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Aandacht- Aandacht- Aandacht
Wegens organisatorische redenen zal deze oplage uitzonderlijk enkel digitaal verstuurd
worden aan de leden. Enkel de leden die over geen emailadres beschikken worden
voorzien van een papierenversie, dit door de bereidwillige medewerking van enkele
bestuursleden.

Woordje van de voorzitter : Jul – Aug 2016
“De tijd gaat snel, gebruik hem wel”, een gezegde dat maar al te waar is. We zijn inderdaad weer aan onze
zomereditie van ons Nieuwsbulletin toe. Het was alvast een bewogen zomeraanvang, die elkeen, afhankelijk van
de persoonlijke invalshoek, zal kunnen onderbrengen onder de rubriek ‘niet sn el te vergeten’. Even een korte,
zonder twijfel onvolledige opsomming van mogelijkheden. De bij de natuur en het weer aanleunenden zullen de
niets ontziende storm en bijhorende wateroverlast van 23 juni niet gauw vergeten. Voor de sportievelingen zal de
debacle van de Rode Duivels op het EK zeker met stip genoteerd staan. Voor de volgers van de politiek komt
zonder de minste twijfel de ‘Brexit’ op kop te staan of hoe het Britse volk, oordeelkundig bespeeld, ja zelf met
flagrant verkeerde informatie, verspreid door enkele fanatieke Euro-haters, Nigel Ferage op kop, besliste dat het
beter was alleen op hun eiland.
Waar we ongetwijfeld allemaal aan zullen terugdenken is de toenemende onvrede te land en in de wereld. Bij ons
beperkte het zich nog tot de (te) talrijke stakingen, maar in de Verenigde Staten kwam het eens te meer tot rellen
en brutaal straatgeweld en in Turkije was er een poging tot staatsgreep. Maar waar
niemand onbewogen bij kan blijven is het toenemende blind en erg bloedig geweld
allerhande, al dan niet onder de hoed van Islamitische Staat, dat blijkbaar tot doel heeft
onze gemeenschap in haar waarden te treffen, met hélaas een erg trieste constante;
er vallen steeds veel, te veel onschuldige, weerloze slachtoffers.
Gelukkig ging en gaat het er bij KVOO veel vrediger aan toe en zijn de organisatoren van
Voorzitterswoordje 1
de recente activiteiten er weer in geslaagd ons dat te brengen wat we zoeken, namelijk
De redactie
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gezelligheid in een aangename omgeving, onder vrienden en als het even kan doen we
ook nog wat cultuur of kennis op bij een fijne hap en een drankje.
Verslag B Verg
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Met dank aan de initiatiefnemers.
Uitnodigingen
Vanzelfsprekend wordt jullie ook de volgende maanden weer een waaier van activiteiten
Bree
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aangeboden. Meer hierover verder in dit NB.
Voorbije activiteiten
Helaas werd de nationale dag in Namen geschrapt van de agenda. Spijtig, maar heel
C-Mine
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begrijpelijk na het uitvallen van de voorzitter van de kring Namen, Michel Lenaerts,
tevens nationale voorzitter en drijvende kracht achter deze nationale dag, ingevolge de
Website
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heelkundige ingreep die hij onderving nadat een hersentumor werd vastgesteld.
Voor U ………
8
Wij wensen Michel alvast een spoedig herstel.
Tot slot wens ik jullie nog een fijne voorzetting van de zomer en voor de gelukkigen met
reisplannen, zeker doen, immer van uitstel komt afstel… en de tijd gaat snel….
Groetjes en tot weldra,
Benny Croes

