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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 28 februari 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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Woordje van de voorzitter 
 
Beste vrienden, paracommand's. en sympathisanten 

Laat mij toe u allen een laattijdig, maar voorspoedig 2015 toe te wensen. Zoals u allen, die 
regelmatig naar ons clublokaal komen, gemerkt hebben dat het met de gezondheid van enkele 
personen beter gaat. Maar ja, we zijn dan ook geen 20 jaar meer. Dit terzijde. 

Het jaar 2014 was voor de vereniging een sabbatjaar. Geen grootse activiteit, dit wil zeggen geen 
Bokkerijders-Express, maar wel een geslaagd paasfeest. En natuurlijk de herdenking van 2 
gesneuvelden in Peer en Meeuwen. Limbosch-Melsen. Het mag gezegd en gezien worden. De 2 
gemeenten hebben ter gelegenheid van “De Grote oorlog” en “70-jarige herdenking van  "de 
Tweede Wereldoorlog” alle registers opengetrokken om hier een waardige herdenking van te 
maken.Vergeten we ook niet te vermelden, de grote aanwezigheid van onze leden uit 
Leopoldsburg en Limburg alsook De Koninklijke Militaire school van Brussel. Er werden ook 
sprongen uitgevoerd op ouderwetse wijze, wel met vertraging vanwege de lage bewolking. We 
mogen zeggen dat het toch een goed bezochte herdenking was, ook van de burgers van Peer.  

Wat 2015 ons zal brengen dat zullen we op de algemene vergadering uit de doeken doen. 

Groeten, de voorzitter 

Woordje van de secretaris. 
 

Vergrijzing, besparen dat zijn de kernwoorden van de 20° eeuw, zelf  de overheid bespaart op de 
werking van alle verenigingen. Het afhuren van sportterreinen, sporthallen en jeugdlokalen 
worden door de overheid fors beknot in hun subsidies. Moeten wij ook vrezen dat wij een 
bingo- of  vogelpik avond moeten organiseren om onze werking te kunnen blijven doen? 
Een vraagteken op het einde van vorige zin!!! Wij trachten als bestuur hierop een antwoord te 
vinden en zullen ”en dat zijn onze wensen voor 2015” er alles aan doen om onze eigenheid als 
PARACOMMANDO te behouden. Wij zullen er alles aan doen om onze vereniging te laten 
associëren als een echte PARACOMMANDO-VRIENDENKRING. 
Op het ogenblik moeten wij ons nog niet te veel zorgen maken  en hopen dat wij nog enkele 
jaren zorgeloos onze club kunnen besturen. Maar toch moeten wij en ook alle leden er zich 
bewust van worden, indien dit mogelijk zou zijn, om aan de opvolging van het bestuur te 
denken. Hopelijk staan er enkele jongere leden, die de spirit van de oude garde hebben, klaar om 
het voortbestaan van onze regionale te waarborgen. 
Dit is een heel grote wens van mij die ik me persoonlijk en gans onze vereniging toe wens voor 
2015. Maar zeker wil ik al onze leden, sympathisanten, familie en al wie onze 
PARACOMMANDO-VRIENDENKRING genegen is het beste en een voorspoedig 2015 
toewensen. 
 

Marcel  
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STAN & PAULIS .  -   50 jaar  geleden. 

 
 

In onze Vriendenkring hebben wij twee leden die de 
laatste geparachuteerde operatie van het Regt. Para-Cdo 
hebben  meegemaakt.  

Ziehier het relaas van een van hen. 
 
 

DIT IS MIJN VERHAAL OVER DE OPERATIE STANLEYSTAD & PAULIS 
1964. 

