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Bij deze zijn we toe aan onze laatste editie van het NB in 2015.
Een jaar dat alweer voorbij vloog en zoals bij het einde van elk
jaar staat er, gelukkig maar, ook nu weer een nieuw voor de
deur.
Een nieuw jaar voor de deur, ik val meteen met de deur in huis:
“hoog tijd voor diegenen die dit nog niet deden om jullie lidgeld
voor 2016 te vereffenen”. Doe dit snel, en uiterlijk tegen eind
december dan maak je onze schatbewaarder gelukkig en bespaar
je onze secretaris en de uitgever van het NB extra werk.
Al kijk ik van nature liever vooruit dan achteruit, onze KVOO
afdeling Limburg bestaat 40 jaar en dat is niet niets.
Vanzelfsprekend krijgt dit de nodige aandacht en blikken we
terug op de gebeurtenissen van weleer tijdens ons, eens te meer
grandioos korpsbanket. Hopelijk kunnen we nog vele jaren
terecht in Villa Astrid.
In het vooruitzicht van het nieuwe jaar, tijd voor een paar vrome
wensen: “Dat KVOO Limburg veel nieuwe leden moge
verwelkomen en dat de deelname aan de activiteiten deze van
2015 moge overtreffen”.

Rita en ik wensen jullie allen fijne eindejaarsfeesten en een gezond en vreugde vol 2016
Groetjes en tot weldra,
Benny Croes

ALLO !... MET DE … REDACTIE !!!
Als hoofdredacteur heb je soms het voordeel dat je steeds de anderen eerst aan het woord kunt laten
en dan stiekem ( nu ja…) van hun gedachtengoed kunt profiteren tot het schrijven
van je eigen kolom. Bedankt dus voorzitter en collega’s redactie voor dit pseudoplagiaat.
In Sint-Truiden zijn we zeer met de natuur verbonden en tijdens een van mijn wandelingen
kon ik de kleurenpracht van moeder natuur bewonderen, dit als een laatste hulde voor alles wat we
dit jaar alweer meegemaakt hebben. Ook om vooral de mooie dingen te onthouden.
Ook onze vereniging wordt stilaan grijs maar toch, wat een pracht van fantastische mensen er
tussen onze leden zijn. Ieder met zijn eigen ervaringen en menselijkheden.
En daarvoor doen we het toch, nietwaar?

Natuurlijk hebben we ook reeds aan 2016 gedacht en onze wensen al stilletjes op een klein briefje
geschreven, klaar om onder de kerstboom te leggen. Ja ik ook, anders vergeet ik ze misschien op het
ogenblik dat we onze pakjes opendoen. Vroeger gebeurde dat met sinterklaas, maar die heilige man
heeft reeds zoveel problemen met pieten en anders- gezinden. In feite moeten we toch gelukkig zijn
met wat we reeds verworven hebben. We hebben toch meestal meer dan voldoende luxe. Als we nu
nog zouden leren deze luxe juister te gebruiken zou de maatschappij nog fantastischer zijn.
Misschien is het toch maar beter op dat papiertje geen wereldlijke dingen maar positieve gedachten
zoals vriendschap, geduld en luisterbereidheid te vragen.
Aan al onze leden en het bestuur wenst de redactie

