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Woordje van de voorzitter
De lente zit er al bijna op en met zomer in aantocht kunnen
we niet anders dan opgeruimd en welgemutst
vooruitblikken. Echter niet zonder even stil te staan bij de
voorbije lente, die ongetwijfeld als memorabel en dan
hélaas in de negatieve zin de analen zal ingaan van KVOO
Nationaal. Spijtig maar na veel turbulentie scheurde KVOO
Oost Vlaanderen zich af en veroorzaakte hierbij zoveel
deining dat het nationaal bestuur in, voor hen, te ruw water
terecht kwam. Gelukkig werd geen schipbreuk geleden,
maar het algemeen ontslag van het nationale bureau is toch
ook niet van de poes. Waarschijnlijk zal ook hier tijd wel
raad brengen, zodat we na een kalmerend zomerreces
hopelijk van wal kunnen steken met een hier en daar
vernieuwde ploeg.
Gelukkig is het actieterrein van KVOO Limburg een stuk landinwaarts
gelegen en waren de woeste golven van Oost Vlaanderen tot Brussel bij
ons niet voelbaar. Vandaar dat we kunnen terugblikken op een lente
gevuld met geslaagde activiteiten. Een voorbode voor een mooie zomer?
Als het aan het bestuur en mij ligt, zeker weten. In juni zakken we af naar
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Bedroefd melden wij u het overlijden van
de heer

Lodewijk “Louis” VAN DEN VEYVER
echtgenoot van wijlen Mevrouw Martha VAN DEN

BRANDE
echtgenoot van Mevrouw Lutgarde DRIESSEN
Op rust gestelde commandant bij de Luchtmacht.

° Antwerpen, 6 november 1933 - † Sint-Truiden, 7 april 2015.

De uitvaartplechtigheid, heeft plaatsgevonden in de Sint-Genovevakerk
van Zepperen - Sint-Truiden , Sint-Genovevaplein, op maandag 13 april
2015 om 10u30, gevolgd door de crematie.
Asverstrooiing in intieme familiekring op het kerkhof van Ordingen Sint-Truiden.

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

Wij vernamen ook het afscheid van
De heer Romain Christiaens

Cdt op rust
Echtgenoot van wijlen

Mvr Greta De Schutter
Geboren te Sint-Niklaas op 19 Nov 1931
en overleden in het Mariaziekenhuis te
Overpelt op 11 mei 2015
Zijn urne werd bijgeplaatst op de
stedelijke begraafplaats van Peer