 
Ik heb het meegemaakt van de eerste tot de laatste minuut.  Waren onze para's Fransen, 
Britten of Israëli' s geweest, dan waren ze na hun prestigieuse  reddingsoperatie 
wereldberoemd  geworden en hun heldendaden zouden in boeken en films vereeuwigd zijn 
geweest.   Toch  zijn deze herinneringen gered van de vergetelheid dankzij het naslagwerk 
van auteur  para Eddy HOEDT. Het boek " het Jaar van de Draak Kongo 1964 ". Stan en 
Paulis was één van de meest dramatische militaire missies uitgevoerd tijdens de koude 
oorlog. ledere para-commando is klaar om overal ter wereld zich in te zetten om de leuze " 
Who Dares Wins " en " United We Qonquer " waar te maken. 
De Kongo periode was voor velen een goede levenservaring.  Een volk die nog in de 
primitieve tijd leefde, maar een bron van levenswijsheid in zich had, maar ongelukswijze 
uiteen gevreten door stammen twisten, corruptie en machtswellust. Zo zijn ze op 
gruwelijke wijze de geschiedenis ingegaan. 
 

MIJN VERHAAL  50 JAAR GELEDEN - DRAGON ROUGE. 
 
Reeds 10 dagen voor de tussenkomst te Stan &: Paulis waren we van de buitenwereld 
afgezonderd.   Men sprak over een grote oefening in Noorwegen, maar toen kinine pillen 
uitgereikt werden,  wisten we beter.   Drie dagen later, de dinsdagavond vertrokken we 
vanuit Kleine Broghel met 14 zwaar geladen C-130 van de Amerikaanse  luchtmacht. 
Met een tussenlanding ergens in Spanje bereikten we 24 uur later het Britse eiland 
Ascension, een Amerikaanse basis.  In de loop van donderdag kregen we ' briefing ', dat is 
de klare uiteenzetting die gewoonlijk een oefening voorafgaat.   Op de grote luchtfoto's 
zagen we zelfs het doel van de Aktie : het vliegveld van STANLEYSTAD met 
zijn betonnen landingsbaan, zijn guesthouse, zijn controletoren en ... de mitailleurpost.Te 
Kamina beluisterden zij een radiopost van de rebellen. Daar werd omgeroepen dat de 
Belgische para's te Ascension aangekomen waren. Men hield dus ook in het andere kamp 
rekening met ... 

DE BELGISCHE AKTIE 

 
Vanuit Kamina naar Stan is het ongeveer 5 uur vliegen. De machtige C-130, met hun 
gecombineerde schroef  en reactiemotoren stegen rond middernacht op.  In de eerste 
vliegtuigen zaten de para's uit Diest, ruim vierhonderd man aangevuld met het kader. 
Achter hen kwamen de commando's van Flawinnes, een honderd man. Ze zaten dicht 
tegeneen aan weerszijden van de lange romp. Van de eindeloze Congolese hemel zagen ze 
niets. De grote vliegtuigen wiegden zachtjes en als ze ergens in een luchtzak terechtkwamen, 
dan leken het wel boten die tegen de deining kampten.  Het geronk der motoren belette 
het praten 
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Maar slapen gaat altijd, toch voor sommigen.  En ze soesden met moeizaam 
rechtgehouden hoofd dat af en toe met een plotse knik op de borst 
terechtkwam.   Hier en daar zaten kaarters met dezelfde nijdige trek om de 
mond als op de kamer of in de kantien, eenzame peinzers zaten langzaam 
chewinggum te knabbelen . 
" PREPARE FOR ACTION ". Zelf  de slapers hadden het gehoord.  Het 
was nog slechts 
een kwestie van minuten. En toen ze overeind kwamen voelden ze de 
spanning in de vermoeide beenspieren. " HOOK UP ". De static lijn van 
het automatische valscherm werd aan de stalen kabel vastgehaakt.  Zoals bij iedere sprong 
hielden zij nu de lichten in het oog. Het zou eerst rood worden, en daarna groen. De 
spanning komt met de laatste concentratie. Ze is dezelfde, ook na de honderdste sprong. 
Maar vandaag was ze toch anders.  

