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Bezoek aan KB op 10 maart 2016

Woordje van de voorzitter
De dagen zijn al behoorlijk gelengd zodat de
korte winterdagen, al was deze winter meer een
uitvloeisel van de herfst, en de donkere nachten
tot het verleden behoren. De zon breekt
regelmatig door het wolkendek en verspreidt
haar zalige warmte meer en meer vanuit een
blauwe hemel. In de herlevende groene
grasperken, die hebben alvast genoeg vocht
gekregen de voorbije maanden, ontluiken steeds
meer schitterende bloemen. In een notendop de
lente is in het land en dat stemt elk van ons
gelukkig en optimistisch.
Hoog tijd dus om van ons succesvol, met dank
aan deelnemers en organisatoren, hoofdzakelijk
indoor, KVOO winterprogramma over te stappen
naar het veel belovend lente gebeuren.
Met onze uitstappen naar Leuven, de parel van Vlaams Brabant, Hechtel, een parel
van Noord Limburg en C-mine in Genk-Winterslag, de levende herinnering aan
een roemrijk, nabij verleden van Centraal Limburg ligt weer een programma van
de bovenste plank in het verschiet.
Vanzelfsprekend worden, bij elk van deze gelegenheden, naar goede traditie, de
culinaire verwenning en de gezelligheid verzekerd.
In de huidige context van Islamitische Staat, IS terreur, islamisering, en
gewelddaden al dan niet verrechtvaardigd en gepleegd op basis van interpretaties
van de Koran is de uiteenzetting van Dhr Stephan BAPTIST “Sjiieten en Soenniten:
waarom haten zij elkaar?”, die gekoppeld werd aan het C-mine bezoek even
actueel al verrijkend m.a.w een aanrader met stip.
Meer over deze en de andere activiteiten vinden jullie verder in dit Nieuws
Bulletin. Veel lees plezier!
Beste vrienden en vriendinnen, KVOO Limburg leeft. Ik ben er dan ook van
overtuigd dat wij jullie talrijk zullen mogen begroeten op onze komende
activiteiten. Vergeet echter niet tijdig in te schrijven!
Tot weldra,
BENNY

Kapitein-ter-zee Luc VANDENBORNE

echtgenoot van Mevr Nieke TORREMANS
geboren te Nieuwerkerken op 28 oktober 1933
en overleden te Zutendaal op 25 februari 2016.
Luc, je was een rots in de branding
en koerste recht door zee.
Je trotseerde storm en golven
alleen… . Net nu wilde de wind niet meer mee
Luc, het ga je goed daar aan de andere kant
van de zee
We zullen je missen!

Gilbert was enig in zijn soort. Soms eigenzinnig, cynisch, maar steeds het hart op de juiste
plaats

