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Werkgroep Algemeen bestuur 

Squad Cdo : Corstjens Marcel : marcel.corstjens@proximus.be 

Squad Springen : Latet Henri 013/67.52.19 henri.latet@skynet.be 

Mag & Mat  : Hendriks Louis 0479/735582 

  Willems Johan 

Vaandrig : Clauw Walter 0472/735582 

  Simons Maurice 

Keuken : Lecocq Rudy 011/63.50.77 rudy.lecocq@telenet.be 

  Waterschoot Freddy 

Activiteiten : Boes François 

  Lemmens Vic 

  Schalley Leon    leon.schalley@telenet.be 

  Thijs René 

  Vanheel Willy willy.vanheel@gmail.com 

Lokaal : Clauw Walter 011/40.23.44 

News Flash Corstjens Marcel & Latet Rik 

Barman : Clauw Walter 0472/735582 
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Voorwoord  
 

 

 

 

Bakske vol met stro.  
Heel lang geleden voor de allereerste keer  

Dat had je moeten zien, ’t was verschrikkelijk slecht weer  

Lag hij daar te bibberen in een koude koeienstal  

In een kribbe met nen os en nen ezel, dat was al.  

(Urbanus)  

Onze beste wensen en zeker een goede gezondheid voor 2016 

 

Er zijn al enkele weken voorbij dat we mekaar het beste toe wensten  

en overwogen wat het voorbije jaar zoal gebracht had , wat goed is 

geweest, wat beter had gekund en wat wij voornemens zijn om te doen. 

In deze tijd van het jaar klinkt het als een cliché, maar het is goed dat 

de mens nog eens nadenkt over het “Hoe goed wij het wel hebben”. 

Vrienden, familie en een welstand die wij door de jaren heen 

opgebouwd hebben. Alles lijkt zo vanzelfsprekend.  

Tijd voor anderen is er bijna niet meer, door de snelheid die ons leven 

bepaalt. Laten wij alle kleine problemen, die ons leven beïnvloeden, 

aan de kant schuiven en onze goede voornemens eens werkelijk 

proberen waar te maken. Laat onze gedachten eens gaan naar hen die 

het met veel minder moeten stellen.   

Laat ons een klein beetje tijd, met onze vrienden, ten dienste staan voor 

hen die daar nood aan hebben. Wij als ex-Paracommando’s hebben 

mooie leuzen, te veel om op te noemen. Laat ons deze, gezamenlijk als 

lid van de “Vriendenkring” en naar onze eigen mogelijkheden, trachten 

waar te maken in 2016.  

Marcel 
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Niets vergeten !!! 

 

Lidgeld 2016 
 

Alleen op rekeningnummer: BE41 0682 2160 4510 

Vriendenkring Paracommando Regionale Leopoldsburg 

Lijsterstraat 16 3940 Hechtel 

Als mededeling "lidgeld 2016  naam & voornaam" 
 

 

Gelieve te storten VOOR 10 januari  2016 

              

 Lidgeld 2016 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. 

 

De leden die reeds hun lidgeld betaald hebben voor 2016 moeten niet reageren  

                                      Een N bij uw naam is niet betaald 

 
  
 

Volgende data vergaderingen voorzien voor het bestuur en werkgroepen : 
 

Februari Woensdag   24ste  om 19.30 uur 

April woensdag    27ste  om 19.30 uur 

Juni woensdag    23ste  om 19.30 uur 

Augustus woensdag    24ste  om 19.30 uur 

Oktober woensdag    26ste  om 19.30 uur 

December woensdag    07ste   om 19.30 uur 
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Paasmaandag 28 maart 2016 

Er is een mooie wandeling rond de kazerne van Leopoldsburg.(bij goed weer)  
 

Daarna is er een koffietafel voorzien voor alle deelnemers.& lekkere pannenkoeken.!!!!!!  
 

Voor de kinderen en kleinkinderen is er een Paasverrassing.  
 

Deze verrassing is alleen voor de aanwezige kinderen tot 12 jaar  
Inschrijven voor 21 maart  2016 

kinderen gratis, volwassenen 8 euro  
 

Koffie gratis.  
 

