
                                         Woordje van de voorzitter 

      De winter zit erop. Wij hebben talrijk, en tijdig,   
                                                                             ons lidgeld voor 2017 gestort tot jolijt van onze  
                                                                             schatbewaarder. Natuurlijk zijn er de klassieke  
                                                                             achterblijvers. Beste gepatenteerde vergeters,  
                                                                             doe snel de storting en  verlos ons zo uit ons  
                                                                             lijden. Wij hebben er alle begrip voor dat jullie  
                                                                             graag herinneringsbrieven krijgen van onze  
                                                                             secretaris, maar ik kan jullie verzekeren, de  
                                                                             opstelling en versturing van deze brieven werkt  
                                                                             behoorlijk negatief op het gestel van onze  
                                                                             schrijver Lambert en dat moeten wij,  
                                                                             bestuursleden, met zijn allen, jaarlijks in deze 
tijd van ’t jaar ontgelden. Vandaar mijn bede betaal tijdig jullie lidgeld. Wens je toch een 
briefje van Lambert te ontvangen? Laat het me weten. Ik zorg ervoor  
dat je een gepersonaliseerd exemplaar krijgt. 
 
Hoog tijd om na onze, eens te meer, geslaagde winteractiviteiten, met  
dank aan jullie allen, vooruit te blikken naar de komende activiteiten.  
Op 20 april zijn we te gast in de Achelse kluis, voor een terugblik op de  
spionage activiteiten tijdens de Eerste Wereldoorlog. Met een aantal 
gepensioneerde Rijkwachtofficieren in het bestuur kon een bezoek aan  
een politiezone natuurlijk niet uitblijven. De politiezone Genk opent dan  
ook zijn deuren voor ons op 19 mei. Tot slot van de voorjaarsperiode  
bezoeken we op 22 juni het Federaal en nadien het Vlaams parlement. 
Vanzelfsprekend zijn, bij elk van deze gelegenheden, naar goede traditie, 
de culinaire verwenning en de gezelligheid verzekerd.  
Meer over deze en de andere activiteiten vinden jullie verder in dit en de 
volgende Nieuws Bulletins. Vergeet niet tijdig in te schrijven voor de  
activiteiten! 
              Tot weldra,                      
    Benny Croes 
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Secretariaat: Lambert SWENNEN, Poststraat 17, 3960 BREE, Tf: 089/86 74 28, GSM: 0498/61 13 46 



    

 

A. Vaste agendapunten 

1.Aanwezigheden:  iedereen is aanwezig. 

2.Het verslag van vorige vergadering van 09 jan 2017 wordt goedgekeurd. 

3.Inkomende post: de nieuwe ProvComd is Kol v/h Vlw Danny Bijnens huidig korpsoverste 
                                    K T S Saffraenberg. 

4.Kastoestand: er gebeurden enkel de normale transacties: lidgelden, inschrijvingen..... 

5.Ziekenboeg: geen meldingen van ernstige medische toestanden. 
    Er wordt wel opnieuw benadrukt dat er een gebrek aan sociale Info vanwege de     
                           leden naar het bestuur toe is, wat ons door vele leden verweten wordt. 

6.Evaluatie laatste  activiteiten: 
 25 jan 2017: nieuwjaarsbanket. Quotering: zeer geslaagd. 
 07 feb 2017: algemene vergadering. Behalve de spijtige verwisseling van de powerpoint met  
                                   die van 2016 blikken we terug op een hoogstaande vergadering zowel qua  
                                   belangstelling als qua niveau van de uitgenodigde spreker: Prof Bruggeman 

7.Geplande activiteiten: 
 a. 16 mar 2017: bezoek aan AWACS te Geilenkirchen, voorlopig 26 deelnemers. 

 b. 20 apr 2017: Hamont-Achel: spionage tijdens WO I 

 c.19 mei 2017: bezoek aan de politiezone Genk. 

 d. 22 jun 2017: bezoek aan Federaal en Vlaams Parlement. 

 e. op 15 oct 2017 organiseert Namen de nationale dag KVOO/SROR. 

 f. op 29 sep 2018 organiseert Luxemburg de nationale dag in Bastogne. 