" RED ON, STAND IN THE DOOR ". Langs de stalen kabels schoven de mannen als 
levende gordijnen naar de uitgangsdeur.  Het vliegtuig kwam schuin te liggen als een boot 
die slagzij maakt. We wisten wat dit betekende.  De Amerikaanse piloten waren vlakbij 
hun doel en ze draaiden er nu een halve draai omheen.  De eerste man die nu met beide 
handen de deurstijlen vast hield zag het vliegveld op zich afkomen.  " GREEN ON, GO 
". De man aan de mitrailleuse had genoeg gezien en een waaier van lichtkogels wuifde door 
de lucht. Sneller dan anders stapten ze over de drempel van de ruimte.  Tijdens de eerste 
vijftig meters vielen ze als bakstenen, en tegen de tijd dat het valscherm goed open was 
kwamen ze met ingetrokken hoofden en samengeklapte voeten op het beton, of op het 
gras en in de brousse neer. Jemmy was bij de eersten.  Hij trok aan de riemen, om toch 
maar niet op dat keiharde beton terecht te komen en ging erover in de brousse. Vlug even 
kijken waar de anderen waren.  Dat was een perfecte dropping.  Hoed af voor de 
Amerikaanse piloten die het doel alleen maar van op een foto kenden en ons met de 
preciesheid van pions op het schaakspel neerzetten. De orders waren duidelijk. De 
briefing had melding gemaakt van een gracht langsheen het vliegveld. Daar moesten we 
verzamelen. De parachute afwerpen en er heen spurten was het werk van een ogenblik . 
Van overal kwamen ze opduiken en de gracht induiken. Het werk kon beginnen, maar 
eerst diende een symbolische daad gesteld te worden. 

 
De helmen werden los geriemd en de ... de rode mutsen werden opgezet. 
Sedert 1960 waren de rode mutsen voor de Congolezen wat de pinhelmen van de Uhlanen 
voor onze voorouders waren, het symbool van de elitesoldaat, het bewijs van dapperheid, 
de onontkoombare zekerheid dat ze tegenover onoverwinnelijke übermensen stonden. En 
met deze ' rode muts ' op stormden de onzen vooruit, één sectie naar het hotel, één sectie 
naar de controletoren en één sectie naar de  mitrailleur post. Jemmy was bij de vierde 
sectie, bij deze die de hindernissen moesten opruimen.  De ledige tonnen werden om 
gekipt en met een forse trap uit de weg gerold.  De kerkhofauto's (zonder banden of 
motor ) werden vierkant opgenomen en in looppas van de landingsbaan gedragen.  En daar 
waren reeds de commando's en het materiaal.   Nog voor de vliegtuigen helemaal stil 
stonden klapten de achterdeuren open en uit deze vliegende garages rolden de jeeps en de 
mortieren naar buiten, gevolgd door de juichende  commando's . Vrienden te zien en 
materiaal hebben, het geeft het gevoel dat je duizend man sterk bent. 



7 
 

 

Gekwetsten  ...  en Doden  ... 
 
 
 

 
Dr. Oogen uit Lombardzijde, die met de eerste mannen mee gesprongen 
was, had reeds zijn werk.  Een paar para's hadden bij de landing een 
voet verstuikt of gebroken.  Maar brancardier Jemmy kon voorlopig 
gemist worden.  Hij moest de kilometerlange weg op, die naar de stad 
leidde. Er was tegenstand, maar niet geordend genoeg om hen langere 
tijd op te houden.  En daar was de stad reeds. Maar nabij het eerste 
kruispunt was het gebeurd.  De plaats nabij het Victoria hotel was een 
slagveld waar het bloed in beekjes zijn weg zocht.  Daar zwegen de 
doden en riepen de gekwetsten. 

