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Namens het bestuur
en de redactie van
ons krantje wensen
wij alle leden een
GEZOND en
voorspoedig

2017

Woordje van de voorzitter
Jan – Feb 2017
De jaarwisseling is een feit. Een nieuwjaar, een nieuw begin,
ongetwijfeld vol goede voornemens.
Kunnen we ze waar maken? Ik hoop en wens het van harte, want elke
gemiste kans is er eentje die verloren is en, de tijd gaat snel.
Bij menigeen van ons waren ongetwijfeld ook de bubbels, van welke
aard dan ook, van de partij bij de feestelijkheden. De bubbels slecht
verteerd, moe gedronken of is de champagne uit de tijd en heeft cava
hem de loef af gestoken? Een mogelijk teken aan de want, de zeer
geringe belangstelling voor onze “top” champagnereis samengesteld
door Leon, waardoor we deze noodgedwongen moesten afblazen.
We geven de moed zeker niet op want het kan niet anders dan dat ons
volgend initiatief, de Luneburgerheide trip in augustus, vele van jullie
zal bekoren. Weer een unieke kans, mis ze niet!
Voor wie liever eendaags activiteiten verkiest, heeft onze
programmamaker, naast de bourgondische klassiekers, een ruime
waaier aan moois en smakelijks voorzien in 2017.
Hopelijk vallen deze initiatieven in de smaak en mogen we jullie talrijk
en dikwijls begroeten en verwennen.
Groetjes en tot weldra,
Benny Croes
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Verslag Bestuursvergadering

Maandag 09 Jan 2017

1.Aanwezigheden: Luc Van Camp is verontschuldigd
2.Het verslag van vorige vergadering van 29 oct 2016 wordt goedgekeurd
3.Inkomende post: nieuwjaarswensen van de Provinciegouverneur
4.Kastoestand: alle rekeningen in acht genomen is er een ruim batig saldo
5.Ziekenboeg:
Cdt b.d. Geysen Lodewijk is overleden.
Jules Neven, ex- bestuurslid, is vooral minder mobiel geworden.
Ex- lid Marcel Gerits is ook overleden
(Dinsdag 10 Jan vernemen we dat het niet goed gaat met George Vanhove. Bestuur neemt aktie)
6.Evaluatie laatste activiteiten:
03 nov 2016: Bowling te Diepenbeek, 14 deelnemers, een plezante activiteit
01 dec 2016: korpsbanket, 85 deelnemers, in alle lijnen zeer geslaagd
algemeen: we stellen vast dat bedrijfsbezoeken het niet zo goed doen qua belangstelling
7.Geplande activiteiten:
25 jan 2017: nieuwjaarsbanket, alles is geregeld, KVEO-Nederland wordt ook uitgenodigd
07 feb 2017: algemene vergadering. Het scenario ligt vast. De secretaris zal het ook hebben
over de "tam-tam"-procedure en de regio-verantwoordelijken.
Geert past de powerpoint aan.
16 mar 2017: bezoek aan AWACS te Geilenkirchen .
21-23 april 2017: de meerdaagse reis naar de Champagnestreek wordt definitief geannuleerd
wegens gebrek aan belangstelling: slechts 11 gegadigden. Willy stelt een alternatief voor:
meerdaagse reis naar Lüneburgerheide in augustus . Alle info wordt ASAP verspreid aan de leden:
nieuwsbrief, e-mail aan internetgebruikers, brief aan leden zonder e-mail
op 20 april 2017 organiseert Geert een bezoek aan de tentoonstelling over spionage tijdens de
eerste wereldoorlog met maaltijd in Hamont-Achel, dit als vervanging van de Champagnereis
8. Nieuws van KVOO-nationaal: door het niet-doorgaan van de nationale dag in 2016 is er een
nationale bonus van ongeveer 6000,00 euro voorzien. Onze voorzitter zal ijveren om de nationale
ledenbijdrage te verlagen voor alle kringen.
9.Redactioneel nieuws: deadline artikels voor volgende nieuwsbrief: 15 januari. Michel herinnert
iedereen aan zijn aandeel in de artikels.
10. Nieuws van de website: we stellen vast dat heel wat leden niet weten hoe ze op onze website
moeten geraken. Alle gegevens zijn nochtans verspreid via onze NB. Michel zal in verband hiermee
in de volgende NB een kadertje in kleuren voorzien.
11. Variabele agendapunten
-ledenbestand: op 31 dec 2015 hadden we in totaal 177 leden, op 31 dec 2016 nog 164
waarvan 131 officieren al dan niet met echtgenote en 33 weduwen. De betalingen voor de bijdragen
van 2017 zijn voorlopig bemoedigend
-in 2017 wordt nog elke maand een activiteit voorzien. In 2018 worden de vier "klassiekers"
behouden: nieuwjaarsbanket, algemene vergadering, "braai" en korpsbanket. Daarbij worden nog
voorzien: bowling, meerdaagse reis plus twee activiteiten . Voor de overige vier maanden wordt
beroep gedaan op leden en/of bestuur om iets organiseren. Leden die zelf iets organiseren genieten
van gratis deelname.
12. Volgende vergadering: maandag 06 maart in ProvComdo
Lambert Swennen, secretaris