8. Nieuws van KVOO-nationaal:  
  op de volgende Algemene Vergadering zal de pas op rust gestelde  
  Generaal Van den Put voorgesteld worden als ere-voorzitter. 

9.Redactioneel nieuws:  
  deadline artikels voor volgende nieuwsbrief:13 maart.  
  Michel herinnert iedereen aan zijn aandeel in de artikels.  
  De secretaris wordt gevraagd een artikel te schrijven over de tamtam-procedure.  
  We zullen leden die over geen internet beschikken vragen zelf een kandidaat voor te   
  stellen van wie zij telefonische berichten wensen te ontvangen en welke informatie   
  ze wel/niet willen krijgen. 

10. Nieuws van de website: nihil. 

  

Verslag Bestuursvergadering  Maandag 06 Mar   2017 
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Mevrouw Suzanne VanLeemputten, echtgenote van Cdt b.d.  Raymond Moons, 
 en reeds vele jaren lid van onze vereniging. 
Suzanne werd geboren te Leuven op 20 april 1933 en is overleden op 29 november na een 
aanslepende ziekte. 
De asverspreiding heeft op 10 december in familiekring plaatsgevonden op de 
begraafplaats van Heppen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
       B. Variabele agendapunten 
 a. situatie lidgelden: de secretaris  stuurt 20 leden die nog geen lidgeld betaald  
     hebben een rappel. 
 b. de secretaris stuurt, voor zover noodzakelijk, inkomende berichten door naar de  
        leden. Het is niet de bedoeling onze leden te overladen met niet relevante mails. 

 c. vrienden van leden en sympathiserende personen kunnen uitzonderlijk deelnemen    
     aan sommige activiteiten onder de volgende voorwaarden/beperkingen: 
  - geldt niet voor nieuwjaarsbanket, algemene vergadering, braai  
     en korpsmaaltijd 
  - enkel voor activiteiten met de bus-betalen toeslag van 5,00 euro 

  -maximum één koppel per lid 

  -maximum tweemaal per jaar 

  -nemen deel op eigen verantwoordelijkheid. 

              Opm:   deze wijziging vereist een aanpassing van ons Huishoudelijk Reglement en  

              zal voorgelegd worden aan de Algemene Vergadering van 2018. 

 d. leden die het IB (Nationaal)nog schriftelijk ontvangen zullen een brief krijgen  

               van KVOO-nationaal om hen te vragen of ze de papieren versie nog verder wensen  

               te ontvangen. 

 e. in de toekomst zal de presentatie van de algemene vergadering op voorhand 

                gecheckt worden en de taken nauwkeuriger verdeeld 

 f. de secretaris meldt nogmaals dat verschillende leden onze nieuwsbrief niet of amper            
                lezen. Nadien volgen dan wel mails en telefoons om uitleg te vragen over items die in  
                de NB waren opgenomen. 

            g. wegens een rugoperatie op 30 maart zal de secretaris minimum enkele dagen out of  
                onbeschikbaar zijn. Wij wensen hem alvast veel sterkte. 

 h. volgende vergadering:  26 juni 2017 

                                                                        Lambert Swennen, secretaris 

 



 