fijne feesten en een gelukkig en gezond 2016
Michel

Verslag Bestuursvergadering

Maandag 05 Oct 2015

1.Aanwezigheden: iedereen is aanwezig
2.Verslag vorige vergadering van 01 september: geen opmerkingen
3.Ziekenboeg: geen nieuwe meldingen
4.Financieel verslag: Leon geeft een overzicht van de recente uitgaven
5.Verslag voorbije activiteiten: Het bezoek aan de "Doodendraad" in Hamont-Achel was in
alle domeinen geslaagd te noemen met dank aan organisator Geert Stevens
6.Toekomende activiteiten: voor de uitstap naar Maastricht zijn er momenteel 17
inschrijvingen. De kas zal het tekort op de post “autocar” bijpassen
Korpsbanket van 24 november: de voorzitter zal een korte verwelkomingstoespraak
houden in de feestzaal wanneer iedereen op zijn plaats zit. De secretaris leest het telegram
voor dat aan het koningshuis bezorgd wordt, waarna toast op de koning. Naast de
voorziene genodigden zal een delegatie van drie koppels van KVEO-Nederlands Limburg
uitgenodigd worden ( KVEO staat voor: Koninklijke Vereniging van Eervol ontslagen
Officieren ). Leon zal een chronologie maken van de stichtende en andere voorzitters van
onze kring. De voorzitter zal tussen het hoofdgerecht en het dessert een toespraak houden
in het teken van 40 jaar KVOO-Limburg.
7. Grote lijnen programma 2016: voorlopig blijft de huidige planning gehandhaafd. Het
programma kan nog aangepast worden in functie van de meerdaagse reis. Het bestuur
beslist ivm de meerdaagse reis het project Barcelona verder uit te werken. Andere
voorstellen waren: Napels met OKRA-Limburg, de Périgord en Lissabon. De optie cruise op
de Middellandse zee wordt verschoven naar 2017, Geert zal dit uitwerken. Willy neemt
contact met Jet Air om een gunstige prijs te onderhandelen.
8. Wimpel KVOO-Limburg: onder impuls van Willy wordt gewerkt aan een wimpel,
bedoeld om op feesttafels te zetten of om te dienen als gadget/cadeau bij speciale
gelegenheden. De grootte, kleur en tekst worden bepaald.
9.Samenwerking met andere verenigingen: Er wordt beslist programma's en activiteiten uit
te wisselen met "Mars en Mercurius", andere kringen van de KVOO en KVEO -Nederlands
Limburg. KVEO heeft zich al bereid verklaard en Willy legt de contacten met Mars en
Mercurius.
11.Nationale website: Geert vervolgt zijn inspanningen om artikels van onze kring een
plaats te geven in de daarvoor beschikbare ruimte op de nationale website.
12. Volgende vergadering: 16 nov 2015
Lambert Swennen, secretaris

Verslag bestuursvergadering KVOO-Limburg van 16 november 2015
1.Aanwezigheden: Luc Van Camp heeft zich verontschuldigd
2.Het verslag van vorige vergadering van 05 Oct 2015 wordt goedgekeurd
3.Financiële bewegingen sinds 05 october: Leon zet de inkomsten/uitgaven op een rijtje
4.Ziekenboeg: Generaal Derwael, vroeger nationaal voorzitter ondergaat binnenkort een
hartoperatie, Willy en Marcel zullen hem bezoeken
5.Evaluatie vorige activiteiten: de uitstap naar de Sint Pietersberg/Aëro Kiew it genoot veel
bijval. Er waren 20 deelnemers
6.Vooruitzichten komende activiteiten:
a. Korpsbanket: het draaiboek wordt nog eens doorlopen. Geert Stevens zorgde voor
een schitterende menukaart en Willy liet een prachtige nieuwe wimpel
ontwerpen die trouwens op de tafels zal prijken ( niet meenemen a.u.b.)
b. Bowling Diepenbeek op 17 december: alles loopt, nu nog de inschrijvingen
c. Nieuwjaarsbanket van 19 januari: zelfde prijs als vorig jaar wordt gehandhaafd
d. Algemene vergadering van 16 februari: na het officiële gedeelte volgt een lezing
over Antarctica.
7. Meerdaagse reis 2016: Willy heeft de moed opgegeven ivm meerdaagse reizen gezien de minieme
belangstelling. Hij zal in een ultieme poging nog trachten een reis te organiseren naar de Moezel in
september. Leon houdt nog een reis naar de champagnestreek achter de hand (voor 2017 )
8. Nieuws van KVOO-nationaal: de voorzitter geeft een overzicht van de ontwikkelingen. Er is een
grote brainstorming bezig over hoe het met KVOO-nationaal verder moet. Een opener beleid is een
must en besparingen door Landsverdediging hypothekeren de financiële draagkracht. Volg de
ontwikkelingen in het IB.
9.Contact met KVEO-Nederland: de secretaris en Willy Verghote hebben een ontmoeting gehad met
onze Nederlandse zustervereniging KVEO (Koninklijke Vereniging van Eervol ontslagen Officieren)
In de volgende nieuwsbrief zal de secretaris hierover een artikel schrijven
10. Hoofding uitgaande brieven: onze PC-expert Geert zal een nieuwe lay-out ontwerpen
11.Wimpel KVOO-limburg: Willy Verghote liet voor onze vereniging een nieuwe wimpel maken en
hij toonde ons het verbluffende resultaat. Deze wimpel zal deels dienen om op onze feesttafels te
zetten en deels om te dienen als gadget/cadeau bij speciale gelegenheden. Hij wordt eveneens te
koop gesteld aan onze leden aan 25,00 euro, inclusief staander
12.Historiek: sinds 2010 werd de historiek niet meer bijgehouden. De secretaris beschikt enkel over
de nieuwsbrieven om de historiek bij te werken. De voorzitter suggereert de nieuwsbrieven te
digitaliseren via scanning
13.Volgende vergadering op 11 januari 2016 om 1000 uur. De voorzitter, secretaris en
penningmeester zullen samen met de commissarissen een uur vroeger aanwezig zijn voor de
controle van de boekhouding.
Lambert Swennen, secretaris