Mevrouw Suzanne VanLeemputten, echtgenote van Cdt b.d.

Raymond Moons,

en reeds vele jaren lid van onze vereniging.
Suzanne werd geboren te Leuven op 20 april 1933 en is overleden op 29 november na een
aanslepende ziekte.
De asverspreiding heeft op 10 december in familiekring plaatsgevonden op de
begraafplaats van Heppen.

De heer Lodewijk GEYSEN, Kapt Cdt b.d.
echtgenoot van mevrouw Rosette VANHEES
Geboren te Hasselt op 16 maart 1940 en onverwacht
overleden te Heusden-Zolder op 01 januari 2017.
De afscheidsplechtigheid heeft plaats gehad te Beverlo
op vrijdag 06 januari, gevolgd door crematie
en begraving te Beverlo

De Heer Marcel GERITS
Ere- Kolonel op rust
Echtgenoot van Mevr Eliane SCHEPKENS
Geboren te Heusden op 19 september 1942 en zachtjes
ingeslapen te Leopoldsburg op 5 januari 2017
Zijn urne krijgt een plaatsje in het urneveld op het kerkhof van
Leopoldsburg

De Heer Georges VANHOVE
commandant van het vliegwezen op rust
echtgenoot van mevrouw

Nora WOLTERS

geboren te Tongeren op 23 februari 1934
en overleden te Hasselt op 18 januari 2017.
De afscheidsviering had plaats te Sint-Truiden,
op dinsdag 24 januari 2017 om 13.00 uur,
gevolgd door de crematie.

Namens KVOO Limburg hebben wij aan de familie onze gevoelens van
medeleven betuigd.

Redactioneel
Het was al een tijdje geleden dat ik nog een woordje geplaatst heb dus…….
Aan al onze lezers dat ze in 2017 nog veel leesplezier mogen hebben aan dit krantje.
Voor diegenen die we soms tegen de schenen getrapt hebben onze welgemeende excuses,
het is nooit onze bedoeling geweest iemand te kwetsen of persoonlijk aan te vallen.
Onze voornemens voor het nieuwe jaar: samen met jullie verder op weg gaan naar een fijne,
aangename familie met een flinke samenhorigheid en een gezonde interesse voor wat er op de
wereld en in concreto in onze provincie gebeurt.
Specifiek zou ik elk lid , ook de min of meer passieve, willen vragen aanwezig te zijn op de
algemene vergadering van februari om eens te praten over jullie bekommernissen i.v.m. onze
vereniging. Als je echt niet kan, zendt dan een mailtje of stuur een briefje naar de redactie want,
inderdaad, de deelnames aan de activiteiten dalen en wij, het bestuur zoeken naar redenen.
Wisten jullie dat nog geen 15% actief deelneemt? En daar is niet altijd de leeftijd oorzaak van!
Ik ken meerdere leden die ik nog nooit aan een activiteit heb weten deelnemen en die even
oud- jong- zijn als de voorzitter en ik.
Ik wens ook iedereen te bedanken die aan dit blaadje meegewerkt heeft de laatste jaren, al was het
slechts een artikeltje schrijven. Als elk lid een artikeltje zou schrijven op zeven jaar lidmaatschap
zouden we zonder problemen ons krantje vol hebben .
Hasta la vista,
Michel

