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Aan alle leden KVOO Limburg wensen wij
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Woordje van de voorzitter
Jan – Feb 2019
2018 zit er al weer op en we hebben ons intussen al behoorlijk
ingewerkt, beter eigenlijk “ingereceptiëd” in 2019.
2018 was bij KVOO eens te meer, een jaar met talrijke
geslaagde activiteiten, met dank aan de organisatoren, onze
Willy op kop, en aan jullie, trouwe en enthousiaste
deelnemers. Uitschieters in deze, zeker wat deelnemers
betreft, zijn, hoe kan het ook anders, onze Bourgondische
klassiekers. Vanzelfsprekend staan dan ook ons
Nieuwjaarsbanket, als starter, de Braai als mid-jaarse
hoofdbrok en het Korpsbanket als herfst afsluiter, op ons
menu 2019.
Al speelt de versterking van de innerlijke mens, zij het in
vaste of vloeibare vorm, een ontegensprekelijke hoofdrol in
het KVOO leven, met onze meerdaagse uitstap naar de
Peloponnesos, de bakermat van onze geschiedenis, voegen
we daar ook een behoorlijke dosis cultuur aan toe.
Bijkomend staan er ook in 2019 talrijke, boeiende eendaagse
uitstappen en activiteiten op het programma. Een overzicht
ervan wordt jullie geserveerd op onze jaarlijkse algemene
vergadering. Meer over deze en onze andere, komende
activiteiten verder in dit NB.

Voorzitterswoordje

2

Verslag vergadering

3

Wij herdenken

3

Lidgelden

4

Samen met het bestuur sta ik borg voor de kwaliteit van deze
initiatieven. Hopelijk vallen ze bij jullie in de smaak, zodat
we jullie talrijk en dikwijls zullen mogen begroeten en
verwennen.

 Feb: Alg Vergadering

5

 Mar: Zwartberg

6

Tot slot, intussen ook al een jaarlijkse klassieker, voor
diegenen die hun lidgeld voor 2019 nog niet betaalden:
vergeten is menselijk, maar als jullie nu onmiddellijk betalen,
dan…kun je het niet meer vergeten!

 Apr: Peloponnesos

7

Groetjes en tot weldra,

 Bowling

8

Benny Croes

 Korpsbanket

9

Uitnodigingen:

Voorbije activiteiten

Voor U ………
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Verslag bestuursvergadering KVOO Limburg

ONZE EERSTVOLGENDE VERGADERING IS VOORZIEN OP 28 JAN 2019, DIT OM, ZOALS ONZE STATUTEN
VOORSCHRIJVEN , EEN CONTROLE VAN ONZE BOEKHOUDING DOOR TWEE COMMISSARISSEN TOE TE
LATEN EN LEON EEN BEETJE TIJD TE GUNNEN GEZIEN ZIJN ZÉÉÉR DRUKKE AGENDA ROND HET NIEUWE
JAAR.
IN HET VOLGENDE NB ZULLEN JULLIE DUS HET VERSLAG VAN DEZE VERGADERING VINDEN . OOK EEN
VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING EN VERSLAG VAN DE FINANCIËLE CONTROLE WORDEN
VOORZIEN .

Indien er leden zijn die reeds vroeger over deze informatie willen beschikken nodig ik vriendelijk uit deel
te nemen aan de algemene vergadering. Het bestuur is zeker gecharmeerd door jullie interesse.

Wij vernamen het overlijden van

Peter (Jeng) Vermeulen
Gewezen legerofficier, toeristische gids
actief lid van KVOO kring Limburg
Lid van de schaakclub O’ Kelly, Kunstenaar

echtgenoot van Juliette Luysterborgh
Geboren te Weert op 27 juli 1926 en thuis, omringd door hen die hem
liefhadden zachtjes van ons heengegaan op 7 januari 2019.
De afscheidsplechtigheid vond plaats in de aula van het crematorium
“De Tesch”, Prins-Bisschopssingel 67 te Hasselt, op zaterdag 12 januari
2019 om 9.30 uur. Aansluitend werd hij bijgeplaatst
op de stedelijke begraafplaats Kruisveld te Hasselt.