 
Jemmy zei : ik wist echt niet waar eerst te beginnen!  Terwijl mijn vrienden de huizen 
binnendrongen, om ze van vijanden te zuiveren, hielp ik bij het afsnoeren van doorschoten 
ledematen en bij het oppikken van gewonden.  De strijd heb ik alleen nog maar gehoord. Heel 
de dag moest ik de dokters helpen en de gewonden wegbrengen naar het vliegveld.  De 
draagbare radio's riepen een noodbericht om : één van onze mannen was geschoten in de buik. 
We gingen er onmiddellijk heen.  Hij lag nog steeds in het huis waar hij geschoten werd. 
Het was een van de onzen uit Diest : DEWAGENEER.  Hij herkende me. 
Ah Witte ' zei hij zacht, ' ben jij het jong ?'. ' Doe eens mijn schoenen uit, ik ben toch 
zo moe '. Ik deed wat hij vroeg.  En dan ' wat is er met mij gebeurt, Witte?' ' Ik ben 
toch zo moe, toch raar hier van binnen'.  Later hebben we hem weggebracht en zelfs twee 
bloedtransfusies hebben hem niet meer kunnen helpen. Gans de eerste dag hebben wij aldus 
gewerkt.  Er was niet eens tijd om de lijken te bergen.  's Nachts trokken wij ons terug op het 
vliegveld.  We sliepen op de grond.  Als men dat slapen wil noemen, want voortdurend 
moesten wij de wacht op, en voortdurend waren daar de jeeps die langs de brousse 
patrouilleerden. 's Anderendaags begon het opnieuw, iedere blanke die verlost werd, speelde 
gids tot bij de volgende.  En dat alles in een stad waar het schieten nog niet had opgehouden.  
De para's van het Nationaal Congolees leger waren nu ook geland, en de eerste huurlingen 
hadden de stad bereikt. De rebellen hadden zich op de linkeroever teruggetrokken, en van 
waar wij stonden, konden we zien hoe de Cubaanse helpers, in duikvlucht de rebellenstellingen 
bestookten. Het was een groots schouwspel van een wreedaardige schoonheid. De Congolese 
para's hadden al staaltjes ten beste gegeven van hun kwaliteiten en hun gesteldheid. 
Terwijl de Belgische para's een huis aanvielen, schoten zij vanachter onze rug naar de ramen 
met een fatsoenlijke kans onze eigen mensen te treffen.  En toen een verpleegde gevangene 
werd overgeleverd aan het Congolees leger, wierpen zij deze op de grond, planten de bajonet 
tot 3 maal toe in zijn buik en staken hem met hetzelfde wapen zijn ogen uit.  Dan lieten ze 
hem stervende liggen.  Het was gruwelijk, zo gruwelijk dat een Belgische dokter een stuk 
verband op de ogen plakte, alleen maar om die bloederige holten niet meer te zien.  
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 Maar wreedheid stond ons nog in een grotere mate te wachten toen we om 4 uur opstapten 
voor de actie  in PAULIS 
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DRAGON NOIR 

 
Dat is slechts 50 minuten vliegen van STAN.  Het werd hetzelfde 
aanvalsuur, dezelfde tactiek , dezelfde dropping ( deze keer van op 
slechts 200 meter hoogte ). Er was alleen een verschil van 
weerstand. Hier stond een mitrailleuse punt 50 opgesteld en 
ratelde duchtig in de richting van de naderende vliegtuigen. 
Sergeant ROSSINFOSSE stond als eerste in de deuropening en 
werd zwaar getroffen door kogels in zijn schouder.  Toen het 
signaal kwam om te springen, sprong hij nog naar buiten omdat er 
geen tijd te verliezen was, zodat de rest van het vliegtuig hem 
volgde.  Ik zag spoorkogels door mijn parachute vliegen, amai ... 
wat een geluk heb ik gehad.  Daar op het plein was nauwelijks tijd 
om te verzamelen.  Reeds kwamen de simba's aanlopen als 
hysterische marionetten. 
Daar werd een stukje geschoten hoor. En ofschoon we maar met een paar honderd 
waren (de commando's gingen niet meer mee ) waren we weldra baas van de 
mitrailleuse en de situatie.  Er was geen tijd te verliezen.  Tegen alle weerstand in 
trokken we vooruit schietend op alles wat bewoog in de huizen, in de brousse, in de 
bomen.  We vochten met Belgische para stijl. 

