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Woordje van de voorzitter  

       Nov– Dec 2018 

2018 zit er bijna op, 2019 komt er met rasse schreden aan.  

Tijd voor goede voornemens en wensen allerhande. De daad 

bij het woord voegend, wensen Rita en ik jullie allen een 

voorspoedig, vreugdevol en bovenal gezond 2019.  

Het bestuur van KVOO Limburg zal ook in 2019 zijn beste 

beentje voorzetten om jullie talrijke, fijne activiteiten te 

presenteren, waarin jullie, hopelijk jullie gading vinden. 

Onze traditionele winteractiviteiten, de korps- en nieuwjaar 

banketten beloven weer krakers te worden. Tussendoor staat 

onze eindejaar bowling op het programma. In februari volgt 

onze onvolprezen algemene vergadering. Geen saaie 

bedoening, zoals dat bij andere algemene vergaderingen 

weleens het geval is, maar een vlot verteerbaar eerste deel, 

gevolgd door een lezing over een ons allen nauw aan het hart 

liggend onderwerp in het tweede luik.  

Meer over deze activiteiten verder in dit NB.  

Bij deze ook bede jullie lidgeld KVOO 2019 tijdig te betalen. 

Onderschat het effect hiervan niet.  

Onze schatbewaarder Leon en secretaris Lambert lopen er 

dan veel gelukkiger en beter gezind bij op de eerste 

activiteiten van 2019. 

Tot slot, hopen Rita en ik, samen met de andere 

bestuursleden, jullie talrijk te mogen begroeten op onze 

activiteiten in 2019. 

Groetjes en tot weldra, 

Benny Croes 

         Benny Croes 
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1. AANWEZIGHEDEN: IEDEREEN IS AANWEZIG 

2. Goedkeuring verslag van 10 Sep 2018 

3. Inkomende post per briefwisseling: uitnodiging Te Deum ProvComdo. 

    Leon Monsieur zal KVOO-Limburg vertegenwoordigen 

4. Kasverslag door Leon: alle in en outs werden overlopen. Gezonde kassituatie. Er wordt pas een 

situatie lidgelden opgemaakt einde januari 2019. 

5. Ziekenboeg: geen meldingen 

 

6. Evaluatie voorbije activiteiten 

a. Wokken met KVEO te Margraten op 27 Sep 2018: er waren 4 Belgische deelnemers, 

desondanks was het een gezellige avond met een lekkere en overvloedige keuken. 

b. 29 Sep 2018: nationale dag KVOO/SROR te Bastogne: 7 leden maakten de trip naar het    

Zuiden. De organisatie was perfect en de maaltijd voortreffelijk. 

c. 04 Okt 2018: bezoek Trainworld te Schaarbeek: slechts 9 personen op de trein. Toch een héél 

interessante bezienswaardigheid. 

7. Geplande activiteiten 

a. 29 Nov 2018: Korpsbanket in Villa Astrid te Leopoldsburg  

b. 20 Dec 2018: Bowlen in Diepenbeek 

c. 22 Jan 2019: Nieuwjaarbanket Zie uitnodiging in dit NB 

d. 21 Feb 2019: algemene vergadering. Gastspreker is een chirurg/cardioloog. De timing dient 

zo opgemaakt dat er geen lege tijdsruimte ontstaat 

8. Nieuws van KVOO-nationaal: er zitten drie nieuwe leden in het nationaal bestuur: een DB-

manager, een schatbewaarder en een webmaster. Er lijkt een nieuwe modernere wind te gaan 

waaien. 

 

9. Redactioneel nieuws: deadline volgende nieuwsbrief: 15Nov2018. We stellen vast dat sommige 

kringen ellenlange artikels plaatsen in het IB, dit komt omdat ze zelf geen nieuwsbrief aan hun 

leden verspreiden. 

 

10. Websitenieuws: Brussel werkt aan een modernere versie van hun site 

 

11. Eventuele aanpassingen kalender (Willy): een bezoek aan de 15VVbWing wordt voorzien op 13 

Jun 2019, reservedatum:20 Jun 2019. Lambert plant in september een bezoek aan Maasbracht, 

Linssen-Yachts en de krachtcentrale 

 

12. Aangebrachte agendapunten  

a. De behandeling van dementie: elk geval wordt afzonderlijk bekeken na contact met de 

familie 

b. Willy zorgt voor nieuwe wimpels, de oudere worden niet meer gemaakt in het vorig bedrijf  

 

13. Volgende vergadering: 28 Jan 2019 

Verslag bestuursvergadering KVOO Limburg 

van 05 Nov 2018 1000 uur 
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Namens onze kring bieden wij de families onze innige deelneming aan. 