Inhoud

ALLO !... MET DE … REDACTIE !!!
Al het vakantie- nummer van dit jaar . Gosh, wat vliegt de tijd……
Door mijn drukke agenda, het verlof in onze drukkerij en de vakantieplanning van Defensie (“Post”)
zal er een kleine wijziging zijn in de bedeling van deze oplage. Mijn excuses daarvoor.
Op de eerste pagina las je daarover meer……
Ook een nieuwigheid: binnen korte termijn zal de digitale connectie kvoo.limburg@skynet.be
uit de ether verdwijnen. (interne aanpassingen.) Ik blijf wel te bereiken op redactie@kvoolimburg.be.
Ook mijn huidmailadres veranderd. Hopelijk heeft dit ook een impact op mijn dagelijkse portie
reclame-advertentie en spam. Ik hoop ook niet dat er pokemondiertje in de buurt komt huizen.
Het was fantastisch plezant op de BBQ !!!!! 86 genodigden, zelfs enkele leden die we sinds jaren niet
meer gezien hadden. Zeer lekker eten, een prima sfeer en babbelen als oude schoolmakkers na jaren
afwezigheid. Zo wil ik nog jaren doorgaan. KVOO Limburg leeft meer dan ooit.
Nu terug vertrekken naar zee en nadenken over de volgende NB.
Bij leven en welzijn,

Michel

Verslag Bestuursvergadering

Woensdag 29 juni 2016

1.Aanwezigheden: Marcel Demot heeft zich verontschuldigd
2.Verslag vergadering van 10 mei 2016: geen opmerkingen
3.Inkomende post per briefwisseling: De voorzitter en de secretaris kregen een uitnodiging vanwege
de gouverneur voor het Te Deum in Hasselt op 21 juli. De voorzitter wordt dan waarschijnlijk in
Brussel verwacht en die dag valt samen met onze "Braai".
Leon Monsieur zal alleszins KVOO-Limburg vertegenwoordigen.
4.Financiën: de kastoestand fluctueert voortdurend en is dus erg virtueel. Alle inkomsten/uitgaven
vallen binnen de normale kasbewegingen.
5.Ziekenboeg: er zijn geen nieuwe ernstige gevallen bekend
6.Evaluatie laatste activiteiten:
a.10 mei: gegidste wandeling door Hechtel ivm de bevrijding op het einde van WO II,
bezoek likeurstokerij en maaltijd in Chinees restaurant: tevredenheid over de ganse lijn. De gids
wist op zijn manier de deelnemers te boeien en zorgde tegelijk voor een plezierige noot.
De maaltijd bij "De Chinees" was voortreffelijk.
b.23 juni: C-Mine en exposé over Soennieten en Sjiïeten: voor iedereen aan te raden. De
gastspreker van dienst, Stephan Baptist, wist op een kernachtige manier de verschillen tussen deze
twee tegenover elkaar staande bevolkingsgroepen bloot te leggen. Dit eigentijds onderwerp zou alle
leden moeten kunnen boeien. De maaltijd in "Elysée" was zoals altijd op een niveau zoals wij dat
verwachten.
7. Toekomende activiteiten
a."Braai" op 21 juli te Millen: alles verloopt volgens plan. Er wordt aan de leden gevraagd
zich in te schrijven zoals voorzien, namelijk: tijdig het nodige geld storten op onze rekening
b. 18 augustus: bezoek "Raamexpres" te Beringen. Maximum 25 deelnemers, er worden geen
inschrijvingskosten gevraagd
c. 15 september: LAG en NOLIKO te Bree.
De secretaris zal een van volgende dagen de volledige organisatie doorspelen aan Michel voor
publicatie in de Nieuwsbrief
d. nationale dag te Namen op 16 october: deze dag wordt volledig geschrapt ingevolge
ernstige medische problemen van organisator Michel Leenaers
e.planning activiteiten 2017: Willy heeft volgende items in het hoofd: Maasbracht (NL),
steenbakkerij Van de Zande, brug Vroenhoven, distributiecentrum IKEA, AWACS Geilenkirchen,
belangrijke gastspreker, ziekenhuis ZOL Genk, bowling, kloosterbezoek.....en Leon heeft al een
voorontwerp van de meerdaagse reis naar de champagnestreek in 2017
8.Nieuws van KVOO-nationaal: "Brussel" betaalt bij de uitgifte van het IB een vaste kost per
exemplaar
9.Redactioneel nieuws: de deadline voor de volgende NB is 15 juli. Michel legt uit dat er problemen
zijn ivm de uitgifte van de volgende NB. De rest van het bestuur schiet ter hulp om de uitgifte toch
mogelijk te maken.
10.Rondgang:
-Willy Verghote, coördinator/organisator van de activiteiten heeft beslist vanaf 2017 de lat wat lager
te leggen en vanaf 2018 zijn functie neer te leggen in het bestuur. De leeftijd en zijn andere
bezigheden beginnen door te wegen. Hij is ook van oordeel dat niet per se elke maand een activiteit
moét plaats hebben. De kandidaturen voor nieuwe bestuursleden worden ingewacht!
11.volgende vergadering: 05 september in het ProvComdo
Lambert Swennen
Secretaris