Alle andere dranken betalend  
 

rek.068-2216045-10  
Deckers Jan lijsterstraat 16 Mededeling: PASEN 2016 en aantal volw. en kinderen  

 
Wanneer : 28 maart Paasmaandag : Welk uur : 14.00 uur in ons Home 
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Verslag van een deelnemer aan de  algemene leden vergadering  17/1/2016 regionale  
Leopoldsburg 

Een warme oproep 
 

Heden woonde ik de Algemene Vergadering bij van de Vriendenclub  Para Commando te Leopoldsburg. 
Als lid van deze club en meerdere verenigingen, al dan niet verbonden aan het Para Commando wezen is het 
opvallend en spijtig dat de opkomst van leden ook hier dramatisch is. Het is een tendens dat leden van 
verenigingen het houden bij de betaling van de jaarlijkse bijdrage.  
Aanwezigheid op vergaderingen, het samen zijn of deelnemen aan events of zich ergens inzetten is precies een 
grote  opgave voor de meesten. Iedereen heeft wel ergens een reden hiervoor en ja het zal ook zo wel zijn.in deze 
tijd van snelheid, drukte en veel van alles. De vaststelling dat de doelgroep stilaan verdwijnt en de huidige actieve 
deelnemers niet meer van de jongste zijn, is er ook. 
Het huidig bestuur zoekt nieuwe mensen om deel uit te maken als lid of bestuurslid, liefst krachten die vooral jong 
van geest zijn. 
Het afschaffen van de dienstplicht destijds, maakt dat er weinig verjonging mogelijk is en ledenwerving moeilijker 
is.  Hoe lang is het geleden dat de laatste milicien in dienst kwam?  
Hoe oud zou deze vandaag zijn? 
De beroeps Para Commando’s actief of uit dienst hebben er wellicht  
geen boodschap aan om de vriendenkring activiteiten mee te beleven? 
Het internet biedt aan iedereen het onderhouden van een ‘elektronisch contact’ met ‘vrienden’ op bv Facebook en 
geeft met een klik alle mogelijke informatie die te verkrijgen is over eender  
welk voorwerp. Heeft men dan eerder nood aan ‘vrienden op afstand ‘?  Of communiceren ze liever via het 
“typen” van woorden ? Is men niet meer te vinden voor een oefening gelinkt aan het Pcdo leven? 
Is een wandeling, een zoektocht, een samenzijn niet meer gewenst?  
Of mag het niet van de partner?  
Is er nog behoefte om “echte contacten”  voor een babbel? 
Procentueel zijn de opkomsten en interesses laag in elke vereniging,  
mensen vinden het soms ‘moeten’ en willen niet gebonden zijn… 
En toch…Een praatje slaan met mekaar, in een groep gelijkgestemde kameraden, al dan niet met rijke ervaringen 
tijdens de dienstjaren …. Even verpozen en al dan niet zwaar opgeklopte verhalen aanhoren… Oude makkers 
ontmoeten, zelfs deze van buiten de provincie … Mannen die andere kennen en zo weer anderen, de RSM, de 
Kolonel of de CSM allen komen aan bod!Zelfs af en toe de zo geëerde rode of groene muts met kenteken terug 
dragen…Of eens in camou kledij op terrein zijn voor een schietoefening, wat touwenwerk, tactiek of wat dan 
ook… zonder “moeten” wat alles wat niet kan moet niet gedaan worden!  Alternatieven zijn er steeds. Of eens 
meestappen op de vele herdenkingen in afgesproken kledij? En als je niet mee wil of kan, als support , als 
vrijwilliger als vrienden onder elkaar voor een pintje en hapje….Ook de partners zijn welkom op veel events zodat 
er geen reden meer is om niet te komen…“Wie zijn vrouw heeft meegenomen is nooit te laat thuisgekomen!’…. 
Het kan toch niet zijn dat de spirit van weleer, de fierheid van toen, de bevestiging van prestaties… zomaar voor 
niets waren. Een opleiding als Para Commando draag je mee of je nu soldaat, BV, Onder- of Officier was, je hele 
leven lang,  waarom dan niet af en toe eens samenkomen in sectie, peloton…? 
In Limburg zijn er verschillende clubs samen te komen zonder verplichtingen en voor het plezier en om te 
genieten  
van dat wat vroeger “het van het” was en “nog steeds” is…. want Para Commando wordt je en blijf je in hart en 
ziel ! Ik ondergetekende, vertegenwoordig in deze The Pals (vertaald: de vrienden) die buiten alle officiële 
regionale clubs maandelijks samenkomt. Iedereen bij ons is ergens bij een erkende club aangesloten. Gewoon fijn 
samen zijn en informeren over de agenda’s van  diverse vriendenclubs. Tevens werken we samen op evenementen 
georganiseerd door ANPCV clubs (bv Bokkerijder). 
Graag nodig ik ieder (oud) Para Commando, ongeacht zijn rang uit om eens tot bij ons te komen voor meer info 
over het clubleven. Elke 2de woensdag van de maand 19.30hr in een mooi ingericht lokaal te Houthalen op 1 
minuut van de afrit Hengelhoef ( Korhoenstraat/ pleintje). 
Omdat je dit kan lezen ben je lid bij de regionale ANPCV Leopoldsburg en kan je ook even afzakken naar Home 
:"1Sgt Stef Vandewyngaert” open op zondag van 09:00uur tot 13:00uur. 
voor info. ook via webside : www.anpcvleopoldsburg.be 
Steeds welkom , kom gewoon eens af  
                               Collegiale groeten, 
    Marc Steegmans  
    Veteraan Kpl-RP 3 Para 
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Twee dagen  voor kerstmis 1965 werden de 
onheilstijdingen bekent gemaakt : Zwartberg 
moet dicht. De verslagenheid was groot onder 
de 4500 mijnwerkers en bedienden . 
Niemand lijkt te bedgrijpen waarom deze 
meest moderne steenkoolmijn niet meer op 
de steun van Brussel kon rekenen. 
De sfeer wordt al maar grimmiger naarmate 1 
februari nadert, dag waarop de eerste 
opzegdata zou ingaan. 
Op donderdag 27 januari blokletterde het 
Belang van Limburg dat 230 bediende en 160 
mijnwerkers in vooropzeg geplaatst zijn "hoe 
nu de reactie zal zijn in Zwartberg moet 
worden afgewacht ," besluit onze toenmalige 
collega  zijn relaas. Zaterdag vinden de eerste 
serieuze rellen plaats.  
 