  

 
 Wij vernamen het overlijden van 

MEVROUW 

Esther Andries 
echtgenote van de heer René Van Thienen 

Ere-kolonel 
gewezen Korpscommandant 2 Lansiers 

      Zij werd geboren te Koningshooikt op 17 mei 1929 en is er thuis overleden 

op 3 november 2018, gesterkt door de ziekenzalving. 

 

De gedachtenisviering vanwege de parochie heeft plaats in de kerk 

van Sint-Jan-Evangelist, Koningsplein te Koningshooikt op 

zaterdag 15 december 2018 om 18 uur.   

        

 

Op de mooie herfstdag 27 september is Piet aan zijn laatste vlucht begonnen. Hij kon 

het zich niet beter wensen: onder een blauwe hemel en een stralende zon over de 

mooie Belgische landschappen die hij tot zijn tot zijn beste herinneringen rekende. Hij 

is vredig ingeslapen na een maandenlang strijd, als de koene krijger die hij tijdens zijn 

talrijke beste en rijke jaren altijd geweest is. 

Op 27 september 2018 is thuis te Zichem godvruchtig in de Heer ontslapen  
   Pierre Jerôme CLAES 
             Erekolonel Vlieger  
    Erevoorzitter KVOO Limburg 
    Lid van de Nationale Strijdersbond van België 
    Lid van verscheidene verenigingen van oudgedienden LuM 

    Voormalig instructeur van de Belgische Luchtkadetten 
Geboren te Schepdaal op 24 december 1939.  
Echtgenoot van Mevr Simone CLAES - MOREELS  

 

De crematie en de bijzetting van de urne op de begraafplaats te 

Zichem heeft in intieme familiekring plaats gevonden  
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Het jaar 2018 is bijna voorbij, dus tijd om Uw lidmaatschap van KVOO LIMBURG ( en automatisch van 

KVOO Nationaal) te hernieuwen door storting van de bijdrage lidgeld welke U aanbelangt. Hieronder 

volgt een gedetailleerde uitleg over de desbetreffende bijdrage. Mag ik echter een oproep doen om Uw 

lidgeld zo vlug mogelijk te storten en uiterlijk tegen 31 december 2018. Dit vergemakkelijkt het werk van 

onze secretaris Lambert en uiteraard van mijzelf, Penningmeester Leon. 

Bijdragen: blijven onveranderd. 

 Effectieve leden (ongeacht de graad) en Sympathisanten: 

  het lidgeld bedraagt 27 Euro, te storten op  

              rekening BE17 9731 8482 2521 van KVOO LIMBURG.  

 Geassocieerde leden ( weduwen en ex-partners): 

   het lidgeld bedraagt 19 Euro, te storten op  

       rekening BE17 9731 8482 2521 van KVOO LIMBURG. 

KVOO LIMBURG stort de lidgelden door naar KVOO Nationaal zodat U automatisch met het nationaal 

niveau in orde bent. 

Indien er vragen zijn, kunt U contact opnemen hetzij met de secretaris Lambert, Tf 089/867428 
of per mail: secretaris@kvoolimburg.be, hetzij met de penningmeester Leon, GSM 0478/218198 of  
per mail: penningmeester@kvoolimburg.be 
 

Aan alle leden stel het bestuur niet teleur en stort tijdig jullie bijdrage, a.u.b. 
( vanwege de redactie ) 
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NIEUWJAARSBANKET. 

Beste vrienden, wanneer U deze uitnodiging leest, is er bijna alweer een jaar voorbij. Daarom de 

gelegenheid aangrijpen om het nieuwe jaar 2019 op een passende wijze te vieren. U wordt dan 

ook ALLEN uitgenodigd op ons nieuwjaarbanket op dinsdag, 22 januari 2019 om 12.30 hr in de 

Villa Astrid te Leopoldsburg. 

  -12.30- 13.15: traditioneel starten we met een receptie in de bar.  

    Aangeboden: cava, porto, bieren, frisdranken;  

  -13.15 tot 16.00u :  

     -koud buffet 

     -dessertbuffet 

     -koffie. 

   Witte en rode wijn, frisdranken aan tafel. 

Na het banket is er nog gelegenheid om vriendschapsbanden aan te halen in de bar welke 

geopend blijft tot 18.00 hr. Verbruik voor eigen kosten. 

Inschrijvingen: 

 Uiterlijk tegen 15 januari 2019 door storting van 40,00 € per deelnemer op rekening   

  BE17 9731 8482 2521 van KVOO LIMBURG. 

