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Woordje van de voorzitter:
De zomer van 2018 is nog eens een echte zomer. Net als in 2017 werd
het tot nu toe, en de vooruitzichten geven aan dat er nog meer komt
van wat we al smaakten, een warme (soms te warme) en droge
(mogelijk zelfs een te droge) editie. Zouden de weergoden ons NB
lezen en rekening houden met onze wensen? Ik elk geval geven ze
gevolg aan mijn woordje van een jaar geleden, ik citeer: “de weergoden
mogen ons dit elk jaar serveren”.
Onze voorbije activiteiten, de meerdaagse reis naar Krakau en het
bezoek van de tentoonstelling rond het dagelijkse leven en de smokkel
tijdens de Eerste Wereldoorlog in de Achelse Kluis werden erg
gesmaakt door de deelnemers. Jullie lezen meer hierover verder
in dit NB.
Natuurlijk vierde KVOO Limburg ook dit jaar de nationale feestdag op
gepaste wijze. De Braai, onze 21 juli klassieker, stond weer borg voor
de gekende fijne stemming, de leuke babbels en het traditioneel gesmul
in het prachtige kader van Hoeve Dewaleff te Millen (Tongeren).
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Wat brengt de nabije toekomst? Op 4 oktober gaan we op bezoek bij
Trainworld in het NMBS station van Schaarbeek. Een zeer interessant
museum waar we, hoe kan het ook anders naar toe sporen.
Maar eerst gaat Willy met ons de sportievere, gelukkig fysisch niet (te)
inspannende, toer op.
Vrijdag 07 september zijn we immer te gast bij de Sint Jozef Gilde in
Genk/Winterslag voor een initiatie in het klepschieten. Mogelijk nog
nooit van gehoord maar je interesse is gewekt? Lees meer over deze
sport, geschikt voor dames en heren, verder in dit NB.
Tot slot breng ik de Nationale dag KVOO/SROR op zaterdag 29
september 2018 in Bastogne in herinnering. SROR Luxemburg stelde
een programma samen waarin ieder zijn gading vindt.
Deze nationale dag wordt ongetwijfeld een succesnummer. Kring
Limburg legt samen de Kring Luik een bus transport in. Heeft u nog
niet ingeschreven? Geen nood, inschrijven en vooral deelnemen kan
nog altijd. Meer hierover vinden jullie verder in dit NB.
Veel lees plezier!
Zonnige groetjes en tot weldra,
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Benny Croes

Verslag Nationale Algemene vergadering KVOO
van 22 juni 2018
Aangezien er geen vergadering van ons bestuur heeft plaatsgevonden, wil ik eens een verslag van de
Algemene vergadering van KVOO Nationaal brengen.
Zo zien onze leden dat er daar in Brussel ook heel wat gebeurt.
1. 21 leden waren aanwezig, 19 vertegenwoordigd.
2. De Nationale Voorzitter heet de aanwezige leden welkom.
3. Hulde wordt aan de 79 overleden leden sinds de laatste vergadering gebracht en een minuut stilte gehouden.
a. Deze overlijdens werden in het IB gepubliceerd; een lijst zal bij het verslag van de AV op de website
gevoegd worden.
4. Het verslag van de AV 2017 wordt goedgekeurd.
5. Verslag nationale secretaris
a. Leden
(1) Verdeling per provincie (Antwerpen en Oost-Vlaanderen incluis) en per leeftijdsgroep, en evolutie
sinds 2012 (zie hieronder). Dat bevestigt de constante vermindering van het aantal leden en het gebrek
aan rekrutering.

