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l.iijnheer de Velrlbrigadier,

Uw

opruststelling als veldbrige.dierrhebben..wij met spijt in

ons hart vetrnomen.

. SÈeeds konCen wij rekenen op uw bereií.lr,ríLlige medewerking
willen U dan ook langs deze weg danken voor de goecle saraenwerkíng
die wij st,eeds hebben mogen ondervinden.

Iaïij

hríj wcnsen U nog vele jaren van rusË en genot toe.
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Idijnheer de Veldbrigad.iert

Commando

l{aar aanleid.ing van Uw oppensi.oenstelling
houd. ik eraan U te d,ankea voor d'e onbaatzichtige
geest van aamenwerki.ng en begrip voor elkaeirs
problernatíekr d.ie d.e rijksnacht van Uirentirege
steed.s mocht ondervind.en. Ik wens U d.an ook voor
d.e toekomst een rtelverd.iende rus
gezondheid..

Kapitej

ecl'e

Meeuwen, 29 d.ecember L976

Geachte Heer Ve1d.brigad.ler,

Naar aanleid.lng vaÍI Uw opruststelling
meen ik d.e plicht te hebben U nijn blijken van dank toe
te sturen.
Woorden van welgemeente dank voor Uw
vele tussenkomsten en wi j ze taad"gevingen d.le ik van U
nocht ontvangeno Ik denk hier vooral aan de beginjaren
van nijn loopbaan als veldwachter, ïnmer kon ik op U beroep d.oen en waart U steed.s bereid. nij met raad en d.aadbJ-j te staan, 3ij d.e hogere 0verheld. waart U steed.s ile
'r tolk tr van ons allen en bleek ïiw tussenkomst niet te
vergeefs. Uw uÍtgebreid.e kennis, zoweT praktl,sch ai-s
theoretlsch, op recffierffiJk vlak z1.Jn voor n1J van onschatbare waarde geweestr orlr onder Uw kundlge leid.lng het
beoogd.e doel na te streven, dlt ten bate van de bevolking
j-n het algemeen en voor mij in het biJzonder,
Míjnheer de Veldbrigad.ier, U moogt ervan verzekerd. zijn dat ik nog met fierheid. zal terugderrken onder de leidlng van rr Srigad.ier Ypancken rl
gediend. te hebben. Van harte wens ik U nog vele jaren te
mogen ontmoeten in ons mid.d.en.
Tevens wi1 ik van d.e gele$enheld gebruik maken om U en Uwe familie een goed.e gezond.hej-d toe

te

wensen.
Moge U en Uw aehtbare echtgenote nog

vele jaren gelukkig

sn,men

zLtrn, zod.at U ook kunt genieten

van een welverd.iend.e rust.
Vanwege Uw veld.wachter

Claes

te Meeuwen"
Meeuweno

{-'2

en famllie

Gemeente NEERPELT
Tel.011-641009

KABINEI vqn

de BURGEMEESTER

L. KELCHTERMANS
Fabriekstraat 27
Zitdagen:

-

Gemeentehuis

:

Aan huis:

zaterdag van 11 tot 12 u.
maandag van 11 tot 12 u.
vrijdag van 18 tot 20 u.
Uw

reÍ.

onze ref.

15 DECEMBER 7976

ro52/76

De heer J.

VRÀNCKEN

VeLdbrigadier
HECHTEL

Geachte Heer Veldbrigadier,

ïn naam van mijn bestuur houd ik eraan U mijn oprechte gelukwense
aan te bieden ter gelegenheid van uw op rust stelling.
Tevens dank ik U voor de prettige samenwerking met mijn bestuurt
h/aaraan ik altijd de beste herinneringen za1 bewar€o"
Hoogachtend,

L.

KELCHTERMANS

Burgemee

ster.

ProvÍncie LIMBURG

ovERpELr,

1l

d.ecerober, 1976.

Arrondissement MAASEIK

De I{eer

GeNEENTE

J.

VRANCKAN,

Veldbrigadier,

35s3OVERPELT

Ekselsebaan,

}qffi -

Tel. Oltl420t3
Postrekening 25746

HECTITEI,.

-

B.Í.W.207.474.090

Geachte Heer,

vernemen van Uw op ruststelling kunnen wij niet and.ers dan U onze wederkeringe dank
betuigen voor d"e saaenwerking die wii steeds mochten on-

Bij het

dervinden.

Wij drukken

d"e l'Íens

uit dat U nog

vele jaren in een goede gezond.heid uroogt genieten vaïl
het welverdiend pensioen.
I{et zeer genegen hoogachting.
De secretaris,

67-

{-."-

I

16 d.ecember 1976
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J.

Vrancl<en

Ekselsebaan 19
HECH'IEL

Nr

Onderwerp:
Biilage

:

!'1i

jnheer,

lrJij ontvingen uw vriendelijk schrijven van 3/LZ waardoor U
ons i-n kennis stelde dat U sinds 1,/12 pp rust wèrd. gesteld.

Wij

danken U van

barte voor de inhoud van dit schnjven.

kant zijn wij U zeer erkentelijk voor de vele
diensten die gij ons bewezen hebt, door uw delikaat optreden bij vele moeilijke problemen.

Vàn onze

!íij wensen U van harte nog vele jaren van welverdiende
rust.
Met onze beste wensen voor het nieuwe iaar.
De burgemeester.
J. Dupont

.

Provincie Limburg

3582 Sint-Huibrechts-Lille

Arrondissement Maaseik

Telefoon 011-Aí1159

, 9 d,ecember

1976

"

Postcheckreken ing 000-0059233-63
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Aan cle l{eer Vrancken Jan

3565

Uw brieÍ van

Berreft3

Uw

Uw reÍertes

Onze reÍertes

riECHTrt

BiJlagen

brief d.do 3 decenber 1976.

Geachte Heer Veldbrigad-ier,

I{et is voor ons een heugli"ir iets da.t wij ti orrze oprechte vJensen mogren
toesturen bij uv; oppensi oenstelling.
Vele jeren hebt U ten bate van c1e veld,politie gewerkt en g,ezv;oegcl.
In die tj-jd evolueerde het ambt va.n veldwachter zelf zo gewekiig dat
Thans is
van het oude type van vel-d.wachter niets meer overbl-i jft.
di.e funktie een volviaardig onde-r'deel van de alglen,ene pol-iiie.
Yoor alles wat U deed ten bate van de begeleiding van de politien
onze oprechte dank.

Yfij wensen U vele jaren verdiend"e rust in een goed,e gezondheid in een
vredige sfeer.
La.at cle herfst van ulï leven een tijd" van ínnige tevred,enheid zítrnr ru
U kunt terugblikken op ecn rijk gevuld leveno
De Burgel;eester,

Johanne

s

Vand,e"r:velden.

