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Beste Leden, 

Als men s'morgens buiten kijk zien we dat in de natuur  de herfstkleuren weer verschijnen  Zo 

ook loopt ons programma zoals een kalender die al maar dunner wordt. 

Deze zomer was weer een actieve tijd voor verschillende activiteiten. 

De volgende activiteiten zijn de revue gepasseerd, 

 

Nationale vergadering 2017 op 31 maart in Kasteel van Beloeil  

Met het voltallige bestuur waren wij aanwezig in het sfeevolle en mooie kasteel van Beloeil 

met zijn mooie tuin waar er een demo werd gegeven door de SPECIAL FORCES GROUP. 

 
 

Onze jaarlijks paasfeest was weer een fijne samenkomst  met een dertigtal personen 

genoten wij van een heerlijke koffie tafel, spijtig de kinderen,kleinkinderen waren minimaal 

aanwezig. 

 
Red Bean - Kolwezi 27 mei 2017 Oostende 
Met een 12 tal personen hebben wij deelgenomen aan deze herdenking, mooie weer en heel veel volk 

(vlootdagen) en een Lekkere BBQ waren de ingrediënten om een mooie dag te beleven bij ANPCV  

Oostende. 

 
 

 



Melsens-Limbosch 2 september 2017 Peer & Meeuwen 

Fragmenten uit de toespraak van Kol.b.d. Wolfs André in Meeuwen 

 

2017 is een bijzonder jaar in de geschiedenis van de Para – Commando eenheden.  75 jaar terug 

(1942) werden de Parachutisten SAS en de Commando’s opgericht in het VK .70 jaar geleden 

(1947) ontstonden de opleidingscentra Schaffen en Marche – les-Dames en 50 jaar zijn er 

voorbij sinds  de oprichting van de ANPCV. 

Maar 2017 is ook het jaar waarin, 73 jaar geleden,  de eerste tekenen van de bevrijding zich 

aankondigden voor Peer en Meeuwen - Gruitrode.   

In de nacht van 05 september 1944 werden 25 Belgische SAS parachutisten gedropt  in de 

omgeving van Linde . De operatie “ Caliban” ging van start . De opdracht bestond erin 

inlichtingen in te winnen en hinderlagen op te zetten tegen de Duitse troepen die in volle 

terugtocht waren. 

Geholpen door plaatselijke verzetslui begon de bevrijding van Peer en Meeuwen- Gruitrode na 

4 jaar bezetting door de nazi’s. Tijdens deze operatie sneuvelden twee SAS parachutisten, 

Luitenant Freddy Limbosch en Sergeant Jan Melsens, respectievelijk op 8 september en op 10 

september op het grondgebied van Peer en Meeuwen-Gruitrode. 

 

Fragmenten uit de toespraak van Marc Daemen  in Peer 

De enige en laatste maar misschien wel de belangrijkste dropping in Vlaanderen is die met de 

naam Caliban. 

In de nacht van 5-6  september worden 14 man van de sectie van Limbosch en 10 man van de 

sectie van Ghys hier in Limburg gedropt. Hun taak was zeer belangrijk. De vijand had zich achter 

het Albertkanaal in verdediging gebracht. De geallieerden moesten weten welke troepensterkte 

er was en of de Duitsers op de vlucht waren. 

 

Op 10 september 1944 zal Melsens sneuvelen toen zijn sectie op een vijandelijke batterij stootte. 

Melsens zal vechten tot de laatste kogel. Maar de vijand kiest het hazenpad… 

Kolonel Blondeel vatte het op zijn manier samen: ik citeer 

De operaties achter de vijandelijke linies in F, B en NL, de verkenningsoperaties in de Ardennen, 

de operaties bij de bevrijding van NL en D en de “counter-intelligence”-operaties in D hebben 

ervoor gezorgd dat de Belgische SAS-ers: 

 De eerste Belgische soldaten zijn die hebben deelgenomen aan de bevrijding van 

Frankrijk 

 De eerste geallieerde soldaten zijn die het bezette grondgebied van België zijn 

binnengedrongen 

 De eerste geallieerde soldaten zijn die achter de Siegfriedlinie zijn geland . 
 

 

 



Mijn vader Jaak Daemen, tevens initiatiefnemer van de Caliban Herdenking, 

omschreef de missie van onze SAS-ers als volgt: 

“Pelgrims voor vrijheid en vrede”. 

 

Het staat voor altijd gebeiteld op de herdenkingsplaat van de gesneuvelde  Sas-ers J. WATHELET  en D. 

DEVIGNEZ in Finsterwolde – Nederland. 

 

 

 

 

 



 

Aankomende activiteiten , 

Herdenking Ongeval Detmold 1963 in Schaffen op 27 oktober 2017 

 

Herdenking  1sgt. Stef vandewyngaert naamgever aan ons Home 

en de Peter en Meter van ons vaandel  op 29 oktober 2017 

 

De herdenking zal doorgaan op zondag 29 oktover in ons Home en op de 

begraafplaats in Leopoldsburg 

om 10.00 uur plechtigheid aan ons Home 

om 10.30 uur op de begraafplaats in leopoldsburg 

om 11.00 koffie en een stukje taart in ons Home . 

- 

Ons clubfeest zal doorgaan op zaterdag 16 december 2017 

 

Verdere gegevens volgen later 

 

Marcel Corstjens  : marcel.corstjens@proximus.be  : www.anpcvleopoldsburg.be 