(2) Een bezoek aan DGHR (LtGen v/h Vlw Jan Hennes) wordt in augustus gepland om de KVOO voor te
stellen en een (betere) steun van Defensie aan de oprustgestelde officieren te bespreken.
(3) Andere suggesties
(a) Vermindering van het lidgeld van nieuwe leden voor de eerste jaren. Het onderwerp van het lidgeld
werd op meerdere RvB’s besproken; de meeste kringen wensen een status quo te behouden.
(b) De potentiële nieuwe leden op een activiteit uit te nodigen. Het voorstel zal beschouwd worden.
b. Wanted:
(1) Penningmeester
(a) Daniel Destrée heeft, om persoonlijke redenen zijn ontslag gegeven (eind van het jaar).
(b) Frans Alderweireldt, die reeds penningmeester van de KVOO was, heeft zijn kandidatuur
ingediend. Hij wil geen bestuurder worden en wenst een forfaitaire vergoeding. De RvB heeft zijn
kandidatuur niet goedgekeurd.
(c) Tijdens de vergadering dient René Beyens zijn kandidatuur in. Niemand verzet er zich tegen.
(2) Database Manager
(a) Freddy Warmoes heeft, om persoonlijke redenen zijn ontslag gegeven (eind van het jaar).
(b) De Database Manager is een rechtstreekse adjunct van de secretaris en van de penningmeester.
(c) Hij houdt de lijst van de leden, van de lidgeldbetalingen, van de adreswijzigingen, van de
overlijdens en van de giften bij.
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(d) Het is een zeer belangrijke functie. Bij gebrek aan kandidatuur zouden de secretaris en de
penningmeester een bijkomende werklast hebben.
(3) Redacteur IB
(a) Michel Leenaers is de interim-redacteur sinds de gezondheidsproblemen van Jef Smits.
(b) Christian Beghin was ook akkoord Jef tijdelijk te vervangen, maar Michel zal doorgaan.
(4) Webmaster
(a) Bij gebrek aan een kandidaat wordt de functie door Michel Leenaers en de secretaris ingevuld, met
hulp van Marc Wattel, ontwerper van de site.
6. Verslag nationale penningmeester
a. Uiteenzetting van de evolutie van het patrimonium, van de rekeningen 2017 en van de budgetten 2018 en
2019.
b. De rekeningen 2017 worden door de AV aanvaard.
c. Het verslag van de rekeningtoezichters, René Beyens en Jacques van Lommen wordt door hen gelezen en
door de AV goedgekeurd.
d. Kwijting wordt gegeven door de AV aan de penningmeester en aan de bestuurders voor hun financieel
beheer.
(1) De budgetten 2018 en 2019 worden door de AV goedgekeurd.
(2) Jacques van Lommen en Luc Bernaerts worden als rekeningtoezichters voor 2018 verkozen.
e. De bijdragen 2019 worden door de AV als volgt vastgelegd: 22 € voor effectieve leden en
sympathisanten, 14 € voor geassocieerde leden.
7. Bestuurders
a. André Dewulf en René Beyens worden met eenparigheid der stemmen als bestuurders verkozen.
b. Ontslag (regularisatie):
Gilles Magon, Raymond Joris, Raymondus Van Calster.
c. Voorzitter en vice-voorzitter 2018/2019: Jean-Luc Baplue en André Wauters.
8. Diversen
a. De privacyverklaring van de vereniging werd in het IB 551 gepubliceerd en zal ook op de website
verschijnen.
b. De KVOO heeft een nieuwe voorraad aan dassen, met kleur blauw, grijs en rood: 15 € per das.
Ze worden door de secretaris opgestuurd.
c. De verhuis naar Blok A in de KMS van verschillende verenigingen was gepland voor juni 2017…
Wij hebben nog geen nieuwe planning ontvangen, maar de verhuis zal wel uitgevoerd worden.
d. Er is nog geen kandidaat voor de organisatie van de nationale dag in 2020.
e. Luc Dussaussois informeert de vergadering over zijn benoeming als secretaris van de Kring Luik.
9. Nationale Dag 2018
a. Door de Kring Luxemburg in Bastogne op zaterdag 29 september 2018 georganiseerd.
b. Alle leden hebben nu de individuele uitnodiging ontvangen.
c. Coördinatie van het vervoer (bus) noodzakelijk tussen de secretaris en bepaalde kringen.
10. Volgende AV: In mei 2019 in de KMS.
11. Besluit:
De voorzitter bedankt nogmaals iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering.
Jullie kunnen zien dat er nationaal veel gebeurt en besproken wordt en dat ook daar zich vaak dezelfde
problemen manifesteren als in onze kring.
Indien, na lezen van dit verslag, er leden zouden zijn die willen kandideren voor een der posten nationaal
( of ons eigen bestuur willen versterken ) altijd welkom. Een telefoontje aan onze secretaris Lambert
volstaat.