Lidgelden

Op 01 jan 2017 had 28 % van onze leden hun lidgeld nog
niet in orde gebracht!
Ben jij een van hen? Breng het in orde, a.u.b.
Wens je geen lidmaatschap meer? Geef een seintje aan
onze secretaris.

Uitnodigingen
NATO AIRBASE GEILENKIRCHEN

Donderdag 16 maart 2017
Algemeen
Nabij Geilenkirchen, een stad dicht bij de grens van Zuid-Limburg bevindt zich het steunpunt van
de Nato Airborn Warning And Control system.(AWACS)
De aldaar gelegerde Nato E-3A Component omvat de trotse vloot van de Nato en is de eerste
geïntegreerde , multinationale vliegende eenheid verantwoordelijk voor snelle inzetbaarheid,
bewaking van het luchtruim en leiding m b t gevechts-, controle- en communicatie-taken voor Nato
operaties.
Programma
We komen samen aan de taverne van het vliegveld Aero Kiewit , Luchtvaartlaan, 100, Hasselt en
parkeren er de voertuigen. De autocar zal vertrekken om 11.45 u !!
13.00 – 16.00 u : Aankomst, onthaal en bezoek aan de vliegbasis volgens het programma van
onze Mil gastheren
16.00 – 17.00 u : Na einde bezoek maken we een koffiepauze in de Konditorei Schleypen op
korte afstand van het vliegveld
17.00 – 18.15 u : Terugkeer naar Hasselt, Aero Kiewit
18.15 - ………. : Italiaans eetfestijn in de taverne van de vliegclub.
Een 3-gangen menu in uitgebreide buffetvorm met keuze mogelijkheden tussen
een veelheid van pasta variaties. Een alom geprezen specialiteit van de Chef.
+ 1 consumptie.
Inschrijvingen
Uw deelname melden rechtstreeks aan projectbeheerder verghotewilly@hotmail.com, of 089362467, onmiddellijk gevolgd door betaling van 33,00 pp op rek. BE33 9611 9514 0046
Uiterlijk 09 Mar 2017 aub !!
Een fantastische dag om erbij te zijn ?? Zeker weten !!

Donderdag 20 april 2017
Tentoonstelling “ Spionage

tijdens de Eerste Wereldoorlog ”

Zonder het te beseffen worden we dagelijks gespot door satellieten en
gevolgd door telefoon- en computernetwerken.
Honderd jaar geleden was dat anders. De legerleiding had geen
beschikking over hoogtechnologische snufjes en liet zich informeren
door de “ogen en oren” van de mensen op het terrein.
Militaire spionage probeert de bedoelingen alsook de slagkracht van de
vijand te kennen. In de Eerste
Wereldoorlog was het observeren van
vijandelijke troepenverplaatsingen langs
de bevoorradingsroutes, vooral de
spoorwegen, een bijna dagelijkse
bezigheid.
Grootschalig troepenvervoer per trein kon namelijk betekenen dat er
een operatie op til was. Voor de geheime diensten werd het een must
om treinspotters achter de Duitse linies te hebben. Het neutrale
Nederland bleek de ideale uitvalsbasis vanwaar ze ongestoord achter
de Duitse linies in België en Noord-Frankrijk konden turen.
Samen met Belgische vluchtelingen werden door de geheime diensten
netwerken in Nederland georganiseerd.
De Britten verkregen de beste informatie via hun Belgische
verzetsnetwerken, maar de Duitse contraspionage in België en
Nederland bleef op haar hoede. Menig netwerk werd opgerold.
Het netwerk LA DAME BLANCHE vergaarde de broodnodige
informatie, terwijl de netwerken ORAM (familie Moreau) en CEREAL
COMPANY het overbrengen van de berichtgeving via de Doodendraad verzorgden.
Meer dan 7000 personen, waarvan een 200-tal in Noord-Limburg, waren betrokken in deze operatie
die niet altijd vlekkeloos verliep.
Aarzel niet om je in te schrijven als je meer wil weten over de spionagenetwerken uit de Groote
Oorlog
Programma 20 april 2017
14:00u Ontvangst met koffie en vlaai (cafetaria Achelse Kluis)
14:45u Rondleiding tentoonstelling door Geert
17:00u Maaltijd – soep en warm buffet (exclusief dranken)
Inschrijven kan tot 10 april door overschrijving van € 26 per persoon op het rekeningnummer van
KVOO – Limburg BE33 9611 9514 0046 met vermelding van “spionage Achel”

