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Woordje van de voorzitter
Zomer, zomer, zomer…We kijken er allen hoopvol en verwachtend naar uit. De kinderen en studenten hebben na een
afmattend schooljaar een lange vakantie in het verschiet, de werkende mens ziet zijn groot verlof er aan komen met
een of andere korte dan wel lange reis naar een binnenlands of buitenlands vakantieoord. Hélaas voor ons KVOOrs,
geen grote vakantie of groot verlof meer, maar gelukkig kunnen onze al wat oudere knoken nog volop genieten van
de weldoende zomerzon en -warmte en …..van de niet te versmaden KVOO zomeractiviteiten.
Onze lenteactiviteiten waren, eens te meer, met dank aan de enthousiaste organisatoren en jullie talrijke en groeiende
deelname, voltreffers.
Op 21 juli staat, even traditie getrouw als de 21 juli vieringen in Brussel en overal te lande,
onze Braai kraker in Hoeve Dewaleff te Millen (Tongeren) op het programma. En een kraker
zal het ook dit jaar, ongetwijfeld, weer worden. Daar staan organisator Leon en de ploeg van
Hoeve Dewaleff borg voor. Toch is er nog een onbekende, namelijk: halen we bij de Braai
editie 2017 de 100 deelnemers? Het zou wel eens kunnen want het motto “ hoe meer zielen
hoe meer vreugde” is bij KVOO in het algemeen , meer in het bijzonder bij de Braai aan de
orde. In augustus trekken we, onder de enthousiaste leiding van Willy, voor onze jaarlijkse
meerdaagse reis naar de Lunenburgerheide. De formule is een copy van de fijne Moezelreis
van 2016 en derhalve geen onbekende. Alle ingrediënten zijn dan ook aanwezig voor een
geslaagd, al dan niet weerzien met de Noord-Duitse vlakte.
Meer over onze komende activiteiten vinden jullie verder in dit Nieuws Bulletin.
Veel lees plezier!
Bij deze wens ik jullie aandacht te vestigen op de Nationale KVOO/SROR dag die op
15 oktober in en georganiseerd wordt door de Kring Namen. Programma en meer informatie
volgen weldra, maar stip alvast deze datum aan in jullie agenda.
Tot slot wens ik jullie een geweldige zomer vol zon en KVOO en ander plezier!
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Uitnodigingen
BRAAI.
Naar jaarlijkse traditie organiseert KVOO LIMBURG op 21 juli, onze Nationale
feestdag, de jaarlijkse BRAAI.
Telkens keren we terug naar dezelfde locatie, te weten, Hoeve DEWALEFF,
Tikkelsteeg 13 te 3770 MILLEN.
Het programma is heel eenvoudig:
-18.00 hr: aperitief, bij goed weer buiten op de binnenkoer;
-18.30 hr: barbecue, telkens zeer goed verzorgd.

Kostprijs voor dit alles, ALL-IN: 37,00 €/deelnemer, inschrijven door storting op rekening
BE33 9611 9514 0046 van KVOO LIMBURG en dit uiterlijk tegen vrijdag, 14 juli 2017.
Het bestuur van KVOO LIMBURG rekent op een zeer talrijke aanwezigheid.
Het is een schitterende gelegenheid om samen met vrienden, een gezellige avond, met het
genieten van een heerlijke maaltijd, door te brengen.
Leon

NATO AIRBASE GEILENKIRCHEN
16 april 2017

De KVOO-leden en - echtgenotes verzamelden op deze warme lentedag aan de ingang
van het vliegveld Kiewit.
Op het programma staat een bezoek aan de Internationale NATO- AIRBASE
GEILENKIRCHEN.
Het is de basis van het NATO AIRBORNE EARLY WARNING & CONTROL FORCE
(NAEW&CF.)
Waarschijnlijk kent iedereen de grote toestellen met de grote radarschotel op het vliegtuig.
De chauffeur rijdt langs de E 314 tot Heerlen en bereikt Geilenkirchen langs landelijke wegen en
leuke dorpjes.
Aan de ingang wachten drie Belgische militairen en Jean Janssen ons op. Het blijkt dat er een
communicatieprobleempje is met onze aanmelding. De militaire begeleider houdt halt bij de MP'S en
regelt de zaak. Geen verdachte bezoekers in de groep!
Dan rijden we een eind door de uitgestrekte basis naar de briefingzaal en krijgen we een overzicht
van ontstaan en werking van NAEW&CF.

