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Lidgelden
Indien je wil vermijden dat
je geschrapt wordt als lid,
vergeet niet je lidgelden te
betalen a.u.b.
Wens je geen deel meer uit
te maken van onze
vereniging, neem contact op
met de secretaris.
Het bestuur dankt jullie!!

De Kerst- en Nieuwjaarsperiode zit er al weer op.
Ongetwijfeld werden er weer veel goede en vrome
voornemens gemaakt en naar ik durf te hopen was er ook
eentje bij in de stijl van: ”In 2016 zal ik een extra inspanning
leveren om deel te nemen aan de activiteiten van KVOO
Limburg”.
Het bestuur heeft alvast de koe met de horens gevat en voor
2016, eens te meer, een programma in mekaar gestoken dat
mag gezien worden en waarin eenieder zijn gading zal
vinden.
Na de klassieke openers van het jaar, de nieuwjaarsreceptie
en de algemene vergadering, volgt er een waaier aan
uitstappen, aangevuld met enkele activiteiten met een niet te
inspannend, maar toch sportief tintje en vervolledigd met de
traditionele culinaire geneugten.
Ja, beste leden wij hebben het vast voornemen jullie ook in
2016 te verwennen en in de watten te leggen.
Helaas, wordt ook in 2016 een slechte gewoonte in stand
gehouden. Jullie raden het al. Juist, ook dit jaar heeft onze
schatbewaarder het lidgeld van een aantal onder jullie nog
niet ontvangen en dat stemt hem en onze secretaris erg
ongelukkig. Doe er wat aan en verlos hen van dat onnodige
lijden, een eenvoudige overschrijving van jullie lidgeld voor
2016, op de rekening van KVOO Limburg volstaat.
Voor de tijdige betalers van het lidgeld, hartelijk dank; voor
de anderen, wij rekenen erop dat jullie zich snel bij de vorige
groep zullen voegen.
Groetjes en tot weldra,
Benny Croes

Verslag Bestuursvergadering

Maandag 11 Jan 2016

1.Aanwezig/afwezig: iedereen aanwezig
2.Verslag vorige vergadering: geen opmerkingen
3.Financiële bewegingen: Leon geeft de plussen en de minnen op sinds vorige vergadering.
Over gans het jaar 2015 was er een lichte stijging van ons vermogen.
4.Ziekenboeg: geen nieuwe meldingen. Aan leden met ernstige medische problemen wordt
gevraagd ons dit tijdig te melden zodat ook wij tijdig kunnen reageren.
5.Evaluatie vorige activiteit(en): de recreatieve/sportieve activiteit bowling te Diepenbeek
van 17 december lokte 14 deelnemers en verdient zeker een bisnummer volgend jaar.
Er werd smakelijk gelachen én gegeten en de bij sommigen komt een gezonde
competitiedrang weer naar boven.
6.Vooruitzichten komende activiteiten:
a. Nieuwjaarsbanket van 19 januari: de laatste hand wordt gelegd aan het scenario.
Het is een steeds weerkomend probleem dat deelnemers zich niet tijdig inschrijven.
In de toekomst moet het inschrijvingsgeld een week voordien op de rekening van KVOO Limburg geboekt staan. Zeven leden van KVEO-Nederland zijn nu reeds ingeschreven.
b. Algemene vergadering van 16 februari: de opdrachten van alle betrokken
bestuursleden worden gecoördineerd. Het scenario staat in de nieuwsbrief.
c. Activiteitenkalender 2016: de voorzitter vraagt de verschillende data exact en op
tijd kenbaar te maken zodat de leden hun agenda kunnen aanpassen.
7.Nieuws van KVOO-nationaal: "Brussel" is bezig de verzekeringen op punt te stellen. Wie
is voor wat verzekerd? Welk onderscheid is er tussen bestuur en leden? Wat geldt voor een
VZW, wat voor een feitelijke vereniging? We zitten nog altijd in de donkere tunnel. De
verschenen publicaties zijn verwarrend.
8.Redactioneel nieuws: Michel kaart problemen met IB Nationaal aan.
9.Situatie betaling lidgelden: 30 % van de leden heeft zijn lidgeld nog niet vereffend op 10
januari! Van een vereniging als KVOO mag je meer verwachten. Dit betekent ook weer
overuren kloppen voor de secretaris en penningmeester.
10.Digitale verspreiding van het IB: tot nu toe hebben vijf leden te kennen gegeven het IB
nog schriftelijk te willen ontvangen. Leden die over geen e-mailfaciliteit beschikken en het
IB per se op papier willen ontvangen moeten hier bij geteld worden.
11.Inkomende briefwisseling per post: het koningshuis stuurde ons een dankbrief naar
aanleiding van ons postogram ter gelegenheid van koningsdag. De provinciegouverneur
stuurde ons zijn nieuwjaarswensen.
12.Volgende vergadering: 07 maart 2016
Lambert Swennen, secretaris