 
Hier werd Lucien WELVAERT   neergeschoten,  toen hij een weg wilde oversteken.   
Hij was op slag dood en nog enkele makkers waren geraakt, zonder veel erg. 
Nabij het vliegveld was een missiepost.  Dat was het eerste doel. Maar ook hier waren 
we te laat.  Op de vloer van de missie lagen dertien afschuwelijk verminkte lijken, 
onthoofd en met afgezaagde benen. Dat was te veel en na alles wat we te STAN gezien 
hadden.  En met razernij in het hart zijn we vooruit getrokken, al schietend naar de 
bijgelovige jongelingen, rebellen, die zich met de kreet ' SIMBA SIMBA MAl MAl ' op 
ons storten.  Schietend op die dansende zotten met hun bloed doorlopen ogen en 
zwaaiende met machetes en lansen.   Schietend op die fanatieker  die met een grote foto 
van LUMUMBA voor zich uit op ons afkwam.  En niet alleen op blanken hadden die 
simba's zich gewroken.   Want toen wij op het geluid van een kind afgingen vonden wij 
dat kind naast een onthoofde zwarte moeder.   En zo trokken wij verder van straat tot 
straat, en iedere man die vooruit  liep werd door vurende vrienden gedekt.   Ook hier in 
PAULIS was de verlossing hoogdringend. 
 
Reeds maanden duurde de paniek en angst. Paters en nonnetjes waren onteerd en 
gemarteld, en de blanken, zelfs de Algerijnen, schreiden bij het aanschouwen van de 
langverwachte bevrijding.  En terwijl wij de stad bevrijden trokken nationalistisch 
gezinde zwarten met tamtams de brousse in. Als uit een schimmenland kwamen dan 
blanken en zwarten van tussen de bomen en de stuiken . Een zwarte boy schreide toen 
zijn Engelse meester met de para's meeging en nog anderen smeekten om mee te mogen 
met het bevrijdend vliegtuig. 
Congolezen hadden een wachtend vliegtuig stormenderhand ingenomen en het koste 
moeite hen eruit te krijgen. 
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Nu de wildste passies losgebroken waren 
vertrouwde zelfs de ene zwarte de andere niet meer. 
Het was een moordpartij zonder uitkomst, tussen 
mensen die niet eens dieren konden genoemd 
worden.   Want dieren doden uit nood en goede 
reden.  De triomftocht door Brussel was om niet te 
vergeten.Het was een dubbele droom , eerst die boze 
Congolese nachtmerrie, en dan 

 

 

 

dit sprookje van een gloririjke intocht. 

Je wordt er niet sterker van. Je denkt aan die 
dingen die je hebt beleeft ... tot de dood. 

Ondanks alles wat er soms gezegd werd over 
ons.Ik ben er trots en blij dit te hebben kunnen 
mee maken, deze operatie STAN & PAULIS enig 
in de geschiedenis. 

 

 

 

 
Dit is het verhaal van mezelf, mijn ervaring en mijn gevoelens. 

Gewezen sergeant para-commando. 
 

Jemmy SIERENS -Fusilier-gevechtsbrancardier 11e CIE  
Luc CALLENS      - Boordoversten RECCE'S 11e CIE 
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Herdenking ”Ons Home” van 24 oktober 2014. 
 

Het bestuur van Regionale Leopoldsburg bedankt de leden en vrienden om hun  aanwezigheid op de 
”Herdenkingsplechtigheid” aan het Clubhuis en begraafplaats van de gemeente Leopoldsburg. 
Wij willen  niet alleen stilstaan bij het overlijden van 1Sgt Vandewyngaert en de meter en peter van onze club, 
maar ook bij het overlijden van al onze leden. 
Het is tot ons doorgedrongen dat er ieder jaar, leden van onze Regionale, ons ontvallen. Daarom willen wij toch 
even stilstaan bij de vergankelijkheid van ons leven. Kolonel Wolfs verwoordt dit steeds in zijn korte toespraak 
met woorden die tot zichzelf spreken. 
Deze herdenking begint meestal aan ons Home, met een kleine plechtigheid waarna wij ons naar de 
gemeentelijke begraafplaats begeven. Daar worden er bloemen gelegd op het graf van Bob, Stef en onze meter 
en peter. 
Na de plechtigheid wordt iedereen uitgenodigd, door de Regionale, om een lekkere kop koffie met gebak te 
nuttigen in het Home.  
Nogmaals dank aan de familie Vandewyngaert-Mondelaers en de familie Daemen-Diels en alle aanwezige leden 
en sympatisanten .  

