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MOT DU PRÉSIDENT - WOORDJE VAN DE VOORZITTER 

 

 

   

 

 

Chers membres, 

 

 2022 n’a pas été l’année que nous pouvions 

espérer après la pandémie et la fin des confinements. 

La crise énergétique, l’inflation galopante et la guerre 

en Ukraine nous ramènent aux périodes les plus 

sombres de la Guerre Froide. Comme dans les années 

1970, je suis convaincu que nous nous en sortirons 

ensemble sans trop d’anicroches car notre union fait 

notre force. Malgré ces événements pénibles, nos 

cercles ont pu reprendre leurs activités au rythme 

d’avant Covid et je suis heureux de constater que les 

rencontres attirent toujours autant de membres 

enthousiastes. Je ne peux que vous encourager à nous 

réunir régulièrement. Les échanges sociaux réels sont 

extrêmement bénéfiques pour notre moral et plus 

enrichissants que les contacts virtuels. 

 

 La SROR se veut une association d’entraide 

qui promeut aussi les relations conviviales et 

distrayantes. Je suis certain que votre cercle est à votre 

écoute, comme le bureau national. N’hésitez pas à 

nous contacter, nous sommes réellement disponibles. 

 

 Afin d’aider les cercles dans leurs activités, le 

niveau national interviendra encore financièrement en 

2023 dans certaines organisations de chaque cercle, ce 

qui permettra de diminuer les écots les plus onéreux et 

de se retrouver en grand nombre. Le 17 octobre 2023, 

le cercle de Liège propose d’organiser une Journée 

Nationale de la SROR dans le cadre de leur 60e 

anniversaire d’existence. Ce sera l’occasion de 

retrouver des collègues de tout le pays dans une 

atmosphère festive et joyeuse. Bloquez cette date dans 

vos agendas car vos collègues et amis vous y 

attendent. 

 

 Je vous souhaite déjà une bonne année 2023 

que j’espère plus paisible et plus optimiste que 2022. 

Je serai heureux de vous revoir dès le mois de janvier.  

 

Beste leden, 

 

 Het jaar 2022 was niet het jaar van de vele 

verwachtingen na de pandemie en na het einde van de 

opsluitingen. De energiecrisis, de stijgende inflatie en 

de oorlog in Oekraïne brengen ons terug naar de 

donkerste dagen van de Koude Oorlog. Net als in de 

jaren 1970, ben ik ervan overtuigd dat we er samen 

zonder problemen zullen uitkomen omdat onze unie 

een kracht is. Ondanks deze pijnlijke gebeurtenissen, 

hebben onze kringen hun activiteiten hervatten in een 

tempo van voor Covid en ik ben blij te zien dat de 

bijeenkomsten nog steeds zoveel enthousiaste leden 

aantrekken. Ik kan U alleen maar aanmoedigen om 

elkaar regelmatig te ontmoeten. Echte sociale 

ontmoetingen zijn uiterst bevorderlijk voor ons 

moreel en zijn meer nuttig dan virtuele contacten. 

 

 De KVOO is een vereniging die ook 

vriendschappelijke en gezellige relaties bevordert. Ik 

weet dat uw kring naar U luistert, zoals het nationale 

bureel. Twijfel niet om contact met ons te nemen, we 

zijn steeds beschikbaar. 

 

 Om de kringen bij hun activiteiten te helpen, 

zal het nationale niveau opnieuw in 2023 financieel 

bijdragen in bepaalde facturen van de kringen, 

waardoor het mogelijk wordt de duurste kosten te 

verlagen en een groter aantallen leden aan te trekken. 

Op 17 oktober 2023 stelt de kring van Luik voor om 

een Nationale Dag van de KVOO in het kader van hun 

60-jarig verjaardag te organiseren. Dat zal een goede 

gelegenheid zijn om collega’s uit het hele land terug 

te zien in een feestelijke en vrolijke sfeer. Blokkeer 

deze datum in uw agenda want uw collega’s en 

vrienden wachten op U.  

 

 Ik wens U al een gelukkig jaar 2023 en ik hoop 

dat het een vreedzamer en optimistischer jaar zal 

worden dan 2022. Ik zal blij zijn om U in januari te 

zien.  

 

 

Jean-Luc Rolland 
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AGENDA DES ACTIVITÉS – AGENDA VAN DE ACTIVITEITEN 

 

 

 

KALENDER VOLGENDE IB’S - CALENDRIER DES PROCHAINS BI 

 

BI – IB 578 579 580 

 Fev/Feb – Mar 2023 Avr/Apr – Mai/Mei Jun – Jul 2023 

Texten – Teksten 15/01/2023 15/03/2023 15/05/2023 

 

 

GIFTEN KVOO – DONS SROR 

 

NOM – NAAM GRADE - GRAAD MONTANT - BEDRAG 

- - - 

  

 

NIEUWEN LEDEN – NOUVEAUX MEMBRES 

 

CATEGORIE NOM – NAAM GRADE - GRAAD CERCLE - KRING 

Sympathisant André GERARD Civil Luxembourg 

Effectief Philip ALLIET LtKol v/h Vlw b.d. Limburg 

 

 

DATE / DATUM 
CERCLE 

KRING 

ACTIVITÉ 

ACTIVITEIT 

13 december Leuven Bowling 2022-4. 

24 Januari 23 Leuven SAV en Nieuwjaarsreceptie 

08 décembre 2022 Liège Conférence "de Gaulle-Churchill" 

19 décembre 2022 Liège Marche 

02 janvier 2023 Liège Marche 

10 janvier 2023 Liège Repas Nouvel An aux "Waides" 

12 janvier 2023 Liège Concert "Gershwin" à OPRL 

16 janvier 2023 Liège Marche 

24 janvier 2023 Liège AG Cercle 

30 janvier 2023 Liège Marche 

16  december 2022 Limburg Bowling 2022-4.Diepenbeek 

12 februari 2023 Limburg SAV en Nieuwjaarsreceptie 

13 décembre Luxembourg Réunion mensuelle 

20 décembre Luxembourg Repas de clôture des oxygénations 

12 janvier 2023 Luxembourg Goûter des vœux au Camp de Lagland 

26 janvier 2023 Luxembourg Oxygénation 

13 décembre 2022 Namur Réunion bimestrielle au Pont J’en Bois (le 500) à 11h30  

17 janvier 2023 Namur Réception de Nouvel AN au Quartier du 2 Cdo Flawinne 

14 février 2023 Namur Assemblée générale  

13 décembre 2022 Tournai – Mons Réunion mensuelle Ruquoi 

21 décembre 2022 Tournai – Mons Conférence par le CORTy (Bn ChA) RUQUOY 

10 janvier 2023 Tournai – Mons Réunion mensuelle RUQUOY 

21 janvier 2023 Tournai – Mons Repas & Prix meilleur élève CFmn Log RUQUOY 

14 février 2023 Tournai – Mons Réunion mensuelle RUQUOY 

18 février 2023 Tournai – Mons AG et repas Mouvement dynastique à la Grignotière 

22 december  2022 West-Vlaanderen Kerstkoffie namiddag 

12 januari 2023 West-Vlaanderen Bowling te Oostende 

26 januari 2023 West-Vlaanderen Nieuwjaarsreceptie in Salons Denotter 

9 februari 2023 West-Vlaanderen Bowling te Oostende 

23 februari 2023 West-Vlaanderen Algemene vergadering 

9 maart 2023 West-Vlaanderen Bowling te Oostende 

23 maart 2023 West-Vlaanderen Daguitstap Kortrijk 

15 décembre 2022 Braine-l’Alleud/Waterloo Pot mensuel à la taverne Métropole à Braine-l’Alleud. 

12 janvier 2023 Braine-l’Alleud/Waterloo Réception de nouvel an à la maison communale de Waterloo 

 Charleroi Nihil 

 Wavre Nihil 
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DÉMISSION – ONTSLAG 

 

CATEGORIE NOM – NAAM GRADE - GRAAD CERCLE - KRING 

Effectif Raymond DE BREMAEKER Cdt e.r. Luxembourg 

 

 

DÉCÈS – OVERLIJDENS 

 

Nom 

Naam 

Grade 

Graad 

Né à 

Geboren te 

Date 

Datum 

Décédé à 

Overleden te 

Date 

Datum 

Paul HUBIN Kol Vl b.d.  1936  12/08/2022 

Gérard FRILEUX Cdt b.d.  1931  15/08/2022 

Wim VERMEERBERGEN Kol SBH b.d.  1934  15/08/2022 

Walther ROTSAERT Cdt b.d. Zeebrugge 01/02/1930 Gent 02/09/2022 

Ludo RESTIAU LtKol Med b.d.  13/11/1941  08/09/2022 

Isabelle BEHAEGEL 
Levensgezellin 

F.Crépain 
Schaarbeek 16/05/1931 Assebroek 20/09/2022 

Raymond NIJS EreLtKol Bree 19/01/1931 Leuven 30/09/2022 

Jean-Claude FRANCOIS Col BEM Gd e.r. Ixelles 08/08/1942  09/10/2022 

Marc HOLVOET Cdt b.d. Waregem 27/09/1946 Nieuwpoort 10/10/2022 

Florent BEHITS Cdt e.r. Kessel-Lo 24/01/1932 Brasschaat 07/10/2022 

Jean-Claude DUMORTIER Cdt e.r.  28/08/1942  23/10/2022 

Louisa VANDERGEETEN 
Veuve 

Felix Melchior 
Mechelen 02/02/1923 Tongres 08/11/2022 

Jean-Marie FALLA Cdt e.r. Bas-Oha 18/01/1924 Soignies 18/11/2022 

André DENDELOT Cdt e.r. Lompret 13/04/1931 Berloz 22/11/2022 

Eric de NEVE de RODEN Col e.r. Etterbeek 03/06/1926 Hamont 24/11/2022 
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CERCLE DE BRAINE-L’ALLEUD/WATERLOO ASBL 

