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Beste vrienden en vriendinnen, 
 
De lente is het begin van nieuw leven, maar toch hebben zij ons in de nasleep van de herfst 
op de werkelijkheid gewezen twee Leden van onze vereniging zijn van ons heen gegaan. 
En als men rondkijkt en je oren te luisteren legt hoort men de lente ontluiken, het geeft de 
mensen weer een boost om van alles te planten en te snoeien laat ons in onze vereniging ook 
het voorjaar gebruiken om plannen te smeden en te bouwen naar onze toekomst toe zover als 
dit mogelijk is. 
Onze voorzitter Fransis Werion is gelukkig na vele maanden aan de beterhand, en zit met vele 
voorstellen om de club in deze lente ook wat nieuw leven in te blazen. 
Zie agenda op onze web-side 
Marcel 
 
 
 
 
 

 
               Lichting 1960 1 Para en oud RSM 3 Para             Lichting 1976 2 CDO 
 

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. 
Ook willen wij alle leden die het moeilijk hebben een spoedig herstel toe wensen. 

 



 

 
Chef Chabot, één van onze despatchers, trachtte de rechterdeur te openen, maar toen dit 
niet lukte, probeerde hij de linker deur, die wel openging. Hij draaide zich om, greep één 
van de parachutisten vast, checkte of de static line was bevestigd en gooide hem naar 
buiten, terwijl hij riep: "iedereen naar buiten". Ondertussen verkoolde de ongelukkige 
Bernet in de WC, (gezien de krappe ruimte in een C-119, moest de 39ste man de tocht 
op de WC doorbrengen).Naargelang de mannen hun "seat belt" loskregen, greep Chabot 
hen vast en deed hen springen zonder zichzelf de tijd te geven om zelf te springen. Zo 
kunnen we 9 overlevenden tellen, en dit terwijl LtKol Vl Kreps het toestel zo lang 
mogelijk zwevend hield. Daarna helde de C-119 over de vleugel en stortte te pletter, 4 
kilometer buiten het schietveld van Sennelager in een gehucht van Detmold.  Een dikke 
zwarte rook steeg omhoog, wat voor de overlevenden betekende: "de patron is niet 
meer". 

 

 

 
 
Meer foto’s www.anpcvleopoldsburg.be 
 



 
 
Beste vrienden door de steeds groeiende drank prijzen zijn we genoodzaakt om onze prijzen ligt te verhogen. 
 
 Men kan nu bonnen kopen aan : 7 bonnen  = 10 euro , dus een bon kost 1.43 euro 
Alle dranken behalve zware bieren en wijnen is de kostprijs 1 bon. 
Voor zware bieren en wijnen is de kost prijs 1 bon + 0.40 euro. 
Bij cash betalen = 1 consumptie 1.50 euro   voor zware bieren en wijnen 1.80 euro. 
Op de vergadering is beslist dat Ieder een zijn eigen consumptie  afrekent. 
Gelijk het tot nu toe gegaan is een verwarrende bedoening ?  Dus wij schaffen de BONNEN WISSEL AF. 
In dien men wil trakteren gelieve dit via de barman te doen en rekent men af aan de barman, liefst met 
bonnen!! Alle oude bonnen in uw bezit blijven geldig 
Hopelijk zal iedereen zich aan de afspraak houden. 
 

 
8 mei herdenking in de voormiddag in Heppen  / Leopoldsburg met vaandel 

8 mei herdenking einde wereld oorlog  Pelt (Neerpelt) in de namiddag 14:00 uur 

 18 mei Oostende  Red Bean Mars en herdenking monument op de zee dijk 

25 mei herdenking Blondeel in Diest in de oude kazerne  11 uur  met vaandel 

29 juni BBQ in ons Home, deze start om 16:00 uur  kostprijs . 

Einde data voor inschrijvingen 22 juni 2019 

Voorbereidingen : Tentplaatsen op woensdag  26 juni om 10:00 uur 

29 augustus opendeur in Schaffen. 

7 september Melsens - Limbosch  Ousbergen(Meeuwen) - Peer - Meeuwen 

12-14 september "Operatie Market  Garden in  leopoldsburg 

 Er is besloten om het Home open te houden op deze data, 12-13 september 

 Ook zullen wij met de parade mee doen ? op  

Verdere activiteiten en gegevens  zullen nog medegedeeld worden via prikbord, webside  & 
Nieuws flash. 



 

 

 
 
 

Rekeningnummer: BE41 0682 2160 4510 
Vriendenkring Paracommando Regionale Leopoldsburg 

Lijsterstraat 16    3940 Hechtel 
Als mededeling "bbq 2019  naam & voornaamAANTAL PERSONEN 

Gsm Deckers Jan 0474 83 82 35 
Gsm Corstjens Marcel 0478 63 37 89 

 

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


