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Onze eerste Flash is geboren!
Enkele redenen voor deze driemaandelijkse Flash :
Ten eerste willen wij voeling houden met alle geïnteresseerden ex Para-Commando's en informeren over de
werking van onze sectie.
En dit om enkele uren samen te babbelen , te kaarten of op termijn in de winterperioden andere activiteiten te
ontplooien naargelang de interesse van de leden.
2003 is voor onze sectie een bijzonder jaar, wij vieren dan ons tien jarig bestaan na enkele moeilijke
omzwervingen.
Vooreerst was er de oprichting van onze sectie door enkele mensen van wie er een genoemd mag worden ,
Richard Beckers hij was de drijvende kracht achter de oprichting van onze sectie.
Onze eerste stek was op de Kiefhoek in Eksel, deze locatie was een ontmoetingsplaats op woensdag her
ontstond ook onze eerste Bokkenrijders Express in het eerste jaar 1992-1993.
Vervolgens verhuisden wij naar de taverne Trapkens bij Jef Van Limbergen, maar aangezien dat deze
ontmoeting plaats bij verschillende vrouwen en niet zo geschikt overkwam zochten wij een eigen stek. Die ons
door F.Thoelen (ex Para-Commando en lid) aangeboden werd.
Hij was eigenaar van een vervallen pand dat aan restauratie toe was.
Hier zouden wij onze beste krachten en ons geld ( van de club) besteden om een home voor het leven te
creëren.
Deze periode was er een van felle groei en veel activiteiten, onze sectie groeide sterk maar door
omstandigheden waren wij voor de derde keer (goede keer ?) om uit te zien naar een Home voor onze sectie.
ne een vergadering werd besloten om onze sectie verder te laten bestaan en wilden wij weer een nieuwe stek
uitbouwen.
Wij besloten om de richting Leopoldsburg te verhuizen wat centraler gelegen was.
Er was maar EEN man die ons verder kon helpenen dat was Kol.SBH bd Wolfs André Erevoorzitter van
Regionale Limburg. Een vraag naar de Kolonel toe was voldoende, een actieve zoektocht was ingezet, naar het
4de k.d.r.(dienst van de gebouwen van het kamp) .
alle hulp werd door deze diens aan ons geboden om een leegstand pand te vinden.
Wij vonden een huisje(tweewoonst) dat van de 19de eeuw dateerde.
Na bezichtiging trokken wij wel onze wenkbrauwen op, Maar door zijn inzet( werte aanstekelijk) van onze
Kolonel besloten wij dit pand om te bouwen tot hetgeen vandaag te bezichtigen is.
Hopelijk kan ons Home dienst doen om onze spirit en vriendschap verder uit te bouwen tot een echt Home
voor alle ex-en actieve Para-Commando's.
Nogmaals onze dank aan alle die ons actief hebben gesteund
Marcel
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Voorwoord

Na 14 jaar en 50 edities onze Flash te hebben uitgegeven wordt het voor mij een
beetje tijd om de fakkel door te geven aan iemand die zich daar geroepen voor
voelt, laat mij iets weten als je interesse hebt, het zou voor mij een hele opluchting
zijn.
Nu wij weer zover zijn en de mooie herfst kleuren beginnen te overheersen
kunnen wij weer met een goed gevoel ons werkjaar beginnen af te sluiten.
Met een beetje weemoed denk ik terug aan de voorbije jaren die ons een fijn
gevoel hebben achtergelaten, en ook de vele contacten die er zijn met alle
Regionale's van ons land.
Wij waren zeker niet ongevoelig voor de appreciaties die wij van vele hebben
mogen ontvangen voor alle activiteiten die wij hebben mogen organiseren.
Nu voelen wij ons soms zoals de seizoenen die voorbij gaan en vooral nu de herfst
in aantocht is , maar ik hoop dat als de winter voorbij is er weer mensen zijn die het
grootste werk van ons af willen nemen.
Vooreerst wil ik Jullie en je familie fijne feestdagen toe wensen , maar vergeet
vooral niet dat er op 30 oktober een herdenking plaats heeft voor de naamgever en
Peter en Meter van ons vaandel aan het Home.
Ook ons afsluiten clubfeest dat op 10 december niet vergeten !!!.
Marcel
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Werkgroep Algemeen bestuur
Squad Cdo :