Président 
Col BAM e.r. Jean-Claude Lacroix 

067 773309, jclacroix@scarlet.be 

 

Secrétaire 
Lt Col e.r. Thierry Tailler 

0476 211575, thierrytailler@gmail.com 

Trésorier 
Col BEM Hre Jacques Wattecamps 

02 3546918, wattecamps.jacques@gmail.com 

PR Cdt e.r. Louis Couturiaux 

Compte BE76 0011 2060 2095, GEBABEBB 

Site Web https://srorbrainewaterloo.be/  

 

Nihil 

 

 

CERCLE DE CHARLEROI 

Président LtCol Gd e.r. Christian Harzée 

christian.harzee@skynet.be 

 

Vice-président N/A 

Secrétaire N/A 

Trésorier N/A 

Compte BE16 0012 9214 4474, GEBABEBB 

Site Web N/A 

 

Nihil 

 

 

CERCLE DE WAVRE 

Président Col Hre Daniel Walther : daniel.walther@skynet.be 

 

Vice-président N/A 

Secrétaire N/A 

Trésorier 
Cdt v/h Vlw b.d. Pierre Van Lathem 

081 617058, pierre.rolande@gmail.com 

Compte BE16 0012 9214 4474, GEBABEBB 

Site Web N/A 

 

Repas de Corps le 17 novembre 2022 

 

Présents : Marie-Ange Armand – Philippe De Haene ; LTG Alain Devignon ; Jean-Claude De Vooght ; Henri et 

Marie-Claire Gérard ; GM Pierre Gusbin ; Etienne Dubuisson, Pierre Leboulle ; Michel Patte et Madame ; 

Pierre Van Laethem et Madame ; Daniel Walther et Madame. 

mailto:jclacroix@scarlet.be
thierrytailler@gmail.com
wattecamps.jacques@gmail.com
https://srorbrainewaterloo.be/
about:blank
about:blank
mailto:daniel.walther@skynet.be
about:blank
about:blank
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C’est dans le magnifique cadre de La Table de Templiers au sein de la ferme éponyme qu’eut lieu le repas de 

corps 2022. Après l’assemblée générale et la cérémonie annuelle à Corbais, toutes deux en octobre, ce fut la 

dernière activité du cercle qui sera en effet dissout le 31 décembre prochain 41 ans après sa création. 

L’ambiance était amicale et le repas de qualité. Après le toast au Roi le président est revenu sur les circonstances 

qui ont amené à la dissolution du cercle, vu l’effectif en diminution, le manque crossant d’intérêt pour les activités 

et l’impossibilité de renouveler l’organe d‘administration. D’aucunes ont déjà affirmé leur intention de rejoindre 

un autre cercle. D’autres se tâtent encore. Les participants se sont quittés avec la volonté e se revoir, fut-ce de 

façon informelle. 

 

  
 

 

KRING LEUVEN 

Voorzitter 
EreLtKol v/h Vlw Ing André Dewulf 

dewulf.c.e.t@telenet.be 

 

Vicevoorzitter 
EreMaj Jacques van Lommen 

jacques.van.lommen@telenet.be 

Secretaris 

Penningmeester 

Cdt b.d. Luc Bernaerts 

bernaerts.luc@telenet.be 

Rekening BE78 9734 0825 8886 

Website https://sites.google.com/view/kvoo-leuven/home 

 

Voor de gedetailleerde verslagen en meer info verwijzen wij naar ons meest recente IB en naar onze website.  

 

Functiewijzigingen in het bestuur 

 

Jean-Pierre Daenens zal vanaf 01 jan 2023 de functie van penningmeester “Werking” overnemen van Luc 

BERNAERTS. Deze wijziging werd bekrachtigd op de bestuursvergadering van 07 Okt 2022. 

 

VOORBIJE ACTIVITEITEN: 

 

Zo 28 Aug – Maandag 12 Sep 2022 Donaucruise (Jacques van Lommen) 

 

Voor het volledig verslag verwijzen wuj naar ons IB 2022-4 

 

Bereisde mensen als onze KVOO-leden laten zich niet snel betoveren door een reis maar sommige trips hebben 

toch nog dat ietsje meer. Als reisorganisator droomde ik allang van een Donaucruise met vertrek in Passau aan 

de Duits-Oostenrijkse grens tot aan de Zwarte Zee. Corona was een paar jaar de spelbreker maar dit jaar was het 

dan toch mogelijk. Een kleine maar stevige en uiteindelijk “betoverde” reisgroep van 14 leden waagde de 

mailto:dewulf.c.e.t@telenet.be
mailto:jacques.van.lommen@telenet.be
mailto:bernaerts.luc@telenet.be
https://sites.google.com/view/kvoo-leuven/home
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uitdaging. Zestien dagen onderweg op een rivierschip tot aan de Donaudelta en de Zwarte Zee, op een wip van 

een oorlogstoneel… Niet evident en toch! 

 

Even een woordje over het schip. Wat ons vooraf verteld was klopte helemaal. De Amadeus Cara is een 

nagelnieuw schip van de Oostenrijkse rederij Lüftner die samenwerkt met onze touroperator Friendship Cruises. 

Het 135 meter lange schip was pas deze lente te water gelaten en je zag aan alles dat het nog nieuw was, luxueus 

ook en zijn vijf sterren waard. Aan boord zouden er 163 passagiers zijn. 

 

Ma 29 Aug – Wenen 

“Vienna, an imperial discovery tour”. Veel te kort want er is zoveel te zien in deze prachtige stad.  

 

Di 30 Aug – Eztergom – Visigrad – Szentendre 

De Donau vormt er de grens tussen Tsjechië en Hongarije en maakt er een grote bocht naar het zuiden, de 

bekende Donauknie. Esztergom is de zetel van de aartsbisschop, primaat van Hongarije. In deze voormalige 

hoofdstad van Hongarije werd de eerste Hongaarse koning, Stefanus I, gekroond. Twee naburige, kleine en 

gezellige stadjes, Visigrad en Szentendre, boden ons de typische toeristische attracties waaronder vele gezellige 

winkeltjes.  

 

Wo 31 Aug – Belgrado 

Van Boedapest voeren we in één ruk naar de Servische hoofdstad Belgrado. Belgrado ligt aan de samenvloeiing 

van de Donau en de Sava. We reden en wandelden doorheen deze mooie stad met tal van oude gebouwen.  

 

Do 01 Sep – Vidin 

De volgende dag was een misser… De lastige Servische douane had onze vaartiming om zeep geholpen door 

een langdurige en scherpe nachtelijke grenscontrole. We kwamen dus te laat aan in Vidin (Bulgarije) zodat onze 

uitstap naar Belogradchik “in het water” viel.  

 

Vr 02 Sep – Oltenita – Boekarest – Fetesti 

De volgende dag verliet onze voltallige groep het schip in Oltenita om op uitstap te trekken naar de Roemeense 

hoofdstad Boekarest. Het werd een echt natte aangelegenheid, het goot water zodat we braaf achter het 

vensterglas van onze bus bleven zitten.. Ons schip pikte ons na het avondeten een eind verder op de Donau in 

Fetesti weer op en we zetten nu verder koers naar St-Gheorge… 

 

Zat 03 Sep – St-Gheorge en de Donaudelta 

Dit onooglijke vissersdorpje gooide ons een halve eeuw terug in de tijd. Erg primitief, deels vervallen en 

verwaarloosd ligt het in de Donaudelta en het kan enkel bereikt worden met een boot die er 5 uur moet over 

doen om naar de dichtstbijzijnde stad, Tulcea, te komen.  

 

Zo 04 Sep – Constanta 

We verlaten die namiddag ons schip in Hirsova om een bezoek te brengen aan het mooie kuststadje Constanta.  

 

Ma 05 Sep – Rousse en Basarbova 

We zijn intussen begonnen aan de terugvaart van de Zwarte Zee naar “huis”. De Donau vormt nu de grens 

tussen Roemenië en Bulgarije.  

 

Di 06 Sep – Cruisedag en IJzeren Poort 

Dit wordt een dagje cruisen zonder uitstappen, maar wel met onvergetelijke zichten op de IJzeren Poort. Daar 

waar de oevers van de Donau heel dikwijls onbebouwd zijn en enkel begroeid met wat struiken, komen we nu in 

een zone waar de stroom doorheen de Karpaten en het Balkangebergte breekt.. De Donau verbreedt tot wat bijna 

een meer van zowat 2 km breed is om ons dan doorheen een doorgang van slechts 150 m te duwen.. Intussen 

genoten we op het zonnedek van een Balkanbuffet en een Slivovitz. 

 

Wo 07 Sep – Novi Sad (Servië) en Vukovar (Kroatië) 

Het mooie Novi Sad brengt ons terug naar de barokke bouwstijl uit de glorieperiode van de Oostenrijkse-

Hongaarse dubbelmonarchie die tot hier reikte. Sremski Karlovski verraste ons evenzeer met een reeks culturele 

en historische monumenten. Die nacht varen we door naar Mohacs. 

 

Do 08 Sep – Mohacs en Kalocsa 

Daarmee zijn we in het zuidelijkste hoekje van Hongarije. We gaan aan land voor een wandeling doorheen 

Mohacs, een stad met geschiedenis.  

Terug aan boord zetten we onze tocht doorheen de Puszta verder richting Boedapest. 
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Vr 09 Sep – Boedapest en Gödöllö 

De stad heeft haar bijnaam “Koningin van de Donau” geenszins gestolen. Een bus brengt ons doorheen de 

benedenstad, Pest, en we kijken onze ogen uit op het Heldenplein en op gebouwen als de Staatsopera en het 

parlement. Boedapest is een stad waarheen een extrareis nodig is voor een grondig bezoek. 