Michel
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Namens onze kring boden wij de familie onze innige deelneming aan.
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Uitnodigingen
Genk/Winterslag vrijdag 07 september 2018
De Schuttersgilde St Jozef nodigt KVOO Limburg uit op een klepschieting

De schuttersgilden vinden hun oorsprong in de middeleeuwen en hadden als taak de orde en veiligheid
van de burgers te bewaken en op te treden bij opstanden , oproer en calamiteiten zoals brand
De oorspronkelijke opdracht van deze vroege milities werd later opgeheven door de overheden eind 18e
eeuw en bleven de schutterijen nog louter folklore onder de benaming “ schuttersgilden “. Het gans
Europese continent telt vandaag rond de 2.700 van deze gilden.
Het gebruikte wapen bij deze gilden is zeer verscheiden: van de klassieke handboog of voetboog tot de
buks of het geweer .22 LR ( Cfr St Jozefsgilde )
Programma
We zijn dus te gast bij de St Jozef Gilde van Genk /Winterslag voor een initiatie in het klepschieten met het
geweer .22 LR op 20m verticaal doel.
– Aankomst 14:30 u op de site van de gilde ; Evence Coppéelaan te Genk - Koffie en vla –
Een gedetailleerde reiswijzer zal later volgen voor de ingeschreven deelnemers
– Briefing door de PR van de vereniging m b t alles en nog wat over het schuttersgebeuren in Vlaanderen
– 15:00 u : Onder begeleiding van een wapenmeester gebeurt eerst een oefensessie om nadien over te
gaan tot een KVOO-toernooi door toekenning van punten.
- 18:30 u : Proclamatie van de KVOO schutters-koning of koningin. Ontvangst van de trofee
NB: Voor de dames die niet wensen deel te nemen aan het schieten gebeurt een alternatief programma
– 18:45 u : Wok Plaza : eetfestijn waarbij we ons tegoed doen aan uitgebreide en gevariëerde buffetten van
allerlei oosterse en westerse gerechten.
Deelname
Strikt beperkt tot 21 personen . Storting van 27 Euro pp. Op Rek KVOO Limburg tegen uiterlijk Sep 2018.
Tijdsorde van betaling zal arbitreren.
Dranken : - tijdens de schieting voor eigen rekening aan uiterst democratische kantineprijzen
- Wok Plaza : voor eigen rekening
Projectbeheer : Willy Verghote
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TRAIN WORLD : DONDERDAG 04 OKTOBER 2018
NMBS STATION SCHAARBEEK

ALGEMEEN
Het Belgische spoorwegennet is het oudste van het Europese vasteland
In het museum beleven we er de spoorwegen van gisteren, vandaag en morgen en ontdekken
we er de mooiste en meest unieke stukken.
Kortom: een stomende geschiedenis van treinen en lijnen .
PRAKTISCH
- We schaffen ons, elk voor zich, een senioren ticket aan en nemen plaats in de eerste
wagon trein IC 1535 (Blankenberge) . Vertrek Hasselt: 12:28 u . St-Truiden : 12:44 u
Overstappen Bxl N trein nr S1 1962 : 13:49 u . Aankomst Schaarbeek : 13:52 u
– We verpozen even in het Train World restaurant met koffie en koek tot 14:20 u
– 14:30 u : Aanvang van de rondleiding met gids
– 16:30 u : Einde bezoek en terugkeer naar Limburg
INSCHRIJVING
Opgelet : de groep wordt beperkt tot 20 personen. Tijdsorde van betaling zal arbitreren.
Betaling : 19 Euro pp op KVOO rekening BE17 9731 8482 2521. Uiterlijk: 26 Sep 2018 !!
( Projectbeheer : Willy Verghote )

Nationale Dag KVOO
Onze voorzitter wilde toch nog een laatste maal jullie attent maken op de nationale dag.
Het is een zeer mooie aanbieding en de kring Luxemburg heeft er veel tijd en werk ingestoken. Het zou
zonde zijn moest dit evenement in de toekomst wegens te weinig interesse geschrapt worden.
Waar: Bastogne
Wanneer: zaterdag 29 september 2018
Deelname in de kosten: € 65,00 per persoon
Transport: een bus B & V reizen (betaald door KVOO nationaal) wordt ingelegd samen met KVOO Luik
Uurregeling bus: Heen: Vertrek in Hechtel om 07.00 uur, tussen stoppen Kiewit om 07.20 uur en Makro
Luik om 08.00 uur
Aankomst Bastogne om 09.30 uur
Terug: Vertrek Bastogne +/- 17.30 uur , tussen stoppen Makro Luik +/- 19.00 uur en
Kiewit +/- 19.40uur
Aankomst Hechtel +/- 20.00 uur
Inschrijving: door storting deelname op rekening KVOO Limburg BE17 9731 8482 2521 uiterlijk op 01
september 2018 met als mededeling
"Naam, voornaam, aantal deelnemers, opstapplaats bus, prioriteit museumbezoek (3 letters), eventuele
voedsel allergie"
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Meerdaagse KVOO reis 2019