Corstjens Marcel : marcel.corstjens@proximus.be

Squad Springen :

Latet Henri 013/67.52.19

Mag & Mat :

Hendriks Louis 0479/735582

henri.latet@skynet.be

Willems Johan
Vaandrig :

Clauw Walter 0472/735582
Simons Maurice

Keuken :

Lecocq Rudy 011/63.50.77 rudy.lecocq@telenet.be
Waterschoot Freddy

Activiteiten :

Boes François
Lemmens Vic
Schalley Leon

leon.schalley@telenet.be

Thijs René
Vanheel Willy willy.vanheel@gmail.com
Lokaal :

Clauw Walter 011/40.23.44

News Flash

Corstjens Marcel & Latet Rik

Barman :

Clauw Walter 0472/735582
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Volgende data vergaderingen voorzien voor het bestuur en werkgroepen :
Oktober
December

woensdag
woensdag

26ste om 19.30 uur
07ste om 19.30 uur

Statutaire verkiezingen Vriendenkring
Regionale Leopoldsburg
Verkiezingen 2017:
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 15 januari 2017 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 15 december 2017 ( minstens één maand voor de A. V. ) ingestuurd te
worden.
De namen van de kandidaten zullen uitgehangen worden in ons home vanaf 20 december 2016 of Info bij de secretaris tel:
0478633789 ofwel via E-mail: marcel.corstjens@proximus.be
De verkiezing heeft dan plaats op zondag 15 januari 2017 vanaf 10.00u. gedurende de jaarlijkse A.V. Zie agenda.

Kandidatuur bestuurslid (effectief lid)
Ik ondergetekende (naam, voornaam)
adres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
stel mijn kandidatuur 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 2017 verkozen wordt start vanaf 1 februari 2017 mijn functie.
Datum en handtekening.
Bij gebrek aan kandidaten blijft het huidige bestuur voor 2017 verkozen.

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 2017
Uitstap,activiteiten enz.
Invullen van de werkgroepen.(iedereen kan een functie in de werkgroepen opnemen)
Indien er vragen en suggesties zouden zijn moeten deze zeker 14 dagen VOOR de
vergadering op het secretariaat ingediend geworden.
Het bestuur
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Klimdagen in Marche-les-Dames
Deze werden met enthousiasme bij gewoond door twee leden van ANPCV Leopoldsburg ,
Danny Koren en Francis Werion de foto's spreken boekdelen ,

Ook onze vaandeldrager Walter Clauw heeft zijn plicht meer als vervuld ,
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Deelnamen van verschillende clubleden aan diverse activiteiten ,
Algemenen vergadering ANPCV nationaal in Braschaat ,

Operatie Red Bean Oostende
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Paasfeest in ons Home

