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De nieuwe wet op de privacy is er! De kranten vulden er hun bladzijden
mee en ook radio en TV lieten zich niet onbetuigd. Volgens deze, naar
eigen zeggen doorgaans goed ingelichte nieuwsverspreiders zou de grote
meerderheid van de verenigingen niet klaar zijn om deze wet na te leven.
Meteen een geruststelling, alle berichtgeving ten spijt, er is voor KVOO
Limburg weinig nieuws onder de zon. Vooreerst, deze nieuwe Europese
regelgeving dateert van mei 2016 maar zal nu pas van kracht zijn. Hoe
baanbrekend is deze nieuwe regelgeving? Elke vereniging die zichzelf en
derhalve ook zijn leden respecteert, en dat doet KVOO Limburg zeker,
gooit de gegevens van zijn leden niet te grabbel, maar springt er
bedachtzaam en louter en alleen ten behoeve van zijn goede werking mee
om. Natuurlijk zullen er in Europa en waarschijnlijk ook in België
verenigingen en organisaties zijn die het niet zo nauw nemen met de
privacy van gegevens, maar voor ons, KVOO Limburg en KVOO in het
algemeen zorgt deze nieuwe regelgeving hoofdzakelijk wat extra
papierwerk en voor jullie wat bijkomend leeswerk. Verder in dit NB
vinden jullie namelijk de “Privacyverklaring - KVOO Limburg”, die we
zoals voorgeschreven door de nieuwe regelgeving bij deze kenbaar maken
aan jullie. Vanzelfsprekend zorgt Geert er voor dat deze verklaring haar
plaatsje krijgt op onze website.
En nu over naar de aangenamer dingen van het leven.
Na onze eens te meer geslaagde, met dank aan organisator Willy, alias
“Piet”, lenteactiviteiten ZOL in Genk en de paardenkliniek in Lummen
(Meldert), met de bijhorende culinaire geneugten, komen de nimmer te
versmaden zomeractiviteiten eraan. Begin juni staat de meerdaagse
Krakau reis op het programma, gevolgd op 21 juli door onze Braai kraker
in Hoeve Dewaleff te Millen (Tongeren)
In augustus kiezen we, gezien de (te) beperkte interesse voor onze vorige
activiteiten in deze, doelbewust voor een rust-maand.
Op het nationale vlak komt de algemene vergadering er aan en ook de
Nationale dag komt nader. Inschrijven kan tot 31 mei (zie ook IB 549 ).
De Nationale dag KVOO/SROR georganiseerd door SROR Luxemburg op
zaterdag 29 september 2018 in Bastogne wordt ongetwijfeld een
succesnummer. Een bus wordt ingelegd vanuit Limburg.
Meer over de komende activiteiten vinden jullie verder in dit N B.
Veel lees plezier!
Groetjes en tot weldra,

