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Te noteren data:
7 juni: Verbroederingsdag
4 september: plechtigheid
te Leopoldsburg
4 september: Plechtigheid
Molenbeek
18 september: Plechtigheid
Maaseik
19 september: Plechtigheid
Thorn
24 september: Ontmoetingsdag te Schaffen

Beste vrienden, het eerste trimester 2019 zit
er weer op en het is dus weer tijd om nog wat
informatie betreffende onze Verbroedering
en haar activiteiten te verspreiden.
Op 5 april namen we afscheid van Luitenantkolonel Stafbrevethouder Joeri Dsinter en
hebben we Luitenant-kolonel Stafbrevethouder Claudio Madile verwelkomd als veertiende korpscommandant van onze eenheid en dit
tijdens een gesmaakte parade.
We wensen Luitenant-kolonel Stafbrevethouder Joeri Dsinter veel succes toe in zijn verdere loopbaan en bedanken hem voor de
steun die we mochten ontvangen tijdens zijn
commandoperiode, ook wensen we Luitenant
-Kolonel Stafbrevethouder Claudio Madile
een aangename bevelvoeringsperiode toe en
meer uit zijn toverhoed werd getoverd. Het
hopen ook onder zijn commando te kunnen
personeel van de Villa Astrid, bijgestaan
genieten van de nodige steun.
door helpende handen van onze eenheid,
maakten dit zoals altijd tot een afgewerkt
De eenheid voerde al haar eerste kampperio- product, sterrenniveau waardig.
de van 2019 uit te Hammelburg en zal bij het We konden zoals steeds rekenen op de steun
verschijnen van dit nummer juist teruggevan onze eenheid voor de organisatie van
keerd zijn van een tweede kampperiode te
deze bijeenkomst waarvoor dan ook onze
Bergen-Höhne.
dank.
Midden augustus zal een deel van de eenheid
gedurende een viertal maanden ingezet worden in Litouwen. Ook neemt de eenheid nog
steeds deel aan de beveiliging van het
‘Homeland’.

Onze Verbroederingsdag staat op 7 juni gepland en details hierover vindt u verder in dit
nummer.

We zullen die dag onze nieuwe Korpscommandant en zijn echtgenote verwelkomen in
De maanden augustus in Normandië en sep- ons midden, dus ik zou zeggen wees aanwetember in België zullen in het teken staan van zig.
de herdenkingen van de 75ste verjaardag van
de Bevrijding, gezien de opdracht Litouwen, Onze tweede ontmoetingsdag, gepland 24
september begint vorm te krijgen en zal bewaarschijnlijk met beperkte bezetting.
staan uit een bezoek aan het trainingscentrum
parachutisten te Schaffen; hierover leest u
Voor onze Verbroedering organiseerden we meer in een volgende editie van de nieuwsal onze statutaire vergadering gekoppeld aan brief.
onze eerste ontmoetingsdag.
Deze werd zoals steeds druk bijgewoond en Naast deze activiteiten is er ook een reis naar
afgesloten met een super lekkere maaltijd die Normandië gepland, van woensdag 21 tot en
door onze feestcommissaris Herman eens te met zaterdag 24 augustus, dit ook in het ka-
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der van de 75ste herdenking van de Bevrijding. De details wer- maand om 1400 uur, waar men vrijblijvend tussen pot en pint
den verspreid met een afzonderlijke mail en we hopen voorals- kan bijpraten.
nog aan de 35 inschrijvingen te komen, het zou spijtig zijn dat
we deze kans, misschien de laatste, zouden moeten laten voorZo, om deze nieuwsbrief niet te overladen, zal ik het hierbij
bijgaan.
laten en hoop velen van jullie te ontmoeten op 7 juni e.k. of op
ste
Ook staan in het kader van de 75 verjaardag van de Bevrijeen andere activiteit, en wens ik jullie allen het beste toe maar
ding herdenkingen gepland tijdens de maand september: 4
vooral een goede gezondheid.
september te Leopoldsburg, 18 september te Maaseik en 19
Met bevrijdersgroet.
september te Thorn (Nederland).

We organiseren ook nog steeds de maandelijkse bijeenkomsten in het MKOK te Leopoldsburg de eerste dinsdag van de

Luc Smet
Voorzitter

Verbroederingsdag te Leopoldsburg
vrijdag 7 juni 2019

Programma






Koud buffet en desserten buffet

10.30 uur: ontvangst en koffie in de Club Silberman 
Aangepaste wijnen
(Kazerne Generaal Piron)
Onkosten: 29 € per persoon, maaltijd en aperitief inbegrepen
11.15 uur: woordje van de korpscommandant
Inschrijven:
11.45 uur: kransneerlegging aan het monument



12.15 uur: aperitief in de Villa Astrid



13.00 uur: middagmaal in de Villa Astrid

Menu



Door het storten van het verschuldigde bedrag op bankrekening BE69 7352 2330 3078 van onze Verbroedering



Uiterste datum van betaling: 1 juni (gelieve deze datum
te respecteren)

De nieuwe korpscommandant:
Luitenant-kolonel Stafbrevethouder Claudio Madile
Claudio Madile werd geboren te
Eeklo op 29 april 1974. Zijn militaire loopbaan start in 1992 als
leerling aan de Intermachten
Voorbereidende School te Lier.
Na zijn periode aan de Koninklijke Militaire School bij de 133ste
promotie Alle Wapens, gevolgd
door de Wapenschool te Aarlen,
vervoegt hij in december 1998 het
Eerste Regiment Karabiniers
Wielrijders
te
Troisdorf
(Duitsland). Hij vervult er de
functies van pelotonscommandant
en 2de Commandant compagnie.

adjunct en officier operaties en training uitoefenen.
In 2012 vervoegt hij de Defensiestaf, binnen het Operationeel
Commando van de Land Component (COMOPSLAND), waar
hij medewerker wordt van de Officier operaties (G3 Ops).

Vanaf augustus 2013 volgt hij de Hogere Stafcursus aan het
Defence College te Brussel bij de 128ste promotie. Na het behalen van het Hoger Stafbrevet kiest hij om militair onderrichter tactiek te worden in het Defence College.
Binnen zijn militaire loopbaan nam hij deel aan vijf buitenlandse zendingen, waarvan drie in Kosovo (2000, 2001, 2006),
één in Kunduz (Afghanistan – 2010) en één in Bamako (Mali
– 2018).
Op 5 april 2019 wordt hij de 14de Bataljonscommandant van
het Medium Bataljon Bevrijding Vijfde Linie.

Na de ontbinding van de Belgische strijdkrachten in Duitsland Luitenant-kolonel Claudio Madile is gehuwd met Linda Lipvervoegt hij in september 2002 het Bn Bvr/5Li. Daar zal hij pens en trotse vader van twee zonen, Daiko en Aron.
achtereenvolgens de functies van pelotonscommandant verkenner, 2de commandant compagnie, compagniecommandant,

Lidgeld 2019
Mag ik de personen die hun lidgeld van 2019 nog niet betaald hebben beleefd vragen om de som van 15 € te willen storten op
ons rekeningnummer BE69 7352 2330 3078.
Waarvoor dank