Herdenking SAS Kortrijk
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HERDENKING MEEUWEN-PEER LIMBOSCH – MELSENS 3/9/2016
Beste genodigden,
Ik ben de zoon van Jaak Daemen, SAS-veteraan. Jaak is diegene die vele jaren geleden het initiatief nam om de
herdenking Peer-Meeuwen te organiseren en dit in goede samenwerking met beide gemeenten. Ik zou hem dan
ook graag aan mijn zijde hebben tijdens de speech.
Het is voor mij een hele eer jullie te mogen toespreken. Tegelijkertijd ben ik ook heel trots dit in aanwezigheid
van mijn vader te mogen doen. Hij en zijn strijdmakkers hebben er mede voor gezorgd dat we vandaag in
vrijheid kunnen leven en spreken.
Respect!
Al diegenen die na 1945 geboren zijn hebben nooit een wereldoorlog meegemaakt. Mijn overgrootvader
maakte drie oorlogen mee. De Frans-Duitse oorlog in 1870, WO1 en WO 2.
Mijn grootvader maakte 2 wereldoorlogen mee: WO1 en WO2. Mijn vader Jaak deelde mee in de klappen van
WO 2. Ikzelf heb enkel het voorrecht … van horen vertellen!
Onze generatie beseft niet wat een oorlog betekent. Evenmin vele politieke leiders in Europa. We hebben de
angst niet meegemaakt, de honger, de dwang, de onderdrukking de geur van de dood. Voor ons is het leven de
evidentie zelf. Wij durven ons ergeren aan de kleine frustraties van elke dag. En gelukkig maar. Daarom vind ik
dat het ook onze plicht is om herdenkingen zoals deze in de toekomst verder te zetten.
Vandaar ook een oproep naar de “nieuwe” generatie, de jongeren van vandaag, jeugdbewegingen, scholen om
deze monumenten, herdenkingen een bijzondere plaats te geven in hun leven en dit verder door te geven. Men
mag nooit vergeten wat er gebeurde, wat strijkmakkers zoals Melsens en Limbosch hebben gegeven, opgegeven
voor onze vrijheid.
Respect!
Ik ga het vandaag niet hebben over Melsens en Limbosch. Heel veel informatie is te vinden op het internet
maar ook in boeken zoals het boek “De oorlogsjaren” uitgegeven door de Heemkring De Reengenoten –
Meeuwen en het boek “Oorlog op en rond ’t Lin” Belgische S.A.S. -operatie Caliban van Martin Peeters
uitgegeven door de Heemkundige Kring Peer.
Ik kan u ook vertellen dat in maart 2017 een nieuw boek zal voorgesteld worden dat het verhaal van de S.A.S.
vertelt tot en met de Special Forces van vandaag. Een aanrader.
Men zegt dat de geschiedenis zich steeds herhaalt. Ik hoop maar dat een WO zich nooit meer voordoet. De
Naoorlogse periode bracht een economische relance, de bloeiende jaren 60, een verandering in denken en in
normen. De dienstplicht werd opgeschort … De val van de Berlijnse Muur bracht een echte “wende” met zich
mee. De wereld zou er nooit meer hetzelfde uitzien. De dreiging van de oorlog verdween uit de gedachte van
de mensen… Europa zou ontstaan om te voorkomen dat er nog oorlogen zouden volgen. Het belang van een
leger, van de verdediging van de landsgrenzen smolt als sneeuw voor de zon, zoals ook het aantal militairen in
de diverse eenheden. Het zogenaamd pacifisme verdrong de angst en een “pseudo-veiligheidsgevoel” nam zijn
plaats in….
Tót …. We weten allemaal wat er de laatste maanden en jaren aan het gebeuren is. President Bush zei enkele
jaren geleden nog dat WO3 volop aan het woeden is, op een andere manier maar wel over de hele wereld.
Plots wordt de noodzaak aan beveiliging, aan veiligheid, aan veiligheidstroepen belangrijker dan ooit. Maar
door de jarenlange bezuinigingen zit ons “veiligheidsapparaat” op het tandvlees.
De militairen worden opgevorderd om strategische punten te bewaken. De angst is plots terug, de onzekerheid
regeert.
Vrede krijg je niet op een gouden schoteltje. Vrijheid en vrede verdien je niet op je sloffen.
Vrijheid en vrede verdienen ….
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RESPECT!