 
Regionale Leopoldsburg 
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Jaarlijks clubfeest 13 december 2014. 

 
Met een goed gevoel zagen wij dat de inschrijvingen voor ons jaarlijks clubfeest aandikten. 
Op zaterdagvoormiddag spanden wij (een zestal) ons voor de kar en begonnen met de inrichting van de zaal. 
Deze was ons weer ter beschikking gesteld door de scouts van Leopoldsburg. Iedereen kent ondertussen wel  
”DE MAST” een zeer gezellige zaal in de Leopold III-laan. Er werden 65 personen verwacht en de indeling der 
tafels liep zeer vlotjes. Wij waren er terecht fier op. 
Rond 17.00uur kwamen de eerste gasten binnengestroomd en het was weer de een gezellig weerzien met de 
meesten van hen. Met een behoorlijk gevulde zaal konden wij het feest openen met de nodige plichtplegingen. 
”Het clublid van het jaar” was ditmaal Walter Clauw. onnodig te vertellen hoe dit kwam. Iedereen die regelmatig 
naar ons Home komt zal het wel weten. Walter staat er steeds en nooit met tegenzin. Proficiat Walter. 
Een volgend lid dat in de bloemetjes gezet werd was onze penningmeester, Jan Deckers, voor zijn 20 jaar dienst 
waarvan 15 jaar als beheerder van onze financiën. Hiervoor onze oprechte dank, Jan! 
En ”Last but not least ” kwam ons aller Jaak Daemen aan beurt. Jaak, ons oudste lid, ondertussen 90 jaar 
geworden werd met een drankenkorf geëerd. 
Ondertussen vervulde de feestzaal zich met de heerlijke aroma afkomstig uit de keuken. Wij werden bediend 
door 2 kelners die hun taak zeer goed volbrachten. De soep werd aan tafel opgediend en het hoofdmaal en 
dessert moesten wij zelf afhalen. Dus wie zich benadeeld voelde qua hoeveelheid had het aan zichzelf te danken. 
Voor de drank was er ook weer goed gezorgd, witte en rode wijn, biertje of frisdrank. Alles was er in overvloed. 
Dat er goed gesmuld werd hoorden men aan de ”STILTE” in de zaal. Geen geroezemoes, alleen maar smullen. 
Tussen het dessert en de koffie met gebak, was er een kleine tombola met zeer mooie prijzen. 
Eén iemand die wij zeker niet mogen vergeten te badanken is onze barman Johan. Dorst heeft wel niemand 
gehad! 
Rond elven verlieten de laatste gasten de zaal en hopelijk met een goed gevoel en met de intentie van ”TOT” 
volgend jaar. 
Marcel. 
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Wat raar om dit te schrijven als zijnde geen para   
 
2014 was een mooi jaar, maar zonder Bokkenrijders-Express ontbrak er toch een stukje. 
 
In de loop der jaren heb ik  al heel wat mensen ontmoet die een rode of  groene muts met trots 
mogen dragen. 
Dankzij enkele wonderjaren heb ik heel wat mensen diep in mijn hart gesloten, mensen die 
tijdens een weekend in augustus kwamen afzakken naar het mooie Limburg. 
Dit om samen de Bokkenrijders - Express van de regionale Leopoldsburg te beleven. 
20 jaar, 20 mooie jaren zijn er voorbij gegaan in een sneltempo waarvan ik met blijdschap kan 
zeggen er 10 te hebben beleefd!  
Heel wat proeven die je anders nooit doet waren voor een leek als ik en het jeneverbendeke een 
superfijne belevenis. 
Granaatwerpen, schieten, touwenparcours, vlotten bouwen, natte driehoeken, deathride’s vanuit 
kerktorens en andere hoge gebouwen, rappels, och, noem maar op, het was de ene belevenis na 
de andere. 
Vandaar dit berichtje. 
Van de aankomst op het terrein, de spaghetti en de hot-dogs, de bbq op zaterdag met een feest 
soms tot de vroege uurtjes tot het moeten afscheid nemen op zondag, altijd stond er een team 
klaar om U tegen te zeggen! Die mensen mochten nog eens extra bedankt worden voor alles wat 
wij toen mochten beleven. 
Ik herinner me René met zijn groepje, Walter aan de deathride, Vic en Rob op post, Joannes, 
Marcel die van begin tot einde paraat stond en iedereen achter de schermen… te veel om op te 
noemen. 
Lachen, kameraadschap, competitie, samen wegen zoeken, helpen, verschillende regionales met 
hun speciale figuurkes die we er elk jaar toch graag bij hadden, Cor, ik noem geen namen en ook 
Wouter bv niet. Fredje niet te evenaren en ook de Deberdtjes vergeet ik niet! 
Voor mezelf  was de 20ste Bokkenrijders- Express geen afscheid, maar een tot weerziens 
alstublieft! 
Marcel, mijn pa’ke, je hoort me nu wel komen,buiten een goede gezondheid voor één ieder heb 
ik toch een grote wens, nog eens een weekendje samen komen, dat wil toch ieder mens! 
 