’s  Avonds verlieten we met ons schip Boedapest. Op nu naar de Slovaakse hoofdstad!  

 

Zat 10 Sep – Bratislava 

Uiteraard is ook Bratislava een beeldschone, overigens mooi gerestaureerde en verzorgde stad, hoewel ze allicht 

moeilijk kan concurreren met Wenen en Boedapest waar ze tussenin ligt. Maar toch, de mooie gebouwen en 

rustige boulevards kunnen ons bekoren.  

 

Zondag 11 Sep – Melk en wijnproeverij 

Hier had iedereen naar uitgekeken: de Oostenrijkse stift Melk, een prachtig abdijcomplex. Deze abdij is 

gebouwd tussen 1702 en 1763 in barokstijl. De ligging, de geelgekleurde gebouwen en het park maken er een 

uniek geheel van. Maar vooral de bibliotheek zal in ons geheugen gegrift blijven.  

 

Ma 12 Sep – Terug naar huis! 

Alleen over de kleur van de bagagelabels raakten ze op het schip niet eens. En heel even vreesden we dat onze 

transfer van Passau naar de luchthaven van München niet tijdig zou lukken. Maar toch kwam alles in orde en we 

werden met de beste zorgen van Lufthansa tijdig afgeleverd op Zaventem, eindpunt van een bijzondere 16-

daagse reis! 

 

Di 20 Sep 2022 – Bowling 2022-3 (André WAUTERS) 

Ditmaal waren wij met 11 spelers.  

Bij de mannen was het een strijd in het eerste spel tussen Jean-Pierre en Luc, maar in het tweede spel nam Jean-

Pierre een serieuze voorsprong en won uiteindelijk met 272 punten. Luc werd mooi tweede met 240 punten. Op 

een duidelijke afstand kwam André met 177 punten.  

Bij de dames was Esther de winnares met 125 punten, gevolgd door Liliane met 120 punten en Magda met 118 

punten. 

 

Do 22 Sep 2022 –  Plechtigheid Mil Kerkhof Veltem-Beisem (NSB Vl-Brab / Jacques van LOMMEN) 

De plechtigheid in Veltem-Beisem volgde ook dit jaar het bekende traditioneel scenario. Om 09u45 begon de in 

plaats stelling van de deelnemers: het Det van het Bn Jagers te Paard, de Kon. Muziekkapel van de Marine, de 

Vaandels van de Vaderlandslievende Verenigingen en zowat 125 schoolkinderen van de basisschool van Herent. 

Vervolgens de leden van verschillende verenigingen, waaronder onze eigen delegatie van 12 man, onder leiding 

van onze voorzitter, EreLtKol André Dewulf, Ing, en onze erevoorzitter, Kol b.d. Denis Gysemans. Tenslotte de 

groep van autoriteiten met o.m. LtGen Marc Thys, Ir, VCHOD, de ProvComd Vlaams-Brabant en enkele 

burgemeesters en afgevaardigden van gemeenten uit onze provincie. De ProvComd zette vervolgens de 

Standaard in plaats. Enkele leerlingen van de lokale Basisschool begonnen de plechtigheid met korte gedichtjes 

in het Nederlands en Engels. Wij luisterden nu naar de toespraken van GenMaj b.d. Francis Joos, voorzitter van 

NSB Vlaams-Brabant en lid van onze kring, Kol Vl SBH Danny Vandenberk, Ir, ProvComd Vlaams-Brabant, 

en Mevr. Astrid Pollers, burgemeester van de gastgemeente Herent.  

 

Zo 02 Okt 2022 – Herdenking NKB (NKB / Jacques VAN LOMMEN) 

Deze klassieke jaarlijkse herdenking met het dodenappel van NKB in de Dirk Boutslaan trok dit jaar toch nog 

wel een 40-tal deelnemers waaronder 5 van onze leden. Allicht hebben het slechte weer en het verstoorde 

busverkeer door evenementen in de binnenstad wel enkele deelnemers afgeschrikt. We telden acht vaandels van 

vaderlandslievende verenigingen en we bewonderden de aanwezigheid van de jonge marinekadetten van 

Leuven.  

 

Voorzitter Robert Uyttebroek verwelkomde ook Schepen Dirk Vansina als vertegenwoordiger van het 

schepencollege.In zijn toespraak overliep de voorzitter de historiek van het NKB en leidde hij het dodenappel 

van 150 gevallen verzetslieden in door te wijzen op de hoge prijs die zij voor onze vrede en vrijheid betaalden.  

Na de plechtigheid bood de stad ons een glas aan in de collegezaal van het stadhuis terwijl NKB er gezorgd had 

voor hapjes en belegde broodjes. 

 

Woe 26 Okt 2022 – Benefietconcert 

 

Het verslag van deze activiteit zal verschijnen in ons volgend IB van februari 2023. 
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CERCLE DE LIÈGE 

Président Col BEM e.r. Jean-Luc Rolland 

0478 528626, jlrolland56@gmail.com 

 

Vice-président Col BEM e.r. Dominique Charlot 

0476 788132, m.charlot@skynet.be 

Secrétaire 
Cdt e.r. Luc Dussaussois 

0474 425041, lucdussaussois@gmail.com 

Trésorier LtCol Hre Marc Cornille 

080 771705, marc.cornille@skynet.be 

Compte BE16 0682 4639 4474, GKCCBEBB 

Site Web https:\\liege.srorkvoo.be\ 

 

La Gleize et son musée Décembre 44. 

 

Le jeudi 13 octobre 2022 nous étions 28 participants à cette activité. 

 

En attendant l’arrivée des derniers, c’est la Tigre Royal 213 qui attire tous les regards. 

 

Peu après 10hr30, avant la visite, Jean-Luc Rolland demanda de respecter une minute de silence en souvenir de 

Jean-Claude François, membre et ancien président, décédé dimanche passé 9 octobre. 

 

La visite commença par une mise en ambiance : un film avec des images d’époque (surtout allemandes) nous 

permit de visualiser les durs combats de La Gleize, de Cheneux et de Stoumont. Puis visite du musée, chacun à 

son rythme, avec ses nombreuses vitrines recelant des souvenirs de cette époque. 

Mais le temps passe et il est temps de se rendre au restaurant « Le Vert de Pommier » où nous attend le diner. 

Aux dires des participants il fut excellent. 

C’est vers 1430 hr que l’on se sépara, chacun rentrant dans ses foyers. 

 

Ci-après vous trouverez quelques informations complémentaires concernant cette visite. 

Marc Cornille 

Photo Pol Rondeux  

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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Histoire du musée. 

 

Le musée « Décembre 44 » est dû à Philippe Gillain et Gérard Grégoire, deux passionnés d’histoire. 

Dans les années 1960, le premier a déjà rassemblé une énorme quantité d’uniformes et de matériel abandonné 

par les belligérants dans la région de La Gleize. Quant au second, natif de La Gleize, il a vécu les évènements et 

a rédigé un livre « Feu » qui les relate. 

Dès 1977, des expositions temporaires sont organisées dans la salle des fêtes du village. 

En 1989 Philippe Gillain fonde une société coopérative avec l’aide de la commune de Stoumont, de la Province 

de Liège et de Gérard Grégoire. Un petit musée est installé à côté de l’ancien presbytère. 

En 2012, afin de perpétuer l’histoire de la région, les fondateurs recherchent des repreneurs. En 2013,  

le musée double sa superficie. 

En 2019, le musée reçoit de nombreuses nouvelles pièces provenant de la collection privée du nouveau 

propriétaire, Bernard Treinen. 

 

 

Repas de Corps du 8 novembre 2022 

Photos Pol Rondeux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

KRING VAN LIMBURG 

Voorzitter Kol v/h Vlw b.d. Benny Croes 

011 592260, voorzitter@kvoolimburg.be 

 

Ondervoorzitter N/A 

Secretaris 
Cdt b.d. Lambert Swennen 

089 867428, secretaris@kvoolimburg.be 

Penningmeester Maj Gd b.d. Leon Monsieur 

089 612051, penningmeester@kvoolimburg.be 

 BE17 9731 8482 2521, ARSPBE22 

Website https://www.kvoolimburg.be 

 

KVOO Limburg bezoekt de abdij-site van Herkenrode op 06/10/2022 

 

 

Herkenrode was ooit de grootste abdij voor vrouwelijke religieuzen, de Cisterciënzerinnen. De orde werd 

opgericht in 1098 in het Franse Cîteaux (nabij Dijon) – vandaar de naam van de Orde -, volgens de leefregels 

van Benedictus. De eenhoorn vinden we terug in het wapenschild. Dit fabeldier is volgens de legende zo sterk, 

dat geen jager hem kan vangen. Maar als een maagd haar schoot opent en de eenhoorn legt zijn kop daarin, dan 

verliest hij zijn woeste aard en valt in een diepe slaap. In het wapenschild verwijst hij naar de kuisheid en de 

maagdelijkheid van de zusters. Vandaag staat de opspringende eenhoorn in het logo van de site voor de 

herrijzenis in volle glorie van weleer … 

Onze gids loodste ons vervolgens in het belevingscentrum doorheen de periode van de kruisvaarten, de gouden 

eeuw, de Franse revolutie tot het heden en dit steeds met leuke anekdotes. Zo weten we nu allen dat de eerste 

vrouw van Adam niet Eva maar Lilith was ( die nadien wel als slang terugkwam), dat bierdrinken gezond is 

volgens Louis Pasteur, dat zusters geen konijn mochten eten omdat dit de potentie aanzwengelt, enz. 

Vervolgens begaven we ons naar de “meridiaan van Herkenrode” (foto 2) om de kruidentuin te bezoeken. Zo 

ontdekten we de kruiden en planten om textiel te verven, de vergeten groenten uit de moestuinen van weleer, 

geneeskrachtige stoffen, …     

 

 

                                       

 

 

Het was een leerrijke namiddag die we 

zeker met een deugddoende tas koffie en 

een stukje Limburgse vlaai konden 

afsluiten in het voor ons gereserveerde 

zaaltje van de paardenstallen.  

