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Lidgeld 2015 
 

Alleen op rekeningnummer: BE41 0682 2160 4510 

Vriendenkring Paracommando Regionale Leopoldsburg 

Lijsterstraat 16 3940 Hechtel 

Als mededeling "lidgeld 2015  naam & voornaam" 
 

 

Gelieve te storten VOOR 18 januari 2015 

              

 Lidgeld 2015 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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Voorwoord. 

 

Nu stilaan de bomen hun vracht verliezen loopt ook het jaar naar zijn einde en maken wij  de 

balans op van het voorbije jaar. 

Zoals jullie weten draait onze vereniging op vrijwilligers die alles op vrijwillige basis doen. 

Zo ook onze barman die zich telkens opoffert om ons te bedienen. Iedere zondag is hij paraat 

van ’s morgens 08.00 uur tot, in normale omstandigheden, 13.00 uur. De openingsuren zijn 

09.00 uur tot 13.00 uur. Hij is natuurlijk ook verantwoordelijk voor het proper maken van de 

bar. De barman heeft het recht om de bar langer open te houden maar ook het recht om ze 

vroeger te sluiten, doch dit in overleg met het bestuur en daarom vraagt het bestuur aan de 

bezoekers om deze situatie te respecteren en te begrijpen. Tevens vragen wij om het meeste 

respect en tolerantie, ten overstaande van de barman, te houden. Laat ons dankbaar zijn dat 

hij er staat. 

Zoals wij ons voorgenomen hadden was 2014 een soort sabbatjaar zonder grote of 

noemenswaardige activiteiten. Alleen de jaarlijkse plechtigheden werden bijgewoond. Wij 

bedanken ook onze vaandrig, Walter Clauw, die steeds in de mate van zijn mogelijkheden 

aanwezig was met ons vaandel. 

Zoals jaarlijks zullen wij ons clubmaaltijd organiseren tijden de maand december, dit jaar op 

zaterdag 13 december. Voor meer details zie verder in onze flash. Ik vraag jullie niet te 

wachten tot op het laatste ogenblik om u in te schrijven. Hou rekening met de einddatum en 

de tijd die de bank nodig heeft voor de verwerking uit te voeren. Vermeldt duidelijk je naam 

en het aantal deelnemers voor wie je de betaling uitvoert. Het feest is enkel toegankelijk voor 

de effectieve leden, sympathisanten en steunende leden. De partners zijn natuurlijk ook 

welkom. Onze clubkas zal zoals altijd een behoorlijke bijdrage leveren aan deze maaltijd. 

Ik hoop jullie te kunnen begroeten op één van de plechtigheden, herdenkingen en zeker  

op ons clubfeest. 

 

Mijn Paracommando groeten, 

Marcel 
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Onze vriend en trouw clublid is van ons heengegaan : 

de heer  : Jan Staljanssens  
echtgenote van wijlen mevrouw 

Philomena Thora (+2000) 
 

*Sint-Ammands, 7 juni 1937 
+ Overpelt, 23 augustus 2014 

Ex Para-Commando - 1 para te Diest 
Lid van Regionale Leopoldsburg 

Oud gediende in Afrika "Congo" 1958-1960" 
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Dat zal doorgaan op 13 december 2014               In de Mast te Leopoldsburg (scoutscafé ) 

Van 17:00 uur tot 23:00 uur     Alle dranken inbegrepen :   Kostprijs : 30,00 €. 

Inschrijven vóór 1  december 2014        Storting = ingeschreven 

Storten op reknr. BE41 0682 2160 4510     tel 011 /73 29 11 - GSM   0474838235 
Mededeling: clubfeest, aantal  personen  
Lijsterstraat 16     3940 Hechtel - Eksel 

Alleen voor de  leden in orde met hun lidgeld 

 

Menu 

Aspergeroomsoep 

Kalfsgebraad in jachtsaus 

Verse erwtjes en worteltjes 

Witloof  zachtjes gecarmelliseerd 

Aardappelpuree 

Pittig gekruide gebakken 
aardappeljes 

Dessert  

- 

Koffie en gebak 

  