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

Verslag Bestuursvergadering

Maandag 07 maart 2016

1.Aanwezigheden: iedereen aanwezig
2.Verslag vergadering van 11 januari 2016: geen opmerkingen
3.Inkomende post per briefwisseling: het Provinciecommando vraagt ons in het kader van de
besparingen bij Landsverdediging maximaal gebruik te maken van e-mail om onze nieuwsbrief te
verspreiden. Een vroegere peiling bij onze leden leerde ons dat de meeste leden onze nieuwsbrief
liefst op papier ontvangen.
4.Financiële bewegingen sinds vorige vergadering: het is moeilijk op dit ogenblik een juiste status
van onze kas weer te geven gezien er nog altijd lidgelden betaald worden en inschrijvingen
gebeuren voor activiteiten. Later moet dan ook nog de afrekening geboekt worden
Er is geen reden om de ingeslagen weg te veranderen
5.Evaluatie vorige activiteiten:
a .nieuwjaar banket: qua prijs/kwaliteit mogen we niet ontevreden zijn, we hoorden geen
negatieve reacties behalve van een paar leden die blijkbaar niet bij de deelnemers zaten die ze
gevraagd hadden. De bestuursleden die de tafels samenstellen houden maximaal rekening met de
wensen van de leden. Onze Nederlandse delegatie van KVEO was ook zeer enthousiast.
b. algemene vergadering: alles verliep naar wens, de voordracht over Antarctica werd zeer
positief onthaald. De voorzitter dankt iedereen voor zijn inbreng en kijkt tevreden terug op deze
namiddag.
6. Vooruitzichten volgende activiteit(en): voor het bezoek aan de vliegbasis van Kleine Brogel zijn 39
leden ingeschreven.
7. Nieuws over het verder jaarprogramma: Willy overloopt het scenario voor het bezoek aan C-Mine
in juni.
8. Nieuws van KVOO-nationaal: er wordt uitgekeken naar een nieuwe voorzitter en een nieuwe
webmaster. De nieuwe database beheerder is Freddy Warmoes. In 2016-17 levert onze kring de
ondervoorzitter voor één jaar, dit gebeurt volgens beurtrol. De kringen die 10 jaar bestaan krijgen
dat jaar een subsidie van 500,00 euro.
In oktober heeft de nationale dag van KVOO plaats in Brussel, georganiseerd door kring Namen.
Meer daarover in een volgende nieuwsbrief.
Sommige kringen van KVOO met VZW-statuut hebben een eigen verzekering. Het nationale niveau
komt in 2016 daar voor de helft van de kosten in tussen. Vanaf volgend jaar zal dat niet meer het
geval zijn. Er komt dan een nationale verzekering die alle kringen dekt.
9. Redactioneel nieuws: Michel doorloopt de volgende nieuwsbrief en legt de deadline voor artikels
op 15 maart.
10.Eigen website: Geert Stevens, bestuurslid, heeft in overleg met Rudi Quinteyn de functie van
webmaster overgenomen en toont ons zijn concept ivm de site. Luc Van Camp zal Rudi bezoeken
om hem namens het bestuur te bedanken voor wat hij als webmaster gerealiseerd heeft en zal hem
ook een attentie overhandigen.

11.Ziekenboeg: we stellen vast dat leden met ernstige medische problemen daar niet graag mee naar
buiten komen. Anderzijds zijn er ook leden die in een zorgcentrum verblijven. Indien deze laatsten
ons op de hoogte brengen van acute medische situaties zullen wij ook hen een bezoek brengen in
het centrum.
Variabele agendapunten
1.Situatie betaling lidgelden : er zijn nog 11 leden die ondanks twee rappels hun lidgeld niet betaald
hebben en nog niets van zich lieten horen. Zij krijgen nog tot 15 maart de kans om zich alsnog in
orde te stellen vooraleer geschrapt te worden.
2.Varia, rondgang:
-alle inkomende briefwisseling wordt aan de secretaris overgemaakt voor
archivering/uitbating/registratie
-verzekering: alle bestuursleden en leden zijn gedekt wat betreft burgerlijke
aansprakelijkheid tijdens organisaties van KVOO. Nochtans indien een lid deelneemt
aan een activiteit, georganiseerd door bijvoorbeeld een reisbureau, valt betrokkene
onder de verzekering van deze laatste.

Lambert Swennen
Secretaris

Dat is pas een kerel !

Politiecontrole 0m 2 uur ‘s-nachts
Een oudere man wordt om 2 uur ’s-nachts door de politie staande gehouden en wordt
gevraagd waar hij om deze tijd naar toe gaat??
Hij antwoordt: “Ik ben op weg naar een lezing over misbruik van alcohol, roken en laat
opblijven en het effect wat het op het menselijk lichaam heeft.”
De politieman vraagt verder: “Echt waar?
Wie geeft er nu zo’n lezing op deze tijd van de nacht?”
De man antwoordt:

“Mijn vrouw.”

Uitnodigingen
Het oorlogsverleden van Hechtel en een
likeurproevertje
Dinsdag 10 mei 2016

Luc Van Camp nodigt ons uit voor een kleine wandeling doorheen het
verleden van Hechtel, gevolgd door een bezoek aan de likeurstokerij aldaar.
Wij eindigen de daguitstap met een rijsttafel.