Benny Croes

Verslag Bestuursvergadering KVOO-Limburg

van 07 Mei 2018

vergadering
1. Aanwezig: Leon is verontschuldigd
2. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering van 12Mar2018
3. Inkomende post: uitnodiging voor militaire taptoe door ProvComdo.
a. Verspreiding aan alle leden via aparte mail door Michel
4. Kasverslag: Leon, afwezig wegens operatief ingrijpen, heeft een schriftelijk verslag doorgestuurd
met de laatste overboekingen van Rekordbank naar Argenta.
5. Ziekenboeg: de toestand van Jaak De Simpelaere is beter.
6. Evaluatie voorbije activiteiten
a. 22Mar2018:Bezoek ZOL te Genk en wokken in Winterslag: interessante rondleiding in het
ziekenhuis en zeer lekker eten.
b. 19Apr2018 bezoek paardenkliniek Equitom te Lummen plus maaltijd: geslaagd niet
alledaags bezoek aan Equitom en verzorgde maaltijd aan schulensmeer.
7. Geplande activiteiten:
a. 17 Mei 2018: Hamont-Achel: het leven tijdens WO I, voorlopig 18 inschrijvingen.
b. 03-06 Jun 2018: meerdaagse reis naar Krakow, 34 deelnemers waarvan de helft niet-leden
c. 21 Jul 2018: "braai" te Millen.
8. Nieuws van KVOO-nationaal:
a. De nieuwe nationale voorzitter is S. Baplue in opvolging van Benny Croes
b. De meeste kosten gaan naar het drukken van het IB en de bestuursvergaderingen, de
verspreiding van het IB is voorlopig gratis maar dat zal dat in de toekomst zo blijven?
c. De functie vaan nationale schatbewaarder is vacant
d. De functie van nationaal webmaster staat eveneens open
e. André Wouters, vorig voorzitter van Kring Leuven, wordt nationaal ondervoorzitter.
9. Redactioneel nieuws: deadline artikels volgende nieuwsbrief: 15 Mei. Michel vraagt rouwkaart van
overledenen naar hem door te sturen voor publicatie in onze NB.
10. Website nieuws: nihil
11. Jaarkalender 2018-2019:
a. Dubai wordt afgevoerd voor 2019. Willy werkt aan een meerdaagse reis naar Griekenland,
waarschijnlijk in April 2019.
b. Het programma van het najaar 2018 zal ook enigszins wijzigen en verschijnt tijdig in de NB.
12. Geagendeerde items:
a. Nationale dag te Bastogne op 29 september: het programma is bekend en verschijnt in de
NB.
i. De autobus wordt betaald door Brussel en we rijden weer samen met Cercle de
Liège.
ii. Deelnameprijs: 65,00 euro.
b. Nieuwe privacywet: deze wet bestaat al lang en werd nog verscherpt. De secretaris zet de
tekst in ons huishoudelijk reglement en Geert zet hem op onze website.
c. Vorige vergadering hadden 51 leden hun lidgeld nog niet betaald. Na een rappel schieten er
nog 6 over.
13. Volgende vergadering: 10 Sep 2018
Lambert Swennen, secretaris.
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Wij namen wij afscheid van
De heer Marcel ANTHOENS
Kapitein - Commandant o.r.
Officier in de Kroonorde.
Lid KVOO Limburg
echtgenoot van mevrouw Nicole Paquay
Geboren te Okegem op 15 oktober 1931 en thuis overleden
in Kuringen op 09 mei 2018.

Namens onze kring bieden wij de familie onze innige deelneming aan.
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Uitnodigingen
UITNODIGING BRAAI 2018.
Graag nodigen we U uit op onze jaarlijkse BRAAI en traditiegetrouw blijven
datum en locatie eveneens dezelfde: op onze Nationale feestdag, 21 juli 2018 om 18.00 hr
Afspraak: Hoeve DEWALEFF, Tikkelsteeg, 13 3770 MILLEN.
Zoals steeds houdt de restaurantuitbater er aan ons een verzorgd feest aan te bieden met als opener:
18.00 hr: receptie. Bij goed weer: buiten op het terras.
18.30 hr: BRAAI.
Inschrijven door storting van 37,00 €/deelnemer op de enige rekening
BE17 9731 8482 2521 van KVOO LIMBURG en dit uiterlijk tegen maandag, 16 juli 2018.
U komt toch ook.
Leon

Nationale Dag KVOO
Waar: Bastogne
Wanneer: 29 september 2018 (zaterdag)
Programma: zie flyer op volgende bladzijde
Deelname in de kosten: € 65,00 per persoon
Transport: een bus B & V reizen (betaald door KVOO nationaal) wordt ingelegd samen met KVOO Luik
Uurregeling bus: Heen: Vertrek in Hechtel om 07.00 uur, tussenstop in Kiewit om 07.20 uur en Makro
Luik om 08.00 uur
Aankomst Bastogne om 09.30 uur
Terug: Vertrek Bastogne +/- 17.30 uur , tussenstop Makro Luik +/- 19.00 uur en
Kiewit +/- 19.40uur
Aankomst Hechtel +/- 20.00 uur
Inschrijving: door storting van de deelnemingskosten op rekening KVOO Limburg BE17 9731 8482
2521 uiterlijk op 01 september 2018 met als mededeling
"Naam, voornaam, aantal deelnemers, opstapplaats bus, prioriteit museumbezoek (3 letters),
eventuele voedsel allergie"
De organisatoren hebben deze nationale dag minutieus voorbereid.
Mis deze nationale dag niet, de volgende is pas over TWEE (02) jaar!
Rita en ik zullen er zijn, jullie ook?
Benny Croes
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Uw meerdaagse KVOO-reis 2019 (in voorbereiding)
PELOPONNESOS, BAKERMAT VAN ONZE BESCHAVING
( 7 dagen / 6 nachten)