Koning Leopold III laan Leopoldsburg 
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Meeuwen 06 september 2014   
Toespraak van Kol SBH b.d Wolfs André 
 
 
Mijnheer de Burgemeester, 
Kolonels, 
Dames en Heren in uw respectievelijke titels en graden, 
Vrienden Para- Commando’s 
 
We zijn vandaag bijzonder vereerd met en dankbaar voor de 
aanwezigheid op deze plechtigheid  van de roemrijke 
standaard van de SFG. De SFG (huidige traditiedragers van 
de SAS) staan onder het bevel  van Majoor SBH Wim 
DENOLF . Tevens zijn we oprecht trots de leerling-
officieren van de 151 ste promotie SMW van de KMS, 
onder het bevel van hun promotiecommandant , Kapitein 
Vincent DUMONT, hier te kunnen begroeten in het Sgt 
Jan MELSENS park in Meeuwen-Gruitrode. Welkom.  
 In 1995 werd door de gemeentelijke autoriteiten van 
Meeuwen- Gruitrode aan dit park de naam Sgt Jan Melsens 
toegekend . Tijdens de inhuldiging van dit park refereerde  
burgemeester Hoogmartens in zijn toespraak naar de brief 
die hij ontving van de heer Hubert Baete, voorzitter Oud 
Strijders Brigade Piron  en ik citeer:  
“Ik stuur u mijn oprechte gelukwensen om dit initiatief, dat 
de herinnering aan Sergeant Melsens niet aan een dode 
steen koppelt, maar aan het warme, levende groen van een 
park en de telkenjare terugkerende Lente met een steeds 
hernieuwende kracht en klimmende hoop”. Dit citaat 
omvatte de essentie van de huldiging waarbij ook de oorlogslachtoffers van WO 2 van de gemeente 
Meeuwen-Gruitrode herdacht werden. 

 
Vandaag is het precies 70 jaar geleden dat de operatie “ Caliban” plaats vond en de bevrijding voor de 
plaatselijke bevolking begon. De feiten zijn gekend.  
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25 jonge Belgische SAS parachutisten, waaronder Sergeant Jan Melsens en  onder het bevel van luitenant 
LIMBOSCH werden in de nacht van 05/06 Sep hier in de omgeving  gedropt. 

            Wie waren deze jonge mannen ? Wat bezielde hen ? 
Het waren allen jongens die na de capitulatie van het Belgisch leger op 28 mei 1940, beslist hadden de 
strijd tegen het nationaal socialisme verder te zetten. Ze hadden Engeland  bereikt, komende vanuit 
België, Canada, Australië, Belgisch - Kongo of elders. Allen hadden ze , begin 1942,  gekozen voor de 
harde opleiding van SAS parachutist in de schoot van het “ Belgian SAS Squadron” onder de dynamische 
leiding van Kapitein Blondeel.  Ze waren zich welbewust van het waarom ze vochten . Ze wisten welk 
risico ze liepen. 70 jaar geleden  tijdens de “Caliban” operatie sneuvelden  Lt Limbosch en Sergeant 
Melsens, bij de uitvoering van hun opdracht.   
Zeventig jaar zijn voorbij gegaan, drie generaties zijn hier in vrede geboren en leven in vrijheid.  Vrijheid 
is niet zo iets als lucht die we inademen en vrede is veel meer dan de afwezigheid van oorlog. Vrede en 
vrijheid starten met respect voor de andere.  
We moeten de moed hebben deze vrijheid en vrede te verdedigen.  
Wij huldigen het verleden, maar eerbewijzen zullen enkel zin hebben indien we waakzaam blijven. Ik 
dank u. 
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Peer 06 september 2014 
Toespraak van Kol SBH b.d Wolfs André 

 
Mijnheer de Burgemeester, 
Kolonels, 
Dames en Heren, in uw respectievelijke titels en graden, 
Vrienden Para-Commando’s 
 