Uitnodigingen

Nieuwjaarsreceptie
Naar goede traditie is de eerste activiteit voor 2016 een receptie, een buffet en een gezellig
samen zijn. Wij nodigen jullie dan ook uit op dinsdag, 19 januari 2016 in de Villa Astrid te
Leopoldsburg.
Programma:

12.15 hr: begroeting, uitwisselen nieuwjaarswensen
12.15 tot 13.00 hr:

Aperitief

Aangeboden: Cava, bier, fruitsap, drie amuses
13.00 tot 16.00 hr: Koud buffet

Dessertenbuffet
Rode en witte huiswijn,
water
Koffie.
Wijnen en water aan tafel bediend

Inschrijvingen:
Uiterlijk tegen woensdag, 13 januari 2016
door storting van 42,00 €/persoon
op rekening BE33 9611 9514 0046
van KVOO LIMBURG.

Gelieve Uw voorkeur van tafelgeno(ten)ot te vermelden op Uw stortingsformulier.
Het zou ons ten zeerste verheugen U zo talrijk mogelijk te mogen begroeten.

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

Meerdaagse reis 2016: MOEZEL 03-07 Okt 2016
We verblijven in het vakantiepark 4 (*) Eurostrand te Leiwen ( Moseltal)
Formule " All inclusive ".
Uitgebreide Info verschijnt eerlang in een navolgende NB Special

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

ALGEMENE VERGADERING 2016

Dinsdag 16 Feb 2016 om 13,15 u
Feestzalen Elysée, Koerlostraat, 19, 3600 Genk
Programma
13.15 u :
13.45 u :

Onthaal met koffie, thee, fruitsap, versnapering
Aanvang Deel 1- Agenda
– Inleiding door de Voorzitter Benny Croes
– Nazicht boekhouding 2015 door de Commissarissen
– Financieel verslag door de penningmeester
– Aanstelling commissarissen 2016
– Planning activiteiten 2016 door W. Verghote
– Slotwoord door de Voorzitter Benny Croes

Schriftelijke vragen en/of suggesties zijn steeds welkom op Secr Kring Limburg,
uiterlijk 10 Feb 2016
15.15 u :
15.45 u :

Onderbreking met assortiment belegde broodjes, vla, dranken
Aanvang Deel 2 – Conferentie door Dhr Ir Paul Lemmens
“ Antartica en het belgisch onderzoekscentrum Prinses Elisabeth “

Dhr Ir Lemmens brengt een boeiend verhaal over leven en werk op het
onherbergzaam continent met prachtige foto's en pakkende gebeurtenissen. ( Zie
toelichting hieronder )
17.30 u :

Einde – Gebubbelde afsluiter

Deelname: Deze fantastisch dag wordt u aangeboden voor 24 Euro pp . Te storten op
Rek KVOO

BE33 9611 9514 0046 met vermelding AV 2016 . Uiterlijk 08 Feb 2016 (!!)