Programma
13.30 u. : Welkom in Ontmoetingscentrum De SCHANS, Rode Kruisplein 10, HECHTEL
met koffie en taart.
Ruime parkeerplaats op dit plein.
14.00 u. : Wandeling met gids door het Centrum van HECHTEL. De leraar geschiedenis
van het plaatselijk DON BOSCOcollege neemt ons mee en vertelt
zeer gedetailleerd het

verhaal van de Bevrijding van de gemeente in september 1944

met plezante anekdotes maar ook dramatische feiten.
16.00 u. : Bezoek aan de Hechtelse likeurstokerij KORHAAN met proevertjes.
18.00 u. : In het chinees restaurant JUMBO genieten we van een Chinese rijsttafel.
Dit alles is op stapafstand van mekaar verwijderd.

Inschrijvingen:
Uiterlijk tegen vrijdag 29 april 2016 door storting van 32,00 €/persoon
op rekening BE33 9611 9514 0046 van KVOO LIMBURG.

UITSTAP OP DONDERDAG 23 JUNI 2016

Genk
C-MINE EXPEDITIE

C-mine werd reeds enkele keren, om verschillende redenen, uitgesteld. Willy is echter
overtuigd van de mooie waarde van dit erfgoed en stelt ons volgend programma voor:

10.30 u : Inkomhall van de C-mine te Genk-Winterslag
We beleven, begeleid door een gids , de interactieve installaties in de
indrukwekkende oude luchtgang. Een avontuur van anderhalve kilometer Limburgs
mijngebeuren dat een verrassend en uitdagend belevingsparcours inhoudt . Een
tocht die je onderdompelt in boeiende verhalen over de mijnontginning in al zijn
vormen.
Het eindigt ( facultatief) met de beklimming van België’s hoogste (60 m ) schachtbok
om te genieten van een verbluffend panorama.
12.00 u -12.15 u : Verplaatsing naar zaal Elysée , Koerlostraat , 19,te Genk
12.15 u- 14.15 u : Lunch (*)
- Soep
- varkensgebraad met champignonsaus/ kroketten/
warme groente mengeling
- ijsdessert van de chef
- koffie
(*) Dranken voor eigen rekening

CONFERENTIE DOOR DHR STEPHAN BAPTIST
14.15 u - 15.15 u: “ Sjiieten en soennieten : waarom haten ze elkaar?
Het verhaal van een slecht geregelde opvolging in de Islam “
De Heer Stephan Baptist was meer dan 30 jaar gedelegeerd bestuurder van een zeer
internationaal gerichte KMO. Tijdens zijn talloze reizen binnen Europa, Rusland , Azië,
Midden-Oosten, Australië, ontstond zo zijn interesse voor het onderwerp.
Maar evenzeer door zijn veelvuldig verblijf in het M. Oosten, Iran, VAR , ontwikkelde hij een
ruime culturele empathie en verwierf aldus enig inzicht in het religieus sektarisme van de
Islam
15.15 u : Einde met gebubbelde afsluiter
Inschrijving voor deelname : 34 Euro pp op rek KVOO BE33 9611 9514 0046
Uiterlijk 14 Jun 2016 aub !!

Projectbeheer: Willy Verghote

Nieuwjaarsreceptie en – buffet
Villa Astrid
Di 19 Jan 2016
Het was weer zééééér gezellig en lekker op onze eerste ontmoetingsdag van het nieuwe jaar.
Een grote opkomst, heel veel gezellig keuvelende mensen, een prima sfeer.
De foto’s zullen op onze website gestald worden.