2014 zal ongetwijfeld het jaar blijven van de grote nationale en internationale herdenkingen. 
Focus lag dit jaar op de start van de 1Ste W.O. nu honderd jaar geleden en op de landing van de geallieerde 
troepen  op de stranden van Normandië in 1944. 
Verhalen en analyses van  oorlogen of uitzonderlijke belangrijke operaties zijn vanzelfsprekend meer gekend, 
maar het zijn de uitvoeringen van de kleine groep, van de individuele soldaat die moed, inzet en durf vereisen en 
mede het eindresultaat bepalen. Ik herinner me, uit een beeldverhaal , de woorden van Generaal Eisenhower 

toen hij enige dagen voor D-day , bij het bekijken van een 
schilderij van Napoleon te midden van zijn soldaten, opmerkte 
en ik citeer :  “Het probleem met macht is dat niet de grote 
beslissingen zwaar zijn , maar de details, de kleinigheid. Hierbij 
denk ik niet aan de generaal , maar aan de soldaat die we straks 
naar de Franse stranden sturen om er te sterven voor de 
vrijheid van mensen die ze niet kennen.” Einde citaat. 
Vandaag staan we hier op deze afgelegen plek om hulde te 
brengen aan de 25 jonge Belgische SAS onder het bevel van de 
luitenant LIMBOSCH, die in de nacht van 5/ 6 september 

1944 in de omgeving van Peer en Meeuwen gedropt werden , nu 70 jaar geleden. Hun opdracht :  de geallieerde 
opmars langs de as Beringen- Helchteren  vergemakkelijken en een maximaal aantal inlichtingen zo snel mogelijk 
overmaken. Patrouilles wezen uit dat het  aantal Duitsers vrij groot was en dat ze achter het Albert kanaal een 
defensieve positie voorbereiden. Luitenant Limbosch beslist deze inlichtingen, die van kapitaal belang waren, 
eigenhandig over te maken aan de geallieerden. Op 08 
september viel hijongelukkigerwijze in een Duitse hinderlaag 
en sneuvelde het wapen in de hand. Op 10 september zou 
ook na hevige gevechten waarbij een Duitse artillerie batterij 
werd uitgeschakeld, het lichaam van Sgt Melsens  terug 
gevonden worden. Beiden hadden gevochten tot het uiterste. 
Deze stille herdenkingsplaats is een blijvende getuigenis van 
hun heldenmoed. 
 Dit zijn feiten en ervaringen die de huidige generaties 
bespaard zijn gebleven. Daarom zijn herdenkingen 
noodzakelijk om ons wakker te schudden en bij de les te 
blijven. Want wie de toekomst wil beheersen en niet 

ondergaan, moet vooruitzien. Vooruitzien is echter 
onmogelijk zonder de verworvenheden en  de kennis 
van het verleden . 
De aanwezigheid vandaag van de 151 Promotie 
SMW , onder het bevel van de Kapitein Vincent 
Dumont, is in dit licht te zien en maakt deel uit van 
het project “Remember” , dat jaarlijks te beurt valt 
aan de derdejaars leerlingen KMS. We zijn  zeer 
dankbaar, dat zij dit jaar, aan de herdenking aan Lt 
Limbosch en Sergeant Melsens  deel nemen.  
Tevens zijn we bijzonder vereerd dat Majoor SBH 
Wim DENOLF, Commandant van de SFG, de 
toelating gaf  om deze plechtigheid luister bij te 
zetten, door de aanwezigheid van zijn Standaard 
.Dank ook aan de European Pathfinders Group die  
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met  hun parachutages de herdenking aan de “Caliban” 
operatie in een historisch perspectief plaatste. And last but 
not least dank aan de autoriteiten en bevolking van Peer en 
Meeuwen-Gruitrode voor het telkenjare organiseren van 
deze plechtigheid. 
 
André Wolfs 
Kolonel SBH b.d. 
  