OVER ANTARCTICA EN HET BELGISCH “ZERO EMISSION” ONDERZOEKSCENTRUM
“PRINSES ELISABETH”

Antarctica, het zevende continent, spreekt tot eenieders verbeelding.
Adrien de Gerlache (° Hasselt 2 augustus 1866), leverde een wereldprestatie samen met zijn
19 bemanningleden. Aan boord van de BELGICA, vertrokken ze op 16 augustus 1897 voor
een 27 maanden durende expeditie waarbij ze twee lange, bange winters uitzichtloos
geblokkeerd bleven in het pakijs.
Aan boord was toen onder meer Roald Amundsen, die enkele jaren later, op 14 december
1911 als eerste de Zuidpool bereikte. De Brit Robert Falcon Scott en zijn team verloren de
wedloop om eerst te zijn op 90° zuid. Het voltallige team kwam tijdens de terugtocht om als
gevolg van het slechte weer, ontgoocheling, ontmoediging, uitputting en ontbering.
België heeft altijd een vooraanstaande rol gespeeld in het Antarctisch onderzoek. Zo kwam
er in 1958, onder impuls van Gaston de Gerlache, zoon van Adrien, de bouw van de Koning
Boudewijn basis.
Einde 1997 vertrokken Dixie Dansercoer en Alain Hubert voor een tocht op eigen kracht
over het continent. Ze overbrugden 4000km op 99 dagen: een unieke prestatie! Onder
impuls van Alain Hubert en mede door de actualiteit van het Kyoto protocol werd beslist tot
bouw van een nieuw onderzoeksstation, de Prinses Elisabethbasis, een “zero emission”
Antarctic research station.
Ir. Paul Lemmens was mee met de BELARE expeditie van 2008-2009 voor de bouw en
indienstname van de energievoorziening en de technische kern van het station. Vanuit zijn
reiservaring en het verblijf ter plaatse ontstond zijn passie voor Antarctica.
Hij brengt een boeiend verhaal over het leven en werk op het onherbergzame continent.
Met prachtige foto’s en pakkende, waar gebeurde verhalen, neemt hij de toehoorder
gedurende twee uur mee naar het witte continent en opent de deur naar een haast
onbekende wereld.
Over de spreker
Ir. Paul Lemmens was tot 2008 algemeen directeur van Laborelec en thans Managing Director
van KREIVO, waar hij bezig is met technisch advies en begeleiding van Europese innovatieve
projecten en met ontwikkeling van creatief denken en innovatie in bedrijven.
Hij was lid van de BELARE - Zuidpoolexpeditie in 2008-2009 en heeft via zijn werk bij
Laborelec, Electrabel en Sasol Zuid Afrika een jarenlange ervaring opgebouwd in
elektriciteitsproductie, bedrijfsmanagement, onderzoek en ontwikkeling ter verbetering van
energieprocessen en technieken.

Maastricht
BEZOEK AAN FORT SINT PIETER EN KAZEMATTEN
Donderdag 15 oktober vertrekken 20 deelnemers met de autobus van “Aero Kiewit” richting
Maastricht.
De reisleider Willy Verghote geeft tijdens de heenreis al een degelijke inleiding van wat we zullen
bekijken. Als een levend geschiedenisboek goochelt hij met data en biografieën van grote militaire
strategen van de Secessieoorlog in Amerika naar de veroveringsoorlogen in Europa.
Zo komt hij bij Lodewijk XIV terecht die zijn zinnen heeft gezet op de uitbreiding van zijn rijk tot
aan de Rijn. In 1673 belegert Frankrijk Maastricht vanuit het Zuiden.
Met die informatie bezoeken we eerst het Fort Sint Pieter op de Sint Pietersberg, gelegen aan de
zuidkant van de stad. De ingenieuze vesting dateert uit 1701-1702 om de invallen uit het Zuiden te
kunnen afslaan met kanonnen en musketten.