Enkele bestuursleden waren op de plechtigheid aanwezig.
Namens onze kring bieden wij de familie onze innige deelneming aan.
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Sommige van onze aandachtige lezers zullen zeker de zeer mooie natuurfoto’s
opgemerkt hebben die wij al enkele NB afdrukken. Het zijn taferelen uit onze eigen
provincie en zijn het werk van een lid van onze vereniging. Hij bood aan, misschien
met een beetje aandringen van mezelf, zijn collectie te openen voor ons blaadje.
Wij danken hem voor dit gebaar en nodigen andere lezers uit dit voorbeeld te
volgen op een of andere wijze.

Hoe zit het met jullie?
Vergeten?
Doe het vandaag nog, dan hoef je vannacht niets plots wakker te
schieten uit een nachtmerrie dat je geen NB meer ontvangt.
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Uitnodigingen
Reminder

reminder

reminder

Iedereen heeft nog tijd tot 16 Feb 2019 om zich in te schrijven voor dit evenement.

ALGEMENE VERGADERING
Donderdag 21 Feb 2019 om 13:30 u
Feestzaal Elysée, Koerlostraat, 19, 3600 Genk
Programma
--------------13:30 u : Onthaal met koffie, thee, fruitsap, versnaperingen
14:00 u : Deel 1 – Agenda
– Inleiding door Voorzitter Benny Croes
– Overzicht activiteiten 2018 door Lambert Swennen
--Nazicht boekhouding 2018 door de commissarissen
– Financieel verslag door penningmeester Leon Monsieur
– Aanstelling commissarissen 2019
– Overzicht aktiviteiten 2019 door Willy Verghote
– Slotwoord door Voorzitter Benny Croes
15:30 u: Pauze met assortiment van broodjes, vla en dranken

16:00 u: Deel 2 – Conferentie door cardioloog Dr Walter Van Mieghem
“ Cardiovasculaire aandoeningen: oorzaken en preventie “
Dr Van Mieghem is verbonden aan het ZOL te Genk en profileert zich daar als urgentiecardioloog.
Maw, hoe levensreddend handelen na een spoedopname, dikwijls een kwestie van seconden kan zijn.
Eigenlijk leent de benadering van het onderwerp zich ook tot vele facetten m.b.t oorzaken en gevolgen van
disfuncties. Maar vooral: hoe kan onze levenswijze substantieel de werking van ons hart- en
bloedvatenstelsel optimaal gunstig beïnvloeden ??
En tenslotte: waar staan we in ons land met technieken van de cardio- chirurgie ?
17:15 u: Einde: Gebubbelde afsluiter

Deelname
Door storting van 19 Euro op Rek KVOO Limburg BE17 9731 8482 2521.
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GENK/STEDELIJK VLIEGVELD ZWARTBERG
Donderdag 28 maart 2019 14:00 u

Algemeen
--------------De Koninklijke Vliegclub “ Limburgse Vleugels “ werd opgericht in 1957 met het oogmerk de
vliegsport te bevorderen en daartoe opleiding verstrekken van privaat ( motorvliegen) als
zweefvliegtuig piloot. Sedert 2016 is de vliegveldinfrastructuur vernieuwd en gemoderniseerd;
een vloot van 8 motorvliegtuigen, allerlei types, en evenveel zweeftoestellen catalogeren de
Limburgse Vleugels terecht als de icoon van de kleine luchtvaart in België
Programma
-------------14:00 u

Aankomst voltooid in de taverne, Vliegplein, 1, 3600 Genk. Koffie en vla

14:00 – 15:00 u Briefing m b t de kleine luchtvaart in Europa.
15:00 – 17:45 u Begeleide rondleiding; verkeerstoren; passage bij de bedrijven voor inspecties en
herstellingen; bezoek aan de vloot motor- en zweefvliegtuigen van de vliegschool
en... historical aircrafts
18:00- ….

