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Herfst, herfst, herfst…, ja jaargetijden bestaan nog, al begin ik er hoe langer hoe
meer aan te twijfelen of ze nog weten waarvoor ze zouden moeten staan. De
winters zijn, gelukkig voor de verwarmingsfactuur, een uitschieter niet te na
gesproken, al lang niet meer wat ze waren en de zomers….die warm en zonnig
horen te zijn, laten ons ook al met de regelmaat van een klok in de steek. De
regenbuien en stormwinden hebben ook dit jaar niet gewacht op het begin van de
astrologische herfst, maar tekenden, meer dan ons lief was, present vanaf eind
augustus.
Mijn vooruitblik, in het vorig nieuws bulletin, op een zonnig en warm 2 de deel van
de zomer is dan ook niet meer gebleken dan ijdele hoop. Al lieten de weergoden
zich in de maand augustus niet van hun beste kant zien, onze braai en meerdaagse
uitstap naar Fintel, aan de rand van de Lüneburgerheide, viel, gelukkig, het
verhoopte zomerse weer ten deel.
Onze komende activiteiten, hoofdzakelijk van het indoor type en derhalve amper
weer gevoelig.
Ingevolge de hoge bezettingsgraad van Villa Astrid zijn we verplicht ons
korpsbanket begin december te houden, wat meteen inhoudt dat het
bowlinggebeuren verhuist naar begin november.
Onze Willy vond dat er toch wat veel lege KVOO kalenderruimte was tussen het
korpsbanket en de nieuwjaarsreceptie en heeft, om deze op te vullen, voor de
vrijwilligers, een optie genomen op een aantal plaatsen voor een uitstap van onze
vaste bus-leverancier B & V reizen, richting kerstmarkt te Keulen. Lees meer over
onze activiteiten verder in dit NB en aarzel niet om, tijdig, in te schrijven.
Gezelligheid verzekerd en hoe meer zielen hoe meer vreugde.

V.U.: M. THIELENS,
Groetjes
Luikersteenweg
en tot weldra,
74/002, 3800 Sint-Truiden GSM: 0479/ 26 96 28

Verslag Bestuursvergadering

Maandag 04 Sep 2017

1.Aanwezigheden: Marcel Demot en Michel Thielens verontschuldigden zich.
2.Het verslag van de vorige vergadering van 26 juni wordt goedgekeurd.
3.Inkomende post: uitnodiging voor wokavond op 28 september vanwege KVOO Nederland. De secretaris verwittigt de leden per e-mail.
4.Kasverslag: nu alle current cases afgehandeld zijn noteren we een lichte daling van ons
kapitaal .
5.Ziekenboeg: Leon Monsieur bezocht Piet Claes, Willy Verghote zal Peter Vermeulen een
bezoek brengen. Kol SBH b.d.Bunckens Jean, lid tot vorig jaar, is overleden.
De secretaris stuurt een postogram namens onze kring.
6. Evaluatie voorbije activiteiten:
a. braai van 21 juli: de meeste bestuursleden zijn tevreden. De secretaris stelt een
lichte achteruitgang vast en wijt dit aan de localiteit die, dixit de secretaris,
"nogal excentriek" is.
b.meerdaagse reis Fintel, Lüneburgerheide: alle deelnemers zaten in vakantie-modus.
Prettig verblijf, afgewisseld met stadsbezoeken en ontspanning in de
regio. De all-in formule zorgt voor een kommerloos verblijf. Qua
prijs/kwaliteit een voltreffer. Met dank aan Willy.
7. Geplande activiteiten:
a.21 september Vroenhoven: nog niet veel inschrijvingen.
b.15 oktober nationale dag: slechts 3 inschrijvingen.
c. 09 november bowling te Diepenbeek.
d. 01 december korpsbanket: Willy en Marcel gaan samen ter plaatse alles regelen in
Villa Astrid te Leopoldsburg.
e.12 december kerstshoppen in Keulen: indien 20 deelnemers pikt de bus ons op op
de parking van Aëro-Kiewit. We reizen met andere deelnemers buiten KVOO
ism de organiserende busfirma B&V reizen.
8.Nieuws van KVOO-nationaal: nihil. De volgende vergadering in Brussel is voor medio
september.
9.Redaktioneel nieuws:
a. deadline artikels volgende nieuwsbrief: 15 september.
b. Michel vraagt per e-mail volgende artikels voor de nieuwsbrief: lidgelden + inning
voor 2018 door Leon, korpsbanket door Leon, Bowling en kerstshoppen door Willy
10.Website nieuws: nihil
11. Jaarkalender 2018: Willy overloopt de voorlopige kalender, meer info later.
12.Varia: veel leden schijnen nog niet te weten dat foto's van activiteiten op de website van
KVOO-Limburg te zien zijn.
13. Volgende vergadering: 061000 november
Lambert Swennen,secretaris