Uitnodigingen
KLEINE BROGEL

DONDERDAG 10 MAART
Algemeen
In 1945 werd door de geallieerden in Kleine Brogel een vliegveld ingericht om de Rijnoperaties te
ondersteunen. Vanaf 1951 werd dit terrein door de Belgische Luchtmacht verder uitgebouwd.
De 10e Wing in 1951 opgericht en gespecialiseerd als jagerbommenwerpers , vestigde zich vanaf
1953 op de basis. Deze wing kan, onder alle omstandigheden , wereldwijd worden ingezet zowel
voor conventionele als nucleaire conflicten.
Naast klassieke opdrachten opereert de 10e Wing eveneens in crisisbeheersing zoals Libië,
Afghanistan en Irak.

Bezoekprogramma
– 10.00 u
Verzameling parking bezoekers
– 10.00- 12.30 u Onthaal met koffie gevolgd door een briefing over de werking van de vliegbasis.
Rondleiding (*) met o.m. bezoek aan de brandweer en het aanschouwen van
opstijgende F-16 toestellen ; Smd vliegveldverdediging.
– 12.30-14.30 u Lunch in het restaurant van de basis “Hof Bergendal “
– 14.30-16.30 u Bezoek aan de onderhoudsloods van de F16 , de PR Shop “ Home of the
Falcon “ en het Kl Br Air Museum.
– 16.30 u
Einde

Inschrijving
Betaling 38 Euro pp (*) op rek KVOO BE 9611 9514 0046. Uiterlijk 25 Feb 2016 (!!) wegens
verplichte administratieve informatie- veiligheid. Ook wordt gevraagd deze inschrijving te bevestigen,
of zelfs prioritair, via mail of Tf aan Willy.

Opgelet: er is een maximum gesteld van 34 bezoekers. Valutadatum van betaling geldt als rangorde
van inschrijving.
(*) De verplaatsingen binnen de basis geschieden met een autocar uit de privé sector
Projectbeheer : Willy Verghote
verghotewilly@hotmail.com
0494/141365

DAGUITSTAP LEUVEN
Donderdag 21 april 2016
We reizen naar Leuven met de trein
( En nemen plaats vooraan ,1ste wagon )
Hasselt 09.30 u St-Truiden 09.45 u Leuven aankomst 10.17 u
Programma
10.30 – 12.00 u : Stadsrondrit met treintje op zonne-energie
12.00 – 14.30 u : Lunch in Resto Troubadour, Tiensestraat
– Gebubbelde Apéro
– Tomatensoep met balletjes
– Keuze A : kipfilet poivré crème
– Keuze B : zalmfilet met verse béarrnaise
Allebei met kroketjes
– Ijsdessert van de chef
– Koffie
14.30 – 16.30 : Met de stadsgids bezoek aan het Stadhuis en de St Pieterskerk met kunstschatten
16.30 – …. : verkenningen naar eigen keuzes
Vrije terugkeer naar Hasselt : Leuven NMBS 17.03 – 17.43 – 18.03 – 18.43 u
Rondrit met het zonnetreintje
Een moderne op zonne-energie aangedreven trein, brengt u naar de mooiste plekjes van Leuven.
Terwijl u geniet van het uitzicht in 360°, krijgt u via beeldschermen mooie beelden van binnenin te
zien en via luidsprekers alle info over de bezienswaardigheden die we passeren en waar we even halt
houden.
Het Stadhuis
Het historische stadhuis van Leuven is één van de bekendste gotische stadhuizen ter wereld en is dan
ook de trots van Leuven. De eerste steen werd gelegd in 1439. De bouw duurde dertig jaar en heeft
drie bouwmeesters gekend. Vanaf eind 2009 wordt het stadhuis enkel nog gebruikt voor
plechtigheden.
De Sint-Pieterskerk en Schatkamer
De Schatkamer van Sint-Pieter bevindt zich in de Sint-Pieterskerk, die bekend staat als een
van de mooiste voorbeelden van de 15e-eeuwse Brabantse hooggotiek. Het is tevens de
oudste kerk van Leuven. Opgericht in 986, in romaanse stijl, maar afgebrand in 1176. De
bouw van de kerk zelf startte in 1410 en duurde meer dan een eeuw.
Inschrijving voor deelname . Opgelet: max 26 personen !!!
Uw deelname melden aub aan verghotewilly@hotmail.com, uiterlijk 09 Apr 2016, of Tf
089- 362467 … gevolgd door betaling 37 Euro pp op rek KVOO Limburg
Duidelijk vermelden : Leuven A of Leuven B (keuzemenu )
Projectbeheer : Willy Verghote