Onder begeleiding van een bevlogen Maastrichter stadsgids, gespecialiseerd in de ondergrond van
de stad, begint de wandeling door een wirwar van gangen. Het fort heeft rondgaande galerijen aan
de buitenkant en verbindingen Noord-Zuid en Oost-West. We houden halt bij de schietgaten en de
kanonnengalerij met de nodige informatie over oorlogsvoering uit die tijd.
Ondanks het druilerige weer hebben we een prachtig zicht op de skyline van Maastricht in de vallei;
Een hoger gedeelte is het schootsveld. De lager gelegen verdieping was prima geschikt om
proviand en materiaal te bewaren in ideale omstandigheden. Luchttoevoer en het voorhanden zijn
van een waterput waren van cruciaal belang.
Na het bezoek aan het fort brengt de bus het gezelschap naar de Westrand van de stad bij de
Kazematten.

De weg naar de ingang van de kazematten leidt door het mooie park met zeer oude bomen. De
heuveltjes zijn niet kunstmatig aangelegd in het park maar herbergen wel de ondergrondse gangen.
In de omgeving zijn nog delen van de verdedigingsgordel te zien die gespaard zijn gebleven van
afbraak.
Oude stadsplannen en tekeningen van de verschillende uitbreidingen van de verdedigingsgordel
maken duidelijk welk titanenwerk verricht werd 200 tot 400 jaar geleden.
Tussen 1575 en 1825 is hier een netwerk van gangen ontstaan met een lengte van wel 13 km om de
vijand ondergronds te benaderen en onschadelijk te maken. Onverwacht detail: Veel vrouwen
groeven de lage gangen in moeilijke omstandigheden, terwijl de mannen het zwaardere werk deden
zoals het stutten van de gangen.
In een wirwar van gangen en lage bakstenen tunnels begeleidt de gids ons door dit labyrint .
Hij wijst op het prachtige metselwerk van de koepels hier en daar met een opening boven om de
communicatie te verzekeren tussen de verschillende secties.
Zelfs in de 20 e eeuw deed de ondergrond dienst als schuilkelder voor de Maastrichtse bevolking die
tijdens WO II een veilige plek vond tijdens de bombardementen. Tot 30.000 personen zaten ooit in
de smalle gangen bang te wachten op betere tijden.
Tijdens de Koude Oorlog dacht men eraan atoomkelders te bouwen. Voor 1200 personen werd dit
gerealiseerd maar men begreep vlug dat dit niet veel heil zou bieden in geval van een atoomaanval.
Een kleine tentoonstelling van posters en krantenberichten vertellen de ernst en het gevaar dat
tijdens die jaren heerste. Veel werd opgeruimd voor bouwwerken bovengronds.
Gelukkig is nog wat gered geworden van de slopershamers om het nageslacht een blik te geven van
wat leefde tijdens de jaren van de “Koude Oorlog”.
De leerrijke en aangename middag in Maastricht werd afgesloten in het clubhuis van Aero Kiewit
met een mosselmenu of koude schotel.
De deelnemers danken Willy en de organisators van dit evenement.

Lidgelden KVOO-Limburg voor 2016
Reeds enkele leden hebben hun lidgeld voor 2016 betaald, waarvoor onze hartelijke dank.
Sommigen slagen er echter in toch nog verkeerde bedragen te storten, vandaar deze
herinnering.
1.Effectieve leden (ongeacht de graad) en Sympathisanten betalen 27,00 euro lidgeld voor
KVOO Nationaal en KVOO Limburg op onze rekening.
Geassocieerde leden ( weduwen, ex-partners ) betalen 19,00 euro.
2. KVOO-Limburg stort de lidgelden door naar KVOO-nationaal zodat u automatisch met
het nationale niveau in orde bent. U zelf hoeft daar verder niets voor te doen.

