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Oef ’t is weer lente. Nog wat sporadische nachtvorst
waar zelfs de fruit- en tuinboeren niet van wakker
hoeven te liggen, over dag regelmatig een deugddoende
zon, de nodige regen, maar laat die als het even kan
hoofdzakelijk ‘s nachts van de partij zijn…zo dat is waar
wij allen ongetwijfeld op rekenen in de lente.
Ongetwijfeld zijn jullie weer druk in de weer om de
jaarlijks weerkerende lente opkuis en schoonmaak
activiteiten te plannen en, vanzelfsprekend, ook uit te
voeren.
Hopelijk hebben jullie, in jullie lente-ijver niet vergeten
de nodige “vrije” dagen voor te behouden voor de
activiteiten van KVOO. Over het hoofd gezien….dat kan
en zal toch niet waar zijn …. Toch wel….dan hebben
jullie vanzelfsprekend al wat gemist….maar, niet te lang
getreurd, er is ook nog meer op komst.
Neem vlug het huidige en vorige Nieuws Bulletin door
en schrijf jullie als de bliksem in voor de bezoeken aan
de paardenkliniek en of de tentoonstelling over weer
een ander aspect van Wereldoorlog I in de Achelse kluis.
(een leuk toetje…. ze hebben daar heel goede trappist in
…. 33 formaat…)
De beste beloning voor de organisatoren van deze en de
andere activiteiten is en blijft jullie talrijke deelname.
Rita en ik rekenen er dan ook op jullie talrijk te
begroeten op een of meerdere van onze komende
uitstappen!

Tot weldra,
Benny Croes

Verslag vergadering KVOO-Limburg
van 121000Mar 2018

Bestuursvergadering 08 januari 2018
1.Aanwezigheden: Michel Thielens en Geert Stevens zijn verontschuldigd
2.Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering van 08 Jan 2018
3.Inkomende post per briefwisseling: overlijdensbericht Jules Neven
4.Kasverslag: Leon doet transferts van Rekordbank naar Argenta, de enige bank waarmee we vanaf 01 april
2018 nog zullen werken. Hij laat ook voorgedrukte overschrijvingsformulieren maken door Argenta.
5.Ziekenboeg: de toestand van Jaak De Simpelaere is stabiel maar nog altijd zorgwekkend. Willy volgt de
situatie op.
6.Bespreking voorbije activiteiten
a. nieuwjaarbanket: 81 deelnemers, zeer verzorgd en smakelijk koud buffet
b. algemene vergadering: 38 deelnemers. Het niveau van de voordracht door Willy Claes was zoals
verwacht voortreffelijk
7. Geplande activiteiten:
a.22 maart: bezoek ZOL ( ziekenhuis Oost-Limburg te Genk ) en wokavond
b.19 april: bezoek paardenkliniek Equitom te Lummen
c. 17 mei: Hamont-Achel: het dagelijkse leven tijdens WO I
8.Nieuws van KVOO-nationaal: om diverse redenen nemen een paar nationale bestuursleden ontslag en
zullen moeten vervangen worden. Er is een nieuwe uitgever van het informatiebulletin ( IB ) en binnenkort
worden dassen (plastrons ) van KVOO te koop aangeboden
9.Redaktioneel nieuws: deadline artikels volgende nieuwsbrief: 15 maart
10.Website nieuws: nihil
11. Jaarkalender 2018-2019: Willy heeft een voorontwerp van het programma van de nationale dag in
Bastogne. Coördinatie met andere kringen moet nog gebeuren, een tweedaagse reis zal waarschijnlijk niet
op veel bijval kunnen rekenen en we vragen ons af of het nationaal bestuur de autobus nog zal betalen. Hij
gaat ook naar een info-sessie in verband met een mogelijke meerdaagse reis naar Dubai in 2019
12.Varia/rondgang.
a. De secretaris deelt mee dat 51 leden hun lidgeld van 2018 nog niet betaald hebben. Dit is één op drie
leden en we zijn al 12 maart ! Er zal een rappel per brief gestuurd worden met voorgedrukte
overschrijvingsformulieren.
b. Willy herhaalt nog eens dat hij vanaf 2019 minder actief zal zijn en dat hij erop rekent dat de leden ook
reizen en uitstappen zullen voorstellen en organiseren.
13. Volgende vergadering: 07 mei 2018
Lambert Swennen, secretaris.
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Ging van ons heen

