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Woordje van de voorzitter
Weg 2017, welkom 2018. Weer een jaar voorbij. Wat vliegt de tijd. De tijd gaat snel gebruik hem
wel is maar al te waar en dus deden we bij KVOO Limburg onze duit in het zakje. Een jaar
geleden beloofden we voor elk wat wils en met enige fierheid kunnen we stellen dat we woord
gehouden hebben. De Lüneburgerheide-trip en de verschillende daguitstappen waren voltreffers
met dank aan de organisatoren en de enthousiaste deelnemers. Ook onze Bourgondische
klassiekers waren weer schoten in de roos. Goede wijn behoeft geen krans, zegt het spreekwoord
en dat is zeer toepasselijk bij deze activiteiten want jullie zorgen met jullie talrijke deelname
telkens weer voor een grote krans.
2018 wordt weer een spetterend KVOO jaar, met de Krakau-trip, een
aantal dagactiviteiten om u tegen te zeggen en natuurlijk zullen ook
de klassieke smulgelegenheden niet ontbreken.
Voorzitterswoordje
1
Ik ben er zeker van dat deze initiatieven in de smaak zullen vallen en
Verslag bestuursVg
2
we jullie talrijk en dikwijls zullen mogen begroeten en verwennen.
In memoriam
3
Tot slot richt ik mij speciaal tot dezen die hun lidgeld voor 2018 nog
niet betaalden. Jullie willen dit moois toch niet missen? Natuurlijk niet…. Uitnodigingen
ZOL
4
Doe snel de overschrijving op de nieuwe of de oude rekening, dat maakt
Equitrom
5
nog niet uit ……enkel de super laat-betalers (na 31 maart 2018) dienen
het nieuwe rekeningnummer BE17 9731 8482 2521 te gebruiken.
Alg Vergadering
7
Groetjes en tot weldra,
Benny Croes
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Voorbije activiteiten
Korpsmaal en NJ
Voor U ………

8
9

Bestuursvergadering 08 januari 2018

Aanwezigheden: iedereen aanwezig
1. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering van 06 Nov 2017
2. Inkomende post per briefwisseling:
a. Nieuwjaarswensen van provinciegouverneur, Cercle SROR Wavre en Kring Leuven
b. Overlijdensbericht mevrouw Giddelo
3. Kasverslag: aangezien de lidgelden voor en na de jaarwisseling betaald worden is de kastoestand
virtueel. Alle bewegingen zijn normaal. Leon zal de exacte toestand voordragen op de algemene
vergadering.
4. Ziekenboeg: geen nieuwe meldingen.
5. Evaluatie voorbije activiteiten
a. Bowling Diepenbeek op 09 Nov 2017: 12 deelnemers. Plezante, recreatieve bedoening,
alleen daarom al vatbaar voor herhaling.
b. Korpsbanket op 01 Dec 2017: 79 deelnemers, zeer geslaagd
6. Geplande activiteiten:
a. 23 Jan 2018: nieuwjaarbanket
b. 20 Feb 2018: algemene vergadering. Deadline voor inbreng: 10 februari bij Geert die de
uiteindelijke powerpoint doorstuurt naar alle bestuursleden. Een reserve projectietoestel
wordt voorzien.
c. De secretaris legt twee addenda aan het huishoudelijk reglement voor aan de vergadering
ter goedkeuring.
d. 22 Mar 2018: bezoek ZOL te Genk
e. 19 Apr 2018: bezoek paardenkliniek Equitom te Lummen
7. Nieuws van KVOO-nationaal: De vorige redacteur van het IB, Joseph Smits, haakte af om medische
redenen. Michel Leenaerts verzekert alvast voor een jaar de opvolging.
8. Redactioneel nieuws: deadline artikels volgende nieuwsbrief: 15 Jan 18. Onze redacteur Michel
geeft artikels en mededelingen over Kring Limburg aan het IB pas door als de inhoud definitief is.
9. Website nieuws: onze website mag gezien worden, een reden temeer om ze regelmatig te
raadplegen!
10. Jaarkalender 2018. Alleen de data van de laatste maanden moeten nog gecoördineerd worden.
Wordt op tijd bekend gemaakt via de NB.
11. Varia/rondgang:
a. De secretaris vraagt twee addenda toe te voegen aan het huishoudelijk reglement inzake:
i. Voorschriften ivm deelname aan activiteiten door niet leden (NB maart-april 2017 p 3)
ii. Te nemen maatregelen ivm overlijdens (NB juli-aug 2017 p 2 par 10,a ).
iii. Deze items worden voorgelegd op de AV.
b. We vermoeden dat, gezien de gerenommeerde spreker op de algemene vergadering ( Willy
Claes ) er meer deelnemers zullen zijn. Onze Willy coördineert met de "Elysée" om de
grootte van de vergaderzaal aan te passen.
12. Volgende vergadering: 121000Mar2018
Lambert Swennen, secretaris.
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De Heer heeft in zijn goedheid uitgenodigd tot het eeuwig leven
Mevrouw Tilly Leenders
echtgenote van Lt-Kol o.r. Arnold GIDDELO
Tilly werd geboren te LANAKEN op 27 april 1933 en
overleed te Hasselt op 26 december 2017
Er werd afscheid genomen op 02 Jan en haar urne werd bijgezet
op de begraafplaats te Houthalen