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.

WESPEN !
Een zwerm wespen onder de dakgoot, ... een minuscuul klein gaatje onderaan, maar ze hebben het gevonden,
hoor,... en bovendien hebben ze hun ganse familie meegebracht !
Ze hebben bewonderenswaardig genoeg geen vluchtleiding nodig om perfect op te stijgen en te landen en dat
alles kris kras door mekaar zonder enig zichtbare kleerscheuren.
Nu, zolang ge ze gerust laat is er geen vuiltje aan de lucht, maar van zohaast ge ze eigenhandig te lijf gaat, is
het zeker niet uw beste dag, zegt mijn jongste zoon met nadruk, duidelijk om zijn paternel in bescherming te
nemen. Het zal wel nodig zijn, zeker. Ik hoor het zo aan zijn uitleg...met die oudjes weet je maar nooit !
Enige goede oplossing, de brandweer bellen, wat hij dan ook onmiddellijk doet.
Onze brandweer werkt voor de wespenverdelging binnen de hulpverleningszone Oost-Brabant en we krijgen
een zeer vriendelijke mevrouw aan de lijn:
"Ja mijnheer, na 18 uur vanavond zullen onze mensen langskomen, dank u wel voor de oproep."
"Maar waarom na 18 uur ?"
"Wel, deze brandweerlieden zijn allen vrijwilligers; ze werken overdag bij een of andere firma en vanaf 18 uur
zijn ze paraat bij de brandweer."
Zo, dat weten we dan ook weeral.
Inderdaad, om kwart na acht stopt de brandweerwagen voor onze deur en gaan beide mannen over tot de
actie. Eén van hen is gekleed in een soort ruimtepak, dat de beestjes geen enkele kans geeft tot enig
weerwerk... maar goed ook !
's Anderendaags maak ik me klaar om het gaatje onder de dakgoot te dichten.
Ah ja, onmiddellijke actie is vereist... stel u voor dat één van de wespentantes het in haar hoofd krijgt om het
lege nest opnieuw te bevolken met haar familie !
Terwijl ik me klaar maak om het nodige gerief bijeen het halen, stel ik vast dat er ondanks de uitroeiing van
gisteravond, toch nog een paar wespen proberen de ingang van het nest te bereiken. Dat zijn waarschijnlijk een
paar werksters die een nachtvergunning hadden en nu voor een verwoeste thuis hun heil ergens anders moeten
zoeken.
In de hoop dat deze beestjes een beetje kunnen lezen, heb ik aan de gesloten ingang een plaatje geplaatst:
"Verboden voor wespen en hun aanhang".
Ik dacht daarmee dat ik over dit hele wespenverhaal de boeken kon sluiten, maar dat was zonder de "wespen"waard gerekend.
's Anderendaags stel ik vast dat een aantal wespen zich aan de binnenkant van de garage een weg hebben
gebaand via welke sluipwegen ?, 't is me een raadsel !
Nog een geluk dat de indringers maar druppels-gewijs naar binnen kwamen, zodat ik ze stuk voor stuk kon
titoxen.
Opnieuw raad gevraagd aan de brandweer en ze kwamen stande pede de zaak bekijken. Inderdaad geen
mogelijk gaatje te ontdekken, misschien een minieme naad tussen de muur en het plafond. Ge houdt het niet
voor mogelijk; ja, zei de brandweerman, ze wurmen zich door kleinste hindernissen ! Toch maar, tegen beter
weten in, deze volledige naad afgespoten met siliconen en ... ja, hoor, het leed was geleden.
Aan de buitenmuur bij de oorspronkelijke ingang kwamen er af en toe nog eens een paar kijken, vruchteloos
uiteraard. En daarmee was de hele affaire beklonken.
WJS.