Vandaag is het prachtig weer. Straks gaan we een aperitiefje drinken, deze avond misschien naar een BBQ… of
een feestje, of een concertje meepikken. Alle stress uit ons lichaam laten wegvloeien. Geweldig dat dit allemaal
kan. En gelukkig dat we dat kunnen want we vinden dat we dat verdiend hebben.
Maar denk er toch even over na wat onze strijdmakkers allemaal hebben meegemaakt, denk er over na dat er
nu BE piloten zijn die hun leven riskeren boven Irak en Syrië, BE militairen opleiding, training en coaching
geven in Afghanistan, dat er BE militairen zijn die mijnen vegen uit WO II voor de Normandische kust, BE
militairen actief zijn in opleiding en training in de Democratische Republiek Congo, BE militairen een
beveiligingsopdracht uitvoeren ten behoeve van hun Int partners in Mali, BE militairen opleiding en training
geven in de Centraal Afrikaanse Republiek, BE militairen patrouilles uitvoeren in de Belgische straten, BE
militairen stand-by staan om te reageren op iedere bommelding voor DOVO, er BE militairen klaar staan om
in te grijpen bij rampen of aanslagen binnen het Militaire Hospitaal in Brussel, BE militairen in diverse andere
opdrachten nu beschikbaar zijn om onmiddellijk in te grijpen. .......
RESPECT!
Vandaag betuigen we ons respect voor Limbosch en Melsens en allen die het leven lieten voor onze vrijheid.
Vader heeft in Finsterwolde in Nederland op het monument van zijn gesneuvelde strijdmakkers, Wathelet en
Devignez, volgende tekst laten aanbrengen:
Pelgrims voor vrijheid en vrede!
RESPECT!
Maar ik vind het zeker gepast om eens met de traditie te breken. Laten we vandaag de kans grijpen om respect
te betuigen voor iemand die het meemaakte en het vandaag ook nog kan voortvertellen. Mag ik u vragen, allen
recht te staan ……… en mag ik alle militairen verzoeken op mijn commando te groeten uit respect voor
commandant Jaak Daemen, SAS-Veteraan!
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Wie was hij: een Held, neen maar wel iemand die zich offerde voor de
Vrijheid van de mensen en zijn land, onderdrukkers verafschuwde, zeker met de
slechte herinneringen van de Oorlog 1914-1918 die hij als half volwassene
meebeleefde
Victor werd geboren te Koersel op 27 mei 1900 als Victor Jozef.
Zijn ouders Vader Polycarpus en Carolus moeder Wellens Maria Barbara. waren
landbouwers en woonachtig te Stal/Koersel.
Victor, was de tweede oudste zoon van 12 kinderen, 4 jongens en 8 meisjes, gehuwd in
1924 met GEUKENS Maria Eugenia, samen hebben ze 3 kinderen.
Zijn zoon René is geboren in 1924 werkte op jongere leeftijd in de Koolmijn te
Beringen.
René werd verplicht tewerk gesteld in 1942 in Duitsland, maar zijn moeder heeft hem
verborgen gehouden tot bij de bevrijding in 1945.
Hij nam onmiddellijk dienst als oorlogsvrijwilliger en is overleden op 60 jarige leeftijd de
07 oktober 1984.
Dochter Irené is 2 maanden na haar geboorte overleden 1931, en zijn zoon Georges werd geboren in 1932.
Van Victor zijn kindertijd is niet veel geweten, hij durfde risico’s nemen, als spring in het veld en haantje de
voorsten sprong hij van het dak met een paraplu, gelukkig zonder gevolgen,.Voor zijn vriendje die de zelfde
sprong waagden liep het anders af met butsen en builen.
Victor was ingedeeld in: Militieklas 20, stamnummer 165.6107, op 2 december 1921 bij het 15 Artillerie, III
Groep, 2 Batterij.
Op 1 december 1922 gaat hij met onbepaald verlof.
Op 15 juli 1924 wordt hij weer opgeroepen voor 2 weken bij het 15A te Vorst, en gaat weer met onbepaald
verlof in augustus 1924.
Terug in het burgerleven werd Victor gedurende een bepaalde tijd chauffeur voor het ophalen van melk bij de