Ontstaan
In 1949, kort na WO II, ontstaat de idee om te werken aan een vliegend waarschuwingssysteem
omdat het radarsysteem op de grond onvoldoende blijkt.
In december 1978 keurt de NATO het plan goed maar de vliegope raties starten pas in februari 1982
met de Boeing 707-toestellen.
Organisatie
De NAEW&CF heeft het NATO E-3A component
in Geilenkirchen (D) met 16 toestellen.
Dit component is volledig operationeel in 1988.
Het engineering centre wordt ook in
Geilenkirchen geïnstalleerd.
Er zijn 4 vooruitgeschoven bases : in Trapini
Italië, Aktion Griekenland, Konya Turkije,
Oerland Noorwegen.
.

Militair personeel uit 15 NATO-landen werkt
samen in de eenheid

Taken
De NAEW&CF neemt deel aan lucht- en maritieme operaties, algemene hulpoperaties en diverse
luchtcontroles. De bemanning bestaat uit 16 personen waarvan 4 flight crew en 12 mission crew.

Operaties
De toestellen werden ingezet in 2001 na 9/11 in de VS, in de Balkan, Libië, Krim, Irak, Afghanistan
(ISAF)

Toekomst
In 2018 zullen nog 14 toestellen actief blijven.
De economische impact is dat de basis 1700 indirecte banen oplevert.
Na de uitvoerige briefing met vragen van vooral de oudgedienden van de luchtmacht, begeeft de
groep zich naar het toestel op de tarmac.
In de cockpit zien we de 4 plaatsen voor de crew, omringd door tientallen knopjes en handles.
Daarachter staan een aantal computerschermen met de nodige apparatuur opgesteld; 2 naast elkaar en
vele rijen achter elkaar. Het toestel heeft in dit gedeelte geen raampjes en de crew werkt als in een
bunker.
Drie belgische begeleiders geven uitleg over de verschillende taken uitgevoerd door de
respectievelijke specialisten.
Achteraan in het toestel zijn rust- en slaapplaatsen voorzien. De stapelbedden zijn aan de zijwand van
het vliegtuig bevestigd en bieden voldoende plaats om te ontspannen na de intensieve arbeid.

Na de klassieke groepsfoto bij het toestel nemen we dankbaar afscheid van onze vriendelijke
begeleiders. De voorzitter overhandigt hen het embleem van KVOO – Limburg.

Het personeel van Konditorei Schleypen in het gezellige stadje Geilenkirchen vergast de groep op
koffie en gebak.
De leerrijke dag sluiten we af met een Italiaans buffet in de kantine van Kiewit vliegveld.
De organistor ,Willy Verghote, kan tevreden terugblikken op een geslaagde uitstap.
Monique Van Camp

Tentoonstelling “Spionage tijdens de Eerste Wereldoorlog”