Ik wens jullie allemaal een super 2015 
 
Kristel 
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Paasfeest 
 

Paasmaandag 6 april 2015 
 

Er is een mooie rondrit met het treintje of een wandeling op het 
militair terrein in de omgeving van ons Home. 

 
Koffietafel voor alle deelnemers en lekkere pannekoeken. 

 
Voor de kleintjes is er een Paasverrassing voorzien, enkel voor de 

aanwezige kinderen. 
 

Inschrijving voor 29 maart 2015. 
Kinderen gratis en de volwassenen betalen 7,50 € 

Koffie: gratis 
Andere dranken: betalen aan de normale prijs. 

 
Inschrijven bij Deckers Jan   Lijsterstraat 16   3940 Hechtel 

met vermelden van aantal kinderen en volwassenen.. 
Rekeningnummer: BE41 0682 2160 4510 

 
Wanneer: 6 april 2015 Paasmaandag vanaf 14.00 uur in ons Home. 
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Verslag van de Algemene Vergadering op 18 januari 2015. 

 
Begin: 10.10 uur. 
Aanwezig: 20 leden, is 30 % van de actieve leden. 
 
De secretaris opent de vergadering en wenst voor alle leden en hun familie een gezond en gelukkig jaar 
2015. Daarna geeft hij een kort overzicht van het afgelopen jaar. 
Dan geeft onze penningmeester, Jan Deckers, een overzicht van het kasgebeuren. De details konden, zoals 
ieder jaar, ingekeken worden na de vergadering. 
Kolonel Wolfs en Walter Steemans, vervanger van Jaak Daemen,  de rekeningcommissarissen gaven een 
goed rapport en alzo het groene licht over de werking van het kasgebeuren. 
 
Nieuwe bestuursleden; Daar er zich geen nieuwe kandidaten gemeld hadden werd het huidig bestuur, met 
handopsteken, herkozen. Iedereen blijft op zijn post. 
Dan werden er 2 nieuwe rekeningcommissarissen verkozen, Walter Steemans en Louis Hendriks. Als 
reserven Kolonel Wolfs en Leon Schalley. 
 
Flash: Er wordt gevraagd naar nieuwe artikels voor de Flash. Dus iedereen in de pen en schrijven maar. 
Zij die een leuke activiteit weten of hebben, gelieve dit aan het bestuur te laten weten. Misschien kunnen wij 
er aan deelnemen. 
Tijdens de activiteiten die zullen plaatsvinden zullen de prijzen in de bar aangepast worden. Dit om aan de 
onkosten te kunnen voldoen. De kalender verschijnt in Flash 45. 
 
Lidgelden: De lidgelden, van 2015, zullen tegen eind maart - begin april moeten betaald zijn anders worden 
er geen boekjes meer verstuurd en is men geen lid meer van de Regionale Leopoldsburg. 
 
De vergadering werd afgesloten met een lekkere soep ons klaargemaakt door onze sterrenkoks Rudy en 
Freddy. 
 
WIJ WENSE IEDEREEN NOG EEN MOOI JAAR TOE EN EEN PRETTIGE SAMENWERKING. 

 
 

 