Griekenland
‘Peloponnesos, de bakermat van onze beschaving’
7 DAGEN / 6 NACHTEN IN 2019
Griekenland is de bakermat van onze Westerse
beschaving. Tijdens deze reis maken we kennis met
de vele aspecten van de rijke cultuur in afwisseling
met het schitterende landschap. Athene is voor velen
het symbool van al wat Griekenland groot maakte en
mag zich één van de oudste steden ter wereld
noemen. Maar het klassieke Griekenland heeft nog
veel meer te bieden: Epidaurus, Mykene,… Deze
culturele reis is een echte aanrader!

Programma
DAG 1 VERTREK – BRUSSEL/EINDHOVEN – ATHENE – TOLO
Transfer per touringcar naar Zaventem/Eindhoven voor onze vlucht naar Athene. In Athene worden
we opgewacht door een luxe touringcar die ons via het kanaal van Korinthe naar ons verblijfshotel in
Tolo brengt. Avondmaal en overnachting in hotel John & Georges****.
DAG 2 TOLO – ARCADIË – DIMITSÁNA – VYTINA – TOLO
Na het ontbijt starten we onze rondrit over het ongerepte platteland
van Arcadië. De eerste halte is de Lousios kloof. Deze kloof is 5km
lang en bijna 300m diep in het smalste en meest spectaculaire
gedeelte. Op weg naar Dimitsána, gelegen op de plek van de
antieke stad Teuthis, bezoeken we eerst nog een klooster. Het
moderne Dimitsána valt op door zijn schilderachtige steegjes met
herenhuizen van wel vijf verdiepingen hoog. Na de lunch
vertrekken we naar de laatste stopplaats voor vandaag, Vytina, en
aansluitend terug naar Tolo voor avondmaal en overnachting.
DAG 3 TOLO – MYSTRAS – TOLO
Na het ontbijt rijden we naar Mystras, ook wel ‘Ghost City’
genoemd, en het centrum van het Byzantijnse Peloponnesos.
Onder Byzantijns bestuur breidde de stad zich snel uit. Van 1350
tot 1460 was het de residentie van de Byzantijnse stadhouder,
steeds de zoon of broer van de regerende keizer. De despoten
verfraaiden de stad met kerken, kloosters en paleizen. In de
kerken kunnen we de vele fresco’s bewonderen. Na het
middagmaal rijden we terug naar Tolo. Avondmaal en
overnachting in het hotel.
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DAG 4 TOLO – HYDRA – SPETSES – TOLO
Na het ontbijt vertrekken we voor een dagje ‘Island Hopping’. We vertrekken uit de haven van Tolo en
varen naar het eiland Hydra, in de Egeïsche Zee. Het eiland is de laatste jaren uitgegroeid tot een
kosmopolitisch en artistiek centrum. De 18de- en 19de-eeuwse herenhuizen getuigen van de vroegere
rijkdom en grandeur. Ook de mooie kloosters en kerken vragen onze aandacht. Hier nemen we de
lunch om daarna verder te varen naar Spetses. We wandelen langs kiezelstranden, mooie huizen,
gezellige haventjes en mooie pleintjes. Tegen de avond varen we terug naar Tolo voor avondmaal en
overnachting.

DAG 5 TOLO – EPIDAURUS – NAUPLION – TOLO
Na het ontbijt bezoeken we in de voormiddag het theater van
Epidaurus, één van de best bewaarde theaters in Griekenland.
Het ligt als een reusachtige schelp tegen de flank van een heuvel
en werd in de 4de eeuw voor Christus gebouwd. De akoestiek is
er fantastisch. Verder naar Nauplion. De marmeren
wegbedekking en de opvallende homogene architectuur maken
van Nauplion veruit de elegantste stad van Griekenland. Het
stadsbeeld wordt vooral beheerst door drie indrukwekkende
vestingen. We maken een korte wandeling door de eerste
hoofdstad van Griekenland langs het beeld van Kapodistrias, koning Otto I en de Leeuw van Bavaria.
De bus brengt ons terug naar ons verblijfshotel voor avondmaal en overnachting.