Avondmaal: Tomatensoep met balletjes
Assortiment belegde broodjes ( kaas-hesp-salami)
Ijsdessert van de chef - koffie.
+ 1 consumptie vrije keuze

Deelname
-------------Door storting van 23 Euro op KVOO Rek BE17 9731 8482 2521 uiterlijk 24 maart 2019.
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21-27 april: Onze meerdaagse KVOO reis

Griekenland

Bakermat van onze beschaving

Tijdens de reis zullen we kennis maken met de vele aspecten van de rijke Griekse cultuur
in afwisseling met schitterende landschappen

We reizen met

En verblijven in Tolo

Bxl Airlines

Hotel John & George 4*

We zijn met 37 inschrijvingen en kijken er al naar uit!!!
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Verslaggeving bowling Diepenbeek 20 Dec 2018
Tekst: Willy Verghote
Fototheek: Geert Stevens
André Wouters
Weer zo een miezerige decembernamiddag of... het ideale momentum voor ons jaarlijks bowling toernooi?? Zeker
weten! We treden aan met 13 veteranen, enthousiast en zelfzeker om actie te ondernemen tegen de
“incontournable” Kathy Snoekx,reeds tweemaal KVOO kampioen 2016 en 2017.
Enkele favorieten voor de titel 2018 blijven er desondanks toch in geloven. Na het invetten van spieren
en het scherpstellen van de mentale concentratie komen de remmen los: let the games begin!!
Luc, Benny en Geert scoren van meet af aan zeer overtuigend; de sfeer zit er dik in te oordelen
naar het uitbundig gejuich en applaus voor de gerolde strikes.
Maar Kathy blijft steevast, met de boost van haar ontembare girl power, de ene bowl na de andere in
de kegels knallen: de aanstekelijke precisie van een sniper en kracht van een obus uit het Patton
kanon!
Het stond in de sterren geschreven: Kathy’s voorsprong laat haar twee achtervolgers,Luc en Benny,
beduusd het nakijken. Het is dus weer eens gebeurd!
Aldus wordt de einduitslag als volgt: Kathy (265 ) Luc (244) Benny ( 223)
De KVOO toernooi statuten verlenen een drievoudig kampioen het voorrecht zichzelf voortaan
“ Kampioen voor het leven “ te betitelen met definitief behoud van de trofee. Dit wordt dan, bij deze, gedecreteerd.

Kathy met secondanten Luc en Benny

ONZE DAMES STAAN HUN MANNETJE
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Jong geleerd is oud gedaan

DE CULINAIRE AFSLUITER

KORPSBANKET.
Wij waren zeer blij opnieuw een talrijke aanwezigheid te mogen begroeten op het jaarlijks Korpsbanket
van onze kring. Eens te meer vond deze maaltijd plaats in de prachtige en gezellige Villa Astrid te
Leopoldsburg en dit op 29 november 2018 De menu stond zonder enige twijfel borg voor het succes
Programma- menu:
12,30- 13,15: receptie
13,30- 17.00: banket
-Toost op Z.M. de Koning
-Tongrolletje in een soepje van Franse erwten en gebakken gamba
-Velouté van butternut met kokosmelk en rode punt paprika
-Hertenkalffilet met Cumberlandsaus – wildgarnituur – aardappelkroketten
-Marsepeingebakje met banaan
-Mokka met pralines
Witte en rode wijn TEMPRANILLO geschonken- waters op tafel.
Ruim voor het afgesproken uur stroomden de leden toe en gezellig keuvelend kon de receptie starten.
Tegelijkertijd werden de aperitiefhapjes opgediend.
Na de toost op de koning en het voorlezen door de secretaris van onze wensen aan het vorstenhuis
werd het een zeer fijn korpsbanket. Iedereen was het erover eens dat de koks een fantastische maaltijd voor
ons hadden klaargemaakt. Met volle teugen werd genoten van deze bijeenkomst.
De decibels overtroffen soms de festivalmeters maar dat kon de sfeer niet remmen.
Omstreeks 16.30 uur vertrokken de eerste genodigden, terwijl de harde kern nog eventjes doorzakte aan de
bar.
Zonder twijfel hopen wij nog enkele jaren onze korpsmaaltijd in Villa Astrid te kunnen blijven organiseren.
Het bestuur heeft reeds de eerste stappen gezet. Hopelijk legt de volgende minister van defensie geen
andere prioriteiten
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Nog altijd niet aan gedacht?
Denk aan de gezondheid van enkele fantastische bestuursleden en
haast jullie deze vergetelheid recht te trekken. Dank
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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.

