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De herdenking van Melsens-Limbosch was in beperkte kring.Max 10 personen waren toegelaten.  De 
Fam. SAS: Jaak Daemen & Marc Daemen, Fam Melsens Frederik en Tom , Reg.Leopoldsburg Francis 
Werion , Reg Limburg Knevels Roger en de SFG en de burgemeesters van Peer en Oudsbergen. 
 

 

 
 
         
 



Woordje van  De Voorzitter . 
 
 Beste vrienden . 
     Er is NIKS gebeurd ! 
 
 
Dat waren mijn eerste gedachten om deze Nieuwsflash te introduceren, maar niks is minder waard. 
Er is integendeel veel gebeurd ondanks die moeilijke tijden … 
 
* We blijven ( tot nu toe) nog redelijk gezond in onze vriendenkring  …. Als dat NIKS is …? 
* We kunnen de zondagen toch mekaar zien …                                            Als dat NIKS is …? 
* We blijven plannen maken , er is toch hoop …                                           Als dat NIKS is …? 
*           Dus positief blijven , we hebben toch geluk …                                           ALS dat NIKS is…?                                       
 
 Enkele van onze kameraden hebben minder geluk, boven de moeilijke Covid toestanden, hebben ze  nog 
persoonlijk verdriet te verwerken. 
Mekaar steunen en helpen is soms niet meer dan aandacht en empathie te hebben voor andere ,een 
woord , 
Een blik … zijn soms ook medicijnen ! 
 
                                                                      BROTHERS IN ARMS. 
Blijf positieven in jullie gedachten , we hebben toch geluk. 
         Als dat NIKS is …? 
 
      KEEP THE SPIRIT ALIVE  
 Francis  
 
  
 
 
 
 
 

 

 
Wij wensen de familie, de Echtgenote, de kinderen 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 hart onder de riem steken. 

 



“IN DE VOETSPOREN VAN S.A.S. JAAK DAEMEN”  
Wie is Jaak Daemen?  Jaak woont al sinds zijn geboorte (1924) in Leopoldsburg, waar zich ook de grootste 

militaire basis van België bevindt. Hij maakte tijdens de Tweede Wereldoorlog deel uit van de Belgian S.A.S. 
squadron (Special Air Service). De S.A.S. is een elite-eenheid, die ontstaan is in Engeland. Deze – tegenwoordig 
- zogenaamde ‘Special Forces’ zijn tot op de dag van vandaag bekend als de besten ter wereld. Jaak heeft tijdens 
de Tweede Wereldoorlog opdrachten uitgevoerd in Nederland en Duitsland en Denemarken, en daarna heeft hij 
nog een tijd in Belgisch-Congo en Burundi opdrachten uitgevoerd. 

 Na een carrière van meer van 20 jaar in Afrika keert Jaak in 1968 terug naar Belgie. Hij neemt vanaf dan deel 
aan de vergaderingen en bijeenkomsten van de oudgedienden SAS. Kolonel Eddy Blondeel vroeg onder andere 
aan Jaak Daemen om mee te werken aan het plan opdat de herdenkingen in België en Nederland, diegene die 
nog niet “op de kaart stonden”, op een gestructureerde manier zouden kunnen plaats vinden. Zo faciliteerde bij 
het opzetten van herdenkingen in Kortrijk, Antwerpen, en Leuven. Voor de jaarlijkse herdenking Limbosch – 
Melsens (Peer – Meeuwen) verzekerde hij zich van de samenwerking met de gemeenten Peer en Meeuwen en de 
Regionalen Leopoldsburg en Limburg. In Nederland, waar de herdenkingen om de 5 jaar zouden plaatsvinden, 
kon hij tellen op de samenwerking van het Plaatselijk belang Veele (de heer Stedema en zijn team) en Giny Luth 
wethouder Vlagtwedde. Voor Winschoten en Finsterwolde waren het de heer Henk Strating en de heer E.F.C.M. 
Gerner, Consul van België in Nederland die vele deuren deden opengaan.  

Onze Regionale zou dit jaar de tocht van Jaak overdoen in Nederland, maar helaas zoals vele activiteiten werd 
deze gedwarsboomd door covid 19. 

Maar onze Voorzitter Francis ging toch op verkenning in het verre Groningen. 
 

 
Er is in ons programma voor 2021 terug een Clubreis naar Nederland van twee dag geplant op 10-11 april. 
Opgelet : Onze herdenking van de Meter en Peter en naamgever van ons Home zal in beperkte kring plaats                          

       vinden. 

 
 

Verdere gegevens voor ons Programma 2021 zullen volgen.        

 



          

Statutaire verkiezingen Vriendenkring 

Regionale Leopoldsburg 2021: 

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 24 januari 2021  de 
bestuursleden dienen verkozen of herkozen worden. Alle bestuursleden zijn ontslag nemend. 
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 2020  ( minstens één  maand voor de A. V. 
) Ingestuurd worden  
De namen van de kandidaten zullen uitgehangen worden in ons home vanaf  22 december 2020  of  Info bij 
de secretaris tel: 0478633789   ofwel via E-mail: marcel.corstjens@proximus.be 
 
De verkiezing heeft dan plaats op zondag 24  januari 2021 vanaf  10.00u. gedurende de jaarlijkse 
A.V. Zie agenda. (indien het covid 19 het toelaat) 
 
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 2021 
         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 24  januari 2021   verkozen wordt  
start vanaf 1 februari 2021  mijn functie. 
Datum en handtekening………………………………………………………………… 

 
 

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