DAG 6 TOLO – MYKENE – TOLO
We genieten van een lekker ontbijt. Daarna rijden we naar Mykene, een
van de belangrijkste steden in de oudheid. Hier bezoeken we de
indrukwekkende koningsburcht die enkel bewoond werd door de
heersende klasse. Vooral de Leeuwenpoort, het oudste bekende
monumentale beeldhouwwerk van Europa, is hier wereldberoemd.
Ouder dan de burcht zelf zijn de zogenaamde schachtgraven waarin
verscheidene dode leden van de Koninklijke familie werden bijgezet.
Na de lunch rijden we terug naar Tolo voor een vrije namiddag. Avondmaal en overnachting in het
hotel.

DAG 7 TOLO – ATHENE – BRUSSEL/EINDHOVEN – EINDBESTEMMING
Na ons ontbijtbuffet rijden we eerst langs het kanaal van Korinthe, aangelegd in het laatste decennium
van de 19de eeuw, op de plaats waar de landengte het smalst
is. Sinds de aanleg van het kanaal is Peloponnesos geen
schiereiland meer, maar een heus eiland. Verder naar het
centrum van Athene, waar we het symbool van de stad
bezoeken: de Akropolis. We nemen onze lunch. We wandelen
doorheen de Plaka, het deel van de stad dat na de
onafhankelijkheid het eerst geplaveid is geweest, en langs het
presidentieel paleis. Na de middag begeven we ons naar de
luchthaven van Athene voor onze terugvlucht.
Transfer naar onze eindbestemming.
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HOTEL
John & George Hotel****
www.j-g.gr/nl

Ligging
Dit familiaal hotel is gelegen in het oude gedeelte van de stad Tolo, boven de baai.
Faciliteiten
Restaurant, bar, 24h receptie, lift, safe, airconditioning, restaurant, zonneterras.
Kamers
Het comfortabele hotel beschikt over een 60-tal kamers voorzien van moderne faciliteiten. Douche,
bad, WC, haardroger, tv, telefoon, safe, frigo, airconditioning, internet en balkon. De kamers
toegewezen aan groepen bestaan voor de ene helft uit kamers met zeezicht en voor de andere helft uit
kamers met landzicht (singles = landzicht).
Prijs
Prijs per persoon:
€ 999.00
Single toeslag:
geen single toeslag (*)!
Deze prijs omvat:











Transfer naar de luchthaven van Zaventem/Eindhoven en terug
Vluchten Brussel/Eindhoven – Athene – Brussel/Eindhoven
Luxe touringcar ter plaatse gedurende het volledige verblijf
Ervaren Nederlandstalige gids gedurende het volledige verblijf
6 overnachtingen in hotel John & George**** te Tolo op basis van half pension
6 middagmalen (hoofdschotel + water en ¼ wijn)
Uitstappen en ingangsgelden zoals vermeld in het programma
Audioguidesysteem
CTT reisvoorstelling (+ afgedrukte programma’s in inschrijvingsformulieren)
Btw, huidige luchthaventaksen en garantiefonds

Deze prijs omvat niet:
 Persoonlijke uitgaven
 Dranken bij de avondmalen en overige dranken bij de lunches
 Lunch dag 1
 Vrijblijvende fooien voor gids en chauffeur
 Annulatie- en bijstandsverzekering: 6% van de reissom
Algemene opmerkingen
* Maximum 6 gratis single kamers per groep. Het single supplement vanaf de 7de single kamer bedraagt €120,00 voor het volledige verblijf
**Prijzen werden berekend op basis van de huidige luchtvaarttarieven en huidige wisselkoers. Prijzen onder voorbehoud van beschikbaarheid en
eventuele koerswijzigingen, toeslagen van de leveranciers, mogelijke toeslagen voor fuel- of luchthaventaksverhoging .
***De organisatoren behouden zich het recht toe het programma aan te passen aan plaatselijke omstandigheden.