 

 
  

 

 
2014 

 



 11 

 
 
Op 3 september 1944 overschreden de geallieerden de Belgische grens rond 20.00 uur. 's Avonds rukten de 
British Armoured Division Brussel binnen om de hoofdstad te bevrijden. In het noordoosten, na de bevrijding 
van Antwerpen, geraakten de bevrijders op 4 september geblokkeerd aan het Albert-kanaal. Toen kwam de 
operatie 'Caliban' op gang. 
Op 5 september 1944 voert hij, Luitenant Freddy Limbosch, bijgestaan door Luitenant Jos Ghijs, het bevel over 
de operatie "Caliban" in Limburg, hij tracht de Engelse troepen te bereiken om ze in te lichten over belangrijke 
troepenbewegingen van Duitse eenheden in de sector stuit hij echter op een vijandelijke stelling. Tijdens de 
confrontatie met de Duitsers die daarop volgt wordt hij echter gewond. Hij weigert zich over te geven en 
probeert al schietend te ontkomen. De gids die hij bij zich heeft stuurt hij weg, terwijl F. limbosch alleen de 
vijand probeert af te remmen. Tijdens deze gevechten wordt Freddy Limbosch getroffen in volle borst door een 
mitailleursvlaag, hij ligt nu begraven op het kerkhof van de stad Peer. 
Deelnemers. 
In de nacht van 5 op 6 september 1944 kozen twee Britse bommenwerpers van het type 'Sterling' het luchtruim 
vanuit de basis Tarrant-Rushton. Aan boord zaten de 25 Belgische parachutisten van de S.A.S. Belgium die voor 
deze operatie waren aangeduid. De deelnemers waren in twee ploegen ingedeeld: 
 
'De ploeg Limbosch' bestaande uit: Lt. Freddy Limbosch, 1e Sgt. Verberckmoes, 1e Sgt. De Rechter, Sgt. 
Melsens, Korporaal Sas en de soldaten De Serrano, Switters, Marginet, Veroft, Goessens, De Buf, Vos, Engelen 
en David Kowarsky. 
 
'De ploeg Ghijs' bestaande uit: luitenant Ghijs, Sgt. De Vulder, Sgt. Klein, Sgt. Siffert en de soldaten Delsaer, 
Petit, HelIegards, Vivey, A. De Belser, K. de Belser en B. Kowarsky. 
 
De Landing 
De ' D.Z.' (dropping zones) voor de ploegen staan in een verslag als volgt omschreven: 
 
' D.Z.-1': De bossen van Wijshagen, gelegen tussen Meeuwen en Wijshagen. 
' D.Z.-2': Gielisheide, gelegen 3 km ten zuiden van Peer, 1 km ten oosten van de baan van Overis . 
 
De eerste groep landde op grondgebied Gruitrode ('De Rieten'), de tweede in de buurt van de Gielisbeek ('t 
Raffis/Overis). Bij de landing geraakte parachutist Delsaer gewond aan de ruggegraat en liep Sgt. Klein een 
verstuikte enkel op. Beiden werden verzorgd door Dr. Verschueren uit Peer, die ook actief ;as in de hulp aan 
gevallen piloten. Delsaer afkomstig van Zutendaal moest enkele dagen later, toen de omgeving bevrijd was, naar 
een ziekenhuis worden afgevoerd. 
 
De groep die in Gruitrode geland was, kwam een dag later de anderen vervoegen in 't Raffis, een bosrijk gebied 
tussen Gielisheide (Meeuwen) en Overis (Linde), waar een tentenkamp werd opgeslagen, omringd met een 
verdediging van machinegeweren. 
 
Opdracht 
De opdracht van deze parachutisten bestond erin achter de frontlijn inlichtingen te verzamelen over de vijand; 
zoals troepenbewegingen, bewapening en sterkte van de vijandelijke eenheden en dergelijke. Bovendien konden 
zij hindernissen leggen voor de vijand. Zij beschikten daarvoor o.a. over kleine springtuigen ter grootte van een 
schoensmeerdoos, bestemd om de vervoermiddelen van de vijand te beschadigen. De kampplaats was 
strategisch gelegen om de weg van Bree naar Hechtel en de weg van Bree naar Helchteren te controleren. 
Weerstanders van Peer en Linde boden ook hun diensten aan en werden soms als verkenner en als gids op hun 
tochten meegenomen. De groep beschikte ook over een radiozender waarmee de ingezamelde inlichtingen op 
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vaste tijdstippen naar Londen werden doorgegeven. Dit was het werk van Sgt. Siffert. 
 