Verslag Algemene vergadering 2016
16 FEBRUARI 2016

IN DE ELYSEE TE GENK

1. Welkom door de voorzitter: Benny Croes verwelkomt de 44 aanwezigen en bedankt het
bestuur voor de geleverde inspanningen. Geert Stevens en Michel Thielens krijgen een extra
vermelding, de eerste omwille van zijn realisaties in het domein van de informatica zoals deze
powerpoint en de tweede omdat hij met niet nalatende ijver onze nieuwsbrief verzorgt. De
voorzitter hoopt dit jaar op een gezonde belangstelling voor onze activiteiten.
2. Activiteiten 2015: de secretaris overloopt het programma van het voorbije jaar mét
deelnamecijfers. We waren met 177 leden, partners niet meegerekend. We verwelkomden 8
nieuwe leden en spijtig genoeg zegden 9 leden hun lidmaatschap op, meestal wegens ouderdom
en de daaruit voort vloeiende immobiliteit. Spijtig genoeg werden 3 leden ten grave gedragen.
Op dit ogenblik wachten we nog op de ledenbijdrage van 15 personen.
3. Huishoudelijk reglement: er wordt een paragraaf (Titel 3, Art 8, Par d) toegevoegd aan het
huishoudelijk reglement over de frequentie van de bestuursvergaderingen. De secretaris licht
dit voorstel toe en de voltallige vergadering is akkoord. De leden zullen per e-mail het volledig
HH-reglement toegestuurd krijgen. Aangezien het HH-reglement destijds niet op een
informatiedrager werd vastgelegd zal de secretaris het "papieren verslag" opsturen via
scanning.
4.Financieel verslag 2015 - budget 2016: Leon Monsieur, geeft een overzicht van de
kastoestand met de cijfers van de activa en passiva. Finaal stellen we een lichte verhoging van
ons vermogen vast. Het budget anno 2016 is in evenwicht.
5. Controle van de boekhouding: twee vrijwillige commissarissen, Jan Jacobs en Willy
Schampaert, controleerden op 11 jan 2016 via steekproefinspecties de financiële boekhouding
en konden geen tekortkomingen vaststellen. Leon Monsieur overleefde cum laude de jaarlijks
opgelegde inspectie, waarvoor proficiat. De vergadering geeft de ontlasting aan het bestuur en
penningmeester. Er worden twee commissarissen gevraagd voor de boekhoudkundige controle
van januari 2017. Willy Schampaert en André Wouters stellen zich kandidaat.
6.Planning 2016: Willy Verghote doet het programma van 2016 uit de doeken. Luc Van Camp
geeft de details van het bezoek aan Hechtel-Eksel op 10 mei en Lambert Swennen geeft meer
bijzonderheden over het bezoek op 15 september aan LAG en NOLIKO te Bree.
7.Vragen:
a. vraag : wat doet KVOO-nationaal met hun deel van het lidgeld?
Antwoord van de voorzitter: drukwerk van het IB, verzekeringen,
plechtigheden, vergaderingen, tweejaarlijkse nationale dag....

b. vraag : hoe zit het met de concessie van het nationaal bestuur in de
accommodatie van de KMS?
Antwoord van de voorzitter: die bestaat niet meer. Momenteel wordt er een
accommodatie ter beschikking gesteld in het legermuseum
c. vraag: kent het nationaal bestuur nog toelagen aan de kringen toe?
Antwoord van Leon Monsieur: neen, de laatste werd toegekend in 2014

p a u ze met sandwiches en taart
8. Academisch gedeelte: de gastspreker is Ir Paul Lemmens, die enkele jaren werkzaam was
in het Belgisch onderzoekscentrum in Antarctica, Zuidpool. Met dia's toonde hij ons de reis
naar het zevende continent, het leven en de opdracht ter plaatse en de terugkeer naar de
beschaafde, verwarmde wereld. Paul was verantwoordelijk voor de technische input van het
centrum. Zijn discours, gekruid met humor, gaf ons een beter inzicht in deze specifieke
opdracht waarvan extreme cijfers zoals een minimumtemperatuur van -80° nog lang zullen
nazinderen.

Lambert Swennen,
Secretaris

BEZOEK AAN
10 TACTICAL WING AIR BASE KLEINE BROGEL

Donderdag 10 maart 2016

De KVOO-leden verzamelden op die zonnige donderdag op de bezoekersparking aan de ingang
van de basis.
De veiligheidsvoorschriften werden minutieus uitgevoerd door de explosievenhond; de “Mechelse
scheper IKA” werd door zijn begeleider rond en in de bus geleid op zoek naar producten die men
niet op de terreinen van de basis wil zien. Dan namen de bezoekers plaats in de bus en werden
verwelkomd door de organisator van dit bezoek, namelijk Willy Verghote. Op de tonen van de
“Mars van de Luchtmacht” begeleidde PR-verantwoordelijke Herwig ons naar de briefingzaal.

Onze voorzitter, Benny Croes, overhandigde de wimpel van KVOO-Limburg aan Lt-Kol Vleugels.
Bij een kopje koffie werden we uitgebreid geïnformeerd over de organisatie en werking van de
basis.
De Base Commander is Kolonel Vlieger SBH Geert De Decker Ir. Hij leidt 1428 personeelsleden
waarvan 7% vrouwen en 48 piloten. Hij is één van de opvolgers van de stichter Gen-Maj Vl graaf du
Monceau de Bergendal.