                       Redactioneel  
 

Maart en aan de jonge perelaar in onze gemeenschappelijke tuin zie ik reeds de 
eerste blaadjes komen gluren. Mijn vrouwtje heeft aangedrongen om het terras een fikse 
poetsbeurt te geven en de BBQ voor te bereiden op een spoedige ingebruikname. Nochtans 
trekken geregeld de hemelsluizen open en doen we nog behaaglijk een pullovertje aan 
tegen de koude windstoten! De weermannen met al hun weerspreuken ( en hun 30-jaar 
ervaring) temperen evenzeer mijn enthousiasme. En toch heeft mijn vrouwtje gelijk. Beter 
met een positieve ingesteldheid de toekomst tegemoet kijken en zorgen dat je van alle 
mogelijkheden kunt genieten, dan achteraf te moeten zeggen: “Shit, nu hadden we een 
gezellige BBQ kunnen doen met de familie.” 
   Zo ook met onze vereniging. Willy heeft gemeld dat hij het wat kalmer aan wil 
doen. Hij vraagt aan de leden om zelf enkele initiatieven voor 2018 te willen uitwerken. 
Toon jullie interesse aan het hard werkende bestuur dat jullie de toekomst met een 
positieve ingesteldheid tegemoet zien en jullie NIET een  vereniging van oudere passieve 
officieren zijn maar met een dynamische geest voor je omgeving en de wereld. 

Hasta la vista, 
    Michel 

 

"Tam-Tam" procedure KVOO-Limburg  

 

Ons huidig tam-tam-systeem om berichten door  te geven aan leden die geen e-mail hebben 
blijkt niet goed te functioneren. Sommige leden klagen dat ze weinig of geen berichten 
ontvangen zodat we ons genoodzaakt voelen het systeem te optimaliseren of te wijzigen. 

Aan diegenen die hun huidige situatie willen veranderen vragen we een naam voor te 
stellen aan de secretaris van een medelid, titularis van internet, van wie hij/zij graag 
berichten willen ontvangen per telefoon: een goede kennis, vriend, wapenbroeder, 
stadsgenoot..... 
Het verdient aanbeveling met deze persoon af te spreken welk soort berichten hij/zij wil 
doorgeven.  
Nog beter zou zijn dat jullie mij een e-mailadres doorgeven van een familielid . 

Veertien dagen na publicatie van deze aankondiging in de  nieuwsbrief zal ik dus een 
nieuwe tam-tamlijst opstellen; wie dan niet gereageerd heeft valt terug in het oude systeem. 
Zoals gewoonlijk verwacht ik er mij wel aan dat sommige leden na verloop van tijd weer 
uit de lucht komen vallen omdat ze dit artikel niet gelezen hebben. 

                     Lambert Swennen, secretaris. 



 

               

                                                                            GENK 

            Politiezone Midlim     

           Vrijdag 19 mei 2017                                                               

 
Programma 
09u45 Samenkomst  parking  Limburghal,  Jaarbeurslaan.  De politie  regelt  een  voorbehouden  vak KVOO .                                                                                                                                
We wandelen  (6 min)  naar het hoofdcommissariaat  , Europalaan    
10u00 Ontvangst  in de kroonzaal  met koffie  en frisdranken    
10u10  Willy  Verghote  : historiek  over de aanloop  naar de politiehervorming  tot 2002  
10u20 Hoofdcommissaris  Frank Mulleners  over het politielandschap  sinds  2002   
10u40 Kort bezoek aan de gerenoveerde  verdiepingen                                                                  
10u50 Enkele  nieuwe  voertuigen  bezichtigen  in de garage  o.a. quads , nieuwe   Volvo’s,  etc      
11u15 Terug  naar de parking  van de Limburghal  voor Demo hondenbrigade  en drone   
12u00 Einde-  Verplaatsing  naar Elysée  voor de  lunch  : 
                                                                  Apero 
                                                                           Dagsoep   
                                       Varkensgebraad  met warme   groentenmengeling  en kroketjes   
                                                                      Dame blanche    
14u30  Aanvang  van  de conferentie    

                                           Lezing  Majoor Erik de Soir 

                                                        

