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Woordje van de voorzitter  

Onze zomer, eentje om in te lijsten, zit er astrologisch gezien op. Maar de 

weergoden houden daar al enkele jaren geen rekening meer mee. Zolang 

als dat positief, lees warm en zonnig, uitvalt is dat vanzelfsprekend prima 

en genieten wij er met volle teugen van. Met de invoering van het 

winteruur worden onze avonden wel weer een stukje langer en de dagen, 

gevoelsmatig wat korter en donker. 

Na de geslaagde zomeractiviteiten, de deelname liep wel wat terug, maar 

de afwezigheden hadden zoals meestal ongelijk, komt, met de herfst, het 

eerste luik van ons indoor programma eraan, met, hoe kan het ook anders 

de traditionele activiteiten.  

In Villa Astrid wordt ons korpsbanket geserveerd eind november en ons 

bowlinggebeuren komt weer op de agenda van december.  

Bij deze wens ik ook jullie aandacht te vestigen op de meerdaagse reis 

naar Griekenland, reeds aangekondigd in het vorig NB, maar opgelet, de 

aanvullingen en updates van Reizen Willy V komen er aan. Reageer snel, 

dan vergeet je het niet!  

Tot slot, traditie getrouw, kondigt het einde van een jaar het volgende 

aan…..en dus is de tijd aangebroken voor het storten van de lidgelden 

voor 2019. 

Lees meer hierover en over onze activiteiten verder in dit NB. 

Groetjes en tot weldra,                 

        Benny Croes 
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1.Aanwezigheden: Michel Thielens is verontschuldigd 

2.Goedkeuring verslag van 07 Mei 2018 

3.Inkomende post per briefwisseling: geen belangrijke items 

4.Kasverslag door  Leon: het kasverslag is een momentopname gezien de bijdragen voor activiteiten door               

                  elkaar lopen. Er zijn geen problemen  

5.Ziekenboeg: Jaak De Simpelaere is aan de beterhand 

6.Evaluatie voorbije activiteiten 

 a.17 Mei: Hamont-Achel WO I : interessante rondleiding en prima maaltijd, 21 deelnemers 

 b.03-06 Juni: meerdaagse reis naar Krakow: alleen maar lof vanwege de 34 deelnemers ,  

                                    buitenstaanders inbegrepen. 

 c.21 Juli: "Braai" te Millen: OK maar de kwaliteit lijkt achteruit te gaan, 59 deelnemers. 

                                     Wat betreft de deelnames gaan we achteruit. 

  d.07 September: klepschieten te Winterslag : plezante recreatieve activiteit. Excellente Wok nadien,  

                                          12 deelnemers 

7.Geplande activiteiten 

 a.27 september: Wokken met KVEO in Margraten, voorlopig 4 deelnemers 

 b.29 september: nationale dag KVOO te Bastogne, 7 deelnemers. 

 c. 04 oktober: bezoek aan trainworld te Schaarbeek: inschrijvingen lopen nog 

 d.29 november: korpsbanket te Leopoldsburg  

 e.20 december: bowling te Diepenbeek  

8.Nieuws van KVOO-nationaal:  

             Onze voorzitter heeft het nationaal voorzitterschap op 21 juni doorgegeven. 

             Er is nog altijd onenigheid over de verspreiding van het IB. Brussel wil het IB digitaal verspreiden      

             naar de kringen die het dan moeten ventileren naar de leden maar de kringen zijn  niet akkoord. 

        De lidgelden voor 2019 blijven onveranderd. 

9.Redactioneel nieuws: deadline volgende nieuwsbrief: 15 november 

10. Websitenieuws: Geert: niets te melden. 

11.Eventuele aanpassingen kalender: Willy heeft de activiteitenkalender voor 2019 in ontwerpmodus 

maar zolang er geen zekerheden bestaan wachten we met publicatie.( Willy heeft vandaag, 11 september, 

een ontwerp van de planning 2019 verstuurd naar de bestuursleden ) 

12.Varia: 

 -van Srt: LtKol b.d. Leroy  is wel degelijk betalend  lid. 

 -Willy meldt ons dat  er  nog slechts één wimpel van KVOO-Limburg voorradig is en  de bestaande 

leverende firma maakt geen nieuwe. We zoeken een oplossing, eventueel in een andere versie. 

13.Volgende vergadering: 05 november 2018 

 

 

Verslag  bestuursvergadering KVOO Limburg 

van 22 juni 2018  
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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: lambert.swennen@telenet.be ,hetzij met de penningmeester Leon, GSM 0478/218198 of  
per mail:  monsieurleon@skynet.be .  
 