VERSLAG VAN HET KEGELKAMPIOENSCHAP

Donderdag 17 december .
Wat was me dat voor een dag? Was het nu een winterse zomerdag of een zomerse
winterdag? Op 51° noorderbreedte en praktisch op de lengte van Greenwich is het op 17/12

normaal toch winter. Maak je keuze. Of toch El Nino (lees jo)? Wat dan als El Nina (lees ja)
komt?
Waar? In Diepenbeek .Moeten jullie toch kennen ,wereldberoemd als de enige gemeente
ooit die zich zijn universiteit liet ontfutselen. Toch begrip opbrengen want ze werden

geconfronteerd met een grootmacht, met de man die onze provinciehoofdstad op de
wereldkaart heeft gebracht. Aldus getuigden al de notabelen van het dorp toen hij deze
wereld achter zich liet. De man die zijn stervende politieke partij in één ruk naar de top

bracht. Na enkele jaren zijn ster te laten schitteren aan het nationaal politiek firmament
oordeelde hij, wisselvallig als hij was, internationaal te gaan. Hij leerde Fidel kippen
kweken en bouwde havens in Vietnam. Na al die krachttoeren , terugblikkend, vond hij dat

het goed was. Wat zitjes hier en een paar voorzitterszetels daar leek het leven hem de
nodige rust te brengen. Maar “Bavo kneep de katjes in het donker, hij kneep ze maar kneep
ze (on!?)zacht. Toen was er eentje dat riep en de man werd onrustig. Bij een fietstocht langs

zijn kanaal verloor hij de controle over zijn blijkbaar gesaboteerd rijtuig (Diepenbeek
misschien) en… ……

De wedstrijd:

Onder de stralende zacht warme zon van die 17de dag van december verzamelde zich, ja
net juist 14 leden van onze groep. Allemaal stralend van vriendelijkheid en levensblijheid.
Bereid voor de strijd monsterde ik de groep en besefte onmiddellijk dat sommigen naar

kledij en mondhoek er meer “geprepareerd” uitzagen dan anderen. En ik die dacht er goed
uit te zien met mijn sportschoenen (moest ik dan verdomd nog wisselen ook). Het betreden
van “Bowling Epsilon” overrompelde me nog meer. Pas op ik wist nog wel wat van kegelen
want in de jaren 44-46 van de vorige eeuw was er in onze straat, de” boulevaar” 320m lang

met acht café’s, bij de “schele poechter” een kegelbaan. Als die man al eens goedgeluimd
was (een zeldzaamheid) dan mochten we wel eens wat kegelen. De zondag na de hoogmis
mochten we de kegels rechtzetten na iedere beurt. Kregen een paar franken van de winnaar

want er werd daar gewed op paar of onpaar. Als misdienaar kwam ik ,tot mijn grote
ergernis, meestal te laat.