Griekenland is de bakermat van onze beschaving. Tijdens de reis zullen
we kennis maken met de vele aspecten van de rijke Griekse cultuur in
afwisseling met de schitterende landschappen.
Wij hebben als “homebase” de badplaats TOLO (2 onderste foto’s )
Een echte aanrader zonder weerga !!
Afreisdatum: vermoedelijk kort na de paasvakantie 2019
Meer Info: in volgende Msg en/of NB.
Projectbeheer: Willy Verghote
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Verslag over het bezoek aan Equitom 19 april 2018
Een stralende zomerse zon overgiet mild de Lummense contreien. Met dank aan de organisator die zijn goede contacten met de
Clarissen in Genk weet te gebruiken voor een goed klimaat wanneer kring Limburg eropuit trekt.
Het Equitom complex oogt fraai in het heuvelachtig landschap en gelijkt eerder op een vakantieresort dan een paardenkliniek. En toch
is het zo: hier is het paard thuis en krijgt er de beste zorgen. Logisch ook: het paard is de edelste verovering van de mensheid!
Een heuse groep van 29 leden treedt aan om 16:15 u en wordt verwelkomd door Karolien, onze gids, die het verder verloop van het
bezoekprogramma voor haar rekening zal nemen.
De rondleiding vangt aan met een profielschets van het bedrijf: Oprichter en eigenaar is Tom Mariën, dierenarts en een autoriteit in
zijn vak. Een kliniek die supermodern is uitgerust; een combinatie van installaties en apparatuur uniek in Europa.
Gans het domein is omringd door 13 hectaren bos en weiden waar de paarden in zo een natuurlijk mogelijke omgeving kunnen
revalideren. Er is bijzondere aandacht besteed aan ecologie en duurzaamheid. De kliniek wordt verwarmd door een systeem waarbij
de paardenmest als biobrandstof wordt gebruikt.
Het regenwater wordt opgevangen en opnieuw gebruikt. Alle afval wordt zorgvuldig gerecycleerd en een eigen
waterzuiveringsstation bedient de watertoevoer.
Er zijn 6 dierenartsen tewerkgesteld en een 15-tal losse medewerkers voor de dagdagelijkse paardenzorg.
Wat we naderhand allemaal ter plekke zien is wel overtuigend!

We doen de rondgang met Karolien in het complex met de hospitaalboxen, de intensive careboxen, de revalidatieloopband en
(mechanische) long. Toeval of niet, maar we krijgen de zeldzame gelegenheid om getuige te zijn van een chirurgische ingreep in de
operatiekamer van een onder narcose uitgestrekt liggend paard op de operatietafel.
Als u het mij vraagt: een toch niet alledaagse aanblik.
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Ik zou het niet anders kunnen resumeren dan: bij Equitom staat het paard en het welzijn ervan centraal. Daar staat de unieke expertise
en passie van Dr Mariën voor borg: een wereldautoriteit die internationaal wordt geprezen. Hij realiseert complexe operaties die
anderen niet durven aan te gaan. Oliesjeiks vliegen hun paarden over naar Lummen voor chirurgie en revalidatie. Dat wil dus wat
zeggen!!
Met dank aan Karolien voor de boeiende en zeer verhelderende rondleiding. Het bezoek eindigt om 18:00 u en dat vereist
vanzelfsprekend de gebruikelijk culinaire kers op de taart. We maken dus Mov naar het restaurant ‘t Vloot, aan het Schulensmeer,
waar we ons tegoed doen aan een fel gesmaakte “after-equitom“ menu. De ondergaande zon zorgt voor een idyllisch sfeertje want
“everyone is in the mood !!”
Weer zo een fantastische dag. Toch??

(Willy Verghote)

Verslaggeving uitstap 22 Mar 2018 : ZOL

We verzamelen om 18:00 u in de Wok Plaza, het Aziatisch restaurant waar we ons tegoed doen aan een uitgebreid en zeer
gedifferentieerd aanbod van zowel Westerse als Aziatische delicatessen.
Dat was nu eens echt genieten zeg! Ook Lia, de Chinese gastvrouw, genoot ervan om al die gelukkige KVOO’ ers te zien tafelen.
Haar smile bleef een en al mystiek uit het Land van de Glimlach.

