
Nieuws Flash 
            20/02/2019 - 7 - 

 

Geachte leden, 

Oef… Wij hebben het feestjaar van ons 25 jarig bestaan afgesloten met een knetterend (bijna letterlijk) en 
gezellig  clubfeest. 

Het begin van 2019 is wat traag opgang geschoten wat betreft onze eerste Nieuws Flach van het jaar. 
De oorzaak is dat wij voorlopig onze post niet meer met de legerpost kunnen versturen en ik hoopte om tijdig 
de nieuwe goedkeuring in mijn bezit te hebben , niet dus !!! Het komt volgens de bevoegde instanties wel in 
orde, wanneer , een goede vraag !!!   
 
Zoals je hier boven  kunt lezen is het jaar 2019 alweer gestart, alvast met heel goed weer, ik hoop dat dat de 
voorbode is van een heel mooie jaar. 
 
Is de club bijdragen in orde voor het jaar 2019 ? Als er een lidkaart bij deze Nieuws Flash  is ingesloten dan 
ben je in orde. (leden die reeds hun lidkaart hebben ontvangen moeten niet meer reageren)Indien niet en men 
wil blijven deel uitmaken van onze familie kan je UW bijdragen (20 euro) altijd storten op : 

 
Rekeningnummer: BE41 0682 2160 4510 

Vriendenkring Paracommando Regionale Leopoldsburg 

Lijsterstraat 16    3940 Hechtel 
Als mededeling "lidgeld 2019  naam & voornaam” 

 
Onze algemene leden vergadering op 20 januari stond in het teken  van de verkiezing van het nieuwe 
bestuur, er moest een voorzitter verkozen worden, daar er maar een kandidaat was is  kandidaat               
FRANCIS WERION   met handgeklap verkozen. Spijtig kon onze vriend Francis de vergadering niet bij 
wonen daar hij met een been breuk in het hospitaal was. Hij hersteld heel goed en hoopt van af mei weer in 
roulatie te zijn. Het kan voor onze club weer een nieuwe boost geven daar onze vriend nog vol vuur en ideeën 
zit . 
Secretaris en penningmeester is dit jaar niet gewijzigd daar er geen kandidaten waren , alzo blijft  Deckers Jan 
verkozen voor 2019 als Penningmeester en Corstjens Marcel als Secretaris. 
Ook zou ik graag in naam van onze leden Lea het beste willen toewensen daar zij ook met een breuk in het 
hospitaal is geweest en zoals Francis een lange revalidatie moet door lopen. 
Ons Clubhuis en ons materiaal staat altijd ter beschikking van onze leden, maak er eens gebruik van om op 
zondag een babbeltje te komen slaan in ons fijn ingericht Clubhuis. Er zijn nog vele leden waar we graag eens 
persoonlijk mee willen kennis maken hopelijk tot binnen kort ! 
 
 
 
  



 
Hier enkele sfeerbeelden van ons clubfeest. 

 

 
 
Zie meer foto’s op onze web-side 
www.anpcvleopoldsburg.be                                                                                 

 
Onze voorlopige agenda, wijzigingen zijn altijd op het info bord  te lezen. 

Nationale vergadering 2019 op 1 maart in  

DOMAINE D’ACHENE – route de Dinant 22 –5590 Achene 

Herdenking Chabot Fosses-La-Ville 17 maart 2019 

Red Bean - Kolwezi & BBQ 18 mei 2019  Oostende 

Melsens-Limbosch ++ 7 september 2019  Peer -Oudsbergen (Meeuwen) 

Herdenking Stef Vandewyngaert 27 oktober 2019 in ons Home 
 

Clubfeest 14 december 2019  

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