De Europese Unie (EU) : hoever reiken de grenzen ??
( W.V.)
De EU is een samenwerkingsverband van 28 lidstaten waarvan de laatste ( Kroatië) is toegetreden
in 2013. Opgericht in 1958 door 6 landen ( w.o België) was de doelstelling een economisch
gemeenschappelijke ruimte te creëren . Gaandeweg breidde de rechtsbevoegdheid zich verregaand
uit naar vele andere domeinen zoals landbouw, handel, sociaal beleid, monetaire zaken , etc .
Voor het ogenblik maken een 6-tal , niet EU landen, hun opwachting om bij de club te worden
toegelaten (w.o Turkije) . Evenwel doorloopt de toelatingsprocedure voor een kandidaat-lidstaat een
moeizaam traject van zeer lange adem .
In tegenstelling tot wat algemeen wordt aangenomen heeft de EU officieel geen hoofdstad noch de
wil om een hoofdstad vast te leggen. Brussel wordt dan weer , de facto, als hoofdstad beschouwd
omdat de Europese instellingen er in gehuisvest zijn.
Tot zover , een beetje Europa in een nutshell en niet zo moeilijk.
Maar nu de vraag van 1 miljoen : Sommige lidstaten van de EU omvatten ook overzeese regio's
met min of meer autonomie. Kijk maar naar Spanje, UK , Portugal , Frankrijk.
Vraag: Welk deel van de EU is, geografisch, het meest zuidelijk gelegen Europees gebied op de
wereldkaart ??
Antwoord : Het eiland Réunion , een Frans departement gelegen in het zuidelijk halfrond ten
oosten van Madagascar. Réunion kwam recent in het nieuws wegens aangespoelde resten van een
vermist lijnvliegtuig.
Andere gebieden zoals Martinique, Mayotte, Guadeloupe e.a. horen eveneens bij de EU want ze
zijn Frankrijk in volle aspect zoals nationaliteit, euro, marseillaise, driekleur ,
14 juli. Al deze regio's hebben de status van Europees “ ultraperifeer” gebied.
En wat met de Falklands : die zijn ook British ! ? Welnu , deze maken geen deel uit van de EU. Ra ar,
maar waar (*)(**)
De Europese verdragsorganisatie , zoals U merkt, is weer niet zo simpel maar wel interessant om
een en ander uit te pluizen . Misschien dienstig voor een TV quiz zoals
bv “ De slimste mens
ter wereld ” ??
Juist, we zijn er nu klaar voor !!
–----------------------------------------------------------------------------------------------------(*) Geraadpleegde bronnen : internet alsook toelichting welwillend aan mij verstrekt door Dhr Ivo
Belet, euro-parlementslid . Waarvoor mijn dank.
(**) Sommige overzeese gebieden , niet deel uitmakend van EU , werken er wel mee samen wegens
een Associatieverdrag voor Overzeese Landen en Gebieden (OCTA).
Dit houdt bv in dat , in dergelijk gebied, sommige projecten toch op Europese steun kunnen
rekenen.

Voorlopige planning KVOO activiteiten
2015
15 Jan : Nieuwjaarsreceptie Astrid
17 Feb : AV + Conferentie Mevr Hendrickx “ Ouverture
1812
P. Tsjaikovski “
09 Mar : Luik Expo WO I + Opera
24 Apr : Oekraïens orthodoxe kerk te Genk
+ Conferentie Dr Geriater P Desimpelaere
Mei : meerdaagse reis Mallorca
Di 16 Jun : Stayen STVV + brouwerij Wilderen
21 Jul : Braai te Millen
14 Aug : KVOO Tornooi boogschieten Heusden-Zolder
17 september : De doodendraad Achel
15 Okt : Maastricht
Nov: Korpsmaal Astrid
Dec: : KVOO Tornooi bowling Diepenbeek
Voorstellen 2016: contacteer Willy
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