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

Verslag Bestuursvergadering

Maandag 20 April 2015

1.Aanwezigheden: alle bestuursleden zijn aanwezig.
2.Leon Monsieur geeft een update van onze kastoestand sinds de algemene vergadering van
17 februari 2015 en rechtvaardigt de uitgaven.
3. Inkomende mails: alle inkomende mails worden door de secretaris aan alle bestuursleden
overgemaakt; wanneer nodig worden ook de leden op de hoogte gebracht.
4. Ziekenboeg: aan alle leden wordt gevraagd ernstig zieke leden aan de secretaris te melden zodat
het bestuur actie kan ondernemen.
Wanneer het past zal de sociale dienst van het leger uitgenodigd worden een voordracht te
komen geven over de modaliteiten bij een overlijden. We zoeken nog altijd een bereidwillige
opvolger voor Jules Neven.
5.Bijzondere vergadering RVB van KVOO-nationaal: naar aanleiding van het besluit van KVOO
Oost-Vlaanderen om los te haken van KVOO-nationaal besluit het bestuur van onze kring loyaal
te blijven aan het nationale orgaan.
6. Vergoeding onkosten: wanneer een lid van het bestuur deelneemt aan de RVB in Brussel worden
de reisonkosten vergoed door KVOO-nationaal. In geval van Algemene Vergadering vergoedt
de eigen kring de onkosten.
7. Tamtam- lijst: in de laatste versie van de tamtam- lijst stonden een paar fouten. Deze werden
inmiddels recht gezet en de betrokkenen werden verwittigd, bovendien werd de lijst alfabetisch
opgesteld.
8. Nieuwsbrief: Michel Thielens neemt de inhoud van de volgende NB door en legt de deadline voor
artikels vast op 15 mei.
9.Website KVOO-Limburg: het zou ideaal zijn als de webmaster lid zou zijn van het bestuur. Rudy
Quinteyn wenst dit niet te doen omdat hij nog andere engagementen heeft.
Website KVOO-Nat: Geert Stevens zal nagaan hoe wij de ter beschikking gestelde pagina's in het
IB optimaal kunnen benutten.
10. Evaluatie activiteiten: bij het bezoek aan Luik waren er 28 deelnemers en de commentaar was
lovend.
11.Komende activiteiten: er zijn 36 deelnemers ingeschreven voor Genk op 24 april.
De secretaris, reisleider van de meerdaagse reis naar Mallorca, geeft een stand van zaken.
KVOO-Limburg telt 19 deelnemers waarvan twee buitenstaanders.
Leon en Marcel coördineren de "Braai".
Het boogschieten heeft plaats op 14 aug 2015 op een andere locatie dan vorig jaar en de
deelnameprijs is 39,00 euro.
Het deelnemersaantal voor de Westhoek is maar pover, voorlopig maar 10 deelnemers.
Andere verenigingen worden uitgenodigd om mee te gaan.
12.Begroting 2015, aanwending financiële middelen: Willy Verghote stelt dat onze kas er goed voor
staat en dat ze in staat is bij sommige gelegenheden een financiële injectie te doen ten voordele van
de deelnemers.
13.Rondgang:
-de secretaris stelt vast dat het ledenaantal na de betaling van de lidgelden status quo gebleven is
-navraag bij KVOO-nationaal door de secretaris of het bestaand vademecum nog van toepassing
is kreeg geen antwoord
-op 25 mei is er een plechtigheid in Wiemesmeer waar Leon Monsieur ons uitnodigt
14. Volgende vergadering op 01 juni 2015 om 1000 uur
Lambert Swennen, secretaris

ALLO !... MET DE … REDACTIE
!!!

Hallo, wij hebben weer geprobeerd er een mooie editie van te maken en hopen dat jullie
er , buiten veeeeeel informatie, ook een beetje leesvreugde aan kunt overhouden. Onze
nieuwe ploeg raakt beter en beter geolied en enkele nieuwe ideeën vinden hun weg in
onze organisatie. Alleen het aantrekken van jongere gepensioneerde officieren raakt
maar niet van de grond. Hebben jullie geen verruimend idee hoe we dit zouden kunnen
aanpakken?
Onze website (‘s), als ik ook natinaal mag bijsluiten, worden ook veel informatiever en
zorgen er bijna voor dat ons blaadje overbodig wordt maar wees gerust, we denken er
niet aan om er mee te stoppen. Er zijn nog genoeg computerloze in onze vereniging.
Bovendien vind ik een papieren versie nog altijd aangenamer. Het zou wel een hele
besparing zijn maar volgens sommigen is onze kas toch voldoende gespekt. Dus…..
Bij leven en welzijn,

Michel

E én mei !
Het feest van de arbeid... 1 mei !
Dan verwacht je toch zowat het begin (eindelijk !) van de " Lente ! " met een aangename
temperatuur als je 's morgens in pyjama de tuin intrekt op ontdekking naar nieuw ontloken
bloemen en alle warme zachte geuren, die je neus verrassen ..., haha niks van dat alles !,
ontnuchterend is dat !!!
Sta je naar de buiten thermometer te staren en die weerkaatst toch wel een onvoorstelbaar
magere DRIE graden Celsius !
Je duikt terug de keuken in, want in pyjama is het echt niet te doen !
Anderzijds was de maand april, op een paar dagen na, toch wel een fraaie maand, hé, zeer
veel zon, maar ook dan haar laatste dagen ... amaai, wat een rampzalige afsluiter.
Eén mei was dan ook nog eens da verjaardag van mijn lieftallige eega ... en het is alsof de
weergoden er gevoelig voor waren, tegen zowat vijf uur namiddag
klaarde de hemel uit en de zon scheen, weliswaar geen blaren maar toch en de wind viel
ergens achter onze tuin in het veld.
Het was zowaar weldadig warm en aangenaam op ons terrasje en één voor één kwamen de
kinderen en hun kroost binnenvallen om hun MAMA geluk en nog vele jaren te wensen.
Dan nog een natje (zeg maar NAT) en een droogje ... jaja
het werd best gezellig in ons tuintje !
Nu, het moet gezegd, ik had op 30 april een uitgebreid telefoontje gepleegd met Frank en
kijk de wonderen zijn dus de wereld nog niet uit !
WJS