 

De weergoden waren de 21 KVOO’ers uitermate goed 

gezind. Onder een stralend zonnetje werden we door 

onze gids verwelkomd. Vooreerst situeerde ze rond de 

binnenkoer de diverse gebouwen van de actuele site: de 

boerderij met het koetshuis (foto 1) dat actueel het 

belevingscentrum huisvest, het poortgebouw, de 

tiendenschuur, het klooster van de zusters van het heilig 

Hart, de paardenstallen (actueel horecafunctie), e.a. 

 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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CERCLE DU Luxembourg 

Président N/A 

 

VP & Secrétaire LtCol e.r. Christian Beghin 

063 222720, ch.beghin@skynet.be 

Trésorier LtCol Res Marcel Etienne 

061 223665, marceletienne2007@gmail.com 

Compte BE65 7320 3763 0896, CREGBEBB 

Site Web https:\\srorlux.wixsite.com\college-lux 

 

11 octobre 2022 – Réunion mensuelle du Cercle – Compte-rendu 

Les membres présents : J. Baerten, C. Beghin, G. Deleuze, C. Desmytter, J. Doumont, J. Dujardin, M. 

Etienne, C. Friob, A. Gérard, P. Hanus.  

Les épouses présentes : T. Baerten, M. Deleuze, S. Etienne, D. Hanus. 

Les membres excusés : B. Laloux. 

1. Nouvelles de nos membres :  

• Annette Laloux a fait une chute s'occasionnant une fracture du coude. Opérée et hospitalisée à Arlon, 

elle est rentrée ensuite chez elle. Vu les problèmes y rencontrés, Annette et Bob ont quitté leur 

domicile pour entrer provisoirement en seigneurie. A Bouillon, selon les nouvelles reçues, ils s'y 

plaisent bien et ont prévu d'y rester jusqu'au 20 novembre. Souhaitons à Annette et Bob de nous 

retrouver rapidement en pleine forme. 

• Christian Beghin a proposé au comité l'adhésion d'un nouveau membre SYMPATHISANT. André 

Gérard est bien connu par notre cercle. Il fait partie du groupe de nos amis messancéens amené à 

certaines de nos activités par André Reis. Ayant pris ses distances de notre cercle, André Reis a 

demandé à André Gérard d'être le lien des "amis messancéens" avec notre cercle, chose qu'il a 

acceptée. André Gérard est sans aucun doute une personne qui a sa place dans le Cercle SROR 

Luxembourg. Le comité ayant accepté cette proposition d'adhésion, nous souhaitons à André Gérard 

la très cordiale bienvenue dans notre cercle. 

2. Présidence du Cercle SROR Luxembourg : Pour rappel, lors de notre assemblée générale du 08 mars 

2022, au lendemain du décès de Jean-Luc, le cercle devait se trouver un président … Même s'il n'était pas 

candidat à cette fonction, Christian Beghin a revêtu provisoirement cette responsabilité et organisa un 

appel à candidature à la présidence du cercle. Le 13 septembre dernier, nous avons clôturé notre appel à 

candidature alors qu'aucun de nos membres effectifs ne s'est manifesté … Il fallait être devant l'évidence 

… Il fallait garder notre cercle en état de fonctionnement et, surtout, éviter sa dissolution … 

Le 13 septembre, Christian a informé le comité qu'il serait prêt à revoir sa position tout en émettant le 

souhait que le comité soit complet. Le comité a réagi positivement à cette proposition. 

Ce 11 octobre, avec l'accord du comité, le cercle est informé par Christian qu'il se présentera comme 

candidat à la présidence du cercle lors de l'assemblée générale du 14 Fev. 

3. Activités passées : 

• 20 Sep : Une excursion à Charleville-Mézières sous un beau soleil … Une journée bien agréable et 

intéressante … Les 32 participants sont rentrés chez eux satisfaits de leur journée …  

about:blank
about:blank
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• 29 Sep : Une oxygénation au Grand-Duché guidée par G. Deleuze et J. Doumont … 15 marcheurs 

ont découvert les bords du Lac d'Esch et 13 d'entre eux ont pris part ensuite au repas. 

4. Activités futures : Voir plus loin – Réunion mensuelle du 11 octobre 22. 

5. Cotisation 2023 des membres : 

Alors que les invitations à payer n'ont pas encore été envoyées vers nos membres, certains ont déjà pris 

l'initiative de payer leur cotisation pour 2023 … Merci à eux … Cependant, ces membres se sont basés 

uniquement sur le bulletin d'information de la SROR ASBL et ont payé une cotisation qui ne correspondait 

pas à celle demandée par le Cercle Luxembourg … Le trésorier se charge bien entendu de les rembourser 

… Le comité invite les membres à ne pas payer leur cotisation 2023 tant qu'ils n'ont pas reçu l'invitation 

à payer de la part du Cercle. (Fait dans le Porte-Voix) 

6. Situation COVID :  

Christian évoque une situation COVID qui va en s'aggravant … Sans aucun doute, il faut chercher la cause 

dans l'approche de l'hiver et le fait que nous restons de plus en plus souvent dans des espaces clos … Le 

comité a décidé de ne rien changer à notre programme d'activités tant que celles-ci ne sont pas interdites 

tant par les autorités gouvernementales que par les autorités militaires … Christian invite cependant les 

membres à faire preuve de responsabilités … Se protéger, c'est aussi protéger les autres … Il faut donc 

que chacun soit prudent. 

7. Paul Hanus nous présente sa Gaume et ses trésors : 

Pour terminer la réunion, Paul Hanus prit la parole … 

Après nous avoir présenté succinctement la géologie et l'histoire de sa terre gaumaise, Paul a mis l'accent 

sur la région stabuloise, évoquant principalement ses trésors, dont certains ont été visités ou vus durant 

quelques-unes de nos oxygénations. 

Cette présentation aura certainement permis à ceux qui ne prennent pas souvent part à ces activités de 

découvrir d'une autre façon ces sites de Gaume … Et si la moissonneuse des Trévires était déjà connue 

par pas mal d'entre nous, Paul leva le voile sur les secrets de quelques-autres de ces trésors : Le Cupidon 

de Château Renaud, la Madone "Double" de Sainte-Marie, la Tranchée des Portes, sans oublier les sites 

de Montauban et de Chantemelle … 

Persuadé qu'il ne nous a pas tout dit, nous inviterons à nouveau Paul à nous faire part d'autres secrets 

gaumais. 

Christian Beghin 

 

08 novembre 2022 – Réunion mensuelle du Cercle – Compte-rendu 

Les membres présents : J. Baerten, C. Beghin, M. Dekimpe, P. Demeester, C. Desmytter, J. Doumont, M. 

Etienne, 

C. Friob.   

Les épouses présentes : S. Etienne. 

Les membres excusés : F. Deom, A. Igot, A. Gérard, R. Laloux. 

1. Nouvelles de nos membres :  

• Décès de Louisa Vandergeeten-Melchior : Madame Vandergeeten, veuve du Col Félix Melchior (ancien 

président du cercle) et maman de Guy Melchior, nous a quittés ce 08 novembre à l'âge de 99 ans. Elle résidait, 

depuis le décès de son mari, dans une maison de repos à Tongeren. Nous présentons à Guy et à sa famille 

nos condoléances émues et sincères. 

• Bob et Annette Laloux sont toujours installés dans une maison de repos et de soins à Bouillon. Annette y 

poursuit sa convalescence suite à sa chute. Nous leur souhaitons un prompt retour à Arlon.  
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• Démission de Raymond De Bremaeker : R. De Bremaeker est un proche ami d'André Reis. C'est sur 

l'invitation de celui-ci qu'il avait intégré notre cercle sans y être cependant actif. La prise de distance d'André 

à l'égard de notre cercle est la raison principale de la démission de Raymond. 

2. Réunion de l'organe d'administration (OA) de la SROR Asbl (compte-rendu) 

• Christian a pris part à cette réunion à Bruxelles le 14 Oct 22. 

• Situation des membres au niveau national : Cette année, le nombre de membres SROR a diminué de 5%. 

• Le nouveau Règlement d’Ordre Intérieur (ROI) a été avalisé. Le nouvel ROI est désormais d’application. 

Il se trouve intégralement sur le site internet de la SROR. 

• Il a été décidé de reconduire les interventions du niveau national aux activités des cercles en 2023, selon 

les mêmes principes qu’en 2022. Notre cercle peut toujours compter sur le remboursement de la facture de 

deux autocars ou de 2 salles, avec combinaison possible de bus + salle ou musée (avec un plafond Max de 2 

interventions annuelles x 750 €). 

• Pour le BI imprimé, qui parvient aux membres par la poste, il est important que chaque cercle se limite à 

deux pages. Par contre, le BI électronique sur le site internet n’a pas de limitation. 

• Le Cercle SROR de Liège fêtera ses 60 années d’existence en octobre 2023. Le Cercle de Liège a été invité 

de transformer cet événement en Journée Nationale de la SROR. Ceci permettra aux autres cercles d'être plus 

sensibilisés par cet événement … A noter que les frais de transport des cercles y participant seront pris en 

charge de manière significative par la SROR. Pour cette occasion, le Cercle de Liège demande aux autres 

cercles de lui faire connaître pour la fin de ce mois une évaluation de leur participation. 

• Le président du Cercle SROR Wavre a annoncé que son cercle sera dissous ce 31 Dec 22. 