 “ De anatomie van overlevingsgedrag  in tijden van angst en terreur     “  

Uitnodigingen 



Tijdens zijn lezing staat Maj. Erik de Soir (*) stil bij de zware last die alle betrokken 
partijen na een crisissituatie i.c. een terreuraanslag meedragen.  
Hoe kunnen redders, ordehandhavers en slachtoffers verder met wat ze zien, voelen en 
meemaken. En wat kunnen ze in hun verwerking voor elkaar betekenen?                     
Hij illustreert zijn betoog aan de hand van unieke getuigenissen van slachtoffers, 
ordehandhavers en hulpverleners van de recente terreuraanslagen op Zaventem en  
Maalbeek.                                                                                                                 
De kracht en de vastberadenheid die de spreker uitstraalt en de manier waarop hij - 
ook tijdens deze lezing – recht op zijn doel afgaat, is tekenend voor een militair 
psycholoog die tevens zelf een ervaren brandweerman en ambulancier is.                      
Een lezing die ongetwijfeld een onuitwisbare indruk zal nalaten. 
 

-------------------------------------------------- 

(*) Majoor Erik de Soir , KMS Prom 124 AW, is  actueel verbonden aan het  
Departement Wetenschappelijk en Technologisch Onderzoek van het Koninklijk Hoger   

Instituut  voor  Defensie.  Hij    specialiseerde  hij  zich  in  de   crisispsychologie  en  de 

psychotraumatologie  en  behaalde  een doctoraat  in de  Psychologie  (Univ  Utrecht)  alsook 

een doctoraat Sociale en Militaire Wetenschappen (KMS).  
 Als brandweer- psycholoog  verleent hij vele jaren psychologische crisisopvang en 

begeleiding aan getroffenen van collectieve noodsituaties en oorlogssituaties.  

Maj.  de Soir is tevens meditatieleraar en treedt vaak op als expert in de media, geeft 

publieke lezingen voor socio-culturele verenigingen en publiceerde reeds een vijftiental 

boeken met betrekking tot zijn vakgebied.  

16u00 Einde van  de lezing- Gebubbelde  afsluiter 

Inschrijving  voor deelname 

---------------------------------  

U melden aub  verghotewilly@hotmail.com  of 089362467 , gevolgd  door betaling van             

31 Euro  op Rek BE33 961195140046  
 

Sluitingsdatum  13 mei 2017  

Weer zo een topdag  om niet te missen !!! 

Projectbeheerder : Willy Verghote  



                                                    BRUSSEL 

                            woensdag 21 juni 2017 
                                                    Het Federaal Parlement  

 

– We nemen de trein Nr   IC 1531  Hasselt- Blankenberge en nemen plaats in de voorste wagon 
                                   Hasselt :   08:29 u 
                                   St Truiden : 08:45 u 
                                   Aankomst Brussel-Centraal : 09:42 u 

- We wandelen 550 m (8 min) naar de bezoekersingang van het Federaal Parlement,  
                           Leuvense Weg,13     

– Rondleiding in het parlement met gids : 10:15 u – 12:15 u 
– We blijven ter plaats en nemen er de lunch: een uitgebreid en gevariëerd koud buffet  

                            Het Vlaams Parlement 

 

– 13:45 u : We begeven ons naar de bezoekersingang van het Vlaams Parlement , zelfde straat. 
               Een gids zal er ons rondleiden  ( +/- anderhalf uur ) .  

                  We beëindigen de rondgang met een kortstondig  bijwonen van de wekelijkse plenaire  
      zitting vanop de toeschouwers tribune.  

– 16:00 u : Einde van het dagprogramma. Vrije keuze voor navolgende tijdsbesteding in Brussel  
                en/of  terugkeer naar Limburg. 

Opgelet (!!) : Deelname strikt beperkt tot 25 personen. Valutadatum van betaling zal de tijdsorde 
bepalen  
                        
Inschrijving door betaling van  26 Euro  op Rek KVOO Limburg BE 33 9611 9514 0046. 
Uiterlijk  16 Jun 2017 (!!)   
                                                                                                              
                                                                                                               Projectbeheer:  Willy Verghote 
 

 



 
 

 

 

                              
Leopoldsburg, Villa Astrid, 25 januari, veel volk, goede sfeer, lekker eten, 

fijn keuvelen onder  vrienden die elkaar schijnbaar te weinig 
ontmoeten. 

