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Beste Leden, 

 

Voor onze  regionalen loopt het jaar teneinde,met de verwachtingen aan vele veranderingen zoals in de 

wereld politiek, ten goede of ten slechte. 

Wij mogen voor volgende jaren veel hoop koesteren dat wij gespaard zullen blijven van de vele 

veranderingen die overal op stapel staan. 

Met een fijn gevoel sluiten wij het jaar 2017 af  met ons jaarlijks clubfeest.  

Ik zou met enkele krachtige Paracommando leuzen kunnen afsluiten en toch vind ik dit gedicht heel van 

toe passing voor onze Paracommando spirit en hopelijk kunnen wij dat door trekken in ons dagelijks 

leven. 

 

Al had ik maar één hand 

dan trok ik nog van land naar land 

en met slechts één been 

sprong ik nog over een muur van steen 

maar wat ik niet kan missen 

zijn mijn lippen liefste 

om bij mijn terugkeer jou te kussen 

Gedichtbundel, Teer Broos Ademloos 

Geschreven door Hannelore Hauser. 

 

Ik wens U en ook je Familie mooie feestdagen toe een vooral een goede gezondheid en veel hoop voor de 

toekomst. 

Het bestuur. 

 

 

 

 



Statutaire verkiezingen Vriendenkring 

Regionale Leopoldsburg verkiezingen 2018: 

 

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 14 januari 2018  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 14 december 2017  ( minstens één  maand voor de 

A. V. ) ingestuurd te worden. 

De namen van de kandidaten zullen uitgehangen worden in ons home vanaf  20 december 

2017  of  Info bij de secretaris tel: 0478633789   ofwel via E-mail: 

marcel.corstjens@proximus.be 

 

De verkiezing  heeft dan plaats op zondag 14 januari 2018 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 14 januari 2018   verkozen wordt  start vanaf 1 februari 2018  mijn functie. 

Datum en handtekening. 

 

Bij gebrek aan kandidaten blijft het huidige bestuur voor 2018 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 2018 

         Uitstap,activiteiten enz. 

Indien er vragen en suggesties zouden zijn moeten deze zeker 14 dagen VOOR de 

vergadering op het secretariaat ingediend geworden. 

Aanwezigheid gewenst!! 

Het bestuur 
 

 



 

 

Parochiezaal Strooiendorp  Rode Kruisstraat 2, 3970 Leopoldsburg 
 

 

 

         Dat zal doorgaan op 16 december 2017  

Van 17:00 uur tot 23:00 uur 

Alle dranken inbegrepen :   Kostprijs : 30,00 €. 

Inschrijven vóór 1  december 2017       Storting = ingeschreven 

Storten op reknr. BE41 0682 21604510     tel 011 /64 63 99 - GSM   0478633789 (Marcel) 

Vriendenkring Para Commande Reg. Leopoldsburg 

Mededeling: clubfeest, aantal  personen uw naam 
Lijsterstraat 16     3940 Hechtel - Eksel 

 

 



Voorbije activiteiten . 

Herdenking van Detmold in schaffen  27 oktober 2017 

“26 juni 1963 was een zwarte dag in de geschiedenis van de paracommando’s” “54 jaar geleden werd een 

vliegtuig van de Belgische luchtmacht tijdens een oefening boven het Duitse Sennelager getroffen door een Brits 

mortiervuur. Het vliegtuig stortte neer in Detmold. De vijf bemanningsleden en 33 van de 42 paracommando’s 

overleefden het niet. 

 

Jaarlijkse herdenking Stefan Vandewyngaert overleden als para 10 maart 1993 in Kismayo Somalia en 

beste vriend van Vic. Herdenking Bob Vandewyngaert (papa van Stefan) peter van de vriendenkring 

Paracommando regionale  Leopoldsburg en Mevr. Diels meter van de vriendenkring echtgenoot van 

Jaak Daemen (oudste SAS). 

 

 

 

 

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

 