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

 

  

 

mailto:lambert.swennen@telenet.be
mailto:monsieurleon@skynet.be
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UITNODIGING KORPSBANKET. 

 

De Voorzitter en de bestuursleden van KVOO LIMBURG hebben het genoegen U en Uw partner uit te 

nodigen op het jaarlijks Korpsbanket van onze vereniging. Zoals elk jaar zijn we te gast in de prachtige en 

gezellige Villa Astrid te Leopoldsburg en dit op 29 november 2018 vanaf 12.30 uur. 

De menu staat zonder enige twijfel borg voor het succes van  ons Korpsbanket en dit dank zij de inzet van 

al de medewerkers van Villa Astrid. 

   

Programma- menu: 

 12,30- 13,15: receptie 

 13,30- 17.00: banket 

  -Toast op Z.M. de Koning 

  -Tongrolletje in een soepje van Franse erwten en gebakken gamba 

  -Velouté van butternut met kokosmelk en rode punt paprika 

  -Hertenkalffilet met Cumberlandsaus – wildgarnituur – aardappelkroketten 

  -Marsepeingebakje met banaan 

  -Mokka met pralines 

 Witte en rode wijn TEMPRANILLO geschonken- waters op tafel. 

 

Alles inbegrepen wordt dit U aangeboden voor de prijs van 45,00 Euro/persoon. Inschrijven uiterlijk tegen 

18 november door storting op rekening BE17 9731 8482 2521 van KVOO LIMBURG met vermelding 

“Korpsbanket 2018”. 

 

Na het banket blijft de bar nog geopend tot 18.00 uur zodat degenen, die het wensen, nog even kunnen 

genieten van een gezellige babbel. 

 

Uitnodigingen 
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        DIEPENBEEK        
           DONDERDAG 20 DECEMBER 
                     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 en 2017 “ 

zeker verdedigen ! Wie daagt haar uit? 

PROGRAMMA 

Aankomst om 16:30 u en verdeling van de groep over de verschillende kegelbanen 

We kegelen +/- 2 uren tot profilering van de Kring kampioen 2018 

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 : Spareribs ( 1 lat spareribs, frieten, groentjes ) dessert 

 

In de prijs, voor beide formules, is inbegrepen: 2 games – 1 consumptie vrije keus 

Is niet inbegrepen : dranken tijdens het bowlen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSCHRIJVING 

Betalen op KVOO Rek BE17 9731 8482 2521. Uiterlijk 13 december !! Vermelden : 

Bowling A ( 23 Euro pp ) of Bowling B ( 28 Euro pp ) 

Ik kijk uit naar uw massale opkomst !! 

                                                     ( Projectbeheer : Willy Verghote ) 
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                              Meerdaagse KVOO reis 2019  
 

 

Deze reis werd reeds besproken in een vorige NB. Omdat er veel vraag was achter Info en Willy er opnieuw 

serieus werk van wil maken en dus iedereen op de hoogte wil houden hernemen wij alle ons bekende 

informatie. Wie interesse heeft ageer ASAP 

 

                                              Griekenland 

‘Peloponnesos, de bakermat van onze beschaving’ 

AFREISDATUM : 21 april 2019           ZAVENTEM / BRUSSEL AIRLINES  09:00 u 

7 DAGEN / 6 NACHTEN  

Griekenland is de bakermat van onze Westerse 
beschaving. Tijdens deze reis maken we kennis met 
de vele aspecten van de rijke cultuur in afwisseling 
met het schitterende landschap. Athene is voor velen 
het symbool van al wat Griekenland groot maakte en 
mag zich één van de oudste steden ter wereld 
noemen. Maar het klassieke Griekenland heeft nog 
veel meer te bieden: Epidaurus, Mykene,… Deze 
culturele reis is een echte aanrader!  

Programma  
Dag 1 Vertrek – Brussel/Eindhoven – Athene – Tolo  
Transfer per touringcar naar Zaventem/Eindhoven voor onze 

vlucht naar Athene. In Athene worden we opgewacht door een luxe 

touringcar die ons via het kanaal van Korinthe naar ons 

verblijfshotel in Tolo brengt. Avondmaal en overnachting in hotel 

John & Georges****.   