Projectbeheer: Willy Verghote
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Bezoek aan de tentoonstelling “Dagelijkse leven & smokkel tijdens de Eerste Wereldoorlog
Op 17 mei 2018 verzamelden we, onder een stralende hemel en bij een licht briesje, met 19 in de idyllische Achelse
kluis. Onze gastheer, lokale duizendpoot Geert, wachtte ons, vanzelfsprekend, volgens de lokale geplogenheden op,
neen niet met een Achelse trappist, maar met een stevige kop koffie en een stuk Noord-Limburgse vlaai. Het terras
baadde verrukkelijk in het zonnetje maar de bries zorgde er voor dat we met eenparigheid kozen voor de ruime
binnenzaal.
Na de tentoonstelling over de spionage in de Eerste Wereldoorlog vorig jaar keken we vol verwachting uit naar dit
voorlaatste luik gewijd aan de Grote Oorlog. Onze gastheer/ gids, Geert , bezieler van deze tentoonstelling, liet ons,
met kennis van zaken, vol enthousiasme en te gepaste tijd met een knipoog een reis maken langs de verschillende
facetten van het dagelijks leven en de smokkel in de tijd van toen.
Al van bij de start heeft hij ieders aandacht met de parallellen tussen de gebeurtenissen van honderd jaar geleden en
heden ten dagen. Toen was er een dodendraad om de vluchtelingen te stoppen en wat gebeurt er nu een eeuw later?
Er worden ijzeren hekkens gebouwd, ja sommigen wensen zelfs een kilometerslange muur om de instroom van
vluchtelingen af te stoppen. En de problemen en beslommeringen van de vluchtelingen van toen; registratie, eten en
huisvesting zijn identiek aan dat we onze hedendaagse vluchtelingen overal op de wereld ervaren. maw op dit vlak is
er in een eeuw niets veranderd.
De rondleiding gaat via de kampen in Duitsland, o.a. het elite kamp Schloss CELLE voor officieren en priesters, de
kampen voor gevangen en deze voor dwangarbeiders. Uit deze laatste haalde o.a. Carl Duisberg, oprichter van IG
Farbenindustrie AG het latere BAYER, veel werkkrachten. “IKEA”type opvangkampen voor de vluchtelingen,
werden in Nederland op grote schaal, o.a. in UDEN gebouwd met Belgisch geld.
Ook de opeisingen van metalen o.a. koper en de voedselschaarste die uiteindelijk uitmondde in hongersnood en de”
voedsel en aardappeloproer “ waarna er gelukkig een grootschalige internationale voedselhulp op gang kwam,
passeerden de revue.
Hand in hand met de voedselschaarste kwam, hoe kon het ook anders de “smokkel” op dreef, met de diverse,
beproefde, technieken, van de wijde rokken voor de dames, over de kisten met dubbele bodem (holle kisten) tot de
snoodaard die illegaal schapen verkocht aan de Duitsers.
In moeilijke tijden, en bij schaarste zijn de mensen erg vindingrijk zoals bvb. “koken in de hooikist” dat met wat
goede wil zou kunnen beschouwd worden als een voorloper van het huidige “slow cooking”.
Tot slot had Geert een alles omvattende film in aanbieding waarna we, na de groepsfoto , afspanning “De Kluizenaar”
opzochten, voor een koud en warm buffet, voorafgegaan door een kom soep XXXL en voor deze die het wensten, en
dat waren er behoorlijk wat, besprenkeld met een blonde of donkere Achelse trappist, en een dessert.
Ruim voorbij de zevenen keerden we met zijn allen tevreden en voldaan huiswaarts.
Bedankt Geert voor deze fijne, leerrijke en smakelijke ervaring en fotograaf Jean voor de kiekjes!
BC
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Krakau ( Krakow) : 3 – 6 juni 2018
Verslaggeving : Leen Pira-Tanghe
Volledige fotoreeks: zie website