Omringd door vele liefdevolle handen,
is hij in zijn eigen vertrouwde omgeving in alle rust voorgoed
ingeslapen
de heer

Jean Bunckens
Kolonel Stafbrevethouder o.r.
Gewezen korpscommandant van het 1e Jagers te Paard

echtgenoot van Mariette MEYERS
Geboren te Tongeren op 30 juni 1937
en aldaar overleden op 2 september 2017,
gesterkt door de gebeden van de Heilige Kerk.
Jean was tot vorig jaar lid van onze vereniging en nam vaak deel aan onze activiteiten
Namens onze vereniging werd een postogram met innige deelneming overgemaakt.

ALLO !... MET DE … REDACTIE !!!
Als chef-redactie probeer ik steeds de touwtjes in handen te houden wat betreft ons blaadje.
Dit heeft echter ook een keerzijde. Door mijn operatie en de herstelperiode ben ik veel aan
zee. Ik kan daar wel rustig onze NB samenstellen maar het grote probleem is de drukkerij ,
het klaarmaken voor verzending en het afleveren op het provincie-commando voor de
verdere distributie. Gelukkig kan ik beroep doen op Geert om eventueel een beperkte
verzending uit te voeren maar op langere termijn is dit niet vol te houden.
Is er binnen onze vereniging niemand uit de directe omgeving van Hasselt die mij kan
helpen met de drukkerij, het ophalen van het drukwerk, etikettering en bezorgen aan Prov
Comdo voor verzending? Graag contact opnemen met mij.
Michel

Uitnodigingen
UITNODIGING KORPSBANKET.
Traditiegetrouw organiseert KVOO LIMBURG haar jaarlijks Korpsbanket. En eveneens
traditiegetrouw gaan we aan tafel in Villa Astrid te Leopoldsburg, in een vertrouwde,
militaire omgeving.
Op vrijdag, 01 december 2017 vanaf 12.30 hr bieden we U volgende feestmenu aan:
-12.30 : receptie met drie amuse-gueules;
-13.15: Korpsbanket:
-toast op Z.M. de Koning
-Groenlandse heilbot met chuca wakame en Chinese mie
-romige venkelsoep met parmezaanse kaas
-tournedos van kalfsfilet pure met roze peperroom, geflambeerd in cointreau,
geglaceerd stronkje witloof, jonge zoete wortel, boontjes in spek
champignons en een pruimtomaatje, aardappelgratin
-dessertpallet
-koffie met pralines.
Tijdens de receptie porto, bier en frisdrank. Tijdens het banket: aangepaste witte en rode
wijn- water.
Deelname aan het Korpsbanket door storting van 42,00 Euro/persoon op rekening 6703
9611 9514 0003 van KVOO LIMBURG en dit uiterlijk tegen woensdag, 22 november 2017.

Deze uitzonderlijk heerlijke menu kan U aan deze bijzondere voorwaarden aangeboden
worden dank zij de inzet en medewerking van het kader van Villa Astrid. Het bestuur van
KVOO LIMBURG rekent dan ook op U om zo talrijk mogelijk aanwezig te zijn. Het is een
enige gelegenheid om een gezellige namiddag onder vrienden door te brengen.

Leon Monsieur

Diepenbeek
Donderdag 09 november
BOWLING
KVOO Tornooi

DE LOCATIE
Bowling Epsilon bevindt zich op de site van het winkelcentrum, Wijkstraat 39,
Diepenbeek.
Is gemakkelijk bereikbaar uit alle richtingen; op de ruime gratis parking vlak bij
de ingang kan de wagen veilig geparkeerd worden.
De installatie is hypermodern en volledig computergestuurd.
Dit jaar zal Kathy Snoekx haar titel “ KVOO – Bowling Kampioen 2016 –
verdedigen !
PROGRAMMA
Aankomst om 16:00 u en verdeling van de groep over de verschillende
kegelbanen
We kegelen +/- 2 uren tot profilering van de Kring kampioen 2017
Het wedstrijdgebeuren wordt afgerond met een culinaire “ after-bowling”
Er zijn 2 keuzemogelijkheden :
Formule A : Pasta van de chef ( parmaham, witte wijn, fijne groentjes, lichte
tomatenroomsaus,
dessert )
Formule B : Spare ribs ( 1 lat spare ribs, frieten, groentjes, dessert )
In de prijs, voor beide formules, is inbegrepen : de games – 1 consumptie vrije
keus
Is niet inbegrepen : dranken tijdens het bowlen
INSCHRIJVING
Betalen op KVOO Rek BE33 9611 9514 0046 . Uiterlijk 03 november !!
Vermelden : Bowling A ( 23 Euro pp )
Bowling B ( 28 Euro pp )
Ik kijk uit naar uw massale opkomst !!
Projectbeheer : Willy Verghote