Dag 2 Tolo – Arcadië – Dimitsána – Vytina – Tolo  

Na het ontbijt starten we onze rondrit over het ongerepte platteland 

van Arcadië. De eerste halte is de Lousios kloof. Deze kloof is 5km 

lang en bijna 300m diep in het smalste en meest spectaculaire gedeelte. Op weg naar Dimitsána, 

gelegen op de plek van de antieke stad Teuthis, bezoeken we eerst nog een klooster. Het moderne 

Dimitsána valt op door zijn schilderachtige steegjes met herenhuizen van wel vijf verdiepingen hoog. 

Na de lunch vertrekken we naar de laatste stopplaats voor vandaag, Vytina, en aansluitend terug naar 

Tolo voor avondmaal en overnachting.  

DAG 3 TOLO – MYSTRAS – TOLO  

Na het ontbijt rijden we naar Mystras, ook wel ‘Ghost City’ 

genoemd, en het centrum van het Byzantijnse Peloponnesos. 

Onder Byzantijns bestuur breidde de stad zich snel uit. Van 1350 

tot 1460 was het de residentie van de Byzantijnse stadhouder, 

steeds de zoon of broer van de regerende keizer. De despoten 

verfraaiden de stad met kerken, kloosters en paleizen. In de 

kerken kunnen we de vele fresco’s bewonderen. Na het 

middagmaal rijden we terug naar Tolo. Avondmaal en 

overnachting in het hotel.  
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DAG 4 TOLO – HYDRA – SPETSES – TOLO  

Na het ontbijt vertrekken we voor een dagje ‘Island Hopping’. We vertrekken uit de haven van Tolo en 

varen naar het eiland Hydra, in de Egeïsche Zee. Het eiland is de laatste jaren uitgegroeid tot een 

kosmopolitisch en artistiek centrum. De 18de- en 19de-eeuwse herenhuizen getuigen van de vroegere 

rijkdom en grandeur. Ook de mooie kloosters en kerken vragen onze aandacht. Hier nemen we de 

lunch om daarna verder te varen naar Spetses. We wandelen langs kiezelstranden, mooie huizen, 

gezellige haventjes en mooie pleintjes. Tegen de avond varen we terug naar Tolo voor avondmaal en 

overnachting.  

DAG 5 TOLO – EPIDAURUS – NAUPLION – TOLO  
Na het ontbijt bezoeken we in de voormiddag het theater van 

Epidaurus, één van de best bewaarde theaters in Griekenland. 

Het ligt als een reusachtige schelp tegen de flank van een heuvel 

en werd in de 4de eeuw voor Christus gebouwd. De akoestiek is 

er fantastisch. Verder naar Nauplion. De marmeren 

wegbedekking en de opvallende homogene architectuur maken 

van Nauplion veruit de elegantste stad van Griekenland. Het 

stadsbeeld wordt vooral beheerst door drie indrukwekkende 

vestingen. We maken een korte wandeling door de eerste 

hoofdstad van Griekenland langs het beeld van Kapodistrias, koning Otto I en de Leeuw van Bavaria. 

De bus brengt ons terug naar ons verblijfshotel voor avondmaal en overnachting.  

DAG 6 TOLO – MYKENE – TOLO  

We genieten van een lekker ontbijt. Daarna rijden we naar Mykene, een 

van de belangrijkste steden in de oudheid. Hier bezoeken we de 

indrukwekkende koningsburcht die enkel bewoond werd door de 

heersende klasse. Vooral de Leeuwenpoort, het oudste bekende 

monumentale beeldhouwwerk van Europa, is hier wereldberoemd. 

Ouder dan de burcht zelf zijn de zogenaamde schachtgraven waarin 

verscheidene dode leden van de Koninklijke familie werden bijgezet. 

Na de lunch rijden we terug naar Tolo voor een vrije namiddag. Avondmaal en overnachting in het 

hotel.  

DAG 7 TOLO – ATHENE – BRUSSEL/EINDHOVEN – EINDBESTEMMING  

Na ons ontbijtbuffet rijden we eerst langs het kanaal van Korinthe, aangelegd in het laatste decennium 

van de 19de eeuw, op de plaats waar de landengte het smalst 

is. Sinds de aanleg van het kanaal is Peloponnesos geen 

schiereiland meer, maar een heus eiland. Verder naar het 

centrum van Athene, waar we het symbool van de stad 

bezoeken: de Akropolis. We nemen onze lunch. We wandelen 

doorheen de Plaka, het deel van de stad dat na de 

onafhankelijkheid het eerst geplaveid is geweest, en langs het 

presidentieel paleis. Na de middag begeven we ons naar de 

luchthaven van Athene voor onze terugvlucht.  