 
 
 

Militanten van de Vlaamse Volksbeweging willen samen met 
de mijnwerkers en hun gezinnen in Hasselt eten gaan 
inzamelen voor de stakers, maar het stadsbestuur verbied dat . 
Aan de Brug over het Albertkanaal komt het tot en treffen met 
de Rijkswacht, waarbij een kind ernstig gewond raakt. 
Ochtend op de brug in Zwartberg , er trekken mijnwerkers in 
groep naar Winterslag om Collega's daar tot staken op te 
roepen. Wanneer de stakers er in slagen een Rijkswacht 
cordon te doorbreken wordt er met scherp geschoten. Een 
mijnwerker geraakt levensgevaarlijk gewond.  In de namiddag 
trekken de mijnwerkers met het zelfde doel naar  Waterschei . 
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 Het aanwezige Rijkswachtpeloton gebruikt 
traangas en kogels . De 27 jarige Jan tos , een 
mijnwerker van Hongaarse afkomst , wordt 
dodelijk in de rug getroffen. pas vele jaren 
later , in 1990 , oordeelde de rechtbank dat de 
rijkswachter gaan schuld het aan de dood van 
Latos. 

 
 
Valére Scelp , een 23 jarige jongeman uit de 
buurt, krijgt tijdens de nachtelijke incidenten 
in Waterschei een traangas granaat tegen zijn 
hoofd , hij werd een café binnen gedragen , 
maar alle hulp kwam te laat.

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
. 
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Op dinsdag morgen hebben de Para's van Schaffen ( 1 Para Diest) en Flawinne alle strategische plaatsen 
ingenomen en het werd hierna rustiger maar in Opglabeek waren er nog rellen. Begin 1966 was het in de 
Limburgse mijnstreek inderdaad continue onrustig , de mijnsluitingen stonden voor de deur ! Stakingen 
volgden elkaar snel op en te Zwartberg waren de stakers op het terrein van de mijn doorgedrongen en hadden 
er de transportbanden van de mijn terrils doorgesneden. De Rijkswacht kon de veiligheid niet meer  binnen en 
buiten het mijnterritorium garanderen en had de hulp van het leger gevraagd. 
 