Lidgelden

Zoals ieder jaar rond eindejaar is het tijd om de lidgelden te storten.
De situatie van de jaarlijkse lidgelden blijft voor 2018 onveranderd en dit reeds meerdere jaren.
De overeengekomen prijzen, zowel nationaal als voor onze kring, blijven behouden.
Desondanks zijn er nog steeds leden die de juiste bedragen niet verzenden .
Lees dus dit artikel zeer nauwgezet en breng vandaag nog je lidgeld in orde. Penningmeester
Leon en secretaris Lambert zullen jullie dankbaar zijn.
Hier een overzicht van de bedragen
1.Effectieve leden (ongeacht de graad) en Sympathisanten betalen 22,00 euro lidgeld voor
KVOO Nationaal. Hiervan vloeit 11,00 euro terug naar onze kring.
Geassocieerde leden ( weduwen, ex-partners ) betalen 14,00 euro.
2.Bovendien betaalt iedereen aan KVOO LIMBURG een toelage van 5,00 euro.
3. Het totaal bedrag 27,00 euro of 19,00 euro, naargelang, zou vanaf heden tot uiterlijk
einde december gestort moeten worden op rekening:
BE33 961 1951400 46 van KVOO-Limburg
4. 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.
Opmerkingen:
-voor dit jaar werden het laatste lidgelden betaald begin mei na het verzenden van
meerdere e-mails en brieven. Dit leidt tot onnodige meerkost, frustraties en onbegrip bij
bestuursleden betrokken bij de registratie.
- indien u toch nog vragen zou hebben: telefoneer of mail naar de secretaris of
penningmeester.
Lambert Swennen, secretaris
Tel: 0476/95 59 08
lambert.swennen@telenet.be
of kvoo.limburg@telenet.be

Leon Monsieur, penningmeester
Tel: 0478/21 81 98
monsieurleon@skynet.be

Meerdaagse reis Eurostrand Fintel 13-18 augustus 2017
( Verslaggeving door André Wouters; Lambert Swennen; Jean Reinquin )

Dag 1: De heenreis
Alle hens aan dek voor het vertrek aan het vliegveld van Aero Kiewit waar onze voertuigen
veilig geparkeerd worden op de omheinde site van de vliegclub.
Willy houdt appel en, jawel, iedereen vertoeft in prima stemming want een heerlijk
zomerweertje is van de partij . De Genker Clarissen hebben woord gehouden ondanks het
ontberen van besmette eitjes en er dan maar, voor moeder overste, een ander gebaar van
dienstverlening aan te pas komt. Dit laatste blijft natuurlijk very confidential information.
Met een medley van André Rieu start de bus om 10:10 u voor een 6-uren durende tocht naar
de Lüneburger Heide, vanzelfsprekend met een tussenstop halfweg . In de Raststätte doen
we ons tegoed aan het vele lekkers in aanbieding.
Aankomst in Fintel om 17:40 u ; installatie in de huisjes met een korte verkenning van de
omgeving. We zijn aangenaam verrast door de idyllisch groene omgeving van onze
reisbestemming .

Dag 2 Fintel

Na het ontbijt onder een heerlijk ochtendzonnetje maken we stapvoets een verkenning van
Fintel waarbij onze gids enige duiding verstrekt over het leven van de volksgemeenschap in
de gemeente.
Alle wijken vertonen een kraaknette aanblik met creatief aangeklede groene ruimten
rondom de woonhuizen. Een typisch fotogenieke gevelconstructie is opvallend. De
wandeling eindigt in het heimatmuseum, oorspronkelijk een verloederd boerderijgebouw
dat door de eigenaars werd overgedragen aan een stichting die het heeft opgeknapt.

Tijdens de rondgang maken we kennis met de historische verzameling van allerlei
streekgebonden voorwerpen en tuigen.
Na de lunch volgt nog een verkenning van de Lüneburgerstreek met een treintje : de
“Heide Express “ Een mobiele tapkraan met uitgebreid drankenassortiment aan boord
ondersteunt de opgewekte de sfeer. Everyone is in de mood !!