Uitnodigingen
BEZOEK NOLIKO en LAG.
Uitstap KVOO-Limburg op Do 15 september 2016
Uiterlijk om 0945 uur verzamelen wij op de Kanaallaan 54 te Bree. Ik zal jullie
daar opvangen en een parkingsplaats aanduiden. Om 1200 uur verhuizen wij
naar Mussenburghof, gelegen Brugstraat 76 te Bree voor het middagmaal (in de
onmiddellijke omgeving, is ter plaatse aangeduid )
1.Bezoek LAG te Bree
Wat? LAG staat voor: Lambert en Arnold Geusens, twee gebroers die op het einde van de tweede
wereldoorlog restanten van legervoertuigen van het terrein haalden om daar een voertuig, kar of
wagen van te maken. In de loop der jaren groeide het bedrijf uit tot een worldperformer die
aanhangwagens, opleggers en tankwagens maakt, ook voor het leger. De fabriek is momenteel in
Chinese handen.
2.Middagmaal van 1215 tot 1345 uur
Menu in buffetvorm
Receptie met cava of fruitsap
Crème Florentine met croutons.
Kabeljauwhaasje met witte wijnsaus en grijze garnaaltjes
kipfilet stroganoff
worteltjes,koude groenten ( sla,tomaten,komkommer,witte kool)
kroketten
koffie met versnaperingen
een normale consumptie is inbegrepen ( bier,frisdrank )
3.Bezoek NOLIKO van 1400 tot 1630 uur
gelegen: 't Hasseltkiezel, onmiddellijke omgeving ter plaatse aangeduid
NOLIKO is een van de grootste conservenfabrieken van Europa en staat voor NOordLImburgse
KOnserven. Er worden maximaal 30 bezoekers toegelaten. Het bezoek omvat: ontvangst,
presentatie van het bedrijf, rondgang door de fabriekshallen, vragenronde. Er wordt aangeraden
geen schoenen te dragen met gladde zool en minder mobiele personen zouden moeilijkheden
kunnen ondervinden omdat wij af en toe over ijzeren trappen moeten stappen.
4. Inschrijving: u kunt zich inschrijven door ten laatste op 01 september 29,00 euro per persoon te
storten op rekening BE33 9611 9514 0046 van KVOO-Limburg met vermelding LAG-NOLIKO.
5.Contactpersoon/organisator: Lambert Swennen.
Tel: 089/867428
Mail to; lambert.swennen@telenet.be of

kvoo.limburg@telenet.be

Hopend op talrijke inschrijvingen,
Lambert Swennen, secretaris

C-Mine en Conferentie over de Islam door Dhr Baptist.

Donderdag 23 juni: De KVOO-dag in Limburg kondigt zich aan als het moment van de niet
goedgezinde weergoden. Maar gelukkig, dankzij de goede relaties van de organisator met de
Genker Clarissen, zou Limburg dan toch gespaard blijven van de voorspelde onweders.
Om 10.30 u. meldt onze groep zich in het bezoekersonthaal van C-mine waar we opgewacht
worden door de gidsen Rudy en Jean.
Na het gebruikelijk ‘appel’ worden we geloodst naar het monumentale plein van C-mine en krijgen
we toelichting over het 140 miljoen kostend ontwikkelingsproject van de voormalige steenkoolmijn.
Een deel van de gebouwen en installaties is origineel behouden en heeft een monumentenstatus.
Indrukwekkend zijn de twee schachtblokken waarvan één de hoogste is in België met namelijk 60
meter.