Albert Germain Vaneetvelde
Kolonel b.d.
Ere-Provincie commandant Limburg
Officier in de Leopoldsorde
Lid van KVOO
Lid van NSB
weduwnaar van Yolande THIERIE (†2009 )
Geboren te Sint-Truiden op 16 november 1920 en
overleden te Velm op 21 februari 2018
De plechtige uitvaartliturgie en bijzetting op de
begraafplaats van Gingelom vonden plaats op
woensdag 28 februari.

Met grote droefenis namen wij afscheid van
De heer Jules NEVEN
Kapitein - Commandant o.r.
Officier in de Kroonorde.
Lid en Ere-bestuurslid KVOO Limburg
Ere-penningmeester KVOO Nationaal
echtgenoot van wijlen Alice Vandersmissen ( † 1995 )
Geboren te Wellen op 16 november 1932 en er overleden in het
WZC De Bloken op 27 februari 2018, gesterkt door het Sacrament van
de zieken.
Samen met vele leden namen we afscheid van Jules tijdens de plechtige
uitvaartliturgie in de parochiekerk van Sint-Jan de Doper te Wellen op
maandag 5 maart 2018, gevolgd door de bijzetting in de familiegrafkelder.

Jules we zullen je wijze raad nog vaak missen. Bedankt voor alles.
Namens onze kring bieden wij de families onze innige deelneming aan.
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Uitnodigingen

Het dagelijkse leven en smokkel tijdens de Eerste Wereldoorlog

Donderdag 17 mei 2018 – Achelse Kluis
Adres: De Kluis 1 - 3930 HAMONT-ACHEL (GPS: Kluizerdijk)
De Duitse bezetting en bitterkoude winters maakten het dagelijkse leven van de gewone man
tijdens de Groote Oorlog niet gemakkelijk. Het voedsel werd gerantsoeneerd, maar kinderen
kregen gratis soep. Een alternatief was smokkelen, een lucratieve bezigheid aan onze grens.
De bezetter eiste steeds meer van de plaatselijke bevolking.
Grote delen van de oogst, zoals aardappelen, rogge en stro
werden opgeëist. De gewone burger en de boer op het
platteland wisten zich amper uit de slag te trekken in deze
moeilijke omstandigheden.
Hier aan de grens vluchtten burgers om talloze redenen naar
Nederland. Anderen werden opgeëist voor de oorlogsindustrie
in Duitsland. Krijgsgevangen en opstandelingen werden
opgesloten in Duitsland; gevluchte militairen geïnterneerd in
Nederland.
Wie meer wil weten over het dagelijkse leven tijdens de Groote
Oorlog nodigen we graag uit op de 4de expositie aan de
Achelse Kluis.

Programma:
14:00u Ontvangst met koffie en vlaai – Cafetaria Achelse Kluis
15:00u Rondleiding tentoonstelling “Dagelijkse leven en smokkel tijdens WO-1”
17:00u Maaltijd: soep en warm buffet in restaurant De Kluizenaar (Drank Excl.)
Deelname in de onkosten: € 26 per persoon
Opgelet: Aantal deelnemers beperkt tot 25 personen !!
Inschrijven :
Uiterlijk 11 mei € 26 pp op Rek KVOO BE17 9731 8482 2521 vermelding “Achel“
Projectbeheer: Geert Stevens
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Toch nog een laatste oproep ondanks vorige beloftes.
Namens het bestuur en onze penningmeester wil ik vragen het lidgeld voor 2018
tijdig te vereffenen en ook het correcte bedrag te storten ( € 27.00 of € 19.00 ).