Dag 3 : Bergen-Belsen en Celle
Bergen-Belsen was initieel een oefenkamp voor pantsers en werd na de overgave van België
in 1940 een krijgsgevangenenkamp voor Belgen en Luxemburgers. Na de inval van de
Duitsers in de Sovjetunie werden 21.000 Russische krijgsgevangenen naar het kamp
gebracht terwijl er maar plaats was voor 1.000. Van uitputting en ontbering kwamen 18.000
Russen om het leven. Intussen werd het KG-kamp vergroot en afgebakend door
prikkeldraad. De Belgen en Luxemburgers verhuisden naar Fallingbostel. In 1943 droeg de
Wehrmacht het kamp over aan de SS die kennelijk andere bedoelingen had...de uitroeiing
van de Joden. De rijkere joden kregen een voorkeurbehandeling zoals beter eten en kledij
en de families mochten samenblijven. Ze werden "omruiljoden" genoemd omdat de SS ze
omruilde voor gevangengenomen hoge Duitse officieren. De andere Joden, meestal van
Poolse origine, werden vergast en gedumpt in massagraven. Omdat er tyfus uitgebroken
was maakten de Engelsen bij hun aankomst in 1944 het kamp gelijk met de grond en
verbrandden alles. Er liggen in Bergen-Belsen geen lijken begraven, op de plaats van de
massagraven staan enkel gedenkstenen met daarop het aantal doden dat er begraven werd.
We maken een rondgang door het kamp en houden halt bij de gedenksteen van Anne Frank
en een gedeporteerde inwoner uit Zutendaal. Na een doortocht in het memorial met
authentieke beelden en films van toen worden we even stil en heerst er even ondanks het
mooie weer een sombere stemming.

Na de middag zetten we koers naar Celle dat ook deel uitmaakt van de Lüneburger Heide. Dit stadje
is vooral bekend door zijn vakwerkhuizen. Onze gids loodst ons door de stad en geeft tekst en uitleg
over het Alte Rathaus, het Herzogenschloss, dat na de dood van Georg Wilhelm in 1705 zijn
residentiefunktie verloor ten voordele van Hannover. Beroemd is de "Steckbahn" waar in illo
tempore steekspelen werden georganiseerd. We werpen een blik in de Kalandgasse, verblijfplaats van
Duitse Rotary en Lionsclubs. Die zetten één keer per week de bloemetjes buiten, vergezeld van de
hoge geestelijkheid....Dit zet ons aan om in de zomerse temperatuur een terrasje te maken in de
binnenstad.

Dag 4 : Hamburg
Woensdag, 16/08 09.15 u, onder een grijze hemel maar vergezeld door de enthousiaste klanken van
de Radetzkymars, vertrekken we voor een ganse dag Hamburg. Hamburg aan de Elbe, 110 km
verwijderd van de Noordzee, derde grootste haven van Europa, autonome deelstaat van de
Bondsrepubliek met bijna 2.000.000 inwoners.
Via de Napoleonstrasse doorkruisen we de Luneburger Heide om anderhalf uur later Hamburg te
bereiken.
We rijden de stad binnen over de imposante, 3,618 m
lange en 58 meter hoge Köhlbrandbrücke,
gloednieuw maar toch reeds te laag om doorgang te
verlenen aan de nieuwste generatie containerschepen.
Vanop de brug ontplooit zich een geweldig
panorama over de Elbehaven met zijn tientallen
havenkranen, bakstenen pakhuizen, de stad met de
Dom en in de verte het gloednieuwe concertgebouw,
de Elbphilharmonie, waarvan de kostprijs geraamd was
op 77 miljoen Euro, maar die uiteindelijk opliep tot het
.
10-voudige.
Onze eerste halte geldt een bezoek aan de Michaeliskirche, evangelische kerk in de voor Hamburg
klasssieke “baksteenbarok”. De kerk met een torenuurwerk van liefst 8 m diameter waarvan de
wijzers meer dan 130 kg wegen, was eertijds het oriënteringspunt voor naar Hamburg zeilende
schepen.
Even verderop zien we de ruïne van de St-Nikolaikirche, vernield in WOII, maar waarvan de toren
met zijn 147 m nog steeds overeind staat en nu een memoriaal is. In WOII was die een belangrijk
baken bij de nachtelijke Britse bombardementen.
Voorbijrijdend aan de Reeperbahn
kunnen wij de wulpse sfeer die daar 's
nachts heerst slechts vermoeden. Onze
volgende halte situeert zich aan de
Innen-Alster, een kunstmatig meer in
hartje Hamburg met een fontein die het
water 60 m hoog opspuit.