Er werd in de Epsilon met enthousiasme,
gelach, regelmatig applaus en minder
succes, met ballen gerold. Pas na de eerste
ronde wist ik wat dat soort computerscherm

allemaal wist te vertellen. Uiteindelijk was
het die computer die de beste en meest
sportieve, Luc Van Camp, als kampioen

aanduidde. Willy van wie het schitterend
idee van de organisatie kwam overhandigde
hem, neen, geen bloemen maar een kegel

(namaak natuurlijk)
Ter afsluiting wachtte ons nog de “after- bowling”. Na al die inspanningen echt welkom.

Een uurtje napraten over alles en nog wat maar niet over kegelen en de heerlijke namiddag
zat erop.
Absoluut te herdoen maar leer die computer zware compensatie in te voeren voor de >80
lvdb

Korpsmaaltijd
Ruim 90 leden waren aanwezig op onze korpsmaaltijd 2016. Zoals reeds meerdere jaren

heette het bestuur iedereen welkom in Villa Astrid te Leopoldsburg op 24 november.
En weer was het een schot in de roos: een geslaagde receptie, een zeer smakelijk menu en
heerlijke wijnen. Waarom veranderen waar het goed is!

Hoogtepunt deze dag was de viering van ons 40-jarig bestaan, kring Limburg. Na een
speciale speech van onze voorzitter met een dankwoord aan de vorige bestuurders en de
leden die op nationaal niveau actief waren ( hiervoor verwijs ik naar artikel in het IB 537)

werd een prachtige taart binnengebracht.
In een zeer goede sfeer en met spijt dat het weer voorbij was werd Villa Astrid verlaten
rond 16.45 uur.

Niet getreurd, binnen twee maanden zijn we hier terug voor ons nieuwjaarsbuffet.

KVEO - Nederland ( Koninklijke Vereniging van Eervol ontslagen Officieren )
Eerder per toeval kwam ik op mijn PC de benaming/afkorting KVEO tegen en uiteraard intrigeerde
mij dat onmiddellijk. KVEO is de zustervereniging van KVOO in Nederland. Na wat heen en weer
gesurf vond ik de adressen van de "rayons" in Nederlands Limburg en de informele contacten
waren snel gelegd. Het bestuur volgde mij om een ontmoeting met onze oosterburen te organiseren
en dus vergezelde Willy Verghote mij op 5 november 2015 naar Lanaken, een centrale locatie, waar
we onze verenigingen aan elkaar zouden voorstellen. Hun voorzitter, rayonofficier majoor b.d. Jan
Dagniaux en hun secretaris Reserve LtKol b.d. Harry Genders stonden ons op te wachten.
KVEO behartigt de belangen van de officieren die de dienst verlaten hebben. Het accent ligt
daarbij op de gepensioneerden ( 65 jaar en ouder ) en diegenen die "met functioneel leeftijdsontslag"
( sic ) zijn gegaan. Hun belangenbehartiging heeft meerdere facetten: pensioenen en uitkeringen,
zorg en welzijn, financiële steun in individuele gevallen en veteranenzaken, dit alles wordt gestuurd
door het nationale orgaan. Vier maal per jaar verspreidt KVEO-Nederland een ledenblad met alle
info, de rayons hebben geen ledenblad. Elke provincie telt meerdere rayons, in Nederlands Limburg
zijn dat de rayon centrum-noord en de rayon zuid. Centrum-noord heeft niet op mijn contactname
gereageerd omdat hun bestuur omwille van ouderdomsredenen wat minder actief is. Jaarlijks wordt
er één nationale vergadering gepland, de lopende zaken worden behandeld door permanenten die
werken in een gebouw in Den Haag, toegekend door de regering. Op 1/1/2015 telde KVEONederland 3150 leden, waarvan 2650 officieren b.d. en 500 partners van meestal overleden
officieren. Rayon Zuid-Limburg heeft 86 leden waarvan 64 officieren en 22 partnerleden. KVEO
bestaat 140 jaar!
Het grote verschil met onze KVOO is dat de KVEO-rayons over geen financiële middelen
beschikken. De leden betalen hun bijdrage, meestal per domiciliëring, rechtstreeks aan KVEONederland en dat schijnt goed te werken. De rayons krijgen wel voor sommige organisaties een
financiële tussenkomst, bij voorbeeld voor de vieringen van koningsdag op 26 april. De rayons
organiseren zelf geen grootschalige activiteiten maar sluiten aan bij nevenorganisaties zoals OOK (
oud-officierenkring ) en OVM (officierenvereniging Maastricht ). Je kan de taak van een rayon als
volgt omschrijven: bevorderen van de onderlinge samenhorigheid door het organiseren van
contactbijeenkomsten zoals wokavonden, bingo-avond, nieuwjaarsreceptie met brunch.
Bij sommige van deze activiteiten hoef je zelfs niet in te schrijven, wie komt...komt. Verder
ondersteunt het rayonsteam leden bij overlijdens, financiële aangelegenheden en medico-sociale
problemen.
De bedoeling van deze contactname was: nagaan of in de toekomst enige samenwerking
mogelijk is, mogelijk nieuwe ideeën opdoen, deelnemen aan elkaars activiteiten, onze eigen
taakomschrijving tegen het daglicht houden en ze eventueel herdefiniëren of aanpassen.
Naast de verschillen tussen de rayons en onze kringen is er ook een opmerkelijke parallel:
het ledenbestand veroudert en er sluiten maar weinig recent op rust gestelde officieren aan. De
leden zijn zeer matig geïnteresseerd om bestuursfuncties op te nemen. Deze eigentijdse
verschijnselen zullen in de toekomst het voortbestaan van onze nobele verenigingen in ernstige
mate hypothekeren.