boeren voor de de Melkcentrale.
Eveneens heeft hij gewerkt in de Koolmijn te Beringen zoals zijn 3 andere broers.
In december 1935 herneemt hij de dienst bij het 1JP 1ste Regiment Jagers te Paard (1JP) te
Leopoldsburg.
Op 10 mei 1940 neemt hij deel met zijn regiment aan de 18 daagse
veldtocht.
Op 14 mei, bij de terugtocht op de baan Scherpenheuvel-Aarschot
wordt de weg per vergissing opgeblazen door de Belgische Genie.
De voorhoede was al voorbij de plaats van de ontploffing, de
achterhoede, bevoorradingswagens en de Keuken was er juist voor
de plaats van ontploffing .
Er vallen verschillende
doden en
gekwetsten, paniek bij de Esc Comd die
denkt dat de Duitsers nabij zijn.
De luitenant geeft de achterhoede bevel aan te sluiten, wat door Victor en nog
verschillende kameraden geweigerd word, ze nemen het initiatief geholpen door een
burger uit Winterslag, laden de gekwetsten op de niet beschadigde voertuigen en
brengen ze naar het Hospitaal te Scherpenheuvel, vervolgens keren ze terug en
recupereren het onbeschadigde materiaal en vervoegen het Eskadron op de
vastgelegde samenkomstplaats te Grimbergen.
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Op 28 mei 1940, met de overgave is hij in de omgeving van Brugge. De eenheid wordt in zijn geheel
overgebracht naar Brasschaat , daar ziet hij de kans schoon, en ontsnapt hij samen met nog een kameraad uit
Heppen op 03 juni 1940.
Ze kregen burgerkleding van de dorpelingen en gaan in burger naar huis.
Zijn eenheid werd overgebracht en opgesloten in het gevangen kamp te Duitsland.
Meer dan een half jaar blijft hij in bezet België zonder werkgelegenheid.
Aanvang februari ’41, vergezeld hij de ontsnapte onderofficier van 1JP uit het gevangenkamp te Duitsland
Achille Dewaele en samen verlaten ze België.
Via Frankrijk (eerst bezette en later vrije zone) gingen zij op weg naar Spanje, maar worden samen met nog
andere ontsnapten op 05 mei 1941 in Barcelona gevangen genomen door de Guardia Civil en vervolgens
overgebracht naar het
gevangenkamp Miranda.
Waar hij 6 maanden opgesloten blijft. (alle niet Spanjaarden werden er opgesloten, maar niet uitgeleverd aan
Duitsland, ondanks de PRO DUITS regering.
Samen met 71 andere Belgen werden ze vrijgelaten op O8 november1941.
Ze begaven zich toen op weg naar Portugal.
Daar aangekomen werden diegene die het wensten door de Ambassadeur van België ingeschreven bij de
Belgische strijdkrachten in Groot-Brittannië
Na één maand verlijf daar, op 03 december 1941 per boot naar Gibraltar en na een verblijf van één maand per
boot naar Engeland waar zij aankomen in Glasgow SCHOTLAND.
Waar hij gescreend wordt in de Patriottische school.
In die periode kan hij waardevolle inlichtingen verschaffen over de toestand in het kamp te Leopoldsburg, over
de bezettingstroepen, over het afweergeschut, over de bouw van schuilplaatsen voor vliegtuigen en personeel,
maar ook over de politieke gebeurtenissen rond zijn gemeente, al de door hem afgelegde verklaringen werd
door de Staatsveiligheid geacteerd in Engeland en een Proces Verbaal opgesteld.
Zo heeft burgemeester Decock een geldboete opgelopen omdat er in zijn gemeente briefjes werden aangeplakt
met de vermelding “R.A.F. Victoire”.
Hij werd bedreigd als gijzelaar te worden opgepakt ingeval van herhaling.
Dit alles blijkt uit een verklaring van 26 januari ’42 van Commissaris Hellebuyck van de Staatsveiligheid in
Londen.
Van februari ’42 af wordt hij getraind als inlichtingsagent bij de “Secret Operations Executieve”door Churchill
in de jaren 1940 in leven geroepen, met het doel zoveel Agenten te sturen om