De eigenlijke expeditie vat aan met een beknopte historiek. De mijn van Winterslag was de eerste
die begon met de steenkoolproductie in Limburg. De in 1917 eerste brok bovengehaalde steenkool
ligt er nog uitgestald als een stil en waardevol relikwie van het zwarte goud.
We starten het traject in het energiegebouw van de vroegere mijn en belanden achtereenvolgens in
de compressorenzaal en de machinekamer. Indrukwekkend industrieel erfgoed waar we met ontzag
naar kijken wegens het technisch vernuft van de toenmalige ingenieurs.
De gigantische ventilator (840 m³ luchtafvoer per seconde) verwelkomt ons in de ondergrondse
luchtgang. We ontdekken er de originele installaties en ervaren levensecht hoe het was om
mijnwerker te zijn.
In een zeer geniaal opgevatte geluidscel produceren we zelf de specifieke mijngeluiden door allerlei
knoppen, hendels en wielen te bedienen. De trillende boren, de daverende grond van de explosies,
het hakken van metaal op de steenkool brengen opnieuw de sfeer tot leven van de ondergrondse
arbeid: de mijnwerker met zijn zwart, bezwete ogen en het prikkelende stof in de bloedhete
ondergrond.
Het hoogtepunt en tevens einde van de expeditie is de beklimming van de gigantische schachtbok
via de spiraaltrap van Da Vinci. De beloning mocht er zijn: een schitterend uitzicht op de Genkse
zonovergoten omgeving.

We nemen afscheid van onze gidsen en bedanken hen met een warm applaus voor hun boeiende
verhalen waarna we ons begeven naar de Elysée voor de lunch.
Een sober maar uiterst lekkere maaltijd: tiptop verzorgd en zoals steeds met veel attentie
geserveerd. De voortreffelijke ‘vin du patron’ bracht de geesten in opperbeste stemming naar het
volgend hoofdstuk van onze uitstap: de conferentie.
Willy verstrekt in de inleidende voorstelling enige duiding over de spreker, Stephan Baptist die
door zijn vele zakenreizen binnen Europa, Azië en het Midden-Oosten, culturele empathie verwierf
in sektarisme van de islam.
Het begon allemaal na de dood van de profeet in 632 toen een opvolgingstwist ontstond tussen de
gelovigen over wie de profeet moest opvolgen als ‘kalief’ of leider van alle moslims. Een deel (de
sjiieten) vond dat dit leiderschap toekwam aan Mohammeds neef Abi Talib. Een tweede groep (de
soennieten) koos voor Mohammeds schoonvader Abu Bakr.
Het schisma werd dus een feit, maar was in de eerste plaats van politieke aard en kreeg veel later
een religieuze bijklank. De sjiieten claimen het recht om zelf de islamitische wetten, o.m. de sharia,
te interpreteren (door de grootayatollahs). Voor de soennieten geldt enkel het woord van
Mohammed. Tussen beide strekkingen zijn er ook ceremoniële geschillen.
De strijd tussen de moslimgemeenschappen is dus eigenlijk een loutere machtsstrijd die in de loop
van de geschiedenis zich polariserend zou ontwikkelen tussen de twee voornaamste machtscentra
in de moslimwereld: Iran en Saudi-Arabië.
De Arabische lente van maart 2011 dreef de tegenstellingen op de spits; de eis om democratie en een
protest tegen sociale ongelijkheid werd de aanleiding tot sectaire brandhaarden in de ganse regio.
En het ziet er naar uit dat dit nog de komende generaties zal blijven duren. Verontrustend is de
politieke evolutie vandaag in Turkije waar Erdogan de islamisering van de staat geleidelijk aan het
invoeren is. Zijn doel is ooit nog kalief te worden m.a.w. de opperste leider van alle moslims in de
wereld.
Een schitterend betoog door Dhr. Baptist wiens lezing werkelijk fascineerde mede door zijn
persoonlijke verhaaltrant. Zijn inzicht, overzicht en doorzicht van dit islamwespennest was zeer
onthullend. Hij werd dan ook - zeer terecht - door ons bedacht met een set kwaliteitswijn.
De KVOO-dag werd, tot eenieders voldoening, afgesloten met het gebruikelijke bubbelvocht.