KVOO Limburg

"Vanaf 01 januari 2018 beschikt KVOO LIMBURG
over een nieuw rekeningnummer bij Argenta”

BE 17 9731 8482 2521
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BIC: ARSPBE22

ALGEMENE VERGADERING

20 FEB 2018 IN ELYSEE TE GENK
0nze voorzitter heet iedereen welkom en overloopt de agenda van de vergadering. Hij bedankt
iedereen van het bestuur voor zijn input in de agenda.
1. De secretaris geeft een overzicht van de activiteiten van 2017 met de deelnamecijfers. De vier
klassiekers: nieuwjaarsreceptie, algemene vergadering, braai en korpsbanket scoren altijd goed, de
bezoeken aan politiezone Carma en de AWACS-basis in Geilenkirchen haalden meer dan 30
deelnemers. Andere organisaties haalden het cijfer 30 niet. Het bestuur verlangt niet dat er telkens
massale belangstelling is maar tracht naar de toekomst toch lessen te trekken wat betreft het soort
activiteiten door de leden gewenst wordt.
2.Info secretaris:
a. één derde van de leden moet zijn lidgeld anno 2018 nog betalen! De meest voor de hand
liggende oorzaak, volgens hem, is dat de nieuwsbrief met de nodige Info weinig of misschien niet
gelezen wordt. Dat blijkt ook uit het feit dat de secretaris veel onnodige telefoons ontvangt met
vragen waarvan het antwoord in de nieuwsbrief staat.
b. aan de leden wordt gevraagd dat, wanneer ze op de hoogte zijn van een overlijden of
ernstige ziekte van een onzer leden dit zo snel mogelijk te melden zodat we op tijd de voorziene
acties kunnen uitvoeren.
c. het bestuur heeft enkele addenda toegevoegd aan het huishoudelijk reglement inzake te
nemen maatregelen bij overlijdens of ernstig zieken zie (HR Titel V artikel 18 ). Bovendien
werden de voorwaarden voor deelname van derden aan onze activiteiten meer gedetailleerd ( zie
HR Titel 6 Art 19,e) Niemand tekende bezwaar aan.
d. op 31 Dec 2016 telde KVOO-Limburg 164 leden waarvan 33 weduwen. Op 31 Dec 2017
bedroeg het ledenaantal 150 waarvan 27 weduwen. Deze daling wordt veroorzaakt door
overlijdens maar ook door immobiliteit van oudere leden die daarom afhaken.
4.Financieel verslag:
a. onze financiële beheerder legde de waarde van ons patrimonium vast op 13.646,15 euro,
een theoretische daling van 1337,89 euro. Onze inkomsten zijn dus lager dan de uitgaven.Het
dalend ledenaantal speelt zeker een rol.
b. voor 2018 wordt 22.220,00 euro uitgaven begroot, dit cijfer ligt in balans met de
verwachte inkomsten allerhande.
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5. Décharge voor bestuur en financieel beheerder:
a. André Wouters, samen met Herman Schrijvers, tijdens de algemene vergadering van
2017 aangesteld als controle-commissaris, leest het verslag voor van de boekhoudkundige controle
op 08 Jan 2018. Er werden geen tekortkomingen vastgesteld waarvoor dank aan Leon Monsieur.
b. zowel André Wouters als Herman Schrijvers verklaarden zich bereid om in januari 2019
de boekhoudkundige controle te doen van 2018.
6. Planning agenda 2018: Willy Verghote overloopt de agenda van 2018 met beeldmateriaal. Details
worden verspreid via onze nieuwsbrief.
7. Aantal deelnemers: eerlijk gezegd hadden we wat meer deelnemers verwacht dan 38 gezien onze
gerenommeerd gastspreker.