Als medeorganisator kan je dan alleen maar wensen dat dit nog lang 
mag duren.  

                                                                                                                                                                                                                                    

    

 

             

 

 

                                     

 

 

 

 

  

Nieuwjaarsbanket 

 

 
 

 



      VERSLAG ALGEMENE VERGADERING  KVOO-LIMBURG  
                07  FEBRUARI 2017   IN "DE  ELYSEE"  TE GENK 
 

1. Welkom door de voorzitter: de voorzitter heet  iedereen welkom en dankt de 48 aanwezigen voor 
de talrijke opkomst. Ook aan de collega's  bestuursleden richt hij een woordje van dank voor hun 
inzet. 

2. Woord van de secretaris  
  a. de secretaris geeft een overzicht  van de deelnames aan de organisaties van 2016: de vier 
klassiekers ( nieuwjaarsbanket, algemene vergadering, braai en korpsbanket ) scoren goed terwijl 
bedrijfsbezoeken minder in trek waren. De overige activiteiten scoorden eerder matig. Leden die 
een organisatie op zich nemen genieten van gratis deelname. 
 b. het  ledenaantal is flink gedaald, we gaan van 177 naar 164 leden waarvan 131 officieren, 
al dan niet met partner, en 33 weduwen ( situatie op 31 dec 2016 ) .De twee voornaamste oorzaken 
zijn de met de jaren toenemende immobiliteit en het hedendaags verschijnsel dat alle verenigingen 
moeten inleveren qua ledenaantallen. De secretaris zal hierover een artikel schrijven in de volgende 
nieuwsbrief. 
 c. nu en dan zijn er strubbelingen over de "tam tam" procedure die niet altijd gevolgd wordt. 
Het systeem wordt nog eens verduidelijkt en er wordt gevraagd  belangrijke berichten  zeker door 
te geven. Leden zonder e-mail wordt gevraagd eventueel een  
e-mailadres  van een verwante op te geven. 
 d. er is een vacature in het bestuur van regionaal verantwoordelijke voor de sector zuid die 
we graag ingevuld zien. 

3. Financieel luik door onze penningmeester 
  Leon Monsieur geeft een overzicht van onze financiën.  
  Onze financiële toestand is zeer gezond. 

4. Verslag controle boekhouding. 
 André Wouters brengt verslag uit van de controle boekhouding van 09 jan 2017. Onze 
financieel verantwoordelijke Leon kon op geen enkele tekortkoming betrapt worden waarvoor 
proficiat. Bijgevolg kregen zowel Leon als het bestuur ontlasting voor de rekeningen van de 
boekhouding van 2016. 
 Er worden twee nieuwe commissarissen  gevraagd voor de controle van de boekhouding 
2017 in januari 2018. Herman Schrijvers en André Wouters zullen de controle doen en worden door 
de leden bedankt met handgeklap.  

5.Planning activiteiten 2017. 
 Willy Verghote geeft een overzicht van de geplande activiteiten en nodigt iedereen uit om 
talrijk deel te nemen. Naar het jaar 2018 toe wil hij, om persoonlijke redenen, een stap terug zetten. 
Hij zal, buiten de vier "klassiekers" plus de meerdaagse reis  nog drie activiteiten organizeren. Het 
bestuur zou ook twee aktiviteiten extra doen. Aan de leden werd gevraagd zelf met twee 
initiatieven te komen om zo een volledig programma te hebben in 2018. De leden mogen de andere 
vier maanden zelf initiatieven nemen. Een overzicht van het jaarprogramma is terug te vinden in 
onze nieuwsbrief. 

"  pauze  met belegde  broodjes" 



  

Onze voorzitter overhandigde de eminente spreker een enveloppe met een "vrijwillige geste" 
vanwege KVOO-Limburg. van onze kring als aandenken.  
De professor zal dit bedrag schenken aan een goed werk in Senegal waar zijn dochter arts is. 
Tenslotte overhandigde onze voorzitter hem nog de wimpel van onze kring. 