Europa in vuur en vlam te zetten, met de leuze” DO OR DIE”.
Hoe wordt hij (Victor) in deze periode ervaren door de Onderrichters, hun
beoordeling en verslag over de nieuwe rekruut: “Hij is een expert in het
kweken van duiven.
Hij is vriendelijk, goedhartig, een filosoof en psycholoog op zijn eigen manier,
redelijk spitsvondig, flegmatiek, stoïcijns, plant vooruit en aangeboren traag.
Hij heeft een gedetailleerd plan in gedachten voor het opblazen van de sluizen
te Kwaadmechelen op het Albert kanaal.
Naar hij zegt zou dit effect hebben op minstens 7 oorlogsfabrieken, koolmijnen, en secundaire kanalen hij
opperde dat het een lange tijd zou duren om ze te herstellen.
Hij gelooft dat hij de man is voor deze opdracht.
Op 25 juni ’42 wordt hij geparachuteerd in de buurt van Colfontaine-Heuchy, aan de Frans-Belgische grens,
met als speciale opdracht het organiseren van sabotage in de omgeving van Hasselt en door zijn kennis en
kontakten in de koolmijn te Beringen het vertragen van de productie zo nodig te saboteren.
Maar verraad van een vroeger gedropte radiotelegrafist die werkte voor de Duitsers, was zijn dag van
Parachutage , uur en plaats al gekend door de Duitsers.
Na geparachuteerd te zijn wordt hij opgevangen door een landgenoot een vroegere verzetsman nu in dienst
van de Duitse contraspionage en terwijl hij zich ontdoet van zijn vlieguitrusting wordt hij aangehouden .
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Het wapen, geld dat hij op zich had en een zender voor een eerder gedropte agent, samen met zes containers
met explosieve, wapens en propagandamateriaal worden uiteraard in beslag genomen. Hij wordt afzonderlijk
opgesloten in de gevangenis van St Gillis, gedurende de opsluiting had hij al kontakten gelegd met Luitenant
Jansen voor een eventuele ontsnapping, wat Jansen later is gelukt.
Victor werd ter dood veroordeeld op 07 augustus1942.
En word gefusilleerd op de Tir Nationale te Schaarbeek op 8 oktober
1942 om 0800 uur. En wordt begraven in het Gemeentebos te Hechtel
onder het graf nr. 71.
Dat was zijn wens zo dicht mogelijk bij zijn vrouw en kinderen begraven
te worden, wat ook gebeurde. De terdoodveroordeling en uitvoering
werden bericht in de “Brüsseler Zeitung” van 17 oktober 1942 onder de
titel “Zum Tode verurteilt”.
Het feit dat Victor Lemmens zo kort na zijn aanhouding werd
terechtgesteld wijst erop, aldus de Heer Verhoeven van het Navorsing-en Studiecentrum voor de Geschiedenis
van WO II in een brief van 1995,dat hij niets heeft losgelaten en dus voor de Duitsers van geen enkel nut was.
Op 23 februari 1945 wordt hij herbegraven op het Gemeentekerkhof van Leopoldsburg, verplichte herkenning
door zijn echtgenote.
Bij Besluit van de Prins-regent van 15 maart 1946 wordt Victor Lemmens benoemd tot Luitenant I.A.A. met
uitwerking van 25 juni 1942.
Meerdere eretekens worden hem in de late jaren ’40 postuum toegekend als oorlogsheld en als
Krijgsgevangene, Politieke Gevangene.
Ook is in Leopoldsburg een straat genoemd naar hem:
VICTOR LEMMENSSTRAAT
Slachtoffer Nazi – regime
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Dat zal doorgaan op

10 december 2016

In de Mast te Leopoldsburg (scoutscafé )
Van 17:00 uur tot 23:00 uur
Alle dranken inbegrepen :

Kostprijs : 30,00 €.

Inschrijven vóór 1 december 2016

Storting = ingeschreven

Storten op reknr. BE41 0682 21604510 tel 011 /73 29 11 - GSM 0474838235
Mededeling: clubfeest, aantal personen
Lijsterstraat 16 3940 Hechtel - Eksel

Adres van de Mast

Koning Leopold III laan Leopoldsburg
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