We begeven ons nadien naar het ZOL waar de gids Kristien ons opwacht aan de Infodesk van het ziekenhuis. Eens de groep
volledig zijnde worden we meegetroond naar de briefing room voor een
uitgebreide voorstelling van het ZOL, zijn historiek en werking.
Dit hebben we onthouden :
– Het is een dynamisch, supra regionaal ziekenhuis met 3 campussen ; 811 bedden en 230 bedden voor dag-hospitalisatie.
– Het verzekert tevens opleiding voor verschillende disciplines waaraan 243 artsen en 91 assistenten verbonden zijn .
– Rond 3100 medewerkers verzekeren de verpleegkundige zorgen.
De missie: een volledig pakket aanbieden van basis-tot topklinische zorg. Patiëntvriendelijkheid is de centrale waarde van het
beleid. Ook de voortdurende meting van kwaliteitsindicatoren m.b.t medische ingrepen blijft jarenlang nadien nog het
onderzoekswerk. Het focust zich voornamelijk op overlevingskansen bij bepaalde varianten van kanker maar ook de
patiëntervaringen in het algemeen tijdens een verblijf in het ZOL.
pag. 9

De rondleiding , waarbij Kristien ons telkens zeer relevante duiding verstrekt , zal ons wegwijzen in enkele
zorgdisciplines:
– Bezoek aan de aankomsthal MUG/spoed . Wat is de gevolgde procedure om de patiënt onmiddellijk een
hooggespecialiseerde zorg te verstrekken en waarbij zo snel mogelijk een radiologische behandeling moet gebeuren. De
wachtdienst voorziet permanent een ervaren interventieradioloog voor ingrepen die het gevolg zijn van acute beroertes.
– Bezoek aan de drukcabine voor zuurstoftherapie. We nemen plaats in de “caisson” en vernemen er van onze gids een
en ander over de behandelingswijze waarbij de patiënt 100 °/° zuurstof inademt. De druk is dan hoger dan de
omgevingsdruk. Toepassingen zijn: botinfecties, darmontstekingen en bacteriële infecties van de huid
– Oncologische afdeling voor chemotherapie. Dit is een onderdeel van het dagziekenhuis ttz na toediening mag de
patiënt meteen naar huis Soms is een opname nodig voor een chemokuur.
– De operatiekamer (vanop afstand) en de recovery-afdeling. Kristien verduidelijkt dat een rode lijn (op de grond
gemarkeerd) nooit mag overschreden worden zonder het verplichte steriele outfit van chirurgen en assisterend personeel.
Alles heeft dus te maken met het permanent kiemvrij houden van het operatiekwartier.
Na de operatie brengt de anesthesist u naar een ruimte waar de patiënt rustig kan wakker worden onder bestendige monitoring van
de recovery-verpleegkundige
– Bezoek aan de “bunker “of de ruimte voor radiotherapie. We staren met ontzag op dat gigantisch “machine“ voor de
behandeling van kankerpatiënten waarbij gebruik gemaakt wordt van ioniserende straling. Precisiewerk is hier zeker aan de orde
teneinde te voorkomen dat ook gezonde delen bestraald worden. Onze gids demonstreert dan ook in detail hoe dat in zijn werk
gaat met de patiënt die deze of gene houding moet aannemen derwijze dat het apparaat op een fractie van een millimeter het
beoogde resultaat moet kunnen garanderen.
Na de rondleiding wordt onze groep nog getrakteerd met koffie, frisdrank en vla; gelegenheid waarbij voorzitter Benny een
dankwoordje plaatst voor de ZOL- gids Mevr. Kristien Schoenmakers die de rondleiding zo voortreffelijk heeft begeleid. Heel
terecht ontvangt zij dan ook de KVOO-wimpel van de kring Limburg