Chronologisch volgorde van de gebeurtenissen 
maandag 4 september 1944 
 
Er was ’n nachtdropping voorzien boven Limburg maar deze ging door omdat het gerucht de ronde deed dat 
volgens het verzet de Duitsers de parachutisten zouden opwachtten in het landingsgebied. Kapitein Freddy 
Limbosch leek het meest teleurgesteld. Voor Jos Ghys en z’n manschappen was het allemaal zo erg niet. Onder 
de manschappen waren er zelfs die het helemaal zo erg niet vonden. 
 
dinsdag 5 september “Caliban” kon van start gaan. 
 
Op 2 km ten oosten van Meeuwen kwam de groep parachutisten onder leiding van Kapitein Limbosch neer. De 
andere groep, onder leiding van Ghys waren verdeeld over twee "Stirling" vliegtuigen en werden met de nodige 
vracht gedropt op één kilometer ten zuiden van Peer, ten oosten van het gehucht Linde-Peer. 
 
De parachutisten dienden blindelings te springen d.w.z. er wGedenkvleugelas niemand op de grond om hun te 
begelijden in het bezet gebied, er was evenmin een sein of lichtteken te zien op de begane grond. 
Bovendien loste de piloot van Jos zijn passagiers en zijn vracht aan weerszijden van een weg, veel te dicht bij een 
bebouwde kom. 
 
Een boer werd in z’n slaap verstoord door de landende parachutisten, ze waren te dicht bij de woningen 
gedropt. Toen hij buiten ging kijken van al dat lawaai zag hij verschillende parachutisten die aan het verzamelen 
waren. Vier van hen waren, zonder veel schade, op de daken terecht gekomen, maar Delsart werd met het 
neerdalen met zijn rug ruw tegen een elektriciteitspaal gesmakt. 
 
De betreffende boer bood hem verzorging aan en riep de hulp van de dokter in en hij zou ook het verzet te 
alarmeren. Z’n vriend had ook geen geluk deze viel uit de boom waarin hij geland was maar hij bleef met z’n 
been in ’n gaffel (Y)hangen. Zijn been kreeg daardoor een flinke ruk. De behulpzame boer nam z’n krukkar waar 
het mest van de stallen gehaald werd om de parachutist naar de kampplaats brengen. De munitiekisten werden 
evensnel opgehaald en in veiligheid gebracht.  
 
Het doel van de opdracht "Caliban" 
 
Een kamp achter de vijandige linies oprichten dit om inlichtingen van de terugtrekkende Duitsers door te spelen 
naar Engeland, die dan weer op hun beurt de oprukkende Engelsen informeerden. Er moesten ook 
versperringen opzet worden. 
 
Onmiddellijk na de landing en zonder ’n Duitser gezien of gehoord te hebben richtte Kapitein Limbosch een 
hinderlaag op, op de weg van Meeuwen-Bree. 
 
woensdag 6 september 1944 
 
Dokter Verschuere van Peer was huisarts en hielp het verzet en kwam alzo bij de parachutist terecht om zijn 
been te verzorgen. Bij valavond maar ook ‘s nachts werd de omgeving verkend door de parachutisten. Sergeant 
Melsens die samen met kapitein Limbosch was gedropt, nam kontakt op met de andere groep, die van Jos Ghys. 
Melsen werd vergezeld door ontsnapte Russen die als krijgsgevangen uit de mijn van Waterschei waren ontsnapt, 
waar ze tewerkgesteld waren. 
 
Eigenlijk waren de russen op wapens uit. Gehoorzaam aan hun orders leverden de parachutisten hun géén 
wapens en stuurden hun terug. “Niets te melden” zei de chef van de patrouille, niets op de weg Helchteren-Bree, 
Hechtel-Helchteren en niets op de baan Genk - Bree. 
 