pauze met koffie, thee, broodjes
Voordracht door Minister van staat Willy Claes over de geo-strategische situatie in de wereld.
Als er al een sterveling zou bestaan die Willy Claes, minister van Staat en ex-NAVO SecretarisGeneraal, niet kent dan wordt dat opgelost door onze Willy Verghote die de spreker uitvoerig
introduceert. (zie ook NB Jan-Feb 2018 p 7 ).
Na WO II ontstaat er een gewapende vrede die belichaamd wordt door een atomisch evenwicht
tussen Oost en West. Na de val van de Berlijnse muur in 1989 valt het Oostblok (Pact van
Warschau en de Sovjet-Unie) uiteen en wil men een nieuwe internationale orde scheppen die voor
vrede moet zorgen en de rijkdom van de wereld herverdeelt. Oorlogen alom zoals in de Balkan,
ex-Joegoslavië, Afrika hypothekeren deze doelstellingen. Het grote keerpunt komt er na 11 Sep
2001 met de aanslagen per vliegtuig in de USA op zeer symbolische doelen: de Twin Towers, het
Pentagon en bijna Het Witte Huis. De Amerikanen zijn op hun ziel getrapt en behouden zich het
recht voor preventieve acties te ondernemen zonder hun bondgenoten te raadplegen met
interventies zoals in Irak, acties tegen Al Qaida, Taliban en IS. Dichter in de tijd zegt de nieuwe
Amerikaanse president Trump allerhande gemaakte akkoorden op zoals het klimaatverdrag, het
handelsverdrag met Aziatische landen, noemt sommige landen "shit holes" , ontslaat aan de
lopende band medewerkers op het Witte Huis, pookt de slechte betrekkingen tussen Noord- en
Zuid Korea nog op en voert een protectionistische economische politiek. Zijn gedrag is
onvoorspelbaar en voor een president van dat niveau onbegrijpelijk. Hij slaat een wonde in het
Atlantisch bondgenootschap en toont zich agressief tegen leden die verzuimen hun bijdragen
correct te betalen.
In het conflict tussen Israël en de Palestijnen erkent de PLO Amerika niet meer als tussenpersoon
na de erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël door de VS. Het nabije Oosten is een
kluwen van betrokken partijen zoals Syrië, Rusland, Koerden, Turkije. Meer algemeen moeten we
onderscheid maken tussen Sjiieten met Iran en de Soennieten met Saudi-Arabië. Er bestaat een
eeuwigdurende vete tussen deze twee blokken die nooit zal opgelost raken. Rusland krijgt steeds
meer grip in de regio met basissen in Syrië en door gebruik te maken van basissen in Egypte. De
VS ? Zij laten begaan.

pag. 7

Tijdens zijn mandaat als NAVO-Secretarisgeneraal voorspelde Willy Claes dat de toekomstige
gemeenschappelijke vijand de Islam zou zijn, nu voorspelt hij dat China de leidende rol in de
wereld zal overnemen van de USA en dat zien we op alle terreinen: economisch o.a. door het
reactiveren van de "Zijderoute", militair door hun potentieel te moderniseren met gesofistikeerd
materieel en wetenschappelijk door missies te plannen naar de maan en Mars. Andere landen in
het verre Oosten zoals Indië zijn bezig Frankrijk en Engeland te overvleugelen op economisch
vlak. China heeft een nieuwe Wereldbank opgericht met als leden Engeland, Frankrijk en
Duitsland....
In Rusland is Poetin bezig zijn land een nieuwe status van wereldmacht te geven, zijn
droom is de Sovjet-Unie te herstellen. Daarvoor heeft hij drukkingsmiddelen uitgewerkt door
bijvoorbeeld leverancier te worden van energie aan het Westen, één derde van onze
energievoorziening komt uit Rusland. Poetin zoekt overal militaire steunpunten en tast regelmatig
onze grenzen af om onze reactiesnelheid te testen. Hij steunt de Europese rechtse partijen en
beïnvloedt de Amerikaanse verkiezingen.
Europa tenslotte is het zwakke broertje: de buitenlandse politiek scoort maar povertjes, de
aangesloten landen vinden geen gemeenschappelijke standpunten en de Brexit kondigt misschien
nog andere exits aan. Hoog tijd dat Frankrijk en Duitsland initiatief nemen voor nieuwe
stimulansen.
Dit zeer gewaardeerde exposé wordt afgesloten met een glaasje bubbels.
Lambert Swennen, secretaris
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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.