( Willy Verghote)
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De nieuwe privacywetgeving: Wat betekent dit voor u?!
Vanaf vrijdag 25 mei krijgen de regels die bepalen hoe u moet omgaan met data en privacy van anderen,
een belangrijke update. Overheden en bedrijven, maar ook kleine organisaties en verenigingen zoals KVOO,
moeten tegen die dag heel wat maatregelen nemen om “privacyproof” te zijn. Maar wat verandert er
allemaal? En wat als u de nieuwe privacyregels niet respecteert?
De Europese privacywetgeving, de General Data Protection Regulation (GDPR) of in het Nederlands de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) regelt hoe er moet worden omgegaan met
persoonsgegevens. De wetgeving is eigenlijk niet helemaal nieuw. In België bestaat er sinds 1992 al een
strenge privacywet die u heel veel rechten geeft, iets wat veel bedrijven en consumenten tot voor kort amper
wisten. De regels van 25 jaar geleden waren op bepaalde vlakken nogal vaag en vooral: er waren geen
duidelijke sancties voor wie de regels niet naleefde!
1. Welke gegevens worden beschermd?
a. De nieuwe wet beschermt alle gegevens die iets over u als persoon zeggen. Dat gaat van uw
naam, telefoonnummer, adres en woonplaats, uw surfgeschiedenis, uw online winkelkarretje
en wat u liket en sharet op social media.
2. Hoe worden die gegevens beschermd?
a. De belangrijkste regel is dat bedrijven uw gegevens niet zomaar mogen verzamelen en
gebruiken. Ze mogen enkel gegevens verzamelen als dat effectief nodig is voor een goede
dienstverlening
3. Wie moet die strengere regels respecteren?
a. Overheden en bedrijven, maar ook kleinere organisaties en verenigingen. Kortom, iedereen
die informatie van anderen bijhoudt. Dat gaat van ziekenfondsen en verzekeringen, tot grote
bedrijven zoals Facebook, Zalando en Youtube. Maar ook jeugdbewegingen, sportclubs en
kleine vzw’s vallen onder de GDPR.
4. Welke rechten hebt u?
a. Iedereen die gegevens van zichzelf prijsgeeft, krijgt door de GDPR belangrijke rechten. Zo
hebt u altijd het recht om op te vragen welke gegevens er worden bewaard, hoe die werden
verzameld, wat er mee gebeurt, waarom ze worden gebruikt en hoe lang ze worden bewaard.
U kan ook altijd vragen om die gegevens te verbeteren of om ze te laten wissen. U kan dus
bijvoorbeeld altijd vragen dat een website uw foto offline haalt.
b. U moet ook altijd geïnformeerd worden als uw gegevens door een data-lek vrijkomen!
5. Wat als de regels niet worden gerespecteerd?
a. Wanneer u vermoedt dat uw gegevens worden misbruikt of bedrijven geen antwoord geven
op uw vragen, kan u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit – de vroegere
Privacy-commissie.
6. De privacyverklaring van KVOO Limburg is te raadplegen op onze website onder het menu “Leden”

Bron VRT
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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.

Beste vrienden van KVOO Limburg
In de bijlagen vindt u weer ons digital magazine van Mei NR 50 als een soort speciale uitgave en eerder
dan u misschien verwachte maar ook met een speciale rede gezien de aankomende 4-5 mei herdenking.
Gezien het feit dat dit jaar het 100 jaar geleden is dat de Eerste Wereldoorlog eindige, hebben wij besloten
als redactie deze uitgave geheel te wijden met verhalen m.b.t. deze gebeurtenis.
Daarnaast ook als een soort hommage aan onze Belgische lezers waarvan hun natie dit aan den lijve heeft
moeten meemaken.
Het kan zijn dat u ons Magazine bij deze dubbel ontvangt i.v.m. dat u ook op ander lijsten van ons
voorkomt, Excuses
Magazine ’T Arsenaal (klik op de link)
De redactie,
Mij toegestuurd door Urbain Paulussen

In navolging van het initiatief van onze vriend Willy ontving ik opnieuw een mop van de maand.
Met veel plezier plaats ik ze in ons blaadje

De dove echtgenote...
Een man vreesde dat zijn vrouw niet zo goed meer hoorde en dacht dat ze een hoorapparaat nodig zou hebben.
Niet goed wetende hoe haar dat tactvol te verklaren belde hij naar de huisarts om hem het probleem voor te
leggen.
De dokter zei hem dat er een vrij eenvoudige discrete test bestond om zich een idee te vormen van de ernst van
haar gehoorverlies.
Dit is wat je moet doen zei de dokter.
“Ga op 12 meter van je vrouw staan en spreek op een normale manier met haar en zie of ze je verstaat.
Als dit niet lukt schuif dan per 3 meter dichterbij tot dat je een antwoordt krijgt.”
Die avond staat zijn vrouw in de open keuken en maakt het eten klaar. Hij staat in de eetkamer zo'n 12 meter van
haar verwijderd.
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Op een normale toon vraagt hij: schat wat eten we?
GEEN antwoord...
Dus schuift hij 3 meter op richting keuken en herhaalt zijn vraag: schat wat eten we?
Steeds GEEN antwoord...
Daarna schuifelt hij de keuken binnen en nu is hij maar op 6 meter van zijn vrouw en vraagt: schat wat eten we?
Opnieuw GEEN antwoord...
Dus gaat hij nu op zo'n 3 meter van haar staan en stelt opnieuw de vraag.
Alweer GEEN antwoord...
Nu gaat hij vlak achter haar staan en zegt: schat wat eten we?

"Fons jong, voor de 4de keer "friet met kip"!
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