De witten (verzetslieden) wisten te vertellen dat er verdachte Mercedes op de weg Peer-Genk had gereden. 
Zeker en vast met Duitsers had Jos Ghys gezegd, hij wou er terugtrekkingsplannen of aanvalplannen vinden. 
Door die aan de geallieerden door te spelen kon de oorlog misschien ingekort worden . Er werd toen besloten 
om de wagen op te pikken. 
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Onderweg bemerkte het groepje een vijftiental Duitsers die in hun richting kwamen. Ze gingen liggen en 
wachten. Toen de vijand dicht genaderd was opende een van hun met zijn machinegeweer het vuur tot z’n lader 
leeg was. De Duitsers die waarschijnlijk moe waren, reageerden niet onmiddelijk. Er werd opnieuw geladen. 
Deze keer deden de kogels hun werk. Maar nu reageerde ook de vijand. De parachutisten staakten de strijd en 
alles werd weer rustig. In Helchteren werden Engelse tanks opgemerkt. Ghys stuurde er sergeant Engelen en de 
kleine David op af om inlichtingen door te geven en de toelating of ze Peer mochten binnen trekken. 
 
Enkele uren later kwam David alleen terug. De Britse soldaten hadden de sergeant bij hun gehouden als 
correspondent , en ze verkregen géén toelating naar Peer te gaan. Wel vroegen ze om regelmatig te worden 
ingelicht over de verplaatsingen van de vijand door middel van boodschappers gelijk de sergant, om iedere 
vertraging die via de radio en Engeland naar hun werd gestuurd te vermijden. De berichten konden slechts via 
Londen naar Helchteren worden doorgeseind. Ghys stemde in. Kleine David was het er blijkbaar niet mee eens. 
In de loop van de avond vervoegden kapitein Limbosch en zijn mannen de groep van Jos Ghys. 
 
donderdag 7 september 1944 
 
Vandaag werd er gespioneerd of de vijand nog steeds Peer in was en de stad bezette ! Rond de middag slopen ze 
voorzichtig voorbij de stadsmuren. Plots stonden ze recht voor de Mercedes waar de dag voordien sprake van 
geweest was. De twee Duitsers voorin staken hun armen in de lucht, maar de majoor die vanachteren zat schoot 
door de voorruit op de parachutisten maar zij beantwoordden het vuur onmiddellijk en schoten ze alle drie neer. 
Vanuit ’n raam namen nu de Duitsers de parachutisten onder vuur en zij konden niets anders dan hun terug 
trekken ! 
 
Ten gevolge van dit incident werden vijftien burgers van Peer gegijzeld. V óór de nacht werden ze allen 
vrijgelaten omdat zij totaal van niets af wisten. David Kowarski met nog iemand ging op weg naar Helchteren 
met de nieuwe inlichtingen. De sergeant kwam zonder metgezel terug. Ook hem hadden de Engelsen gehouden 
als verbindingsagent. 
 
De rust was terug gekeerd. Desondanks maakte het verzet (de witte) melding van groepen Duitsers die zich 
verplaatsten. "Die gasten dromen luidop" mopperde de telegrafist die slecht gezind was omdat men hem 
voordurend plaagde met de stelling dat een fiets sneller was dan zijn radio. Een boer kwam melden dat er in zijn 
schuur twee Duitsers sliepen, onmiddellijk gigngen er twee para’s op af om de zaak te onderzoeken. En zo 
geschiede het, wat later kwamen ze terug met twee gevangenen, géén Duitsers, maar Hollandse ge-uniformeerde 
overlopers (collaborateurs) (zwarten) Kapitein Limbosch zette een hinderlaag op om te vermijden dat de 
compagnie Duitsers van Peer Genk zou bereiken. Vanuit Peer kwam niets, integendeel. Fietsende soldaten reden 
vanuit het zuiden Peer binnen. Ze werden gevolgd door tien man rechts van de baan, dan weer tien links, 
fietsende soldaten, voetvolk, enz. 
 