3. Activités passées : 

• 18 Oct : Journée Quilles et Fondue au Karaquillos … A Sainte-Marie-sur-Semois, le cercle a organisé 

son tournoi de quilles semestriel … Mise sur pied par J. Baerten et P. De Brandt, cette petite compétition 

était suivie d'une bien agréable fondue … Les 20 participants ont apprécié les bons moments du jeu de quilles 

et la qualité du repas …  

 

 

 
 

• 27 Oct : Une oxygénation autour de Saint-Vincent et guidée par Jacques Doumont … 14 marcheurs ont fait 

le parcours … 21 personnes ont pris part ensuite au repas à "La Sapinière". 
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4. Programme d'activités pour les semaines à venir :  

 

• 24 Nov : Jacques Doumont s'occupe de cette oxygénation autour de Sampont … Repas au restaurant de 

l'hôtel IBIS à Arlon.  

 

• 13 Dec : Après la réunion mensuelle, Paul Hanus nous présentera, sous la forme d'une projection, des photos 

relatant nos activités en 2022. 

 

• 20 Dec : A Etalle (restaurant "La Chrysalide"), un repas vous est proposé pour célébrer la clôture des 

oxygénations ainsi que celle de cette année. S'inscrire chez J. Doumont (Voir plus loin dans ce Porte-Voix) 

 

5. Activités futures :  

 

• 12 Jan : Notre goûter des vœux est confirmé par le Camp de Lagland. Nous en reparlerons le mois prochain. 

Le comité souhaiterait avoir l'aide d'un membre qui s'occuperait des tartes … Avis aux volontaires ! 

 

• Assemblée Générale 2023 : Prévue initialement le 14 février 23, elle est déplacée au 14 mars pour des 

raisons légales et pratiques … En conséquence, le tournoi de quilles prévu en mars sera probablement avancé 

au mois de février. 

 

• Une date à placer dans votre agenda … Le 18 avril 23 … Au cours d'un dîner, une conférence sera animée 

par le professeur Michel FRANCARD … Cette conférence aura pour titre : " Les plus belles expressions du 

français en Belgique"… Le conférencier est connu et reconnu … L'endroit de ce dîner-conférence doit encore 

être décidé. 

 

6. Merci à Marcel Dekimpe pour nous avoir offert le verre de l'amitié à l'issue de la réunion et à l'occasion 

de son anniversaire passé … 

Christian Beghin 
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Cotisation auprès du Cercle SROR Luxembourg 

⊳  Date limite des paiements : 30 décembre 2022  ⊲ 

➢ Cette cotisation respecte les décisions prises au cours de l'assemblée générale du Cercle 

Luxembourg ASBL / SROR du 08 mars 2022. 

➢ Pour demeurer membre du Cercle Luxembourg SROR, les membres verseront cette 

cotisation essentiellement sur le compte du Cercle Luxembourg SROR (voir ci-dessous). 

➢  

Membre effectif 

(Officier retraité des cadres actifs de la Défense, de la 

Gendarmerie entrés avant la démilitarisation, de l'ancienne Force 

Publique du Congo Belge, officier ayant quitté honorablement 

ces cadres) 

Euro 

€ 

Lieutenant Général, Vice-amiral  33 

Général-Major, Amiral de division  31 

Colonel, Capitaine de vaisseau  26 

Lieutenant-Colonel, Capitaine de frégate 25 

Major, Capitaine de corvette  23 

Officiers subalternes  19 

Membre associé  

Veuve, veuf ou orphelin de membre effectif décédé. 14 

Membre sympathisant  

• Officier des cadres actifs de la Défense ou entrés en service à 

la Gendarmerie après la démilitarisation. 

• Officier de réserve ou ancien officier de réserve non ancien de 

I'active.  

• Toute autre personne acceptée par le Conseil d'administration. 

22 

 
Compte IBAN : BE65 7320 3763 0896    

(BIC : CREGBEBB) 

SROR / Cercle Lux ASBL 

6700 ARLON 
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CERCLE DE NAMUR ASBL 

Président Col BEM e.r. Michel Leenaers 

0497 680195, leenaersm@hotmail.com 

 

VP & Secrétaire Col BEM Hre Christian Legat 

081 462359, micheleetchristianlegat@outlook.be 

Trésorier Col BAM e.r.Pierre Frenay 

02 3543998, pierre.frenay@skynet.be 

Compte BE09 0689 3277 4457, GKCCBEBB 

Site Web http://namursror.e-monsite.com 

  

Repas de corps du 15 novembre 2022 

(Organisation: Michel Leenaers – Texte et photos: Bernard Dewilde) 

 

 

 

 

 

 

Ce mardi 15 novembre nous nous sommes 

retrouvés une fois de plus pour notre plus grand 

plaisir à la Campagnette à Balâtre pour notre 

traditionnel Repas de Corps à l'occasion de la Fête 

du Roi. Trente membres étaient présents, un peu 

moins qu'à l'accoutumée, certains étaient en effet 

retenus pour des obligations au sein de leur 

commune. 

 

 

 

 

Comme à l'accoutumée c'est autour d'un 

verre et plusieurs amuse-bouches que 

nous prenons des nouvelles des absents et 

que nous évoquons les souvenirs du 

passé. 

Après quelques mots de bienvenue 

Michel nous demande de prendre place à 

nos tables respectives. 

 

mailto:leenaersm@hotmail.com
mailto:micheleetchristianlegat@outlook.be
mailto:pierre.frenay@skynet.be
about:blank
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Avant de passer au demi poussin rôti, notre Président nous lit le 

message envoyé au Palais Royal en notre nom puis nous propose 

de porter le traditionnel toast au Roi. 

 

Un dessert coloré clôture cet excellent repas. 

 

Rendez-vous est déjà pris pour l'année prochaine      

 

 

 

2. Projet de programme 2023 

• 13 décembre 2022 : Réunion bimestrielle au Pont J’en Bois (le 500) à 11 Hr 30 

• 17 janvier 2023 : réception de Nouvel AN (endroit encore à préciser) 

• 14 février 2023 : Assemblée générale Au Pont J’en bois (le 500) à Jambes 

• 21 mars 2023 : excursion Bastogne 

• 04 avril 2023 : réunion bimestrielle (à confirmer)  

• Du 28 mai au 02 juin : Voyage en France 

• 20 juin : repas gourmand  

• 19 septembre : journée champêtre 

• 10 octobre 2023 : réunion bimestrielle (à confirmer) 

• 21 novembre 2023 : repas de Corps 

• 05 décembre 2023 : réunion bimestrielle (à confirmer) 
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CERCLE DE TOURNAI/MONS 

Président Col BEM e.r. Marc De Brackeleer 

065 873634, debrack@hotmail.com 

 

Vice-président Maj  e.r. Jean-Luc Deneubourg 

069 687494,deneubourgjeanluc@gmail.com 

Secrétaire 
Maj Hre Alain Eviolitte 

064 449730, aeviolitte@gmail.com 

Trésorier Maj BAM e.r. Jean-Pierre Deneubourg 

080 771705, jpdeneubourg@gmail.com 

 

Compte BE70 1715 1009 6625, CPHBBE75 

Site Web N/A 

 

 
La journée culturelle 2022 

 

Ce jeudi 27 octobre 2022, le Cercle effectua une journée culturelle au Musée Royal de Mariemont, suivi du repas 

de midi, le tout sous un soleil radieux.  

Cette année 2022 est marquée notamment par le bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes par Jean-

François Champollion et le centenaire de la découverte du tombeau du pharaon Toutankhamon. En tant 

qu’Établissement muséal et scientifique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le Musée royal de Mariemont 

détient la deuxième collection égyptienne la plus importante de Belgique. Il entend se positionner ainsi en chef 

de file de cette double commémoration et développer pour l’occasion une dynamique culturelle à travers 

l’ensemble du territoire national, et même au-delà. Le Musée proposera donc un véritable programme culturel 

avec pas moins de sept expositions !  

Dans ce contexte, l’exposition phare à Mariemont porte le titre de « Egypte, l’Eternelle Passion ». 

Depuis 2000 ans, l’Egypte nous passionne, ne cesse d’intriguer, d’inspirer, d’attirer et faire rêver. Pourquoi 

sommes-nous ainsi envoûtés par la terre des pharaons ? Sous quelles formes cette passion s’exprime-t ’elle ? 

Cette « exposition nous invite à la découverte d’une toute autre Egypte. On n’y voit pas d’antiquités, mais des 

œuvres qui reflètent les fantasmes générés en Occident par l’Egypte des Pharaons. En recréant des espaces du 

quotidien, l’exposition nous offre un face à face, parfois intime, avec une Egypte revisitée. Sans que l’on ne s’en 

rende compte, notre vie est parsemée de références qui trouvent leurs racines dans la vallée du Nil, et ce à 

travers tous les âges. Nous les retrouvons encore aujourd’hui au travers de dessins aminés, de films, de jeux 

vidéo, de récits de voyage, de même dans les jouets d’enfants, dans des décors d’intérieurs,    

Vers 12h30, nous avons pris la direction du restaurant « à l’Air du Grill » dans l’agglomération binchoise pour y 

prendre le repas du midi. Cet excellent repas fut pris dans une ambiance joyeuse et conviviale. Vers 15Hr30, les 

participants ont repris le chemin du retour. De l’avis de tous les participants, ce fut encore une journée à ne pas 

oublier !!!  

 

  

about:blank
about:blank
about:blank
mailto:jpdeneubourg@gmail.com
about:blank
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KRING VAN WEST-VLAANDEREN 

Voorzitter Ere LtKol  René Beyens 

0478 717633, rene.beyens@skynet.be 

 

Ondervoorzitter Ere Kol v/h Vlw Armand Cuffez 

059 500148, armand.cuffez@telenet.be 

Secretaris 
Cdt b.d. Johan Van den Broucke 

0479 289098, johanvdbroucke@skynet.be 

Penningmeester Kol MAB b.d. Luc Van Hollebeke 

059 518087, vanhollebeke.luc@skynet.be 

Rekening BE86 0017 8393 2050, GEBABEBB 

Website https://www.kvoo-wvl.be 

 

Verslag van de bowling op 8 september 2022. 