Lambert Swennen, secretaris.

Voor U en door U
Op deze pagina kan in de toekomst door onze leden informatie doorgegeven worden aan de andere
leden. Enkele leden hebben beloofd enkele militair getinte boeken voor ons te screenen, anderen
beloofden een hobby-artikel te schrijven.
De redactie had ook gedacht Info te verspreiden, zoals mooie en interessante websites.
De artikels zullen steeds afgesloten worden met de initialen van de schrijver.
Het is zeker niet de bedoeling een polemiek op te starten of iemand te kwetsen.

Waarde collega'
Leden die zich wensen een wimpel aan te
schaffen, kunnen deze bestellen ( betaling later)
bij Willy Verghote
Prijs : 25 Euro - met staander : 27 Euro (*)
Beschrijving: polysatijn - 15x22 cm- rode franjesHet embleem verenigt in zich de drieledige
symboliek : De kroon ( monarchie) degen ( officierschap)leeuw (Belg. natie) ...
verwerkt met nationale driekleur
( *) Er is geen voorraad van staanders. Deze moeten
worden bijbesteld per groep van min. 15 stuks

Vriendelijke groeten,
Willy

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Literatuur – Boekbespreking

DE VLEERMUISMOORDEN – Toni Coppers (Manteau, 2015)
Rita & Jean-Pierre Dechesne-Decamp

Rita, mijn echtgenote, en ik zijn fervente lezers en onze voorkeur gaat uit naar thrillers, van meerdere schrijvers: Harlan
Coben, Nicci French, Donna Leon, Henning Mankell, Håkan Nesser (literair thriller), en veel anderen. Daarentegen zijn de
middeleeuwse onderzoeken van Ellis Peters, Agatha Christie, Maurice Leblanc (Arsène Lupin) en - uiteraard voor mij als
Luikse gids - Georges Simenon wat verouderd.

Tot onze grote vreugde zijn de laatste jaren ook Vlaamse schrijvers gestart met het schrijven van thrillers, met verhalen
uit verschillende delen van Vlaanderen: (zie enkele graden van Federale Politie)

Commissaris
(CP)

Hoofdinspecteur
(HINP)

Inspecteur
(INP)

1. Pieter Aspe (°1953) – Brugge – Adjunct-Commissaris Van In. Eigenaardig vinden we de TV serie beter dan de boeken.
2. Luc Deflo (°1958) – Me chelen - INP Deleu en onderzoeksrechter Bosmans. Naakte zielen, zijn eerste boek (1999) en
Sluipend gif worden op het grote scherm gebracht. Iets ruwer taal vinden we. In tegenstelling met veel andere
thrillerschrijvers gebruikt Deflo een onderzoeksrechter, en die heeft een goede vertrouwde relatie met zijn
speurders.
3. Jo Claes – Leuven - HINP Thomas Berg lost dossiers op in wat ik “Da Vinci”-stijl” moorden noem, vol symbolen en
mysterieuze moorden in de universiteitsstad. Misschien de beste, fijner e, taalgebruiker.
4. Christian De Conninck, commissaris woordvoerder van de Politie Brussel weet waarover hij schrijft. CP Stijn Goris en
INP Pauwels zijn twee vrienden die ons door de stad Brussel leiden.
Maar, de volgende schrijver interesseert ons meer want binnenkort worden zijn boeken verfilmd in een nieuwe
Vlaamse Tv-serie, de “nieuwe Aspe” zegt maar (misschien al uitgezonden wanneer dit NB
uitgekomen is). Maar wij volgen hem ook graag omdat hij een Truienaar is…
Proximiteitseffect?