Opgelet: Om praktische redenen is het aantal deelnemers beperkt tot 25 personen
Gelegenheidsadres: De Kluis 1, 3930 Hamont-Achel

Meer info: Geert Stevens 011-664704

Waarde collega's
Spijtig genoeg waren er niet voldoende kandidaten om de champagne reis te laten doorgaan.
We hebben bijgevolg plan B in werking gesteld :

MEERDAAGSE REIS 13 – 18 Aug 2017
LUNEBURGEHEIDE ( DUITSLAND )

We verblijven in het vakantiepark 4 (*) Eurostrand te Fintel
De verblijfsformule is “ all inclusive “
6/5 dagen : all inclusive ; 520 Euro pp ( toeslag 50 Euro single)
Het is dus een variante van Eurostrand Moezel 2017 die in alle opzichten een succesformule is
geweest
U zal eerlang het, in detail, uitgewerkte reisvoorstel ontvangen. Deze Msg heeft enkel de bedoeling
te dienen als voorlopig planningsgegeven voor uw eventuele intenties zomer 2017.
Wordt dus ASAP vervolgd
Met vriendelijke groeten,
Willy Verghote
Projectbeheer KVOO - reis 2017

Een wijze raad van een van onze leden.
(Red: Ik weet niet of er een filosofie achter zit voor het bestuur! )

Korpsmaaltijd
“Perfect”, “heerlijk”, “doe zo voort”, allemaal uitspraken van deelnemers. Een overgelukkig bestuur.
Voor de afwezigen onze verrassingsmenu:
Welkomstdrink met hapjes
****
Scampi diabolique
****
Agnès Sorel veloutèsoep
****
Hertenkalffilet met Cumberlandsaus
Wildgarnituur
Aardappelkroketten
****
Dessertpalet
Koffie
Aangevuld met heerlijke witte en rode wijnen
(Ondanks de geslaagde zet heeft onze voorzitter gevraagd om dit volgend jaar niet opnieuw te doen)

Wij zullen dus ons volgend korpsmaal opnieuw proberen te laten plaatsvinden in dit uniek en
aangenaam kader.

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.
Hier moet je niet over nadenk en ... top humor en realiteit !

Voorlopige planning KVOO activiteiten
2017
25 Jan : Nieuwjaarsreceptie Astrid
07 Feb : AV + Conferentie Prof Dr Bruggeman
16 Mar : Geilenkirchen AWACS

20 Apr : Hamont-Achel Tentoonstelling Spionage WO I
19 Mei : Politiezone MidLim en causerie

22 Jun : Federaal parlement
21 Jul : Braai te Millen
Aug : Meerdaagse reis Luneburgerheide

Sep: Steenfabriek en oorlogsmuseum
Okt : Binnenvaarthaven Maastricht
Nov: Korpsmaal Astrid

Dec: : KVOO Tornooi bowling Diepenbeek

DEFENSIEHUIS LIMBURG
MILITAIR
PROVINCIECOMMANDO
Guffenslaan 26
3500 Hasselt

U.V.