Uitnodigingen

Braai
Wanneer? Dinsdag 21 juli 2015

Zoals zovele jaren reeds, en tot onze grote genoegdoening,
gaat onze Barbecue door in de door ons allen reeds
overbekende feestzaal.
21 juli … het is uiteraard traditioneel zo, dat deze datum,
als het enigszins kan, wordt gerespecteerd.
Wij verwachten u dan ook in groten getale en onze gastheer
ontvangt ons allemaal met open armen !
Jullie deelname en enthousiasme staan borg voor een zeer fijne
avond.
Aanvang: 21 juli om 18.00 u
Hoeve Dewaleff
Tikkelsteeg 13
3770 Millen Riemst
Inschrijven door storting van 33,00 euro p/p
op rekening nummer BE 9611 9514 0046
en dit voor 04 juli 2015

KVOO TORNOOI BOOGSCHIETEN
VRIJDAG 14 AUG 2015

Locatie: Kasteeldomein Vogelsanck ,Grote Dreef, Heusden-Zolder
Programma
---------------14,30 -15,00 : De voorzitter van de schuttersvereniging ontvangt ons met koffie en
versnapering
15,00- 17,30 : Aanvang van de competitie aktiviteiten volgens tijdschema van de
organisator . Afsluiter met groepsfoto op een unieke locatie
17,30

: Aanvang culinaire happy hours
– Apero met cava ; fruitsappen; hapjes
–Uitgebreide BBQ ; weelderig aanbod van vlees; groenten en allerlei lekkers
– Wijnen wit en rood ; Christal ; Jupiler; andere bieren; water
– Surprise dessert
– Koffie
( Tijdens de maaltijd wordt de dagwinnaar gehuldigd ).
Dit fantastisch evenement wordt u aangeboden aan de all- in prijs 39 Euro pp
Deelname melden aan verghotewilly@hotmail.com ( of Tf 089362467)
Info : monsieurleon@skynet.be
Onherroepelijk tegen 10 Aug 12,00 u (!!)
…....Gevolgd door betaling op rek Kring Limburg BE33 9611 9514 0046. “ Boogschieten “

Wij kijken er al naar uit

In the spotlights
I

In deze nieuwe rubriek willen we onze leden iemand van het bestuur voorstellen met
zijn functie, zijn streefdoelen en bekommernissen in verband met onze kring.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na de voorzitter de ondervoorzitter. Terloops ook onze penningmeester!
Oh ja, voor de mensen die dit nog niet wisten, dit is een en dezelfde persoon.
------------------------------------Niet alleen in Brussel mogen ze een dubbel mandaat hebben, nietwaar.
Identiteit:
Leon MONSIEUR, geb. te ZELE op 23 Dec 1939,
wonend Noordlaan, 10 te 3690 ZUTENDAAL
Tel.: 089/612051
GSM: 0478/218198
Mailadres: monsieurleon@skynet.be