De vergadering werd afgesloten met een glaasje bubbels. 
Dank aan alle bestuursleden en vooral Willy voor deze geslaagde namiddag. 

Lambert Swennen, secretaris. 

 

Een voorproefje voor een volgende uitstap! 
Dame en fiets niet inbegrepen, wij doen het rustig aan!!!! 

 

 

  

 
Na de versterking van de inwendige mens kondigt Willy 
Verghote onze gastspreker aan: Prof Dr Willy Bruggeman die 
het zal hebben over de terrorisme, islammisering en de 
terroristische aanslagen in Parijs en Brussel begin 2016. Het is 
geen sinecure om alle organisaties op te sommen waarin Willy 
zitting heeft, we mogen hem als een autoriteit inzake 
terrorismebestrijding beschouwen.  
De aanslagen in Parijs en Brussel hebben heel wat beroering 
verwekt en waren de aanzet van een verhoogde onveiligheid 
in West-Europa. Willy Bruggeman overloopt de 
gebeurtenissen en de daaruit voortvloeiende maatregelen op 
de verschillende niveaus.  



 
 

   
 
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. 

  
Dalen van ledenaantallen van verenigingen 

Het is een hedendaags verschijnsel dat alle verenigingen hun ledenaantallen zien dalen en met 
KVOO-Limburg is dit niet anders: de oudere generatie valt weg en de pas gepensioneerde officieren  
willen ons niet kennen. Tot voor enkele jaren kreeg ik van MVL om de drie maanden een lijst van op 
rust gestelde officieren en ik schreef die telkens een brief om KVOO te leren kennen en met de vraag 
lid te willen worden. Eén officier heeft toen gereageerd en al de rest vertoonde geen enkele reactie. 
 In mijn zoektocht naar oorzaken kwam ik tot volgende vaststellingen: 
 -tegenwoordig gaan de meeste echtparen samen werken en zijn ze beperkter in  
              hun tijdsbestek. De ouders/grootouders worden massaal ingezet om de    
              kleinkinderen overal naartoe te brengen en af te halen. Babysitten neemt veel  
              tijd in beslag. 
 -de mensen zijn veel zelfstandiger dan vroeger, zij hebben een helpend handje om  
              hun vrije tijd te organiseren niet meer nodig. 
 -door de ontelbare sociale media is iedereen op elk moment van alles op de hoogte. 
 -we leven tegenwoordig meer geïsoleerd en hebben minder behoefte aan sociaal  
              contact: een praatje slaan, samen een pint drinken, vrienden bezoeken valt uit  
              de mode. 
 -33 %  van de bevolking heeft geen enkel contact met de buren. 
 -14 % gaat nooit op familiebezoek. 
 -we zijn veel mobieler en bepalen zelf onze reisdoelen. 
 -jeugdverenigingen scoren wel nog goed. Veel ouders zijn blij dat hun kinderen  
              even de deur uit zijn en opgevangen worden door hun sportclub of  vereniging. 
 -wat ons zelf betreft: het groepsgevoel dat vroeger vooral in de BSD sterk aanwezig  
              was vervaagd. De jongere officieren werken van eight to five en zien zichzelf eerder 
              als een manager, korpsgeest wordt een zeldzaam artikel. 
 -onze zustervereniging uit Nederland, de  Koninklijke Vereniging van Eervol  
             ontslagen Officieren kampt met dezelfde problemen. Ze hebben uitgerekend dat  
              hun vereniging over 25 jaar nog 3 leden zal tellen..... 

De hoofdreden, volgens mij, dat steeds minder jong gepensioneerde officieren  lid worden, is niet 
dat ze  KVOO niet kennen maar dat ze, wanneer ze zich oriënteren op het einde van hun loopbaan, 
vaststellen dat onze vereniging overwegend oudere leden telt waarmee ze zich niet willen 
associëren. 

                                                                                    Lambert Swennen, secretaris 
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