Zoals hij geleefd heeft,
zo is hij gestorven,
De heer Raymond Vandyck
Officier in de Koninklijke Luchtmacht - Majoor van het Vliegwezen

Stafbrevethouder

Gewezen voorzitter Koninklijke Kring Mars en Mercurius Hasselt

echtgenoot van Yvonne Bekaert
Geboren te Vilvoorde op 18 april 1940 en thuis liefdevol omringd,
zachtjes van ons heengegaan te Meldert op 22 november 2017.
De crematie, gevolgd door de plaatsing van de urne
in het columbarium op de begraafplaats te Meldert-Lummen,
had plaats in intieme kring.

Namens onze kring bieden wij de families onze innige deelneming aan.
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Uitnodigingen
Het Ziekenhuis Oost-Limburg en gezellig keuvelen tijdens een wokmaaltijd
Genk , donderdag 22 maart 2018
( Avondevenement)

Programma
18:00u Samenkomst en gezamenlijk eetfestijn in de Wok Plaza, Evence Coppéelaan, 89, Genk

WokPlaza is een Aziatisch restaurant gelegen aan de voorzijde van CMine. Hier zullen we met verse ingrediënten ons eigen gerecht samenstellen en laten klaarmaken. Het
uitgebreid en gedifferentieerd aanbod van zowel Oosters als Westers is ideaal voor al wie van variatie
houdt. We genieten intens van de uitgebreide buffetten koud-warm-fruit en dessert.

19:30u Mov naar het ZOL, Schiepse Bos, 6, Genk
19:45u Verzameling aan de Info Desk Inkomhal van het ziekenhuis.
20:00u Aanvang van de rondleiding

Rondleiding in het Ziekenhuis Oost- Limburg (ZOL)

Het ziekenhuis levert sinds 2003 structurele hulp aan haar partnerziekenhuis in Bokonzi, Congo. Op deze
manier wil het ZOL haar steentje bijdragen om de gezondheidszorg voor mensen in dit arme Congolese
ontwikkelingsgebied mee te helpen uitbouwen door financiële hulp en het sturen van aangepast materiaal.
Ook wordt er gezorgd voor bijscholing en opleiding van artsen en verpleegkundigen ter plaatse.
Het bezoekprogramma duurt 2u15 uur en omvat een voorstelling van het ziekenhuis (slideshow) en
een geleid bezoek aan enkele diensten van het ziekenhuis. Ter afsluiting wordt een drink aangeboden
Inschrijving: Het totaalpakket van het programma wordt aangeboden aan 25 Euro pp. Dit bedrag
omvat ook een financiële bijdrage voor het project “ partnerziekenhuis Congo “ Tegen uiterlijk 15
Mar 2018 AUB op banknr KVOO Limburg : BE17 9731 8482 2521 d.i. ons nieuw banknr. vanaf
01/01/2018 !!
Er wordt door ZOL een maximum aanvaard van 25 bezoekers. Tijdsorde van betaling zal eventueel arbitreren

( Projectbeheer : Willy Verghote )
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Lummen 19 april 2018
Paardenkliniek Equitom
Schulensmeer

Geleid bezoek aan Equitom (16:15-18:00 u )
16:15 u Aankomst op de parking van het domein, Venusbergstraat , 1, Lummen