We vertrokken vanuit Kiewit naar Zaventem onder een stralende zon, vergezeld door de gids Krystina die
ons op een fantastische en enthousiaste manier een deeltje van Polen heeft laten ontdekken.
Dat er daar veel te zien is, stond al vast.
De eerste dag, na landing op het vliegveld, trokken we met de bus niet rechtstreeks naar het hotel maar
wel naar de Wielickza zoutmijnen.
Net buiten Krakau, verstopt diep onder de grond, ligt deze
onvergetelijke bezienswaardigheid.
De geschiedenis van de zoutmijn gaat terug tot de verre
middeleeuwen. Zout was van grote waarde en verschafte dan ook
rijkdom aan Krakau .
Deze zoutmijn staat op de erfgoedlijst van UNESCO. De mijn is een
van de oudste zoutmijnen ter wereld. Het winnen van zout op deze
plek werd voor het eerst vermeld in 1044.
Sommige ruimtes zijn soms nog in gebruik voor feesten en missen.
Gedurende een 3, 5 km lange route, hierbij inbegrepen 380 trappen
(goede lichaamsbeweging voor onze KVOO’ers ! ) zie je
indrukwekkende beelden en ruimtes uitgehouwen in het “ witte
goud” .
Het meest opvallende is een complete
ondergrondse kathedraal, waarin alles
opgetrokken is uit zout. Prachtig! Na dit bezoek
trokken we naar ons hotel Campanille, gelegen op
wandelafstand van het prachtige en levendige
centrum van Krakau. Na het avondmaal was er
gelegenheid om een verkenningstocht te maken
naar het bruisend centrum van het stadscentrum
De tweede dag was meer aangrijpend: een bezoek aan Auschwitz – Birkenau.
Iedereen heeft al gehoord over dit concentratiekamp; het echt zien is echter toch een belevenis om nooit
meer te vergeten! Woorden komen hier te kort.
Auschwitz.
Van alle concentratiekampen heeft
Auschwitz de bekendste toegangspoort: “
Arbeit macht frei”.
Aan de buitenkant moest dit de indruk van
een werkkamp wekken; zoals onze gids zei:
“een beter leven voor de mensen. Dat was
dus allesbehalve de werkelijkheid
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Een oude Poolse kazerne was aanvankelijk een concentratie- en werkkamp. Dit KL
(KonzentrationsLager) werd later uitgebreid, enkele kilometers verder, met een
vernietigingskamp Auschwitz II of Birkenau.
Alles was omheind met prikkeldraad en stond onder
hoogspanning.
Tussen het kampziekenhuis en de gevangenis was een
gesloten binnenplaats ingericht voor martelingen en
executies. Niemand verliet dit oord levend …
De tentoonstelling die in Auschwitz te zien is, illustreert het verloop van het vernietigingsproces
vanaf de aankomst op het kampperron, de selectie, tot de dood in de gaskamers.
Aankomst van Joden per trein: Gelovend in een betere toekomst, nietsvermoedend met pak en zak
op weg naar de dood: “The road of death”.
De bergen schoenen, huishoudvoorwerpen, kinderkledij, valiezen,… zijn stille getuigen van het
wrede lot van de gevangenen.
In sommige zalen was het verboden om foto’s te nemen, uit respect voor de slachtoffers.
Auschwitz II of Birkenau.
De toegangspoort, dodenpoort genoemd.
Birkenau was 175 hectaren groot. De bouw begon in 1941 als onderdeel van
de “Endlösung der Jugendfrage”.
Het hoofddoel van dit kamp was de massavernietiging. Deze begon in de
lente 1942, na de officiële opening van Birkenau.
In Birkenau zelf waren 4 gaskamers met bijhorende crematoria aanwezig
waarvan nu nog slechts de ruïnes te zien zijn.
Vrouwen, kinderen en mannen werden van elkaar gescheiden. Links van
de spoorweg was het vrouwenkamp, rechts het mannenkamp waar nu nog
enkele barakken staan.