W.V.

Onze Website
Webside Deel II
AGENDA
Beschrijving van de geplande activiteiten worden opgesomd in de agenda. Klik op een activiteit om
de details te bekijken.

Klik op een activiteit om u in te schrijven

Vul het registratieformulier in. Na registratie ontvangt u een registratie mail

Wie is er al ingeschreven?

(Vervolg in ins volgende nummer)

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.

Jean-Pierre Dechesne heeft voor u gelezen:

“Muslim? Ou pas Muslim?” van Jacques Graff
uitgegeven op kosten van de schrijver, juni 2016

Jullie weten dat ik een fervent lezer ben van politieromans en
andere thrillers. Ik heb al een artikel daarover geschreven via deze
weg, zo weet u dat mijn smaak naar Belgische schrijvers uitgaat,
denk maar aan Coppers. Maar wanneer een goede kennis (Lid
KVOO Luik en lid CCC) schrijft heeft dat nog een grotere inpak.
Zo heeft Jacques Graff –zie in info’s in kader hieronder- een
tweede boek geschreven “Muslim? Ou pas Muslim?”. Uiteraard in
het Frans, maar ik veronderstel dat vele onder de lezers van dit NB
genoeg Frans kennen om dit boek te lezen. De taal is immers
“simpel”, korte zinnen, to the point, m.a.w. geen overbodige
beschrijvingen, dialogen zijn doeltreffend, uit het
onderzoekersleven gegrepen, geen gezever. Jacques Graff weet
over wat hij schrijft en dat doet hij met de nauwkeurigheid van een
pro, zijn informaties en referenties zijn up to date, het boek dateert
immers van juni 2016 en hij refereert o.a. naar de agressie op hoofdcommissaris Vandersmissen
gedurende een manifestatie op 28 mei 2016.
Ik heb het boek in één ruk uitgelezen, t.t.z. bijna want het zijn toch 410 pagina’s. De lezer is mee
gesleurd in een onderzoek met meerdere richtingen, waarin eerlijke magistraten en eerlijke
politiemensen geconfronteerd worden met o.a. administratieve collega’s voor wie budgetten en aantal
overuren belangrijker zijn dan resultaten. En dat is iets dat wij als militair ook meegemaakt hebben.
De “1er magistrat” en de commissaris doen alles wat ze kunnen om de zaak/zaken op te lossen binnen
de regels, want indien alle PV’s niet correct, tijdig ingevuld en ingeleverd zijn, zullen de advocaten
heel snel hun cliënt vrijpleiten wegens procedure fouten. Dit groot nationaal onderzoek zorgt er dan
nog voor dat een gewone moordzaak in de frigo gestoken wordt, zodat de verdachte vreselijke
psychologische momenten mee maakt. Maar… is dat zo maar een gewone moord?
Zonder de plot te willen onthullen, gaat het hier over een complot. Maar wie zit er achter? Zoals de
titel het zou laten vermoeden, zouden de moslims het land willen doen barsten. De lezer krijgt
informaties die –uiteraard- de onderzoekers niet weten. Zo heb je snel een idee van wie doet wat…
Maar is dat wel zo? Wie trekt uiteindelijk aan de touwtjes van heel dat verhaal? Niets is simpel, niets
is zwart/wit.
Allemaal verzonnen? Jacques stuurde me onlangs een artikel uit “Le Soir Magazine” van juli 1983,
met een reportage over een verdachte dood van een senator die rijkwachters schaduwde.