ACHELSE KLUIS
Donderdag 20 april 2017

Bezoek aan de tentoonstelling “Spionage in de Eerste Wereldoorlog
Op 20 april 2017 zakten we met 22 af naar de idyllische Achelse kluis. Neen we gingen niet
om de alom geprezen trappist te degusteren maar om de, bijna even bekende, in de abdij
gevestigde tentoonstelling over de spionage in de Eerste Wereldoorlog te bezoeken onder
de deskundige leiding van Geert, onze huisgids WO II.
Na de, voor sommige, behoorlijke trip werden we, net als de pelgrims vroeger ontvangen
met spijs en drank. Gelukkig had broeder Geert voor de gelegenheid het water en brood
laten vervangen door een stevige kop koffie met een stuk Noord Limburgse taart.
Na de versterking van de innerlijke mens transformeerde broeder Geert zich galant maar
kordaat in broeder gids.
Eerst bracht hij ons, waarschijnlijk als omgevingsgewenning naar de plaats waar ons vorig
bezoek eindigde; de doodendraad. Na een korte oriëntatie doken we de tentoonstellingszaal
binnen. Wat volgde was een aansluiting van boeiende verhalen over spionage in zijn
diverse vormen, intriges en verraad.
Na de rondleiding in de verschillende zaaltjes langs foto’s van en geschriften over de
helden en heldinnen van de spionagenetwerken, de middelen gebruikt voor het
overbrengen van de vergaarde informatie zoals o.a. de berichtstenen, de postduiven en hun
fotograferende collega’s (fototoestel op de buik van de duif), de uitgeholde pijp en
wandelstok en de dekselknop van de petroliumkruik, volgde een niet geromantiseerde film
over het leven van Mata Hari.
Hélaas haalden we het einde van de film niet want broeder Geert kreeg bericht van vader
abt dat de poorten gesloten werden en de bezoekers de abdij dienden te verlaten.
Niet getreurd, onze Geert had in “De Kluizenaar” een warm en koud 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 trippel, dessert en koffie gereserveerd.
Ruim voorbij de zevenen keerden we met zijn 23 tevreden en voldaan huiswaarts.
Bedankt Geert voor deze fijne, leerrijke en smakelijke ervaring!
BC

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.

Nationale Dag van zondag 15 Oktober 2017
NAMEN
Wegens omstandigheden is het programma als volgt aangepast :
Om organisatorische redenen is het aantal deelnemers beperkt tot 150
09 :00 – 09 :30 : Aankomst van de deelnemers aan de citadel (P voorzien voor de bussen en
persoonlijke voertijgen)
09 :45 – 10 :00 : Bloemenhulde aan het dodenmonument van de citadel
10:30 – 11:00: Mov naar de Cercle de Wallonie: ontvangst – Koffie - croissant
11 :30 – 12 :30 : Conferentie over Namur door Professor Axel Tixhon
12 :30 – 16 :00 : Aperitief et galadiner.
16 :00 – 16 :30 : koffie en versnaperingen
16 :30 einde van de activiteiten
Een bezoek van het historisch centrum van de citadel van Namen is mogelijk (te voorzien bij de
inschrijving)..
De kringen worden dringend verzocht om een vermoedelijk aantal deelnemers over te maken voor 30
juni evenals het gebruikte vervoermiddel.
PRIJS Ontvangst, academische zitting en receptie : 15€ Ontvangst, academische zitting, receptie en
galadiner : 65 €
Inschrijving Per kring : gezamenlijk door betaling op bankrekening BE75 7512 0492 3351 van
SROR NAMUR Voor de nationale leden door individuele betaling op de bankrekening van
SROR NAMUR

MICHEL,
DIT LIJKT ME EEN WEBSIDE GESCHIKT VOOR AFDRUKKEN IN HET BLAD VAN DE KVOO .

Hier ben je uren en dagen mee zoet , interessant om bij te
houden

Militair hullabaloo.be
Grt
URBAIN P.

Voorlopige planning KVOO activiteiten
2017
25 Jan : Nieuwjaarsreceptie Astrid
07 Feb : AV + Conferentie Prof Dr Bruggeman
16 Mar : Geilenkirchen AWACS

20 Apr : Hamont-Achel Tentoonstelling Spionage WO I
19 Mei : Politiezone MidLim en causerie

22 Jun : Federaal parlement
21 Jul : Braai te Millen
Aug : Meerdaagse reis Luneburgerheide

Sep: Steenfabriek en oorlogsmuseum
Okt : Binnenvaarthaven Maastricht
Nov: Korpsmaal Astrid

Dec: : KVOO Tornooi bowling Diepenbeek

DEFENSIEHUIS LIMBURG
MILITAIR
PROVINCIECOMMANDO
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3500 Hasselt
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