 
Wie waren de meest geschikte en dichtst 
bijgelegen troepen? Juist het 1 Para uit Diest. 
Terwijl de Rijkswacht hun job deden buiten de 
mijnsite, werden wij ingezet om binnen het mijn 
terrein te waken. De  21 cie en  het  1 Peloton 
onder leiding van schef Vandevijver werden in 
Waterschei geplaatst om de  site van de mijn te 
beschermen . Tijdens deze operatie die 4 of 5  
dagen heeft geduurd, beperkte onze interventie 
zich tot 1 tussenkomst. De sfeer met de 
mijnwerkers was heel goed juist de taal van de 
vele buitenlandse mijnwerkers was soms een 
probleem. Ook voor vele Para's van onze 
eenheid was het geen gemakkelijke opdracht om 
dat velen van hun  familieleden onder de 
stakende mijnwerkers  hadden. Een groep 
stakende mijnwerkers probeerden langs 'onze' 
poort binnen te dringen. Enkele 
traangasgranaten deed hen echter van mening 
veranderen , maar ... die namiddag was het 
windstil en het gevolg daarvan was  dat wij 
verplicht waren anderhalf uur met onze 
gasmaskers op te lopen terwijl er van stakende 
mijnwerkers geen spoor meer te bekennen viel.  
En zo eindigde onze opdracht rimpelloos 
zonder el te erge escalaties 
 Wanneer de regering woensdagavond laat 
weten dat Zwartberg pas wordt gesloten als de 
tewerkstelling zou verzekerd zijn van de 
afgedankte  mijnwerkers, keert de rust weer. Op 
maandag 7 februari is de staking voorbij en in 
de periode tot de sluiting (oktober) vinden de 
meeste mijnwerkers een job in de andere mijnen 
en bij Ford-Genk en Phillips Hasselt. 
Dit  was het begin van het einde van onze 
mijnwerkers activiteiten in de Limburg. 
 
François Boes 21 Cie  1 peloton 
 
 
Bron belang van Limburg & foto's Canvas   
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Tijdens de nacht heeft de vijand in alle stilte de stellingen 
voor Winschoten, en ook de stad verlaten. 
Van Blijham tot aan de stad worden de Assault Troops 
vervoerd.  
 
Luitenant J. Ghys neemt enkele mannen van de Eerste 
Sectie op in zijn jeep. De brug voor de stad is licht 
beschadigd. Ghys verwijdert een plank waarop drie mijnen 
zijn bevestigd, en laat de brug bewaken. 
 
De zuidelijke toegang tot de stad is een groot plein. 

Meerdere straten komen er op uit.  
 

Ch. Vyt in zijn jeep wacht ons op.: “Zeg de mensen terug 
te keren naar huis, want hier kan geschoten worden”. 
Een jonge man die me in moeilijk Engels verwelkomt, is 
zeer verwonderd als ik hem dat in het Nederlands toeroep. 
 
De Eerste Sectie van Assault Troop B moet rechts een 
brede straat bewaken. De Tweede Sectie een straat in het 
midden. Een vooruitspringend huis in de linkse rij vormt 
een uitstekende positie voor mijn Bren.  
We waken !  
 
Ergens rechts van ons vallen enkele schoten. Zou het toch 
nog tot straatgevechten kunnen komen ? 

 
In onze straat is het doodstil. Niemand lijkt zich op straat te wagen. Is dat een slecht voorteken ?Enkele huizen 
verder, aan de overzijde van de straat, gaat heel langzaam een deur open ! Is het een vijand die een granaat wil 
werpen ? Mijn vinger spant zich om de trekker ….  
Een oud moedertje, onbewust van enig gevaar, komt naar buiten. Ze komt naar ons toe met een bord warme 
pannenkoeken : “Jullie zullen wel trek hebben” vraagt ze me bezorgd. Verwonderd lijkt ze me niet als die 
“Engelse” soldaten haar bedanken in het Nederlands. 
 
          Jaak Daemen 
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Luitenant Generaal Segers vertelde 
later: 

 
“Ondanks ons roepen om voorzichtig 
binnen te blijven, komt het oude 
vrouwtje naar ons toe met een bord 
warme pannenkoeken. Wij kregen er de 
tranen van in de ogen. Sindsdien geloof 
ik in de vriendschap van mensen,  maar 
ook in hun gebrek aan logisch denken.”. 