Honderden Duitsers defileerden voor de parachutisten door die toen er een onderbreking in troepen 
verschuiving was terugkeerden naar hun kamp. Onmiddellijk stuurde de kapitein een boodschapper naar de 
Engelsen om hen te waarschuwen voor deze vijandelijke troepen verplaatsing. 
 
vrijdag 8 sptember 1944 
 
De inlichtingen van het verzet kwamen overeen met de waarnemingen van de parachutisten. Duitse 
versterkingen stelden zich op tussen Hechtel en Helchteren en vijandelijke artillerie positioneerde zich in 
verdedigingslinie. Luitenant Limbosch voelde zich helemaal niet op zijn gemak, de spannig was te snijden. 
Engelse eenheden werden verrast door de Duitsers wat niemand had verwacht. Sinds het vertrek van de laatste 
bode hadden zich nieuwe Duitsers zich versterkt en tevens hadden ze zich naar het westen verplaatst. “Ik ga 
naar de Engelsen” zei de Kapitein kijkend in de richting van de witte (verzetslui) die zich ook in de kampplaats 
bevonden. " Kan er mij iemand met mij mee naar de westelijke kant van de spoorweg ? " zei hij. 
 
Na een korte aarzeling bood ‘n 20-jarige verzetsman, ‘n slanke jongeman, zich aan. Hij zag er uit als een student 
die op vakantie was, hij kende de streek. Beide vertrokken ze rond 16 uur. De jonge man nam zoveel mogelijk 
beschutte gebieden en de Kapitein volgde op zowat 50 meter met zijn pistool aan de gordel en de Stengun in de 
hand. De gids gebruikte een alleenstaand boerderijtje dat aan de rand van een met heide begroeide vlakte lag als 
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herkenningspunt. De vrouw in het deurgat keek de luitenant verbaasd aan. "Is hij een Engelsman?" vroeg ze. De 
gids antwoordt bevestigend en ondervroeg de boerin over de eventuele aanwezigheid tussen het boerderijtje en 
Helchteren centrum. Ze verklaarde geen Duitsers te hebben gezien maar rade de jonge man aan langs de berm 
verder te gaan. 
 
 
Terwijl ze over de heide liepen in de richting van de berm bemerkte ze plots de ruggen van vijf Duitsers, 
opgesteld achter een machinegeweer. Hij deed teken aan de Kapitein om zich terug te trekken en voegde zich al 
kruipend bij hem om de situatie uiteen te zetten. Limbosch bekeek zijn kaart en ziet de spoorweglijn. Hij besloot 
alleen verder te trekken en maakte een afspraak met de gids tegen de avond samen te komen aan de samenkomst 
van de beek en de spoorlijn. De officier volgde een pad in de richting van de beek. Rond 16.30 uur weerklonken 
geweerschoten. De boeren uit op het land zagen de gids, grauw van de schrik, terugkomen. 
 
zaterdag 9 september 1944 
 
Er werd melding gemaakt van hevige gevechten in Helchteren en het bleek onmogelijk de linies te overschrijden. 
Jos Ghys en de andere parachutisten waren in de veronderstelling dat Kapitein Limbosch samen met de Engelse 
troepen vast zaten in Helchteren. Hinderlagen werden opgezet en verzetsstrijders van yerder afgelegen gebieden 
kwamen om wapens vragen en hun te helpen. 
 
zondag 10 september 1944 
 
Sergeant Melsens (hoogste in rang) verdeelde ondertussen zijn mannen in twee groepen langs de weg van 
Helchteren naar Bree. De ene groep nam plaats in een zandgroeve, de andere achter een met gras begroeide 
heuvel. Kontrolerend lijk altijd ging sergeant Melsens midden op de weg staan om na te gaan of z’n 
parachutisten niet konden gezien worden. Plots motorgeronk ! Melsens dook in de gracht. Vrachtwagens en 
kanonnen kwamen eraan en hielden halt. Bevelen werden geschreeuwd. Het geschut werd opgesteld aan de rand 
van de weg en de munitie afgeschoten. 
 
De parachutist die op de loer lag achter zijn machinegeweer herhaalde in gedachte, en steeds zenuwachtiger 
wordend, de laatste woorden van de sergeant: “Schiet niet als het niet nodig is”. 
Maar hij vermoede dat de sergant er niet meer was en korporaal Sas bevond zich buiten gehoorafstand. In zijn 
zandgroeve had de korporaal overigens met een ander problemen te kampen: een onvoldoende vrijgemaakt 
schootsveld. En het was nu niet bepaald het ogenblik om grondwerken uit te voeren, ook niet het hoogst 
noodzakelijke. 
 
