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Geachte leden, 

Bij het ontvangen van deze Flash zijn we al in vakantie modus, en staan onze gedachten al bij het 
mooie strand met mooie en vooral jongeren vrouwen en mannen, ook zullen we weten of het 
Belgische elftal het al wat verder heeft geschopt, met al deze gebeurtenissen zouden we de realiteit 
verliezen, en denken niet meer na wat er zich in de wereld afspeelt, het gepalaver van de bevoegde 
diensten en al wat daar rond hangt ,voor deze mensen is het ver van mijn bed schouw hoe de 
gewone man zich soms in alle bochten moet kronkelen om  zijn gezin het nodige te geven dat door 
onze consumptie maatschappij ons opgedrongen wordt. 

Daarom is onze vriendschap die ontstaan is bij onze legerdienst en vervolgens in de regionale zo 
intens, laten wij dat koesteren in ons verder leven. 

Laat ons ook even stilstaan bij de leden die door omstandigheden niet meer aanwezig kunnen zijn 
bij onze samen komsten, ik denk vooral aan de echtgenote van onze penningmeester Jan Deckers 
die onlangs op 73 jarige leeftijd is overleden Lisette is jaren lang samen met onze vrouwen de 
drijvende kracht geweest in de keuken bij elke activiteit die wij organiseerde,  alsook onze voorzitter 
Jean Bouts die ernstig ziek is geworden en hopelijk vlug weer onze rangen kan vervoegen, wij leven 
me hem mee en wensen Jean een vlug herstel toe. 

Het is niet allemaal kommer en kwel, onze clubreis voor onze 25ste verjaardag te vieren (die een 
onbekende bestemming had voor de deelnemers ) is voor de deelnemers een fijne reis geworden. 
(Zie verslag verder.) 

Ook onze komende activiteiten zullen wij samen met de leden laten door gaan in de sfeer van ons 
25 jaar bestaan. 

Ik wens Jullie een fijn verlof toe, maar hoop ook dat je de vereniging niet uit het oog zult verliezen. 

Marcel 
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              Wij eerbiedigen uw persoonlijke gegevens 

Geachte leden, 

De 25 mei 2018 is de inwerkingtreding datum van de nieuwe Europese privacyregeling  -“ General Data Protection Regulation” 
(GPDR) . Deze regeling heeft als doel  beter de persoonlijke gegevens van de Europese burgers te beschermen. 

De Amicale Nationale Para-Commando Vriendenkring VZW (ANPCV) treft serieus deze nieuwe maatregelen aan.  Wanneer 
u lid van ANPCV wordt zijn uw persoonlijke toetredingsinformaties (naam, voornaam, adres, n° tel., email…) in de leden lijst 
van uw regionale hernomen.  De regionalen delen ze mee aan de nationaal.  Deze gegevens worden op dit niveau gebruikt om 
de leden te beheren, de post (tijdschriften) te verzenden, lijsten voor Defensie op te stellen (jaarlijks dossier voor de steun van 
de patriottische verenigingen door Defensie),  toegang tot de militaire kwartiers, deelname aan de nationale defile ,  bepaalde 
plechtigheden,  registratie in het Belgische Staatsblad van de bestuurders  enz ) 

ANPCV verbindt zich ertoe om u mede te delen in alle transparantie wat het gebruik van deze persoonlijke gegevens betreft  
en die te raadplegen zijn in uw regionale  waar  wij bevestigen dat zij eveneens vertrouwelijk  blijven,  overeenkomstig met de 
regeling  die daaromtrent door het uitvoerende comité wordt vastgesteld. 

Als u het wenselijk acht  dat uw gegevens worden herzien of uitgewist worden , ( in dit geval niet meer lid zijn)  verwittigt uw 
regionale zo snel mogelijk. 

 

 
 
                                                                  Elk  mensenleven is eindig 

Sterven is verder leven 
in de gedachten van anderen. 

 
 

Wij wensen Jan , de kinderen en kleinkinderen veel 
sterkte toe in deze moeilijke dagen, het Bestuur 

Regionale Vriendenkring Paracommando     
Leopoldsburg. 

                                                        

Zoals eerder vermeld is onze voorzitter Jean Bouts ernstig ziek, indien je wenst kan je hem  even bellen : Tel 
011733502   

 

 



 

 De verassing voor de deelnemers “ 22 personen” was een  City trip naar Keulen. Met een fijn gezelschap  en 
geflankeerd door een heerlijk warm zonnetje, pf pf pf. 

Ons programma was: 

Panorama boot tocht op de Rijn. 
City tour in Keulen met openbus. 
Dinner : Restaurant Gaffel am Dom GmbH, een typische Duits restaurant. 

Enkele mooie reacties. 

 Erik Maegh voor herhaling vatbaar (binnen 25jaar misschien ???) zeer mooie dag Marcel.  
       Lea Theunis Voor herhaling vatbaar met een nieuwe verrassing. 

 Patrick Vandewyngaert en dan de Duitse maaltijd om vingers van af te likken. 

 

 

 



 

De algemene vergadering gin door in het kwartier Cdt. De Hemptinne te Heverlee. 

Dit jaar was voor onze regionale wel een speciale vergadering er werden namelijk  5 medailles van verdiensten 
uitgereikt waarvan 3 gouden en twee zilveren. Deze personen zijn : Clauw Walter, Boes Francois,                  
Hendrikx Ludovicus,Deckers Jan en Corstjens Marcel. 

  

Dank U mannen voor Jullie jarenlange inzet. 

Op zaterdag  1 SEPTEMBER 2018 
Organiseren wij een kompas en oriëntaties oefening, in de avond is er een BBQ voorzien voor al onze leden en 

deelnemers aan deze oefening.          Alle leden zijn welkom. Voor de leden vanaf 17:00 uur 

 

Vergeet ook niet 8 september !!!!!!! herdenking van Melsens-Limbosch in Peer-Meeuwen gegevens 
volgen nog op onze web-side of in ons Home. 

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