Bevrijding in vogelvlucht 

In de zomer van 1944 krijgen de 
geallieerden na D-day vaste voet in 
West-Europa waarna de Duitsers snel 
uit Frankrijk en België worden gejaagd. 
In september worden de eerste 
Nederlandse steden bevrijd. Maar de 
geallieerden raken buiten adem. Hun 
voorraden raken op. Terwijl ze krachten 
verzamelen voor een laatste offensief, 
tuigen de Duitsers hun legers weer op. 

Market Garden, de race om de bruggen in zuid-oost Nederland, wordt een Duitse overwinning. De geallieerde 
bevrijders moeten weer pas op de plaats maken. Na de bevrijding van Brabant en Limburg deelt het front 
Nederland in tweeën. De bevrijding van Zeeland en de Scheldemonding betekent dat de bevrijders hun legers 
weer kunnen bevoorraden. Terwijl het Duitse Ardennenoffensief voor de Amerikaanse bevrijders een tegenslag 
is, beleeft Nederland boven de grote rivieren, dat nog altijd bezet is, een lange, koude hongerwinter. 

In februari komt de geallieerde bevrijdingsmachine weer tot leven. De geallieerden trekken de Rijn over en 
rukken in Duitsland op. Met de ontdekking van de concentratiekampen wordt het ware gezicht van het Nazi-
regime aan de wereld getoond. Terwijl in Duitsland de laatste slagen woeden, bevrijden Canadezen de rest van 
Nederland. 

Op 8 mei 1945 geven de Duitsers zich over. Europa is bevrijd. 
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De missie is heilig, je voert uit, tijdens operaties met gevaar voor je leven. (zesde artikel uit de erecode van het 
Vreemdelingenlegioen. Sergeant-chef Vormezele heeft zijn missie in Mali tot het einde toe uitgevoerd……Zijn 

einde…       De 33 jarige Vormezele is de tweede Franse en 
eigenlijk ook de eerste Belgische militair die het leven liet tijdens 
de interventie van de Franse troepen in het noorden van Mali. 
Althans volgens de Franse president Hollande. Harold “Harry” 
Vormezele is geboren in Brasschaat bij Antwerpen en draagt 
sinds 2010 een dubbele nationaliteit. Als 19 jarige liet hij zich in 
1999  inlijven bij het Vreemdelingenlegioen. Veertien jaar lang 
heeft hij Frankrijk gediend. Op 19 februari 2013 om 11.00 uur 
verloor vader Eric Vormezele zijn zoon tijdens operatie Serval.  
Hij werd dodelijk getroffen in  intensieve gevechten  met 
verschillende islamitische groeperingen in het Adrar-massief, op 

zo 50 kilometer van Tessalit, in Noord-Mali. Hij en zijn collega’s werden aangevallen tijdens een 
verkenningsmissie.” Mijn zoon was de leider van de 
patrouille. Ze moesten hem  hebben”, zegt zijn vader. Het 
gevecht duurde urenlang, er vielen twintig doden bij de 
islamieten. Normaal had Harold daar niet hoeven te zijn. 
De dokter van het Franse Legioen had hem immers 
arbeidsongeschikt verklaard, nadat hij eind vorig jaar 
gewond raakte bij een parachutesprong in het Franse  Pau. 
Zijn been was zwaar gekneusd. Sindsdien revalideerde hij 
bij zijn ouders in Brasschaat. Toen hij begin februari 
hoorde dat zijn regiment opgeroepen werd voor een 
missie in Mali, gooide hij letterlijk zijn krukken aan de 
kant. Hij zei;” ik moet daar zijn voor mijn kameraden”. 
Hij is meteen  op de trein richting Parijs gesprongen want 
hij moest binnen de 24 uur op Corsica staan om te 
vertrekken. Ook zijn vader, kolonel op rust, twijfelde niet:” Je hebt gelijk dat je gaat”.  Het waren de laatste 
woorden die ze zouden wisselen. Harold kende de gevaren van zijn baan.         Nooit had hij gedacht levend 
terug te komen uit Afghanistan. Twee jaar geleden verloor hij immers zijn beste vriend in Afghanistan. Dat viel 
hem bijzonder zwaar. Het leger was immers zijn leven.       Hij was trots op wat hij deed en tevens overtuigd van 
het nut van de zending. Hij bereide zich op alles voor. Hij had een testament opgemaakt en zijn makkers 
instructies gegeven als hem iets zou overkomen. 
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Harold was een Parachutist bij 
een eliteregiment 2REP, geen 
tamme koorknapen.  Als het 
vreemdelingenlegioen bekend 
staat voor een ijzeren 
discipline, moed en een zware 
fysieke training, dan geldt dat 
dubbel zo hard voor het 
keurkorps van parachutisten 
die gestationeerd zijn in kamp 
Raffali op Corsica. Vormezele 
maakte ook deel uit van het 
Groupement Commando  