Nu voerden de Duitsers ’n volgend munitiewagentje aan. Onze mitrailleur schutter kon zich niet meer inhouden 
de spanning was te snijden want de vijand zou hem nu wel hem ontdekken. Terwijl hij zich schietend oprichtte 
met zijn machinegeweer aan de heup, riep hij naar zijn kameraden: “Loop naar het bos en dek mij”. 
 
Vele Duitsers doken nu of lagen reeds in het gras. Gebruikmakend van de verrassing en de verwarring, sprongen 
de parachutisten naar de bomen en openden het vuur met hun automatische karabijnen. Aldus dekking gevend 
aan de aftocht van de mitrailleurschutter. De Duitsers herpakten zich en wilden een omtrekkende beweging 
maken, maar weer dwong het machinegeweer met maaiende kogels hen neer, zodat de andere parachutisten zich 
konden achteruittrekken. Op hun beurt boden ze al schietend opnieuw dekking aan de machinegeweerschutter . 
Op die manier achtervolgde de Duitsers hun over zowat twee kilometer en gaven het toen op. 
 
In het kamp werd de parachutist verzorgd die drie kogels in de arm kreeg. Ze wachtten tevergeefs op de 
terugkomst van sergeant Melsens, wiens lijk de volgende morgen werd gevonden met lege patroontassen. Hij 
had gevochten tot het einde toe. Bij de Duitsers was het verlies groter zij verloren 52 man en de ongeveer 50 
gewonden werden naderhand opgeladen. Buiten gevecht gesteld vertrok de eenheid naar Duitsland . 
 
Het verzet deelde de parachutisten mee dat ze verklikt waren. Nergens in Frankrijk waren ze verraden en nu 
hier, in hun eigen land, Niet te geloven ...en toch. Tijdens de namiddag werd het bos, waar het kamp was 
opgeslagen, onder vuur genomen, tot grote schrik van de Hollandse SS-ers die door de sergeant telegrafist waren 
gevangen genomen. Uit voorzichtigheid gingen de parachutisten die nacht niet op verkenning, zoals gewoonlijk, 
maar namen een verdedigingsstelling in op de rand van het bos. 
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maandag 11 september 1944 
 
Verzetslui hadden nog maar pas laten weten dat Britten te Peer waren aangekomen of een Engelse 
pansterwagen, begeleid door de twee parachutisten kwamen de gevangenen ophalen. Bij de bevrijde inwoners 
kon je de vreugde zo van hun gezicht lezen. Voor de groep parachutisten ging het er minder vrolijk aan toe. Het 
beeld van hun verloren vrienden spookten door hun gedachten. De ene was groot, mager, zenuwachtig, levendig 
en de andere, de sergant was klein en robuster. Telkens zagen ze hen weer in hun midden, zoals ze hen kenden 
gedurende de twee jaar harde opleiding. Voor sommige was het beeld van het roerloze lichaam voor eeuwig in 
hun ogen gebrand en een niet te vergeten moment. Maar de wapens en de hun lege patroontassen gaven hun de 
boodschap: "Strijden tot het bittere einde". 
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Statutaire verkiezingen Vriendenkring 

Regionale Leopoldsburg 

Verkiezingen 2015: 

 

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 18 januari 2015  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 donderdag 18 december 2014  ( minstens één  maand voor de A. V. ) ingestuurd te 

worden. 

De namen van de kandidaten zullen uitgehangen worden in ons home vanaf  16  december 2014   of  Info bij de secretaris tel: 

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

 

De verkiezing  heeft dan plaats op zondag 18 januari 2015 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 18 januari 

2015   verkozen wordt  start vanaf 1 februari 2015  mijn functie. 

Datum en handtekening. 

 
Bij gebrek aan kandidaten blijft het huidige bestuur voor 2015 verkozen.  
 
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. en 2 rekenplichtigen  

          4. Voorstel Programma 2015. 
         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 
 


	Het bestuur