De hypermoderne paardenkliniek Equitom is zeer bekend
voor haar orthopedisch en revalidatiecentrum. Het
centrum is ook gespecialiseerd in stamceltherapie en dat
is, naar eigen zeggen, uniek in de wereld. De kliniek biedt
paarden de specifieke en intensieve zorg en nazorg die ze
nodig hebben.
De nieuwe infrastructuur (sedert 2014) in Lummen is
uitgerust met hoogtechnologische apparatuur. Naast de
twee operatiezalen, drie ontwaakkamers en 80
hospitalisatieboxen die de kliniek te bieden heeft, zijn er
ook nog radiologie- en echografiezalen, een laboratorium
voor stamcellen, een ‘aquatrainer’ en een overdekte piste.
Het laboratorium voor stamcellen beschikt over stamcellen die de aanmaak van onder meer nieuwe
kraakbeencellen mogelijk maakt en waardoor de genezing van paarden versnelt. Dankzij deze ontdekkingen
zullen ook mensen verzorgd kunnen worden. Het domein Equitom beslaat een oppervlakte van iets meer dan
6.000 vierkante meter en wordt aanzien als het grootste complex voor dierengeneeskunde in Europa. De
ligging in Lummen is ook niet toevallig want Limburg is het mekka van de Belgische paardenwereld
Het Schulensmeer – Lummen
Na het bezoek begeven we ons naar het restaurant ‘t Vloot (Schulensmeer) voor het avondmaal :
Tomatensoep
Vidée (A) of stoofvlees (B) met frieten, kroketjes etc
Dame blanche.
Inschrijven:
Uiterlijk 12 april – 23 Euro pp ( Drank Excl )
Rek KVOO (nieuw) BE17 9731 8482 2521 !! met
vermelding menu A of menu B
(Projectbeheer Willy Verghote )
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Een laatste oproep, dit jaar toch., namens het bestuur en onze penningmeester wil ik
vragen het lidgeld voor 2018 tijdig te vereffenen en ook het correcte bedrag te
storten ( € 27.00 of € 19.00 ).

"Vanaf 01 januari 2018 beschikt KVOO LIMBURG
over een nieuw rekeningnummer bij Argenta”

Verrichtingen via het oud rekeningnummer BE 33 9611
9514 0046 kunnen nog uitgevoerd worden tot 31 maart
2018. Op 01 april 2018 wordt deze rekening definitief
afgesloten."

BE 17 9731 8482 2521
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BIC: ARSPBE22

ALGEMENE VERGADERING
Dinsdag 20 Feb 2018 om 13:30u
Feestzaal Elysée, Koerlostraat , 19, 3600 Genk
Programma
13:30u : Onthaal met koffie, thee, fruitsap, versnapering
14:00u : Deel 1 – Agenda
 Inleiding door Voorzitter Benny Croes
 Overzicht activiteiten 2017 door Lambert Swennen
Financieel verslag 2017 door penningmeester Leon Monsieur
 Nazicht boekhouding 2017 door de commissarissen
 Aanstelling commissarissen 2018
 Begroting 2018 door penningmeester Leon Monsieur
 Planning activiteiten 2018 door Willy Verghote
 Slotwoord door Voorzitter Benny Croes
Schriftelijke vragen en/of suggesties zijn welkom op Srt Kring Limburg uiterlijk 14 Feb 2018
15:30u : Pauze met assortiment van broodjes en dranken
16:00u : Deel 2 – Conferentie door Dhr Willy Claes -Minister van Staat

 Gewezen minister in de regering Dehaene I.
 Als minister van buitenlandse zaken kreeg hij
bekendheid wegens zijn pleidooi voor
terugtrekking van de Belgische blauwhelmen
tijdens de Rwandese genocide.
 Verliet de nationale politiek om in 1994
Secretaris-Generaal van de NAVO te worden;
een mandaat dat hij uitoefende tot in 1995.
 Hij volgt nog steeds zeer nauwgezet het
hedendaags politiek wereldgebeuren.
17:15u : Einde met gebubbelde afsluiter
Deelname door betaling van € 23.00 pp op Rek KVOO BE17 9731 8482 2521 met
vermelding AV 2018 uiterlijk voor 14 Feb 2018 !!!
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Het waren opnieuw twee fijne klassiekers met een behoorlijk aantal deelnemers ( korpsmaaltijd 79,
nieuwjaarbanket 82 ). Vooral het korpsmaal liet ons genieten van een uitstekende maaltijd.
Om de afwezigen jaloers te maken verwijzen wij naar onze website voor de fotoreportage,
www.kvoolimburg.be, gezien de kwaliteit van de foto’s dan beter tot zijn recht komt ( ook een beetje voor
het fantastische werk van Geert te promoten!)