Transfer naar onze eindbestemming.   
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HOTEL  
John & George Hotel****  

 

Ligging  

Dit familiaal hotel is gelegen in het oude gedeelte van de stad Tolo, boven de baai.  

Faciliteiten  

Restaurant, bar, 24h receptie, lift, safe, airconditioning, restaurant, zonneterras.  

Kamers  

Het comfortabele hotel beschikt over een 60-tal kamers voorzien van moderne faciliteiten. Douche, 

bad, WC, haardroger, tv, telefoon, safe, frigo, airconditioning, internet en balkon. De kamers 

toegewezen aan groepen bestaan voor de ene helft uit kamers met zeezicht en voor de andere helft uit 

kamers met landzicht (singles = landzicht).  

Prijs per persoon:  € 999.00   

Single toeslag:   geen single toeslag (*)!  

Deze prijs omvat niet:  

 Persoonlijke uitgaven  

 Dranken bij de avondmalen en overige dranken bij de lunches  

 Lunch dag 1  

 Vrijblijvende fooien voor gids en chauffeur  

 Annulatie- en bijstandsverzekering: 6% van de reissom 

   Procedure voor inschrijving en betalingen 

 1.Uw deelname kan gemeld worden op het  e-mail adres van de projectbeheerder Willy 

Verghote.  Afsluiting  20 oktober 2018  !! Er wordt vooralsnog geen voorschot betaald, 

2. Indien het vereiste aantal, als groep, bereikt wordt ( 25 personen ) zal Willy contact opnemen met het 

reisbureau CTT voor definitieve aanvaarding en registratie hotel en vliegtickets . Terzelfdertijd verneemt hij 

van CTT het bedrag van het voorschot   

( vermoedelijk  1/3 reissom ) en krijgt u dus naderhand een oproep tot betalen ervan  

( Te verwachten zal de uiterste betalingsdatum eind Nov 2018 zijn ). 

3. Een tweede betalingsoproep betreft het saldo : De betalingsdatum is te verwachten voor eind Jan/begin 

Feb 2019  

4. De projectbeheerder communiceert m b t de reis enkel per e-mail. De KVOO leden, die deelnemen aan 

de reis maar geen PC hebben wordt gevraagd ASAP contact op te nemen met Willy ( 089/362467) om een 

praktische  regeling uit te werken . 

                                                                              Projectbeheer: Willy Verghote 
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KVOO Limburg was gaan klepschieten 

vrijdag 07 september 2018 

bij Schuttersgilde St Jozef - Genk/Winterslag 
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 Een van onze leden vroeg mij deze aankondiging te plaatsen. Wij kunnen dit 

concert ten stelligste aanraden 

 

 

  

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. 

Wat: De Koninklijke Muziekkapel van de       

                          Gidsen 

Soliste: Anneke Luyten 

Wanneer: Vrijdag 14 december 2018 - 20.00Hr 

Waar: Cultureel centrum Leopoldsburg  

Info & reserveringen:  

          18BNLOG-STBN-IPR-DL@mil.be 

 
 

http://www.royalbands.mil.be/nl/koninklijke-muziekkapel-van-de-gidsen
http://www.royalbands.mil.be/nl/koninklijke-muziekkapel-van-de-gidsen
http://muziekcentrum.kunsten.be/identity.php?ID=154106
mailto:18BNLOG-STBN-IPR-DL@mil.be
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Beste groeten, 

Yvan 

Onderwerp: FW: 14-18 zeer speciaal ! zeer uitzonderlijk 

 

foto’s door een Duits fotograaf genomen. 

het hele IJzerfront in beeld gebracht vanaf de Duitse linies, 

van Nieuwpoort via Tervate tot Diksmuide en verder naar Poelkapelle. 

Uitzonderlijke oorlogsfoto's aan de IJzer 1914-1918 foto’s gemaakt door de Wehrmacht. 

(https://www.flickr.com/photos/126636515@N03/albums/72157649470476229) 

 

Bekijk ook de even zeldzame foto's van batterij 'Pommern' in volgend album. 

(https://www.flickr.com/photos/126636515@N03/albums/72157656806020692) 

 

Een mop mij opgestuurd door onze voorzitter: 

 
 

    Hoe verzinnen ze het! 

https://www.flickr.com/photos/126636515@N03/albums/72157649470476229
https://www.flickr.com/photos/126636515@N03/albums/72157656806020692