Deelnemers:24. De Heren en/of  Dames: Allemeersch, Casier, Cuffez, Desmidt J-P, Desmidt R,  Geleleens-

Delaere, Engelen, Kustermans, Lenaers, Martens, Parmentier, Van den Broucke, Van Hollebeke,  Warmoes. 

Aansluitend na de bowling werd geluncht in het restaurant Runway 26=08 te Oostende. 

 

Verslag van de 3 daagse reis naar Utrecht op 22,23,24 september 2022. 

Deelnemers:25. De Heren en/of Dames : Beyens, Casier, Claeys D, Cuffez, De Beuf, De Wulf, Guilini, 

Goossens, Kustermans, Lenaers, Parmentier, Valcke, Staelen, Van den Broucke, Van Hollebeke,  

Van Zeebroeck. 

 

Zoals gewoonlijk is onze groep van 25 personen tijdig vertrokken richting UTRECHT. Het weer was veel 

belovend en iedereen had er werkelijk zin in, na corona, om nieuwe oorden te verkennen. Aangekomen aan het 

restaurant “’t Wapen van HAARZUYLEN” werden we opgevangen door de uitbater en begeven we ons in de 

richting van het restaurant. Na ontvangst met een glas “cava” werden we op een typische Nederlandse wijze 

ontvangen op een broodmenu, dat best meeviel. Variatie was er genoeg om tenslotte te eindigen met een “Dame 

Blanche”.  

Daarna trekken we richting het kasteel “De HAAR”. In de verte heeft het kasteel 

een majestueuze uitbliek en is wat bezoek betreft veel belovend. De groene 

gordel bestaande uit een tuinen en parken geeft aan de bezoeker een rustig 

gevoel. Het is het grootste kasteel van Nederland, omringd door een gracht, 

bevindt zich in een groot park ten westen van HAARZUILENS. Dit enorme 

bakstenencomplex werd in 1892 in neogotische stijl gebouwd. Het kasteel is 

gegrondvest op de ruïne van een middeleeuws kasteel en op een ondergrond van 

zowel klei als zand, waardoor het gebouw langzaam verzakte en uit elkaar 

scheurde. Het verder verval werd tegengaan door een ambitieus 

restauratieproject (1890). ETIENNE VAN ZUYLEN van NIJEVELT, die het 

domein erft, wenst het gebouw zijn vroegere pracht terug te geven. Hij was getrouwd met HELENE de 

ROTHSCHILD. Het is dankzij haar fortuin dat het kasteel herrijst in al haar glorie van toen.  

 

Het hoofdgebouw met op de hoeken torens wordt via een burg verbonden met een groot poortgebouw. De 

neogotische “Grote Zaal” in het kasteel bevindt zich op de plaats van de binnenplaats van het oorspronkelijke 

gebouw. Het is een weelderig ingerichte ruimte: mozaïeken, ramen, beelden van voorouders en minstrelen en 

vergulde en ingelegde eiken dakbalken. In de andere ruimtes bevinden zich de verzameling van de baron 

ETIENNE VAN ZUYLEN van NIJEVELT, met vooral mooie meubels, Vlaamse 

tapijten, Perzische tapijten, schilderijen en porselein. Opvallens is de 19-eeuwse 

keuken die tot in de jaren zeventig van de vorige eeuw in gebruik is gebleven. En 

zo werden we met de gids in de Eetzaal, Ridderzaal, Bibliotheek, Balzaal, 

Kapsalon gevoerd en op een hogere verdieping zien we de slaapkamers van de 

Baron en Barones, Cuypers kamer en de logeerkamers. Omstreeks 17.30 Hr. reden 

we op de parking van ons hotel, “Old London” dat midden de bossen van ZEIST 

staat. De bus reed 290 kilometer. 

 

Na een flink ontbijt rijden we voor de tweede bezoekdag naar “UTRECHT”. Het rendez-vouspunt was gegeven 

aan het “Spoorwegmuseum”, Maliebaan. De stad werd in het begin van onze jaartelling door de Romeinen gesticht 
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om zijn strategische ligging en de nabijheid van de RIJN. Vervolgens zal de stad en de onmiddellijk omgeving 

door machtige prins-bisschoppen worden geregeerd en de bouw van de Sint-Maartenskathedraal is daarvan een 

getuige. De stad zal in 1523 de aanstelling van de eerste en laatste Nederlandse paus kennen.  

 

Twee gidsen zullen ons gedurende twee uur door de stad begeleiden.  Na een kleine 

uitleg over de indeling van de stad en zijn opbouw, vertrokken we naar een rij 

huisjes, gebouwd door de overheid om iedere inwoner te kunnen logeren. We 

zetten onze tocht verder om te stoppen voor een deur met het opschrift 67  Bij 

het openen van de deur kwamen we in een gang die uitmondt op een pleintje, waar 

verschillende huizen hun achtertuin hadden, verzorgd en met struiken en bloemen 

versierd. We vervolgen onze weg naar de Nieuwegracht. Op een brug worden we 

verrast door een bronzen beeld naar beneden starend, waar boten hun ladingen 

lossen. De oevers van deze grachten liggen veel dieper dan de straten.  

 

Aan de waterkant vindt men 723 kelders onder de woningen waar de goederen 

werden gelost en bewaard. De boord aan het water is een uitdaging voor de 

bars en restaurants. We vervolgen onze weg langs het water richting de Dom. 

Daar staat nog de toren, het kerkschip werd door een orkaan (1674) 

weggeblazen. Een mooi bronzen tekening geeft een beeld hoe het eruitzag. 

Achter het Dom plein bezoeken we de Kloostergang. Aan de puntgevels van 

dit gebouw hangen bas-reliëf met taferelen uit het leven van de heilige 

Martinus, de voormalige beschermheilige van de voormalige kathedraal en de 

stad. In de tuin staat een fontein met een schrijvende monnik. We worden 

geleid naar de PAUSDAM. Aan een mooi pleintje ligt het Paushuize. Dit 

gebouw in natuursteen en baksteen was bestemd voor paus Adrianus VI, maar 

werd pas in 1523 voltooid, het jaar dat hij overleed.  

 

De volgende activiteit is een bezoek aan het “museum Huis Doorn”.  Het museum is het voormalige ballingsoord 

van de laatste Duitse keizer Wilhelm II. Na de Duitse nederlaag in de Eerste Wereldoorlog vlucht hij in 

november1918 naar het neutrale Nederland. Wilhelm II woont er tot aan zijn dood in 1941. Via het karakteristieke 

poortgebouw betreed je het landgoed. De buste van Wilhelm II (1859-1941) met strenge blik en snor, wacht de 

bezoeker op. De graftombe van Wilhelm II is te vinden in het mausoleum op het landgoed.   

De binneninrichting van Huis Doorn is afkomstig uit paleizen in BERLIJN en POTSDAM. Wilhelm II vulde het 

Huis, een van oorsprong uit de veertiende eeuw daterende waterburcht, met de inhoud van 64 uit Duitsland 

meegebrachte treinwagons. Schitterende meubels, schilderijen, zilveren objecten en tapijten maakten het de 

kasteelheer mogelijk om in zijn kleine paleis naar zijn stand te blijven leven.  Het herbergt de grootste collectie 

Duitse kunst en toegepaste kunst buiten Duitsland. Het betreft in totaal meer dan 30.000 objecten. Het Huis telt 

drie verdiepingen en 18 vertrekken die te bezichtigen zijn. Naast Huis Doorn vind je in de voormalige garage het 

“Paviljoen Eerste Wereldoorlog”. We bekeken de tentoonstelling “Tusschen twee vuren”, over de geschiedenis 

van WOI en wat deze oorlog voor Nederland betekende.  

 

We vertrokken rond 08.45 Hr. richting “Royal Delft Museum”. Het weer was 

volledig veranderd maar gelukkig voor ons waren alle activiteiten binnen. Om 

10.00 Hr. werden we opgewacht door een gids. Na de klassieke verwelkoming 

werden we begeleid naar een klein filmzaal voor een eerste kennismaking met het 

Delftse porselein.  Porselein is een bijzondere vorm van keramiek. Bij de 

samenstelling van porselein wordt voornamelijk kaolien, een weerbarstige witte 

kleisoort gebruikt. De baktemperatuur is niet zo hoog in vergelijking met 

steengoed: 1250-1300° Celsius. Hierdoor is het eindproduct hard (niet poreus) en 

klinkt het heel helder. Verglaasd porselein wordt nog hoger gebakken: op 1400°C. Het porseleinstuk wordt in vier 

stappen gemaakt.  Eerst wordt de brei gemaakt, vervolgens in een basisvorm gegoten om een twaalf uur later als 

product te worden behandeld. Men heeft de mogelijkheid om nog verbeteringen aan te brengen, hetzij met spons 

of met een ijzeren staafje. Het product wordt een eerste keer gebakken om daarna een tekening te krijgen dankzij 

een plastieken omhulsel dat op maat gemaakt is en erop wordt geplaatst. Vervolgens wordt met een vod, gedrenkt 

in koolstof over het plastieken omhulsel gewreven om de verwachte tekening te verkrijgen. Na de beschildering 

gaat het product nogmaals in de oven. Het verkregen product wordt gekeurd en krijgt zijn tin houdende 

glazuurlaag, die gekenmerkt wordt door een opvallende lichtheid en glanzend uiterlijk.  
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Na een rondgang in de winkel vertrekken we richting OUWERKERK in Zeeland. Na een glas cava, een lekkere 

vissoep en belegd boerenbrood gaan we in een filmzaal om via een PowerPointpresentatie een overzicht te krijgen 

van de watersnood op 01 en 02 februari 1953. Een noordwesterstorm komende van de kusten van Schotland en 

Engeland, gekoppeld aan springtijd was dodelijk voor het schelde bekken. De caisson, afkomstig uit de WO II, 

die gebruikt werden voor het sluiten van bepaalde dijken zijn willekeurig achter elkaar geplaatst en vormen een 

museum. De dodentol, 1835 Nederlanders en 47.00 stuks rundvee was de uiteindelijke balans, ondanks men 

herhaaldelijk werd verwittigd dat de dijken poreus waren geworden en niet onderhouden.  