Parachutiste (GCP), een special forces eenheid van het Franse leger. Het multinationale elite-team wordt 
wereldwijd ingezet voor de meest risicovolle operaties. Het GCP werkt met kleine groepjes commando’s net 
achter de frontlinie. Ze worden altijd blootgesteld aan de grootste gevaren op de meest hectische plaatsen. Maar 
het is dan ook de meest elitaire eenheid. Zelfs de Navy Seals die de raid op Osama Bin Laden uitvoerden, kijken 
naar hen op. Vormezele was al meermaals  onderscheiden en diende onder meer in Bosnië-Herzegovina, Djibouti, 

Ivoorkust, de Centraal-
Afrikaanse Republiek en 
drie maal Afghanistan. Op 
28 januari sprong hij op 
Timboektoe, een sprong 
bij nacht op lage hoogte. 
De onderofficier was 
gescheiden en had geen 
kinderen. Zijn twee oudere 
broers Frédéric en 
Alexander vertrokken 
samen met hun ouders 
naar Frankrijk. Een eerst 
ceremonie was in Parijs, 

dan op zijn basis op Corsica en zijn laatste rustplaats op het kerkhof van Maria-ter-heide in Brasschaat, dicht bij 
zijn familie. De erehaag op zijn laatste rustplaats werd gevormd door zijn elite-team.                                                                                                           
Tekst   (de Standaard)  
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Zaterdagavond 17.00 uur Een mooie en goed verwarmde feestzaal "De Mast" nodigde onze gasten uit 
op een fijne en gezellige avond . Wij waren met 70 deelnemers die ingeschreven waren voor de 
afsluiter van het afgelopen jaar. 
De zaal was gezellig ingekleed en de traiteur was reeds druk in de weer om alles op tijd in gereedheid te 
krijgen. Jan en Jean  bedankte alle medewerkers voor hun inzet om alles op zijn plaats te krijgen . 
Kolonel Wolfs gaf het goede voorbeeld om het  buffet te openen. Er was voor iedereen meer 
dan voldoende.  Met een heerlijke diner en een fijne babbel werden plannen werden gesmeed voor het 
jaar 2016  en wensen voor een goede gezondheid werden uitgewisseld. 
Tevens hopen wij toch weer op een fijn en actief 2016. 
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De uitstap zal doorgaan op een weekdag in Juni 
(Beschikbaarheid  van de bus)  

Uiterste datum om in te schrijven is 31 april 2016  
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  Paasmaandag 28 maart 2016  
-- 

Opendeur Leopoldsburg  
Zondag 29 mei 

met onze medewerking  

 -- 

 
In de maand  juni  

 
- 

 

 

zaterdag 03 september 2016 
Algemeen verloop : 
Vanaf 0930 Hrs : Samenkomst Jan Melsenspark Te Meeuwen ( kerk) 
          1000 Hrs : Plechtigheid en bloemneerlegging aan de gedenksteen Sgt MELSENS 
          1030 Hrs : Verplaatsing met eigen voertuig naar Peer (‘t Poorthof) 
          1100 Hrs : Per bus naar kerkhof Peer , bloemneerlegging aan het graf Lt LIMBOSCH 
          1115 Hrs : Verplaatsing met bus naar Caliban steen, hulde en bloemneerlegging 
          1145 Hrs : Verplaatsing per bus naar Peer ‘ t Poorthuis  
                            Aansluitend ontvangst door het gemeentebestuur van Peer 

 
- 

 
30 oktober 2016. om 10.00uur in ons Home 

- 
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