Op het 450 ha grote terrein met een piste van 3 km lang zijn ook 127 Amerikanen gestationeerd.
In 1981 werd de F 16 geïntroduceerd tijdens de bevelvoering van Generaal Willems, één van de
aanwezige leden. In 1998 kwam de nieuwe versie, de F 16 MLU.
In de afdeling “vliegtuigonderhoud” werkt
personeel met 20 verschillende specialiteiten
die nodig zijn voor het onderhoud van één
vliegtuig. De motor heeft na 200 vlieguren
onderhoud nodig, de overige onderdelen na
300 vlieguren.
In de afdeling “vliegveldbeveiliging en steun”
staan 264 M/V in voor de beveiliging van de
basis met adequate bewapening. 14km
prikkeldraad, voorzien van camera’s, verdeeld
in zones, houden alle ongewenste elementen
buiten de basis.
Na de interessante briefing, op zeer ludieke en duidelijke wijze gebracht door de gids, rept de bus
zich naar de “spottersplaats” waar we de start van 2 F 16’s volgen. De piloot, op de hoogte van ons
bezoek, groet vriendelijk tijdens het opstijgen.
Dan volgde een bezoek aan de hallen waar een deel van het onderhoud gebeurt door de
verschillende specialisten.

Na een lekkere maaltijd in de Mess brengt de chauffeur van de bus ons naar de afdeling beveiliging.
Kapitein Verbeke, bijgestaan door medewerkers, gaf uitgebreid uitleg over de bewapening, oud en
nieuw type. De mannelijke bezoekers volgden vol interesse de vooruitgang en verbetering van het
materiaal want …..”in onze tijd……

Op weg naar de verschillende plaatsen wees de gids op de ondergrondse kerosinetanks :
750.000liter wordt door de NATO-pipeline ter plaatse bevoorraad; ook de “shelters” voor
vliegtuigen en materiaal zijn tactisch gebouwd voor alle scenario’s van defensie.
Als afsluiter verzamelden de leden en hun dames aan een F 16 voor de groepsfoto en nog een
bezoek aan het museum. Met een afscheidsglaasje in de hand wandelden we door ontelbare
verzamelingen mini-vliegtuigjes, uniformen van Belgische en buitenlandse piloten, allerlei technisch
materiaal, etc.
Zo liep een leerrijke dag teneinde. Dank u Willy!

Monique Van Camp

Onze Website
http://www.kvoolimburg.be/

Geert heeft onze website in een nieuw kleedje gestoken. Dit impliceerde ook dat er een en
ander verandert aan de technieken en toegankelijkheid. De gebruikersnaam en het
paswoord blijven ongewijzigd.
Om deze redenen zal in de volgende nieuwsbrieven een artikeltje verschijnen met een
uitgebreide kennismaking en gebruiksprocedures, voornamelijk voor minder
computerbegaafden zoals ikzelf.
De redactie

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.
De meeste onder ons hebben een Id. kaart van officier op rust gekregen via KVOO.
Hoe kan een op rust gestelde officier bewijzen dat hij diende bij de gewapende machten? Door het(nieuwe
bankkaartachtige) attest van hoedanigheid te tonen. Een groot voordeel tegenover de papieren versie van
vroeger is het feit dat het huidige attest in de Engelse taal is opgesteld en ook veel steviger.
Je kunt ze vragen…
Gewoon, een korte brief schrijven (per brief, niet telefonisch, niet per mail):
Aan de Heer Directeur DG HRA-E/N
Bruynstraat 1 – 1120 Neder-Over-Heembeek
met de vraag van een nieuwe “Attest van hoedanigheid”
Met de gegevens…
Naam:
Voornaam:
Adres:
Graad:
Stamnummer:
Laatste eenheid:
Nationaal registernummer:
Telefoon:
E-mailadres:
Indien je uw stamnummer niet meer herinnert(kan met de beste onder ons gebeuren) telefoneert eventjes
naar nummer 02 264 6332 ( Kwartier Koningin Astrid)
Een paar weken wachten (ik heb het 08 februari gevraagd en ontvangen op 24) en… je ontvangt z’n
kaart:

Vele groeten.
Jean Reinquin en J.P. Dechesne.