 

Om 18.30 Hr. waren we terug op ons vertrekpunt. Voldaan en moe keren we huiswaarts.  Op de laatste avond 

werd door de voorzitter een korte synthese gegeven van de reis met een grote dank aan Armand en Nicole voor 

het werk. Men beseft te weinig de inspanningen die wordt gevraagd om een driedaagse te organiseren. Proficiat 

aan de fotografen voor de foto’s. Het volledig verslag kan men lezen  op de website. De bus reed 300 kilometer.                                                                                                                     

Het organiserend comité. 

 

Verslag van de bowling op 13 oktober 2022. 

Deelnemers: 19. De Heren en/of Dames Allemeersch, De Cock, Desmidt, Geleleens-Delaere, Engelen, 

Kustermans, Lenaers, Martens, Rubben, Van den Broucke Van Hollebeke, Warmoes. 

Aansluitend werd deelgenomen aan een lunch in restaurant Runway 26 =08 in Oostende. 

 

Verslag van de daguitstap naar Boulogne sur Mer op 27 oktober 2022. 

Deelnemers: 29. De Heren en/of Dames Allemeersch, Beyens, Cosijn, Cuffez, Claeys D, De Beuf, De Cock, De 

Beuker, Desmidt, Dillen, De Vlamynck, Guilini, Kustermans, Lenaers, Martens, Parmentier, Sterckx,  

Van den Broucke, Van Hollebeke, Warmoes. 

Vertrekkend vanop drie opstapplaatsen is de groep van 29 leden 

tijdig aangekomen op de “Place Dalton” te Boulogne-Sur-Mer. Dank 

voor uw stiptheid. Onderweg waren de weergoden ons niet gunstig maar 

in de loop van de dag werd het warm en droog. Zoals op de uitnodiging 

geschreven staat, hebben we deze stad al bezocht. We hebben ons toen 

beperkt 

tot “la 

ville 

basse” 

met zijn 

haven en haveninrichting. Nu gaan we de “haute 

ville” bezoeken met zijn kasteel, belfort en basiliek 

met de bijhorende typische tijdsgebonden huizen en 

restaurants.  

 

 

 

 

In het 

restaurant 

“L’entrepôt” 

hebben we genoten van een koffie/thee of chocolade met croissant. Rond 

10.45 Hr. wordt verzameling geblazen voor ons eerste RV-punt in het 

kasteel. Om 11.00 Hr. 

wordt de Franstalige gids 

verwelkomd. Onmiddellijk 

begint hij met zijn verhaal 

over de rechthoekige 

fortificaties, dat gebouwd werd op de grondvesten van een 

Romeinse vesting (keizer CLAUDE in 43 na J.C). Het is zo dat 

gezien Boulogne-sur-Mer strategisch goed gelegen was, de 

Vorsten van Engeland, Frankrijk en Vlaanderen geregeld 

aanspraak maakten op het gebied. Dit is dan ook de reden waarom 

er in de bouwtrend verschillen te zien zijn. Nieuwe fortificaties 

worden aangebracht, volgens hetzelfde Romeins tracé in het 

begin van de 4de eeuw. Met de tijd werden er halfronde torens voorzien om de verdediging van de plaats te 

verbeteren. Vier ingangspoorten worden voorzien. Op de plaats van de hoofdingang wordt een kasteel gebouwd, 

die dankzij haar dikke muren, 900 jaar bescherming brengt aan de omringde huizen. Tijdens de 2de wereldoorlog 

werd deze plaats door de Duitsers bezet en ingericht als troepenverblijfplaats. De Canadezen zullen dankzij 
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ondergrondse gangen, die de bezetter niet kende, het kasteel zonder slag of stoot veroveren. De “donjon” wordt 

gebouwd in het midden van de vesting, dus niet in het kasteel en wordt hoofdzakelijk gebruikt door de plaatselijke 

bevolking voor verschillende doeleinden (bewaren van drinkbaar water en voedsel). 

 

 

Het kasteel, waar het bezoek begint, werd gebouwd in de 13de eeuw door “Philippe HUREPEL” en was lang het 

huis van de graven van Boulogne. Het werd van de vestingmuren gescheiden door een slotgracht met een 

ophaalbrug. De ronde torens beschermden het zwakke deel van de muren. In de 16de eeuw werd er een bastion 

aan toegevoegd, dat het geheel een militair karakter gaf.  Dit was het eerste gebouw in West-Europa zonder 

traditionele donjon. Ondertussen is het geheel een museum geworden met archeologische vondsten uit het 

Middellandse Zeegebied (mummies, sarcofagen, beeldjes en sieraden). Het heeft ook de grootste collectie in 

Frankrijk (na die van het Louvre) van Griekse en Italisch aardewerk. Op de tweede verdieping vindt men 

buitenlands aardwerk (Delft, Rouen, Nevers) en mooi porseleinwerk. Er is ook een etnografische collecties van 

Inuit maskers en maskers van de Aleoeten. Antropoloog PINART bracht destijds ze mee van een reis in Noord-

Amerika. 

 

Ondertussen hebben we ons begeven naar de Basiliek Notre-Dame. Deze 

kolossale kerk met enorme koepel is een bedevaartplaats voor he Heilige 

Maagd en elk jaar wordt er een prossessie gehouden. De basiliek is gebouwd 

tussen 1827 en1866 op de plek van een kathedraal die tijdens de Franse 

revolutie is verwoest. De Romaanse crypte is behouden en vormt een 

degelijke steun voor het gebouw. Binnen staat een Korintische zuilenrij. Het 

houten beeldje van Maria van Boulogne wordt in de centrale kapel bewaard. 

Het gehele gebouw heeft een grondige opknapbeurt nodig. De legende over 

het mirakel van Onze-Lieve-Vrouw vertelt ons dat in 636 een boot aanmeert 

zonder zeil en bemanning op het strand met aan boord een Mariabeeld. 

Tegelijkertijd, in de kapel op de plaats waar de basiliek staat, worden 

gelovigen hiervan op de hoogte gebracht door een verschijning van de Heilige Maagd. Om dit wonder te 

herdenken maakten maar liefst veertien Franse en vijf Engelse koningen een pelgrimstocht. Lodewijk XI zal het 

graafschap innemen om de “Vrouwe van Boulogne” te beschermen. 

 

Het bezoek wordt verdergezet richting stadhuis en Belfort. De smalle straatjes zijn aan weerskanten versierd met 

souvenirwinkels en restaurants. Aangenaam om te wandelen in dit mooie weer. De “donjon” is denkelijk gebouwd 

tussen 1191 en 1214 door RENAUD de DAMMARTIN, graaf van Boulogne. Het was een vierkante constructie 

van 9 meter. Hij had een defensieve rol te vervullen. Zo werd hij uitgerust met een klok, die de belangrijkste 

gebeurtenissen van het dagelijkse stadleven, weergaf. Hij beschermde tevens het zegel en het charter van de stad. 

Met de tijd werd de toren verhoogd tot 35 meter. Een glasraam in lood van 1900 met de beeltenis van Godfried 

van Bouillon pronkt er in nagedachtenis van zijn moeder “Sainte Ide”, gravin van Boulogne. Men herinnert hem 

als de eerste bevelhebber van de eerste kruistocht in 1100, waar hij de titel van koning weigerde. Het stadhuis 

bestaat sinds de 18de eeuw maar zal in de volgende eeuw vergroot worden en opgetrokken worden in baksteen. In 

het stadhuis gaan wij de ontvangstzaal voor grote evenementen bezoeken. Daar hebben we een groot schilderij. 

Deze geeft weer de weigering van capitulatie aan de Engelsen door majeur EURVIN in 1544.  

 

De tijd noopt ons richting restaurant. In de instelling “restaurant de la Haute-Ville” worden we vergast met een 

kir op basis van witte wijn als Apero. Aansluitend krijgen we een voorgerecht op basis van kaas en appel. Het 

hoofdgerecht (gevogelte) met op tafel de nodige wijnen en water wordt 

gevolgd door een dessert. De sfeer onder de meegereisde leden zat er goed in. 

 

Rond 14.30 Hr. beginnen we aan onze Street-Art in een gezapig tempo gezien 

het golvend parcours. Hierover kan weinig geschreven worden en zeggen 

beelden, genomen door onze fotograaf, meer over de waarde ervan. Hieronder 

worden de mooiste schilderingen weergegeven. Rond 17.00 Hr. nemen we 

afscheid van onze gids aan de voet van de vestingmuren. Alweer een mooie 

dag vol verassingen gehad. De organisatoren worden bedankt. 

Het organiserend comité. 

 

 

Verslag van de bowling op 10 november 2022. 

Deelnemers:15. De Heren en/of Dames Allemeersch, Cuffez, Desmidt, Geleleens-Delaere, Kustermans, 

Lenaers, Parmentier, Van den Broucke, Van Hollebeke, Warmoes 

Na de bowling namen 10 deelnemers deel aan de lunch in restaurant Runway26=08 te Oostende. 

 

De basiliek. 
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KOMENDE ACTIVITEITEN. 

 

8 december 2022.  Bowling in de Airport Bowling, Steensedijk, 186, Oostende. Samenkomst om 15.00 uurNa 

de bowling kan vrijblijvend deelgenomen worden aan een gezamenlijke maaltijd. 