DE PARACHUTEMOORD
Een opinie van Willy Verghote

Wie van ons zal nog die ophefmakende parachutemoord herinneren die destijds de dagelijkse media
beheerste?? Felle emoties aan de cafétoog of daarbuiten orakelden steevast de bedenking dat er geen
materieel bewijs was noch bekentenissen en bijgevolg de beschuldigde moest worden vrijgesproken. Was
het maar zo simpel; bovendien is deze redenering juridisch volkomen… fout.
Vooreerst is er het algemeen rechtsprincipe van de bewijslast in strafzaken: de bewijsvoering is volledig
vrij.
Of anders nog: Er is geen verplichting vereist voor de aanbreng van materiële elementen zoals sporenonderzoek, DNA, GSM verkeer, getuigenverklaring, etc. etc. Natuurlijk zullen in de overgrote meerderheid
van de strafdossiers deze elementen wel de basis uitmaken van een schuldigverklaring door de rechter.
Maar zonder directe bewijzen blijft dit ook mogelijk. Het Angelsaksisch rechtsprincipe definieert in dit
verband het zogeheten “indirect of circumstantial evidence “ als bewijslast.
Voorgaande stelling heeft dus tot gevolg dat het bewijs van schuld enkel en alleen de innerlijke overtuiging
is van de rechter (of jurylid) gelinkt aan een “ de persoonlijke menselijke zekerheid “. Is dit zo niet: dan moet
er natuurlijk de vrijspraak volgen.
Was de rechtspleging Clottemans,ttz schuldigverklaring zonder materieel bewijs,nu zo een uitzonderlijk
geval ?? Helemaal niet!!
Vooreerst is er de fantasie van tooghangers die beweren dat beroepsrechters nooit een veroordeling
zouden gevonnist hebben. Blijkbaar toch onwetend dat het juist beroepsrechters waren die Clottemans
naar assisen hebben verwezen gezien er ernstige aanwijzingen ( o.a.motief en persoonlijkheidsprofiel)
waren die een vermoeden van daderschap zwaar onderbouwden.
Voorbeelden van jurisprudentie zonder bekentenissen of enig materieel bewijs zijn er zeker:
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– Gangster Habran kreeg twintig jaar voor gewapende overvallen. Bleef de feitenhardnekkig looche-nen .
Ook het forensisch onderzoek had tot niets geleid. Enkel een getuige ten laste en dan nog... “ van horen
zeggen “. Meer niet en toch was de volksjury “ in gemoede overtuigd “.
– Ooit veroordeelde het Gents assisenhof in 2006 een student voor moord op zijn vriendin. Geen
bekentenis, geen materieel bewijs, niets. Kon enkel zijn tijdsgebruik niet verklaren. Zeer mager dossier als u
het mij vraagt. En toch zond de volksjury hem voor 18 jaar achter de tralies. Schuldig!!
– Het ophefmakend Agusta- proces. Minister van Staat Willy Claes werd veroordeeld op basis van een
dossier even zo mager als het voorgaand geval. Het arrest vermeldt: “ overtuigende gelijklopende aanwijzingen
“ want Willy Claes had ooit eens een Agusta-vertegenwoordiger ontvangen op zijn kabinet. Anderzijds zal
blijken dat de partijkas van de SP.A gespekt werd met smeergeld van Agusta. Alhoewel nooit het verband
kon bewezen worden tussen beide voorvallen was dat voldoende voor de rechters om overtuigd te zijn van
ernstige aanwijzingen in de richting van Willy Claes. Conclusie: schuldig en einde politieke loopbaan.
Als besluit meen ik te stellen:
– de volksjury in de assisenrechtspleging is geen samenraapsel van rechtsonkundige dummies; het zijn
mensen die al ettelijke keren bewezen hebben in staat te zijn om te oordelen met gezond boerenverstand.
En doordrongen van een zeer gewetensvolle inschatting in verband met de schuldvraag.
– de op gang zijnde hervorming van de assisenrechtspleging zal geen gevolgen hebben voor de aan te
reiken bewijslast door het openbaar ministerie. Maar, Justitie is des mensen: een vonnis zonder materieel
bewijs zal het heikele discussiepunt blijven voeden voor media en...advocaten.
Recht is niet altijd een synoniem van rechtvaardigheid. Beide doelstellingen verzoenen blijft de verheven
opdracht van elk rechtsprekend orgaan het weze nu de beroepsrechter of het weze de volksjury.

Beste groeten, Yvan

Onderwerp: bord bij restaurant
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