Varia:
naast zijn functie bij KVOO LIMBURG heeft hij een “tamelijk”
druk bestaan als:
-Penningmeester Kerkfabrieken Zutendaal en Wiemesmeer
-Provinciaal Onder- Voorzitter V.O.V. 40-45 LIMBURG
-Voorzitter V.O.V. ZUTENDAAL ( Verbroedering Oud- Strijdersverenigingen)
-Lid Welzijnsraad ZUTENDAAL
-Reisleider (soms reislijder)
Er blijft dus weinig tijd over voor hobbies, want naast deze vrijwilligerstaken moet er nog een beetje
onderhoud van de tuin zijn ( al is Henriette daar zeer bedreven in).
Militair verleden:
1955-1958: Koninklijke Cadettenschool LIER ( leerling van bij de oprichting)
1958-1961: Koninklijke Militaire School 98 Prom Alle Wapens
1961: over gegaan naar de Rijkswacht voor een boeiende loopbaan in dit Korps
-PlComd 2MobGp ANTWERPEN
-Adjunct District GENK
-Commissariaat-Generaal GP Afdeling INTERPOL
-Comd District HASSELT
-Functies op de GenStaf, Kon Rijkswachtschool en Gebied Antw-Limburg
Gepensioneerd op 01 Dec 2001 als Majoor.
Functie bij KVOO LIMBURG:
Onmiddellijk na mijn opruststelling ben ik lid geworden van KVOO LIMBURG. Dank zij mijn goede vriend
Noël Peltier en onder het Voorzitterschap van mijn even goede vriend Piet Claes, beiden Prom kameraden,
werd ik Penningmeester om uiteindelijk de functies uit te oefenen van Onder-Voorzitter en Penningmeester.
Ondanks mijn drukke bezigheden tracht ik deze boeiende taken naar best vermogen uit te voeren.
Het bijhouden van de rekeningen, uitvoeren van betalingen, het budget beheren en de inschrijvingen
en stortingen voor onze activiteiten opvolgen, behoren tot mijn voornaamste taken. Het is inderdaad zo dat
deelname aan een activiteit gepaard gaat met de storting.
In een notendop mijn deelname aan het werk en bestuur van onze prachtige vereniging. Wij zijn allen op rust
gestelde officieren. Wij streven er naar deze broederband voort te zetten in onze verdere activiteitenbeleving.
Het is dan ook noodzakelijk dat wij allen, zonder uitzondering, de handen in elkaar slaan om onze vereniging
verder te laten bloeien. Zoals onze nieuwe voorzitter het zo goed heeft verwoord: we gaan er voor.

Daguitstap naar Genk
Niet minder dan 37 vrienden van de KVOO verzamelden op de zonnige voormiddag van 24/4/15
voor de Oekraïense Orthodoxe kerk aan de rand van Genk in een rustige bosrand.
De afwezigen hadden natuurlijk nog maar eens ongelijk. Dat Willy Verghote bij zijn welkomwoord stelde
dat die afwezigen bij hun trip naar de eeuwigheid door St Pieter aan de hemelpoort zouden worden
geconfronteerd met die kleine nalatigheid is natuurlijk onjuist .Ik ken St Pieter hij was een visser en vissers,
alhoewel halsstarrig in hun bijgeloof, zijn geen rancuneuze mensen.
Het werd een dag van grondige confrontatie.
De pracht en het indrukwekkende van deze kerk of
liever tempel werd uitvoerig beschreven in de
uitnodigingsbrief tot deze uitstap. Het is een plaats
van bezinning, een kerk waar geen andere
gedachten dan confrontatie met het beleven van
godsdienstige bezinning mogelijk is .Bij elke
oogopslag leest men de H. Schrift in prachtige
iconen. Van geboorte tot kruisiging en verdere
geschiedenis van het geloof in Christus.

De priester geworden ingenieur Vital Berewianka toonde zijn gewaden die bij de diensten worden gedragen
en legde uit wat zijn niveau is in de hiërarchie van zijn godsdienst. Deze drukbezette man getuigde ook van
een sterk patriotisme in de stelling dat moest Oekraïne prooi worden van Rusland dan ook Europa zou
vallen .Vond ik wel een overdreven stelling. Dat Europa in verzadiging en verloedering zal ten onder gaan
lijkt me duidelijk alhoewel het er nu uitziet dat de geschiedenis zich zal herhalen. Immers de bloeiende
beschaving die bij het einde van het bronstijdperk in het Midden-Oosten bestond ging ten onder aan de
zeevolken(immigranten).

Na de inleiding van de priester werd het woord
gelaten aan zijn echtgenote Mevr. Frieda
Berewianka. Dat werd een indrukwekkend betoog
van een diep geloof en uitzonderlijke moed .Een
betoog over deportatie naar Duitse werkkampen bij
het begin Van WOII, een onmogelijke terugkeer naar
het vaderland bij het einde van de oorlog, de tocht
naar de Limburgse koolmijnen, de strijd om hun
Godsdienst te bewaren, het bedelen, schooien en
keihard werken om vanuit de verpauperde
gevangenisbarak die hun eerst tempel was te
overwinnen bij de bouw van hun juweel van een
tempel. Dat alles verteld met de steeds herhaalde zin:
“We wisten dat Jezus ons zou helpen”.