 

22 december 2022. Kerstkoffienamiddag in restaurant Runway te Oostende. 

De voorzitter en de Raad van Bestuur hebben het genoegen U en uw partner uit te nodigen voor de Kerstkoffie-

namiddag die doorgaat op donderdag 22  december 2022  in het restaurant Runway 26=08, 

Nieuwpoortsesteenweg 945, 8400 Oostende. 

Programma 

14.30 uur  -aankomst en verwelkoming 

   -aansluitend uitgebreid dessertbuffet met koffie/thee 

Het dessertbuffet is als volgt samengesteld: fruit tarteletjes , chocolade mousse ,  

pannekoekjes suzette , gesneden vers fruit , profiteroles van vanille roomijs , macarons, 

warme appelstrudel met vanille saus , koffie en thee. 

Deelnameprijs: 25 € p/p 

-niet leden van de KVOO Kring West-Vlaanderen betalen 32,5 € p/p 

-leden die vrienden wensen uit te nodigen, gelieve dit ter kennis te brengen van de 

voorzitter. 

Inschrijving:  -door betaling van de deelnameprijs op rekening van de penningmeester  

    Voor 15 december 2022 

   BE86 0017 8393 2050 BIC: GEBABBEB  

Organisator:  Armand Cuffez (0478/200011) 

Leden die transportproblemen hebben gelieve contact op te nemen met de secretaris. 

Er worden sfeerbeelden genomen tijdens deze activiteit, deze kunnen gebruikt worden voor verslaggeving in het 

IB en op de website. 

We verwachten een sfeervolle en  gezellige Kerst-namiddag. 

 
12 januari 2023. Bowling in de Airport Bowling, Steensedijk, 186, Oostende. Samenkomst om 15.00 uur. 

Na de bowling kan vrijblijvend deelgenomen worden aan een gezamenlijke maaltijd. 

 

26 januari 2023.  Nieuwjaarsreceptie in Salons Denotter te Zedelgem 

           De Voorzitter en de leden van Raad van Bestuur hebben de eer en het genoegen, ter 

gelegenheidvan het Nieuwe Jaar, U en uw partner vriendelijk uit te nodigen op de 

Nieuwjaarsreceptie van de KVOO Kring  West-Vlaanderen die op donderdag 26 januari plaats 

vinden in de Salons Denotter, Torhoutse Steenweg, 76  in Zedelgem. 

Programma 

12.00 uur : Verwelkoming en aperitief. 

      Cava Mistinguett Brut / vers fruitsap naar believen vergezeld van 4 culinaire hapjes. 

   13.00 uur : 4 gangen menu met witte en rode wijn, reguliere bieren, frisdranken en water 

    - Frivool soepje / bloemkoolroosjes / saffraanroom / kervelpluksels. 

    - Duo van Zeewolf & zalmfilet / « Pouilly-Fumé »-sausje verfijnd met saffraanblaadjes. 

    - Chateaubriand / choronsaus / shiitake & pastinaak/ gratin dauphinois 

    - Dame Blanche de luxe « New Style »     Mokka met versnaperingen. 

    -  Aangepaste witte- en rode kwaliteitswijnen ,water. 

  Deelnameprijs : 75 € p.p --- ALL-IN tot na de koffie.  Niet leden betalen 88 € p.p. 

    Deze prijs werd mogelijk gemaakt dank zij een gevoelige inspanning van de  Kring. 

 

Inschrijving : door overschrijving van het gevraagde bedrag op rekening van de penningmeester 

                        vóór 17 januari 2023.    BE86 0017 8393 2050.  

            Gelieve bij de inschrijving  minstens één, en bij voorkeur twee namen op te geven  

            van collega’s met wie U de tafel wenst te delen. 

Kledij : stadskledij 

Organisator : Armand Cuffez 0478/200011 

Leden die een vervoerprobleem zouden hebben gelieve contact op te nemen met de secretaris. 

Salons Denotter zijn te bereiken met het openbaar vervoer vanaf het station in Brugge (Lijn 74 Brugge – 

Torhout – Lichtervelde – Roeselare). 

Er worden sfeerbeelden genomen op deze activiteit, deze kunnen gebruikt worden voor de verslaggeving 

in het IB en op de website. 

We rekenen alvast op uw aanwezigheid om deze Nieuwjaarsreceptie op een gepaste manier te vieren. 

Aan U allen, uw familie en uw vrienden wensen we een gezellige Kerst en een gezond en  

Gelukkig Nieuwjaar. 
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REIZEN 2023. 

 

7 tot 14 oktober 2023. Riviercruise op de Rhône en de Saône. 

De Kring organiseert een schitterende riviercruise,  ontdek de charme van Frankrijk tijdens de cruise over de 

Rhône en de Saône,  van 7 tot 14 oktober 2023. 

Aan de samenvloeiing van de Rhône en de Saône ligt Lyon, het vertrekpunt van deze 8-daagse riviercruise. In 

het eerste luik van de reis varen we op de Rhône zuidwaarts richting de Provence. Onderweg zijn er tal van 

trekpleisters, waaronder de Romeinse monumenten in Arles, de pauselijke stad Avignon, het natuurpark 

Camargue en de wondermooie natuurpracht van de Ardèche. Daarna keren we terug naar Lyon en volgen we de 

Saône. Deze rivier brengt ons naar Bourgondië, waar historische steden en idyllische dorpjes omringd worden 

door wijngaarden van wereldklasse. 

De cruises in juli-augustus-september zijn reeds allen volzet voor groepen. 

De deelnameprijs bedraagt per persoon : 

in kajuit met vast venster:   1.773 €  + 360 € voor single  

in kajuit met Frans balkon.  2.058 €  + 430 € voor single. 

Inclusief: vervoer heen en terug per luxe autocar naar Lyon vanuit Oostende,  kwalitatieve dranken van 10u00 

tot 24u00, WiFi, fooien boordpersoneel, vol pension , hoofdtelefoon bij de excursies, welkomstcocktail en 

galadiner met de kapitein• 

 Exclusief: de mogelijke excursies, andere dranken en verzekering.  

Gezien het grote succes van deze riviercruise is het dringend gewenst dat u laat weten vóór 15 december 2022 of u 

geïnteresseerd bent en welke kajuit u eventueel zou willen betrekken. 

De reservatie van de kajuiten moet dringend gebeuren. 

De gedetailleerde uitnodiging volgt later. 

 

 

Organisator: Armand Cuffez tel: 059/500148; Gsm 0478/200011; e-mail:armand.cuffez@telenet.be. 

 

Lidgeld 2023 KVOO en Kring West-Vlaanderen  

Het nationale lidgeld werd door KVOO Nationaal gelijkgeschakeld voor ALLE categorieën. Bijgevolg is het 

speciale tarief voor partners van overleden effectieve leden afgeschaft. De Kring heeft dit gecompenseerd door 

het lidgeld Kring te schrappen voor deze categorie.  

Het lidgeld omvat het nationale lidgeld KVOO verhoogd met het lidgeld van de Kring West-Vlaanderen,. Het 

lidgeld voor de eventuele partner is inbegrepen.  

Voor 2023 bedraagt het lidgeld derhalve: 

€ 22 + € 10 = €32 voor effectieve leden hoger officier of gelijkgestelde en voor sympathisanten;  

€ 22 + € 5 = € 27 voor effectieve leden lager officier of gelijkgestelde; 

€ 22 + € 0 = € 22 voor partners van overleden effectieve leden. 

Leden van een andere Kring kunnen ook lid worden van de Kring West-Vlaanderen op voorwaarde dat ze lid 

zijn van KVOO Nationaal. Ze betalen € 10 en vermelden op hun overschrijving van welke Kring ze lid zijn. 

Gelieve het lidgeld 2023 vóór 31 januari 2023 te betalen op de rekening van de Kring.    

 

BE86 0017 8393 2050 

BIC: GEBABEBB 

KVOO-Kring West-Vlaanderen 

Schoolstraat 81 

8434 Lombardsijde   

 

René Beyens                                                                                         Johan Van den Broucke 

Voorzitter                                                                                              Secretaris 
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LIDGELD 2023 COTISATION 

 

 

 

De leden van een kring betalen  

het door de kring bepaald lidgeld  

op de rekening van de kring : 

Les membres d’un cercle payent  

la cotisation décidée par leur cercle 

sur le compte bancaire du cercle : 

 

       IBAN     BIC 

 

BRAINE-L’ALLEUD / WATERLOO  BE76 0011 2060 2095  GEBABEBB 

CHARLEROI     BE16 0012 9214 4474  GEBABEBB 

LEUVEN      BE78 9734 0825 8886  ARSPBE22 

LIÈGE      BE16 0682 4639 4474  GKCCBEBB 

LIMBURG      BE17 9731 8482 2521  ARSPBE22 

LUXEMBOURG     BE65 7320 3763 0896  CREGBEBB 

NAMUR      BE09 0689 3277 4457  GKCCBEBB 

WAVRE      BE93 0000 7810 1467  BPOTBEB1 

TOURNAI / MONS    BE70 1715 1009 6625  CPHBBE75 

WEST-VLAANDEREN    BE86 0017 8393 2050  GEBABEBB 

 

 

 

Les membres qui n’adhèrent pas à un cercle 

versent la COTISATION NATIONALE 

sur le compte national : 

Het niet bij een kring aangesloten lid  

betaalt het NATIONAAL LIDGELD 

op de nationale rekening : 

 

KVOO VZW – SROR ASBL   BE33 2100 9457 4446  GEBABEBB 

 

 

 

 

22 € 

 

POUR TOUS LES MEMBRES 

 

VOOR ALLE LEDEN 
 

 

 

 

U mag uw bijdrage verhogen met een gift  

ten voordele van de Vereniging. 

Vous pouvez majorer votre cotisation  

par un don en faveur de l’Association. 

 

 