Van ons lid Beeckaert Maurits mocht ik volgende mail ontvangen:
Onderwerp:“Au revoir la-haut”
Ter attentie van Thielens Michel.
Er is een vervolg op de roman in onderwerp vermeld .
"Couleurs de l'incendie " van Pierre Lemaitre , verschenen in jan 2018 .
Uitgeverij =Albin Michel ISBN Nr 2226392122 .
Misschien iets voor de volgende NB.
Groetjes

Onderwerp: NUTTIGE TIPS ??? de extra batterij werkt perfect en geeft 50 % extra zonder
problemen
MOBIELE TELEFOONS e.a..
Zeer nuttige INFO welke U TOT OP HEDEN misschien NIET WIST.
(Of misschien wél wist maar nog niet toegepast heeft…!)
Drie dingen die je waarschijnlijk niet weet! Print deze mail of sla hem ergens op,
zodat je hem altijd kan raadplegen.
EERSTE noodgeval: Het alarmnummer voor alle mobiele telefoons is wereldwijd 112.
Als je merkt dat je uit het dekkingsgebied van je provider bent dan zoekt de telefoon
automatisch net zo lang tot er een verbinding te maken is bij welke provider dan ook.
Dit werkt op alle telefoons over de hele wereld en is gratis. Het is het equivalent van 999.

TWEEDE noodgeval: Verborgen Batterij Power.
Batterij leeg? U kunt nergens opladen? Activeer dan uw reserve energie.
Toets * 3370 # (denk aan de asterisk).
Uw telefoon start opnieuw op en de batterij geeft aan dat hij nog 50% energie heeft.
Deze reserve wordt gewoon weer opgeladen als u de telefoon weer aansluit op het elektriciteitsnet.
Dit geheim wordt bij de kleine lettertjes in de meeste telefoonhandleidingen vermeld. Maar bijna
niemand leest dit.
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DERDE noodgeval.
Hoe kan ik mijn gestolen telefoon uitschakelen en voor eeuwig blokkeren, zodat een dief er niets aan
heeft.?
U belt uw provider en geeft de zogenaamde Digit Code op. Zij maken de telefoon dan dood.
Hij is dan niet meer te gebruiken, ook niet met nieuwe sim's of technische ingrepen.
De meeste mensen weten niet eens dat zij een Digit Code hebben, laat staan dat zij deze hebben
genoteerd.
Dus... zoek uw Digit Code op als volgt:
Toets: * # 0 6 #
Vergeet het sterretje niet voor de # 06 #

De 15-cijferige Digit Code verschijnt op het scherm. Dit nummer is uniek. Schrijf de code op en
bewaar hem op een veilige plek. Als uw telefoon ooit gestolen wordt, dan kunt u bellen met uw
serviceprovider en geef deze code. Zij zullen dan in staat zijn om uw handset te blokkeren zodat
zelfs als de dief de SIM-kaart verandert wordt uw telefoon totaal nutteloos.
Als we dat allemaal doen, zal het dievengilde stoppen met het stelen van mobiele telefoons.
Dit geheim is ook in de kleine lettertjes van de meeste mobiele telefoonhandleidingen te lezen.
Stuur deze informatie door naar zoveel mogelijk mensen!
Zo kunnen wij met elkaar de criminaliteit een beetje terugdringen!

Volgende mail (Je ziet Lambert dat ik stilletjes aan even beroemd word als jij)

Michel
Eventueel " mop van de maand " voor ons NB
grtjs
--------------------------------------------------------------------OPRECHTHEID IS BELANGRIJK IN EEN RELATIE

Kamiel vertrekt ’s morgens vroeg naar zijn werk en neemt met een zoen afscheid van zijn vrouw.
Onderweg stopt hij voor een koffie met croissant, ziet naar de dienster en in gedachte meent hij:
“Moest mijn vrouw zo’n borsten hebben.”
’s Middags gaat hij naar een bistro om iets te eten en aanschouwt de dienster met de gedachte:
“Moest mijn vrouw zo’n benen hebben.”
Voor hij ’s avonds naar huis rijdt stopt hij om iets te drinken en zijn mails te controleren.
Weer kijkt hij naar de dienster, waarbij hij denkt:
“Moest mijn vrouw zo’n poepke hebben.”
Bij zijn thuiskomst vraag zijn vrouw: “En, hoe was uw dag vandaag?”
Zijn eerlijk antwoord luidde:
“ Marie, ‘k heb heel de dag aan u gedacht…”
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