VOOR U ….DOOR U.
Op deze pagina kan interessante informatie doorgegeven worden aan de
andere leden. Enkele leden hebben beloofd militair getinte boeken voor ons
te screenen, anderen een hobby-artikel te schrijven of info te verspreiden,
zoals mooie en interessante websites. De artikels zullen steeds afgesloten
orden met de initialen van de schrijver. Het is zeker niet de bedoeling een
polemiek te starten of iemand te kwetsen.

Inlichtingsnetwerken tijdens de Groote Oorlog
De Duitsers slaagden er tijdens de Eerste Wereldoorlog niet in om een spionagenetwerk van
agenten uit te bouwen in Groot-Brittannië. Evenmin slaagden de Britten, noch de Fransen noch de
Belgen erin om een dergelijk netwerk uit te bouwen in Duitsland.
Dat lukte voor de geallieerden wel in de door Duitsland bezette gebieden van België en NoordFrankrijk. Veel agenten werden gerekruteerd uit Belgische en Franse vluchtelingen en via
Nederland terug naar hun thuisland gebracht. Zij zorgden dan voor meer medewerkers, soms
ganse families.
Ze werden gedreven door patriottisme, haat tegen de gewelddadige bezetter of geldelijk gewin. In
de meer dan vier jaren durende oorlog werden er meer dan 250 netwerken in het bezet gebied
opgezet, samen goed voor ruim 7.000 medewerkers.
De meeste netwerken bestonden uit slechts enkele tientallen agenten, maar sommige, zoals La
Dame Blanche en ORAM, hadden 1.000 of meer agenten in dienst.
Bij de aanvang van de oorlog hadden de meeste netwerken nog een losse structuur. Iedereen
kende elkaar en er was zelfs samenwerking met andere diensten. Het was dan ook niet moeilijk
voor de Duitsers om, na het onderscheppen van één agent, een volledige dienst of zelfs meerdere
diensten tegelijk te ontmantelen.
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Structuur van de geallieerde inlichtingendiensten met zetel in Folkestone (GB)

Later ontstond, met de hulp van de geallieerde diensten, een op militaire basis georganiseerde
structuur. Vooral van belang werd de stroomlijning van de activiteiten (indeling in types van
agenten) en het invoeren van de compartimentering (zo weinig mogelijk schakels in het netwerk
waren bekend bij de agenten, zodat ze bij arrestatie ook maar weinig of geen namen van andere
agenten konden loslaten). Dit gebeurde vooral door het invoeren van brievenbussen. Dat waren
vaste plaatsen (nis in muur, holte in boom, …) of vaste adressen, waar de berichten door een
koerier konden worden achtergelaten en door een volgende weer werden opgepikt.
Er waren vijf types van agenten in een netwerk:
 Waarnemers
 Codeerders (meestal de plaatselijke leiders)
 Koeriers (transport van berichten in het binnenland en tot
aan de grens via brievenbussen)
 Berichtensmokkelaars (passeurs over de “Doodendraad”)
 Contactpersonen in Nederland
De koeriers dienden over de nodige documenten te beschikken om zich binnen een regio te mogen
verplaatsen. De Duitsers hadden al in december 1914 een voor iedereen verplichte identiteitskaart
met foto ingevoerd en er was een Schein nodig om met de fiets of een ander vervoermiddel te
mogen reizen. Daarom werden er in een aantal netwerken valse paspoorten en Scheine van goede
kwaliteit nagemaakt.
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In het Grenzgebiet was het voor de passeurs nog moeilijker: de bewoners binnen de strook van 3 km
vanaf de grens moesten een stempel ‘GZ’ op hun identiteitskaart hebben en om naar Nederland te
gaan had men een Passierschein nodig. Er werden dan ook meerdere alternatieven uitgewerkt om
informatie over de grens en over de draadversperring te krijgen: al werpend, met pijl en boog,
langs veilige plaatsen (tuyaux) trekken, omkoping van de grenswachten of via smokkelaars (o.a.
brievensmokkel).

De Duitse contraspionagedienst zat niet stil en wist tegen het einde van de oorlog een beeld te vormen van de
geallieerde netwerken in België en Nederland.

De contactpersonen aan de Nederlandse grens verzamelden de informatie en bezorgden ze aan Rotterdam.
Anderzijds gaven deze personen ook het geld en de instructies vanuit Nederland door.
Via Nederland werd de informatie naar Engeland overgebracht om vandaaruit het front te informeren.
Meer info op www.noordlimburg1914-1918.be
G.S.
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