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Nieuws Flash 

06                      01/10/2018 

Beste Leden 

Op 15 december sluiten wij de feestelijkheden van ons 25 jarig 
bestaan af met een heerlijke maaltijd op ons jaarlijks clubfeest. 

Ons jaar overpeinzend,  het jaar is verlopen met een lach en een traan, 
zeker het overlijden van onze vrienden, familie, echtgenoot (te)  en  
onze dierbare voorzitter heeft een leegte na gelaten, en ons laten 
bezinnen dat het soms snel kan gaan. 

Daarom zullen wij zoals dit jaar er de volgende jaren indien ons dat 
mogelijk is nog fijne jaren van maken.  

Het jaar is toch wel een goed gevuld jaar geweest, met uitschieters, 
onze clubreis, onze bokkenrijders Express die voor de gelegenheid van 
ons 25 jarig bestaan weer eens uit de kast is gehaald. Daar voor onze 
dank aan alle leden die hun beste beentje daar voor hebben ingezet. 

Verder zijn er weer verschillende herdenkingen geweest waar heel veel 
mensen van onze Regionale waren vertegenwoordigd. 

Vergeet ook niet  ons clubfeest en onze algemene leden vergadering in 
januari , (zie verder in de flash.) 

Marcel 
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Wij wensen de familie , de Echtgenote, de kinderen , kleinkinderen en achterkleinkinderen veel 
sterkte toe in deze moeilijke dagen, het Bestuur, leden van Regionale Vriendenkring 
Paracommando Leopoldsburg. 

                                                        

 

 Parochiezaal Strooien dorp Rode Kruisstraat 2, 3970 Leopoldsburg    

                                                        Dat zal doorgaan op 15 december 2018  

Van 17:00 uur tot 23:00 uur 

Alle dranken inbegrepen :   Kostprijs : 35,00 €. 

Inschrijven vóór 1  december 2018       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 
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Herdenking  1sgt. Stef vandewyngaert naamgever aan ons Home 

en de Peter en Meter van ons vaandel  op 28 oktober 2018 

 

De herdenking zal doorgaan op zondag 28 oktober 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 . 

- 
 
 
 

 

 

01/09/2018 was een fijn weekend om te beleven, de afwezigen hadden ongelijk… zie de foto’s 
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Meer foto’s www.anpcvleopoldsburg.be 



5 
 

Waarde Gezagvoerders, dames en heren, goede vrienden en sympathisanten. 

 Vandaag ben ik omringd door enkele van mijn 
kleinkinderen. Ook zij vinden dat we onze vrijheid 
moeten koesteren, dat oorlog slecht is, dat ruzie 
maken niet goed is en dat liefde, naastenliefde en 
vrede veel belangrijker zijn. Noch ik noch zij hebben 
een oorlog aan den lijve ondervonden. Wat een 
geluk en dat dankzij velen die tijdens WO II 
gestreden hebben voor onze vrijheid. Je hoort 
mensen vaak zeggen: “wat je niet zelf hebt 
meegemaakt … daar kan je niet over meepraten”. En 
dat is juist. Daarom is het juist belangrijk dat we deze 
herdenkingsplechtigheden moet blijven organiseren. 

Op de eerste plaats om die soldaten die sneuvelden voor onze vrijheid te eren, maar ook 
om … niet te vergeten … niet meer te vergeten. 

Een deel van de toespraak van Marc Daemen 

 

 

https://www.youtube.com/user/marcodemano/videos?view=0&sort=dd&live_view=500&flow=grid 

      Link voor alle foto’s en video van SAS Jaak Daemen, door de fam. Daemen 
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Statutaire verkiezingen Vriendenkring 

Regionale Leopoldsburg verkiezingen 2019: 

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 20 januari 2019  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 20 december 2018  ( minstens één  maand voor de A. V. ) 
ingestuurd te worden. 
De namen van de kandidaten zullen uitgehangen worden in ons home vanaf  20 december 2018  of  Info bij de 
secretaris tel: 0478633789   ofwel via E-mail: marcel.corstjens@proximus.be 
 
De verkiezing  heeft dan plaats op zondag 20  januari 2019 vanaf  10.00u. gedurende de jaarlijkse A.V. 
Zie agenda. 
Bij gebrek aan kandidaten blijven de secretaris, penningmeester  verkozen voor het bestuur voor 2019.  
Een nieuwe voorzitter zal verkozen moeten worden op de AL. vergadering 
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 2019 
         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 
________________________________________________________________________________________________ 

Kandidatuur bestuurslid (effectief lid) 
Ik ondergetekende (naam, voornaam)………………………………………… 
adres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tel:.......................................... E-Mail ………………………………….. 
stel mijn kandidatuur (functie)……………… 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 15 januari 2019   verkozen wordt  start 
vanaf 1 februari 2019  mijn functie. 
Datum en handtekening………………………………………………………………… 
 

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