Hier krijgen we de gelegenheid ons lunchpakket te verorberen en op verkenning te gaan in het
stadscentrum met het schitterende Rathaus en de prachtige Arcaden langsheen de Alster, de winkels,
cafés en restaurants in de buurt…
Het grijze weer van 's morgens is intussen geëvolueerd naar een prachtige zonnige dag, wat ons
toelaat volop te genieten van deze uitstap.
Vooraleer de terugreis naar Fintel aan te vatten brengen we nog een bezoek aan het “Wilkommen
Punkt” in Wedel op de Elbe waar alle schepen van meer dan 1.000 bruto ton die de haven in- of
uitvaren worden verwelkomd of uitgewuifd.
Echter deze moeite hadden we ons kunnen besparen, niet één schip hebben we daar zien passeren.
Dat kan echter de sfeer niet bederven; we kunnen terugblikken op een zeer geslaagde dag.

Dag 5: De Lüneburger Heide
Een welverdiende vrije voormiddag vliegt voorbij.
Na de lunch vertrekt onze groep naar Schneverdinger, waar we verwacht worden om in
een huifkar een tocht te maken en een stukje Lüneburger Heide te bezichtigen.

Tijdens de busverplaatsing legt onze gids Chris de geologische evoluties uit die oorzaak zijn
van dit 1.100 km groot uniek natuurgebied. Een heel toevallige gebeurtenis is de menselijke
ingreep in de middeleeuwen waardoor het landschap zijn definitieve vorm krijgt. Een
gevangen everzwijn met een door zout doordrenkte vacht ligt aan de basis van de
ontdekking van de zoutlagen. In die tijd was zout zeer kostbaar en moest eerst gekookt en
gereinigd worden. De berkenbomen leverden het hout om te stoken, hetgeen leidde tot een
volledig kaalkappen van de regio, maar de heide kreeg daardoor wel zijn huidig uitzicht.
Voor onze ogen ontrolt zich nu een paarse heide in het beginstadium van de bloei.
Speciaal voor onze groep wordt de heiderit ook aangepast om het terrein te verkennen bij
de Britse pantsertroepen. De wildgroei door de natuur wordt de dag van vandaag
belemmerd door het inzetten van kuddes schapen. Naar verluidt is het vlees van deze “
Lüneburger” schapen uiterst lekker en niet vergelijkbaar met het gewone schapenvlees dat
wij kennen.
De rondrit met paard en huifkar wordt afgesloten met een uurtje vrije tijd om er de
kleurrijke Scheverdinger Heidegarten te bezichtigen. Ongeveer 130 soorten heide uit de
ganse wereld worden in deze tuin gekweekt en vormen een bloemenpracht van ongeziene
kleurenrijkdom.

Dag 6 De terugreis
Om 10:00 u , na het ontbijtbuffet, wordt de terugreis aangevat naar Limburg. Willy, nooit
verlegen om een stunt, wist het reisgezelschap nog te overhalen om tijdens de rit deel te
nemen aan zijn muziekquiz over filmklassiekers. Een medereizigster uit Brugge won deze
overtuigend .
Aankomst in het bronsgroen eikenhout om 18:40 u. ; natuurlijk nog afgerond met de
gebruikelijke kusjes en knuffels.
Een zeer geslaagde Eurostrand vakantieformule met dank aan het reisbureau B&V, de
autocar chauffeur Ronny en reisgids Chris Remans.

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.

Op 05 mei 2016 trad in de kerk van Tongerlo het Zuid-Afrikaans
kinderkoor op. Na de voorstelling tijdens de receptie ontdekten wij dat hun
woordenschat veel gelijkenissen vertoont met onze taal, bij voorbeeld:
elastiek

rekki

apotheker pilledraaier

metro

moltrein

verkeerslicht

robot

jet

spurtvliegtuig

akkordeon

pensklavier

lolly

stokkielekker

chaos

compliment

pluimpie

trampoline

wipmat

reklamefilm

lokfilm

televisie

beeldradio

lucifer

vuurhoutje

scooter

brompony

het spijt mij

ek is jammer

barbecue

braai

bandrecorder

terugspreekkassie

tunnel

duikweg

vrijgezel

alleenloper

carpooling

saamrijclub

alarmbel

paniekknoppie

Lambert

deurmekaarspul

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

21 Sep: Steenfabriek en oorlogsmuseum
15 Okt : Nationale dag NAMEN
Nov : KVOO Tornooi bowling Diepenbeek

01 Dec: Korpsmaal Astrid

DEFENSIEHUIS LIMBURG
MILITAIR
PROVINCIECOMMANDO
Guffenslaan 26
3500 Hasselt

U.V.