Indien U een voorkeur hebt voor tafelgenoot, gelieve het te vermelden op Uw stortingsformulier. 

De Voorzitter en het voltallig bestuur hopen U zo talrijk te mogen verwelkomen in ons vertrouwd 

milieu. 

       

Uitnodigingen 
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ALGEMENE VERGADERING 
         Donderdag 21 Feb 2019 om 13:30 u 

Feestzaal Elysée, Koerlostraat, 19, 3600 Genk 
 

Programma 

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

13:30 u: Onthaal met koffie, thee, fruitsap, versnaperingen 

 

14:00 u: Deel 1 – Agenda 

     – Inleiding door Voorzitter Benny Croes 

     – Overzicht activiteiten 2018 door Lambert Swennen 

     --Nazicht boekhouding 2018 door de commissarissen 

     – Financieel verslag door penningmeester Leon Monsieur 

     – Aanstelling commissarissen 2019  

     – Overzicht activiteiten 2019 door Willy Verghote 

     – Slotwoord door Voorzitter Benny Croes 

Schriftelijke vragen of suggesties zijn altijd welkom op Secr Kring Limburg uiterlijk 15 Feb 2019 

 

15:30 u: Pauze met assortiment van broodjes, vla en dranken 

 

16:00 u: Deel 2 – Conferentie door cardioloog Dr Walter Van Mieghem  

 

         “Cardiovasculaire aandoeningen: oorzaken en preventie“ 

 

Als senioren koesteren wij natuurlijk een blijvende belangstelling voor alles wat er met ons hart gebeurt of 

kan gebeuren!! 

Wist u dat bv, vanaf 40 jaar er 1 kans op 4 bestaat om ooit voorkamerfibrillatie (VKF) te krijgen? Een tijdige 

diagnose is dus erg belangrijk om het risico te vermijden voor een latere beroerte met fatale gevolgen?? 

Dr Van Mieghem is verbonden aan het ZOL te Genk en profileert zich daar als urgentiecardioloog. 

Maw, hoe levensreddend handelen na een spoedopname, dikwijls een kwestie van seconden kan zijn.  

Eigenlijk leent de benadering van het onderwerp zich ook tot vele facetten m.b.t. oorzaken en gevolgen van 

disfuncties. Maar vooral: hoe kan onze levenswijze substantieel de werking van ons hart- en 

bloedvatenstelsel optimaal gunstig beïnvloeden??  

En tenslotte: waar staan we in ons land met technieken van de cardiochirurgie? 

 

17:15 u: Einde: Gebubbelde afsluiter 

 

Deelname 

Door storting van 19 Euro op Rek KVOO Limburg BE17 9731 8482 2521. Uiterlijk 16 Feb 2019  
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KVOO Limburg was gaan klepschieten 

vrijdag 07 september 2018 

 
In ons vorig blaadje ontbrak het verslag van deze activiteit. Dit was geen redactionele vergetelheid maar 

een ongelukkige adresverwisseling. Toch willen wij jullie het verslag ons toegestuurd door onze 

onvolprezen WILLY niet ontzeggen. Misschien hebben enkele leden nu spijt dat ze aan dit evenement 

NIET hebben deelgenomen 

 

Na een miezerig, druilerig ochtendweertje verschijnen de brede opklaringen van dienst. Inderdaad, wanneer de Kring 

Limburg zinnens is wat te doen dan hoort een steuntje van de weergoden daar zeker bij en gelukkig was dat evenzo 

voor onze namiddagactiviteit. 

De Sint-Jozef- Schuttersgilde van Genk/Winterslag neemt het gastheerschap waar. Bij gesmaakte koffie en vla krijgen 

we een inleidende briefing door Dhr Stan Krolicki, PR van de gilde. Een algemeen historisch overzicht schetst ontstaan 

en evolutie door de eeuwen heen van deze “milities” opgericht om lokale gemeenschappen gewapenderhand te 

beschermen tegen allerlei soorten gespuis. M.a.w: de schuttersgilden vinden hun oorsprong in de Middeleeuwen en 

hadden als taak de orde en veiligheid van de burgers te bewaken en ook om op te treden bij opstanden, oproer en 

allerlei calamiteiten. De benaming schuttersgilden is afkomstig van “ beschutten “. 

