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Beste Para-Commando’s en sympathisanten, 

Jullie hebben zeker gedacht dat jullie nieuwe voorzitter geen woordje kon schrijven door zijn gebroken been. 
Wel nee, ik heb ondertussen goed geluisterd en geleerd en nu steek ik dan ook mijn beste beentje voor ... 
 
Wat schrijf je zoal in je eerste speech? Voor diegene die me nog niet kennen zal ik beginnen met me kort voor te 
stellen: 
Mijn naam is Francis Werion. Ik ben geboren in 1953 en woon in Leopoldsburg sinds 1974. In 73 / 74 was ik 
milicien in Flawine, 2 Codo en van 78 / 86 in Diest, 1 Para. Meer uitleg over mijn ‘pedigree’ kan je bekomen op 
zondag voormiddag in ons clubhuis. 
 
Als nieuwe voorzitter zijn er een aantal zaken die ik wil aanhalen. 
Ik wens de volgende waakvlammetjes aan te wakkeren :  
- Het repect van de militaire tradities en in het bijzonder voor onze Regiment. 
- ‘Een minuut stilte voor de vergadering' … een respectvolle moment voor onze veteranen, voor onze dierbare in 
onze familie en vriendenkring die ons hebben verlaten. Het is een individueel moment dat iedereen invult met zijn 
eigen gevoelens maar wel onder kameraden. 
- We zetten graag een bordje bij tijdens onze maaltijden. Een bord dat symbool staat voor zij die er niet meer zijn. 
Zij die we graag nog aan onze tafel hadden zien zitten. 
De tradities van het regiment is het cement die ons bind. Zonder tradities en zonder ons verleden is er geen 
fundering om de toekomst op te bouwen.  
Deze toekomst kan enkel gebouwd worden op een propere en stevige basis. Deze nieuwe start is een ideaal 
moment om onze oude geschillen met sommige brothers te relativeren. Sommige jeugdzonden, die uit 
enthousiasme en protectionisme voortvloeiden, waren misschien terecht maar wat overdreven… laten we opniew 
starten met een schone lei! 
Op de menu van dit jaar staat: 
- op 29/08 Open doors in Schaffen 
- op 07/09 Melsens en Limbosch Peer (dropping van Dakota) 
- ons clubfeest op  
- op 12,13,14/09 Leopoldsburg Operation Market Garden ( een defilé is misschien mogelijk, meer info volgt) 
en nog iets later op 12 april 2020 voorzien we een trip naar het noorden van Holland, om onze van SAS Jaak 
Daemen te escorteren. 
Misschien kunnen we een spaarkas aanleggen om zo de kosten van transport, hotel en voeding wat te verdelen. 
Dit op vrijwillige basis natuurlijk. Wat denken jullie daar van? 
 
Ik eindig graag met een bedankwoord voor de anciens en sympathisanten, voor jullie hulp en ondersteuning, ook 
aan al de leden van het comité, voor het goede management van onze vriendenkring 'Amicale' sinds zovele jaren 
en ten slotte zou ik ook onze ‘Walter’ willen bedanken om steeds op post te staan in ons lokaal. 
 
Francis. 



 
 

 

 
 

Zoals onze jaarlijkse gewoonte is trokken wij met een 8 tal personen richting het zëetje. 
Dit jaar zouden wij op vrijdag al vertrekken en hadden voor een mooie logies gezorgd in Middelkerke in het 
domein “ Zee Galm” het was een heerlijke uitstap voor herhaling vatbaar. 
 

 



 

 

 

 
 

 
 

Deze herdenking is een fijne gelegenheid om terug vrienden van toen te ontmoeten. 



 

 

 
Op uitnodiging van de Nederlandse Limburgse Commando’s  zijn wij met veel genoegen met onze Regionale 
Leopoldsburg naar Roermond afgezakt om deel te nemen aan de veteranen dag, samen met ons vaandel. 

Bij aankomst aan het Nationaal Herdenkingspark Roermond viel het ons op dat deze plek inderdaad een 
herdenkingsplek is waar men tot rust kan komen in het mooie verzorgd park. 

Het park is onderverdeeld in verschillende  zones voor de  monumenten van de, 

           Afghaanse Oorlog (2001-heden) 
  Irakoorlog (2003-2011) 

Joegoslavische Oorlogen (1991-2001) 
Koreaanse Oorlog (1950-1953) 
 Libanese Burgeroorlog (1975-heden) 
Nieuw Guinea Conflict (1949-1962) 

 

  
Bij de herdenking en bij de optocht met ons vaandel “Wij mochten samen met de Limburgse Commando’s 
opstappen in een peloton “ er waren er honderden mensen langs de weg die de deelnemers met een applaus 
begroete. Ook werden wij in de watte gelegd met een fijne lunch en gratis drank  op het stadsplein van 
Roermond op het einde van de parade. 

Het viel ons ook op dat de Nederlanders en vooral de Nederlandse Limburgers geweldig mee leefde met de 
veteranen. En dat de medewerking van de stad en legerleiding optimaal was en de organisatie prefect uitgevoerd 
werd. 

 

 
 



29 juni BBQ in ons Home. 
 

  
Een heeeel hete dag hadden wij uit gekozen om onze gasten eens lekker te trakteren op een heerlijke BBQ. 
Wij vreesden wat voor de warmte in onze tent, maar dat viel heel goed mee, de zijkant en voorkant was open 
 het leek wel of er airco was. Het was heel gezellig in onze tent en de gasten bleven goed zitten  
voor een fijne babbel en een goede pint. Zeker onze 62 gasten gingen dan ook tevreden naar huis, tot volgend 
jaar. 

 

 

 

  
 
 



 

 
 

 

Operatie Market Garden 2019 • Historische colonne Leopoldsburg 

Een indrukwekkende colonne van historische voertuigen wordt gevormd in Leopoldsburg. Met honderden 
voertuigen vertrekken ze in Leopoldsburg en rijden ze in etappes richting Arnhem. 

De eerste voertuigen komen op donderdag 12 september aan in Leopoldsburg, waar ze hun basecamp 
opbouwen op de terreinen van YAP. Op zaterdag 14 september vertrekt de indrukwekkende colonne naar 
Nederland. 

Kom de voertuigen uitwuiven vanaf 9.00 uur op het Koningin Astridplein!   Aankomst: vanaf 12 september 
Bases camp: terreinen YAP • Guillaumelaan 

 

07 september 2019 Melsens en Limbosch 
Peer – Meeuwen (dropping van Dakota) 
11 oktober 2019 wordt  het Sint-Michaëls 
Feest gevierd  A.N.P.C.V. 

27 oktober 2019 Herdenking naamgever 
van ons Home en Meter en Peter van ons 
vaandel  

? herdenking Ongeval 1 Para in Detmold 

14 december 2019 ons jaarlijks clubfeest 

 

  

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

 

 

 

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