Van: jean-louis mehren [mailto:mehren.jl.1971@gmail.com]
Verzonden: donderdag 18 februari 2016 15:38
Onderwerp: IB, elektronische versie - BI, version électronique

Bonjour - Goede dag,
De IB pagina op onze website ((http://kvoosror.fr.fo/Menu/index.php?page=40) wordt voortaan
door een passwoord beveiligd, zodat enkel de leden er toegang krijgen: kvoosror.
Beste groeten - Meilleures salutations,
Jean-Louis, secretaris-generaal KVOO Nat

Koolmeesjes
We hebben in onze tuin twee nestkastjes opgehangen, nauwelijks op een paar meter van
mekaar, het ene ziet er uit als een werkmanswoning, het andere is een luxe bungalow.
Deze nestkastjes zijn bedoeld om in de zomer de koolmezen op een fatsoenlijke manier een
nest te laten bouwen en voor nakomelingen te zorgen, uiteraard!
Om het een beetje begrijpelijker en de situatie duidelijker te maken voor de leek voegen we
hierbij een foto van de kastjes en hun omgeving.
Alleen voor koolmezen ? Alhoewel pimpelmezen uiteraard ook welkom zijn !
Koolmezen, pimpelmezen ? kan het wat duidelijker alstublieft ?
Ja, het eenvoudigste is ook van beiden een fotootje bij te voegen, zo zien we wel !

Et voilà, de huisjes en de vogeltjes. Ok ?

koolmeesje

pimpelmeesje

Mezen zijn over het algemeen zeer zenuwachtig van aard, op het stressy af. Ze kunnen nooit
eens rustig samen op een takje zitten keuvelen, nee ze zijn altijd druk doende: is het niet om een
woonst te kiezen voor het gezinnetje, dan is het ook wel eens om een ferme ruzie te beslechten
met een aanbidder van de geliefde. Dan gaat het er hevig aan toe ... een gevecht in regel, tot er
een afdruipt omdat ie het niet kan halen. Bij het wegvliegen hoor ik hem nog roepen: "Wacht
maar, mijn beurt komt ook nog wel, als ik groot en sterk zal wezen !"
Moet er nog uitleg ? Dit was dus duidelijk een beginneling, die het nog moet waarmaken.
Die woonst kiezen, dat vergt toch wel even een woordje uitleg. Vorige week, wat een toeval dat
ik juist van uit de living het toneeltje waarnam, zaten twee koolmeesjes, een discussie op te
zetten over hun bevindingen.
Het ene op het bordes van de arbeiderswoning:
" Wat een ruimte hierbinnen zeg, hier kan je gerust een kroostrijk gezin in groot brengen !"
en het andere op het instapje van de luxe villa:
"Ge moet hier eens komen zien, zo'n afwerking en gezellig, hé. Zie ik daar in de hoek niet een
geïnstalleerde keuken, met alles er op en er aan ?
"Maar zie ik daar in de hoek toch wel een gezellige cosy-corner zeker !"
Enfin, na lang gediscussieer en het afwegen van voor- en nadelen, vinden beiden dat ze lang
genoeg mekaar hebben afgesnoefd.
"Ge zou verdorie denken dat ge mensen bezig hoort" zegt de ene en antwoordt de andere:
"En dat willen we zeker niet. Willen we samen eens lekker op jacht gaan ?
En arm in arm, heu...sorry, vleugel aan vleugel vliegen ze naar de struiken in de buurt op zoek
naar smakelijke bladluizen en andere... WJS.

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
Aug : KVOO Tornooi boogschieten
September : Bree: LAG en Noliko
03 TOT 07 Okt : MEERDAAGSE REIS Moezelstreek
22 Nov: Korpsmaal Villa Astrid
Dec: : KVOO Tornooi bowling Diepenbeek
Voorstellen 2017: contacteer Willy

DEFENSIEHUIS LIMBURG
MILITAIR
PROVINCIECOMMANDO
Guffenslaan 26
3500 Hasselt

U.V.