Later zou de overheid ( Franse revolutie ) deze milities ontbinden ; vanaf eind 18e eeuw bleven de schutterijen nog 

louter folklore onder de benaming “ schuttersgilden “. Het ganse Europese continent telt vandaag rond de 2.700 van 

deze gilden verspreid in 5 grote regio’s. Het gebruikte wapen bij deze gilden is zeer verscheiden: van de klassieke 

kruisboog tot de buks of het geweer.22 LR ( Cfr St - Jozefsgilde ).  

Na deze boeiende en zeer overzichtelijke synthese van alles wat schutterijen betreft in België en ver daarbuiten wordt 

het tijd voor de praktijk. Wapenmeesters begeleiden een initiatiesessie om het wapen te leren hanteren, de juiste 

houding aan te nemen en …. doel te raken. Dit laatste zal wel een aartsmoeilijke klus blijken: nl een schijfje, grootte van 

een 2 euromuntstuk verticaal op 21 m. hoogte!! Begin er maar aan. 

We nemen een pauze om te bekomen van de emoties weggespoeld met een frisse pint. Daarna wordt het dus tijd voor 

“de moment suprême “ of het Koningschieten – KVOO Limburg . 

Voorzitter Benny Croes wint de challenge met verve, kort achterna gevolgd door Marcel Demot en Sidi Massé. 

 

De uitstap wordt afgesloten met het supergezellig eetfestijn in de Genker WOK Plaza. De Mandarijn- Chinese gastvouw 

Lia, steeds met haar smile uit “het-land-van-de- glimlach “, verwelkomt onze groep met een aperitief aangeboden door 

het huis !!. We genieten volop van het ruime aanbod aan allerlei buffetten van culinaire variëteiten.  Zo te zien kon de 

dag inderdaad weeral niet meer stuk! 
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VERSLAGGEVING BEZOEK AAN TRAIN WORLD 

        Tekst: Willy Verghote 

                          Fototheek: Marcel Snoekx 

Een heerlijk na-zomertje zet geen domper op de magere opkomst. Elkeen is “ in the mood “ want met de 

trein is het altijd een beetje reizen. Toch?  

We komen aan in Schaarbeek en verzamelen in de taverne van het treinmuseum waar Louise, een donker 

Afrikaanse schone, ons super vriendelijk verwelkomt met “ le gâteau garni “ van de zaak. Met attentie en 

in schattig Nederlands. Jawel!! 

Vervolgens maakt onze gids Jos zijn opwachting in de oude lokettenzaal van het station dat centraal 

gelegen is op ons spoorwegennet. Een pareltje van Belgische spoorwegarchitectuur. 

En Jos schetst ons bondig de geschiedenis van hoe het allemaal is begonnen: 

“Een Engelse mijningenieur Stephenson vindt de stoommachine uit en ontwikkelt die verder tot de eerste 

stoomlocomotief in 1814. Ze diende om steenkool te vervoeren aan 24 mijl per uur, hetgeen toen een ongekende 

snelheid was. Na 1830, of de Belgische onafhankelijkheid, groeit het besef dat de ontwikkeling van een spoorwegennet 

de oplossing was voor de industriële groei van onze economie. Twee ingenieurs, Pierre Simons en Gustave De Ridder 

reisden naar Engeland om te kijken hoe ze het daar deden.  

In 1835 was het dan zover: België werd het eerste land op het Europees continent met een spoor Brussel-Mechelen 22 

km lang. Het werd plechtig ingehuldigd door koning Leopold I.” 

De rondgang in het museum laat toe ons een reeks prachtige stoomlocomotieven en vele historische 

collectiestukken te bewonderen. Er staan vijf unieke exemplaren te kijk waaronder La Flèche, L’Eléphant en 

de Pays de Waes of de oudste nog bewaarde locomotief in Europa!! 

Ze spreken allen tot de verbeelding, vooral door het opzichtig kleurenpalet waarmee ze zijn gerestaureerd. 

We ontmoeten er ook enkele spectaculair gestroomlijnde diesel- en elektrische locomotieven die staaltjes 

zijn van Belgische toptechnologie. 

Een immense hal is gewijd aan de wereld van de reiziger: wagons van de 19e eeuwse pendelaar of de 

Oriënt Express voor de aristocratie die op vakantie spoort naar exotische oorden. Verrassend is een            

Rode Kruisrijtuig om gewonde soldaten per trein te vervoeren en een postrijtuig waarin tot in 1984 nog 

post werd gesorteerd. 

Ook de koninklijke familie verplaatste zich vroeger regelmatig met de trein: de in het museum nog twee 

bewaarde rijtuigen getuigen van een ongeziene glamour!!  

