aan de operaties Rode en Zwarte Draak in 1964 stuur dan uw gegevens door. Of
kent u mensen die hebben deelgenomen stel ze in kennis van deze oproep.

Om identificatie aan de hand van de operatielijsten sneller te kunnen verwerken vragen wij zoveel
mogelijk gegevens door te geven.

Naam + voornaam - Geboortedatum - Straat + nr - Postcode - Woonplaats - E-mail adres -
Telefoonnummer - Stamnummer - Eenheid, Cie en peloton - Officieren en/of onderofficieren waarmee
u gediend heeft - Namen van andere mensen van uw sectie of peloton - Andere aanvullende
informatie die van belang kan zijn.

Stuur deze gegevens door naar congo1964@ktsa.be

Of vul het formulier in op de website
www.KTSA.be
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ER HANGT IETS IN DE LUCHT

LIMBOSCH HERDENKING
HULDE AAN BEVRIJDERS

DIT JAAR IS HET PRECIES 70 JAAR GELEDEN DAT LUITENANT FREDDY
LIMBOSCH SNEUVELDE TIJDENS EEN BEVRIJDINGSOPERATIE AAN HET EINDE
VAN WERELD OORLOG II.

Bij ‘Operatie Caliban’ voerden Belgische parachutisten van de toenmalige Special Forces een
verkenningsopdracht uit in Peer en Meeuwen-Gruitrode. Helaas kwamen tijdens de opdracht o.a.
Luitenant Limbosch en Sergeant Melsens om het leven. Het is – mede dankzij deze operatie – dat de
uiteindelijke bevrijding van Noord-Limburg mogelijk werd.

Op zaterdag 6 september krijgt deze 70ste herdenkingsplechtigheid een feestelijk tintje. Zo springen er
een 30-tal parachutisten uit een vliegtuig van ten tijde de Tweede Wereldoorlog en ze landen aan het
Limbosch-monument (in de Limboschstraat). Wil je de parachutage komen bewonderen? Dat kan. Kom
met de fiets naar de Limboschstraat (tussen knooppunt 77 en 78). De parachutisten zullen die dag 3 keer
springen. Het is niet mogelijk om je auto er te parkeren. Kom je toch met de auto, parkeer die dan in
de Helchterensedijk – Houtestraat of Elsevaart en wandel naar het monument.

De officiële plechtigheid vindt plaats om 11.45 aan het Limboschmonument. Afgevaardigden van de
Special Forces Group, de Militaire School, de Belgische  SAS en de Nationale Vriendenkring
Paracommando / Regionales Limburg en Leopoldsburg zullen er aanwezig zijn.
Wanneer Zaterdag 6 september
Parachutages omstreeks 10, 11.45 en 14 uur
Waar Limboschstraat
Prijs Gratis

Het algemeen programma van de herdenking is als volgt :

- 0930 u Samenkomst aan de het Melsenspark (kerk) te Meeuwen- Gruitrode.
- 1000 u : Begin plechtigheid met bloemneerlegging en toespraken van Generaal b.d. Verstraeten en de Heer
Burgemeester Lode Ceysens
- 1030 u : Einde Plechtigheid en verplaatsing naar Peer (eigen vervoer) ’t Poorthuis.
- 1100 u : Verplaatsing naar kerkhof Peer (bussen) , bloemneerlegging op het graf van Lt Limbosch door
beperkte delegatie , enkel autoriteiten en vlaggen Regionales
- 1115 u : Verplaatsing naar monument Lt Limbosch / Melsens
- 1130 u : Plechtigheid , bloemenhulde en toespraken door Generaal b.d. Verstraeten en de Heer Burgemeester
Mattei
Gedurende, vooraf of nadien worden sprongen uitgevoerd door de Internationale Pathfinders Group
- 1215 u : Einde plechtigheid en verplaatsing naar Peer ‘t Poorthuis
- 1230 u : Receptie door de stad Peer
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Regionale Agenda 2014

- Ergens in augustus of .. een mooie dag uitstap.

Naar de westhoek of….suggesties !!!

indien voldoende interesse gaat deze uitstap zeker door.
Is er interesse voor de uitstap laat het weten voor einde juli.
Op het info-bord bevind zich een formulier. Geef uw naam op of mail naar:
secretaris @anpcvleopoldsburg.be.

- KTSA  Diest

- Melsens-Limbosch 6 september 2014.

- Regionale Limburg

- Saint-Michel te Brussel Vrijdag 17 oktober

- Herdenking Stef Vandewyngaert 26 oktober 2014

- Herdenking “Infatuate”-1944

te Westkapelle en Domburg. Zaterdag 1 november: (Samen met Antwerpen)

- Clubfeest 13 december 2014

Gelieve op tijd in te schrijven


