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Naar aanleiding van ons 25 jarig bestaan hier een kleine bloemlezing van de historiek van onze 

vereniging, 

Vooreerst was er de oprichting van onze Para Commando vriendenkring  door enkele mensen van wie er 

een genoemd mag worden , onze eerste voorzitter Richard Beckers hij was de drijvende kracht achter de 

oprichting van onze club. 

Onze eerste stek was op de Kiefhoek in Eksel bij de Wiet, deze locatie was een ontmoetingsplaats op 

woensdag  daar ontstond ook onze eerste Bokkenrijders Express in het eerste jaar 1992-1993. 

Vervolgens verhuisden wij naar de taverne Trapkens bij Jef Vanlimbergen. de volgende verhuis was naar 

Overpelt, F.Thoelen (ex Para-Commando) en lid Hij was eigenaar van een vervallen pand dat aan 

restauratie toe was. 

Hier zouden wij onze beste krachten en ons geld ( van de club) besteden om een home voor het leven te 

creëren. 

Deze periode was er een van felle groei en veel activiteiten, maar door omstandigheden waren wij voor de 

derde keer (goede keer ?) verplicht om uit te zien naar een Home voor onze vereniging. 

Wij besloten om in de richting van leopoldsburg te verhuizen wat centraler gelegen was. 

Wij vonden een huisje(tweewoonst) dat van de 19de eeuw dateerde. 

Na bezichtiging trokken wij wel onze wenkbrauwen op,  Maar door zijn inzet( werkte aanstekelijk) van 

onze Kolonel besloten wij dit pand om te bouwen tot hetgeen vandaag te bezichtigen is. 

Ik wil ook wel even stilstaan en denken aan de vele leden die ons in de jaren zijn ontvallen, wij zullen 

deze nooit vergeten daar wij elk jaar de laatste week van oktober een plechtigheid organiseren voor alle 

overleden leden. 

Wij denken met veel vreugde aan de fijne momenten die onze vereniging ons gebracht heeft, 

Wintertocht, tochten, en vooral de fijne feesten die wij altijd hebben mogen en kunnen organiseren met 

voor al ons Parade paartje "DE BOKKENRIJDERS EXPRESS". 

 



Nu in 2018 zullen wij enkele activiteiten organiseren in de sfeer van ons 25 jarig bestaan. 

Wij gaan op verassings reis iiiii in juni. Alle gegevens zijn te vinden op ons info bord in ons home, maar 

geen wanhoop deze zomer zullen indien Jullie het wensen enkele activiteiten georganiseerd worden 

voor alle leden die nog wat willen ondernemen. 

Ook ons clubfeest in december zal in het teken staan van ons 25 jarig bestaan. 

Spijtig is het dat wij in onzekerheid leven betreffend ons verblijf in ons Home. 

Er worden door ons alternatieven uitgewerkt indien wij ons pand definitief zouden moeten verlaten. 

Verdere gegevens zijn te bekomen in ons Home op zondag van 9:0 uur tot 13:00 uur 

Maar we doen voort !!!!!!!! 

Marcel 

 

Onze activiteiten , 
2 april Paasfeest. 

6 juni verassing reis 

? sportieve activiteit 

? september Herdenking Peer meeuwen 

28 oktober Herdenking in het Home 

22 december clubfeest. 

Alle gegevens zijn te gepaste tijd te vinden op ons infobord in het Home of www.anpcvleopoldsburg.be 

 

Activiteiten nationaal : 

Sprong dagen in 2018 

Vrijdag 18 mei 2018  en grond training - Reserve vrijdag 21 september 2018 

 Vrijdag 22 juni 2018 - reserve vrijdag 12 oktober 2018 

Klimdag in 2018 
                                                                        

  Donderdag 31 mei 1ste klimdag              

  Donderdag 27 september 2de klimdag      

Nationale algemene vergadering in Heverlee op vrijdag 16 maart 2018 
zie Paracommando januari Nr. 123 : inschrijven in ons Home. 

 

Uit de oude doos, 

 
         

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