Als slotbeschouwing meen ik te stellen dat een bezoek aan Train World een unieke belevenis is van 

de Belgische spoorweggeschiedenis. Een onderdompeling in de historische wereld van de trein door een 

verzameling van de mooiste en meest originele stukken. 

Een absolute aanrader!! 

                       Et j’entends siffler le train 

                       Que c’est triste un train qui siffle dans le soir 

                              ( Richard Anthony 1962 ) 

P.S.: Een zeer fraaie fotoreportage werd gemaakt door Marcel Snoekx en is terug te vinden op onze website 
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1918- De terugtrekking van het Duitse leger 

Volgens de geallieerde voorwaarden, opgelegd bij het tekenen van de wapenstilstand van 11 

november, moest het Duitse leger zich op zeer korte termijn terugtrekken. 

Voor 27-11-1918 uit alle bezette gebieden 

Voor 09-12-1918 de gehele linker Rijnoever 

Voor 13-12-1918 een strook van 30 km op de rechteroever van de Rijn 

De Duitsers dienden onmiddellijk 5.000 locomotieven, 150.000 wagons en 5.000 vrachtauto’s over 

te dragen aan de geallieerden. Dit maakte de logistieke opgave voor het vervoeren van alle 

soldaten, wapens en oorlogsbuit erg moeilijk.  

De meeste Duitse soldaten konden rechtstreeks via Luik te voet of per trein naar de Heimat, onder 

meer via de nieuw aangelegde spoorlijn Montzen-Aken.  

 

Maar de bezettingstroepen uit het westen en het 

noorden van België moesten via het neutrale 

Nederland naar Duitsland. Daartoe vroeg en verkreeg 

de Duitse regering toelating van Nederland. Ze 

moesten via de kortste weg naar Duitsland, langs de 

grensovergang bij Maaseik/Roosteren. Deze Duitsers 

werden wel ontwapend en goederen mochten niet 

worden overgebracht. De soldaten werden niet 

geïnterneerd, wat bij de Fransen en de Belgen tot 

hevige reacties over de neutraliteit van Nederland 

leidde.  

Hospitaaltreinen mochten wel via het grensstation Hamont over de spoorlijn Antwerpen-

Mönchengladbach rijden.  

 

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. 

De Duitse terugtocht via Maaseik 
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Tijdens de chaotische terugtrekking van het Duitse leger uit België ontploften er op vele plaatsen 

munitievoorraden. Dikwijls werd met een beschuldigende vinger naar de Duitsers zelf gewezen. 

Er waren ontploffingen op zondag 17 november 1918 in de Brusselse stations van Schaarbeek en 

Evere. Op dezelfde dag deed koning Albert zijn intrede in Brussel. Eerst vlogen er munitiewagons 

in de lucht in Evere (15 doden), daarna in Schaarbeek (4 doden). Volgens de krant Het Nieuws 

van den Dag van 26 november 1918 werd er een onderzoekscommissie opgericht om de oorzaak 

van deze ontploffingen te achterhalen en werden de Duitsers als schuldigen aangewezen. 

In het station van Hamont stonden op de 

avond van 18 november, naargelang de bron, 

twee of drie Duitse hospitaaltreinen met in 

totaal 800 tot 1.200 gewonden. Deze stonden 

naast honderden wagons met goederen, maar 

ook in de omgeving van een aantal 

munitiewagons. Omstreeks 22u ontstond er 

brand in één van de goederen- of 

munitiewagons en werden de eerste kleine 

ontploffingen gehoord.  

Om 22u30 volgde dan een eerste grote 

ontploffing met een enorme vuurzee, even later 

gevolgd door een verpletterend harde tweede slag. De gewonde militairen in de hospitaaltreinen 

hadden geen schijn van kans en werden levend verbrand. 

Overzicht andere ontploffingen 

Asse 12-11-1918 4 doden 

Mollem  12-11-1918 20 doden 

Ans  80 doden 

Merksem 13-11-1918 32 doden 

Fleurus  30 doden 

Jamioulx  15-11-1918  

Kapelle-op-den-Bos  20 doden 

Deurne  2 doden 

Mol 16-11-1918  

Hamont 18-11-1918 +300 doden 

 

Wie meer wil weten over het laatste jaar van “De Groote Oorlog” kan terecht op de tentoonstelling 

aan de Achelse Kluis. Deze is terug geopend elke zaterdag en zondag van 6 april 2019 tot en met 

26 mei 2019  

Meer info op: www.noordlimburg1914-1918.be 

In de maand mei staat een bezoek aan deze tentoonstelling op het activiteitenprogramma. 

Geert 

Station Hamont na de enorme ontploffing 