300 tot 500 gevangenen woonden in zo’n barak, met 5 tot 6
werd een bed gedeeld.
Privacy bestond er niet. In de sanitaire barak was het
“scheisskommando” tewerkgesteld. Als straf moesten zij met
een kom (of handen indien de kom kwijt of gestolen) de
uitwerpselen verwijderen.
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In Auschwitz – Birkenau zijn in totaal 1,1 miljoen mensen om het leven gekomen; door ziekte,
uitputting maar grotendeels door vergassing (tussen lente ’42 en herfst ’44: 900.000).
Na de lunch, even tijd om alles te laten bezinken, brachten we een bezoekje aan de Kazimierz wijk. Een
wijk waar vroeger een hechte joodse gemeenschap woonde. Aan het joodse leven kwam abrupt een einde
toen de nazi’s Polen binnenvielen. De joodse bevolking uit Kazimierz moest verhuizen naar de veel
kleinere getto aan de andere kant van de rivier.
Kazimierz bleef na de oorlog leeg en verlaten achter en de buurt raakte tot het eind van de vorige eeuw in
verval. Pas toen Steven Spielberg er zijn film Schindler’s List opnam, kwam de wijk terug in de
belangstelling.
Hier bezochten we de Remuh synagoge en de begraafplaats.

De synagoge dateert van 1553 en is de kleinste maar meest actieve synagoge van Krakau. Deze
werd opgericht door de familie van een Poolse rabbi Moses Isserles – “de Rema” en is bekend
voor de oude Joodse begraafplaats ernaast.
Deze plaats werd tijdens de nazi-bezetting gebruikt als vuilnisbelt. Na de oorlog werden bij de
opruiming slechts enkele grafstenen in hun originele staat teruggevonden.
Deze bewogen dag werd afgesloten met een gezellige maaltijd in een restaurant niet ver van het
hotel. Bij aankomst daar bleek iemand van het gezelschap “vermist” te zijn.
Na enkele vergeefse telefoontjes van Willy, kwam Pascal net na het voorgerecht, als een duivel uit
een doosje tevoorschijn.
Dit voorvalletje had wel tot gevolg dat de volgende dagen velen van de groep er alert voor waren:
is Pascal erbij??
Dinsdag, de laatste volledige dag alweer, was volledig gereserveerd voor een bezoek aan het
prachtige Krakow zelf.
Hier kijk je je ogen uit op alle bezienswaardigheden: prachtige kerken, paleizen, rijkversierde
gebouwen en zeker de grote markt… Rynek Glòwny, met als attractie een ritje met de koets.
…. met zijn middeleeuwse lakenhalle ( Sukiennice),

De gotische Mariakerk, met binnen een prachtige triptiek, waar vanuit de hoogste toren elk uur
een trompetter een kort deuntje blaast , de Hejnal. Deze traditie dateert al uit de middeleeuwen en
is verbonden aan een legende.
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De laatste stop in de voormiddag was de universiteit “Collegium Mauis” waar elk uur een klok
met draaiende figuren het studentenlied “audeamus igitur” speelt. Sommigen voelden zich even
iets jonger en haalden herinneringen op uit hun woelige studentejaren.
De innerlijke mens werd versterkt in een gezellig en apart restaurantje Monkie Oko .
Na dit intermezzo werd de trip verde gezet naar de Wawel heuvel, met het kasteel en de basiliek,
het hart van Krakau. Hier kon de groepsfoto niet ontbreken. Braafjes bij de ingang van een zijbeuk
van de basiliek.

Na deze ontdekkingstocht hadden we wel een extraatje verdiend. Onze laatste avond, in het
restaurant Wierzynek, gelegen aan de prachtige markt, werden we verwelkomd met een
pianoconcert, gebracht door Pawel Wròbel.

Woensdag: vertrekdag.
We hadden nog een paar uurtjes in de voormiddag om nog even te gaan shoppen in de grote
winkelgalerijen dichtbij het hotel waar de laatste Poolse zlotty’s gespendeerd werden en daarna
was het alweer voorbij. Veel te snel want er was nog zoveel te zien…
Kort samengevat:
Een wonderbare, prachtige reis; een fantastische gids en een fijne KVOO-groep o.l.v. een
voortreffelijke Willy.
Wat wil je meer??

(Willy Verghote)
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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.

Een van onze leden vroeg mij deze aankondiging te plaatsen. Wij kunnen dit
concert ten stelligste aanraden

Wat: De Koninklijke Muziekkapel van de
Gidsen

Soliste: Anneke Luyten
Wanneer: Vrijdag 14 december 2018 - 20.00Hr
Waar:
Info & reserveringen:
18BNLOG-STBN-IPR-DL@mil.be
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Nog een goede mop die ik van een lid mocht ontvangen

Rozeke op reis naar Benidorm
Rozeke, een doodbraaf Kempens vrouwke, gaat er eens op haar eentje op uit.
Ze heeft een weekje Benidorm geboekt en wil er met volle teugen van de zon genieten.
Ze huurt een kamer in een gezellig hotelletje en ze gaat op het dakterras liggen zonnen.
De eerste dag houdt ze haar bikini nog aan, maar omdat ze er toch helemaal alleen ligt,
doet ze die de tweede dag uit en legt ze zich helemaal bloot in de zon, op haar buik.
Maar na tien minuten hoort ze iemand de trap oplopen.
Ze bedekt zich snel met een handdoek.
Het is de hotelmanager.
'Excuseer, mevrouw, dit dakterras kan perfect gebruikt worden om te zonnebaden,
maar dat kan alleen maar als u een badpak of bikini draagt!'
'Maar wat is het probleem', zegt ze, 'niemand ziet me hier toch?'
'Niet helemaal', zegt de manager, 'u ligt op de koepel van de eetzaal’
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