Toni Coppers (°1961) – Hercule Poirotprijs 2014 - een Truienaar dus die schreef over
Brussel waar (toen) INP Ilse Meerhout zich over de Kunstcriminaliteit buigt en allerlei
trafieken oploste. Na een mutatie (tja, wij militairen kennen er ook iets van) wordt ze CP bij
de Moord in Antwerpen (waar hij zelf nu woont).
Toni Coppers

En nog anderen Vlaamse thrillerschrijvers …
Kortom, met die boeken ben je in steden en buren die je plus minus kent of zeker iets over leert. Het geeft je de neiging
om te gaan kijken waar die moorden plaats vonden; zou het “ramp toerisme” zijn? In mijn geval niet, maar juist om die
vergelijkingen te doen.
Ter zake: De vleermuismoorden
Het boek is de jongste opus van Ilse Meerhout serie. Zij is CP bij Moordbrigade in Antwerpen en leidt haar team: een
oudere HINP, Masson, erudiet maar drankverslaafde; HINP Sofie Jacobs, ook moeder en huisvrouw en de jonge I NP
Laurent Vandenberghe, fervente fietser.
Zeer korte inhoud: In de ijskoude winter rijdt een busje met Engelse zakenlui tegen een gevel van een bank. Aanslag?
Paniek in hoge Antwerpse sferen. Wanneer het lijkt dat dit toch geen aanslag is wordt het onderzoek gegeven aan CP
Meerhout. Nadat een tweede en een derde moord worden gepleegd met ondertussen een aanslag op haar eigen leven
wordt het spannender. Herinneringen aan een onderzoek toen ze nog in Brussel was is een aanleiding naar een andere
kijk op de zaak. HINP Masson blijft maar vertellen over zijn reis naar Portugal en vooral over de vleermuizen van een
bibliotheek in Mafra. En dit allemaal terwijl Ilse Meerhout een nieuwe appartement zoekt en haar privé leven een puin
blijft.
ste

Op zeven jaar tijd - 1 boek van de Meerhout serie, Nooit is ooit, dateert immers van 2008 - hebben we Toni Coppers
zien groeien, samen met de teams (eerst in Brussel en nu in Antwerpen) van Ilse Meerhout. Zijn taal gebruikt wordt
fijner, beter.
Een aanrader… Eén? Waarschijnlijk zijn al die Vlaamse schrijvers aanraders voor liefhebbers van de genre.
Veel leesgenot.
Acteurs van de serie : Hilde De Baerdemaeker, Luk Wyns, Lotte Pinoy, Bert Verbeke en Joris Hessels.
Hilde De Baerdemaeker, als CP Meerhout

Planning KVOO activiteiten 2016
19 Jan : Nieuwjaarsreceptie Villa Astrid
16 Feb : Algemene Vergadering + Conferentie Antartica
Elysée, Genk
10 Mar : Basis Kleine Brogel
21 Apr : Leuven
Mei : Wandeling Hechtel en likeurstokerij
Jun : C-mine en conferentie Islam
21 Jul : Braai te Millen
Aug : KVOO Tornooi boogschieten
September : Bree: LAG en Noliko
03 TOT 07 Okt : MEERDAAGSE REIS Moezelstreek
22 Nov: Korpsmaal Villa Astrid
Dec: : KVOO Tornooi bowling Diepenbeek

Voorstellen 2017: contacteer Willy

DEFENSIEHUIS LIMBURG
MILITAIR
PROVINCIECOMMANDO
Guffenslaan 26
3500 Hasselt

U.V.