Jacques waarschuwt natuurlijk dat de personages verzonnen zijn en dat het verhaal zich afspeelt in
een fictief Franstalig land. Maar, hier en daar denk je toch iemand te herkennen… Absoluut puur
toeval!
Veel leesplezier in dat adembenemend boek.
Het eerste opus van Jacques Graaf is “Autant d’abus tuent”, Ed. Azimuth, 2014 - Een ontgoocheld
en gerevolteerde Justitie medewerker neemt het recht in handen en zorgt ervoor dat niet
veroordeelden toch gestraft worden. Daarvoor gebruikt hij middelen die Vrouw Justitie niet kan
goedkeuren... Alhoewel.
Jacques Graff is de zoon van een adjudant-chef van de vroegere Belgische Rijkswacht. Hij wordt
officier in het zelfde Korps waar hij een twintigtal jaren dient in de Regio Luik, vooral in de
gerechtelijke diensten. Na de fusie van de polities wordt hij Hoofdcommissaris bij de Federale
politie en vertegenwoordigde ons land gedurende acht jaren in twee werkgroepen van de Europese
unie. Eens buiten dienst is hij nog twee jaar consulent bij de Internationaal Strafhof in Den Haag. Na
definitieve stopzetting van politiewerk begint hij met het schrijven van romans gebaseerd op feiten
die misschien niet zo imaginair zijn. Deze tweede roman is een ware oproep op de waakzaamheid
van de burgers om een anti democratische uit de hand lopende actie te voorkomen.

Info: jacques.graff@skynet.be – 04 246 04 17 – Gewezen Cdt Gd, Hoofdcommissaris Fed Pol b.d.

President Bush wou destijds het Witte Huis herschilderd hebben. In 't wit uiteraard.
En omdat al zijn volk in Irak zit, moest hij wel een beroep doen op de Europeanen.
Een Nederlander, een Duitser en een Vlaming dienen een offerte in.
President Sjors Dubbeljoe Boesj, een beetje verward door de grote prijsverschillen in de offertes,
vraagt die drie gasten om naar Washington te vliegen om hun offerte persoonlijk te verdedigen.
De eerste is de Nederlander :
Tja , zegt Bush, jij bent wel de goedkoopste. Je vraagt slechts één miljoen euro. Hoe komt dit?
'Nou ja, zegt de Nederlander, wij Nederlanders zijn seer sjuinig en kunnen dus veel meer verven
met dezelfde hoeveelheid verf dan andere schilders !'
De Duitser komt daarna voll Selbstvertrauen binnen.
Zjors Bush : Jij vraagt twee miljoen euro! Verklaar eens waarom je dubbel zo duur bent als de
Nederlander?
'Heel eenvoudig, zegt de Duitser, Qualität und Gründlichkeit boven alles. Dat uit zich natürlich in ein
bißchen duurdere Preis.'
Als laatste is de Vlaming aan de beurt.
Awel, zegt den Bush, gij zijt drie keer zo duur als de Nederlander, en ook nog één miljoen duurder
dan die Duitser. Hoe verklaar je dat?
'Heel gemakkelijk jong, zegt de Vlaming.
Eén miljoen voor u.
Eén miljoen voor mij.
En we laten dien Hollander natuurlijk het werk doen !'

Zegt Bush : 'Wanneer kunt ge beginnen ?!'

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
10 Mei : Wandeling Hechtel en likeurstokerij
23 Jun : C-mine en conferentie Islam
21 Jul : Braai te Millen
18 Aug : Beringen, Raam- en deurenbedrijf
September : Bree: LAG en Noliko
03 TOT 07 Okt : MEERDAAGSE REIS Moezelstreek
Nov : KVOO Tornooi bowling Diepenbeek
01 dec: Korpsmaal Villa Astrid

Voorstellen 2017: contacteer Willy

DEFENSIEHUIS LIMBURG
MILITAIR
PROVINCIECOMMANDO
Guffenslaan 26
3500 Hasselt

U.V.