Diep onder de indruk trachtten we onze weg te vinden naar de andere kant van Genk ,naar de feestzalen van
de Elysee. Een lichte lunch en echt bij het begin besliste de penningmeester van ons winstgevend bedrijf ons
elk een drankje aan te bieden. .Confronterend zegde ik toch.
Neen de echte schok kwam pas na de lunch. De al even
schokkende maar uitstekende conferentie van dokter Desimpelaere.
Onderwerp geriatrie, ouder worden ,dementie ,alzheimer. Daar zit je
dan naar je 82 toe, voelend dat je van alles hebt wat een beetje (of
meer) misgaat .Echte oorzaak niet gekend ,beschadigde bovenkamer
duidelijk in beeld gebracht ,geen redding mogelijk. Medicatie weer
duidelijk vernoemd wat er bestaat maar…….geloof er niet in want het
helpt niet.
Confronterend ja, de schoonheid van een intens geloof t.o.v. de zwakheid van de mens. En toch, toch was het
een uitstekende en gezellige dag. De organisatie was perfect en de gekozen onderwerpen getuigen van een
ruime instelling. Proficiat!!!!!!!!!!!!
Lvdb

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.

Uitstap 9 maart 2015 - K.V.O.O. naar Luik…
“Ik was 20 in 14” & “Opéra Royal de Wallonie”
Blijkbaar had toch iemand een fototoestel mee en heeft enkele foto’s genomen in de opera.
Wij willen onze lezers ( ook de niet-aanwezigen) deze niet ontzeggen.

Na onze bijeenkomst in Genk mocht ik van een van onze leden deze mail ontvangen:
Hallo Michel, vanmorgen las ik in een dagblad volgend artikel. Ik vond het, na de fijne uitstap van gisteren,
een mooie aansluiter voor onze volgende NB .
Groetjes,

B

Ik voel mij nu zo veel beter nu ik een oplossing voor mijn probleem heb!
Ik hoop ook voor u...
Hierna de uitleg.....
De hersenen van oudere mensen zijn traag dit omdat ze zo veel weten.
Mensen verouderen mentaal niet.
Het duurt bij hen enkel langer om feiten te herinneren dit omdat ze meer informatie in hun
hersenen opgeslagen hebben; dit volgens wetenschappers.

Net zoals bij een harde schijf van een computer die vol raakt. Vul ze niet met onzin van kwisvragen.
Zo doen oudere mensen er ook langer over om toegang te krijgen tot de informatie opgeslagen in
hun brein, werd er gesuggereerd.
Onderzoekers zeggen dat deze vertragingen niet hetzelfde is als cognitieve veroudering.
Het menselijk brein werkt langzamer bij oudere leeftijd, zei Dr. Michael Ramscar, maar dit alleen
omdat we meer informatie hebben opgeslagen.
Na verloop worden de hersenen van oudere mensen niet zwakker.
Integendeel, zij weten gewoon meer.
Soms gaan oudere mensen naar een andere kamer om iets te halen en als ze daar zijn weten zij niet
meer wat ze daar kwamen doen of zoeken.
Het is geen geheugenprobleem, het is een natuurlijke manier om meer beweging te hebben.
Voila!
Ik heb meerdere vrienden waar ik dit moet naar toe sturen, maar ik kan mij hun namen niet
herinneren...
Gelieve dus dit naar uw vrienden door te sturen, misschien zijn dit ook mijn vrienden!

Van: Goede vriend om te delen met vrienden die over computer beschikken en die interesse hebben voor
wat vele ouderen voor ons betekend hebben.

Oorlogsdocumenten (de moeite waard!)
https://sites.google.com/site/onskoningshuisenoorlogen/allerlei-info-oorlogen-2jp

Onderwerp: Doorst.: Site van Frank de Boosere - BEWAREN!!!!!!!!
Zeer boeiende site!!! Site van Frank de Boosere - BEWAREN!!!!!!!!

HIER KUN JE ZIEN HOEVEEL GRADEN HET WAS OP JE GEBOORTEDAG, OP
WELKE DAG JE GEBOREN BENT EN NOG VEEL MEER
Welke dag ben je geboren?

Hele toffe Site..!!!
Bewaren !!!
Voor de vrienden die geïnteresseerd zijn in de wetenschap is deze link de moeite
waard.
Uren lang kan je zitten lezen en nieuwe vragen vinden een oplossing.

http://www.frankdeboosere.be/getallen/dagverjaardag.php
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