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Wisten jullie dat wij dit jaar 40 VEERTIG jaar bestaan.....
Daarom heeft het bestuur gedacht aan een speciaal moment tijdens het Korpsbanket 2015.
Het jaarlijks Korpsbanket zal plaats grijpen op 24 Nov 2015 in de
Villa Astrid te Leopoldsburg. Hierbij de gegevens voor de
uitnodigingen.
Programma:
Receptie van 12.30 tot 13.00 hr: aperitief naar keuze met hapjes
Banket van 13.00 tot 17.00 hr
Menu:
-Toast op Zijne Majesteit de Koning
-Velouté van Brussels lof met gerookt spek
-Scampi's met pasta en sausje van kruidenkaas
-Hertenkalfstournedos met Grand-Veneursaus
Wildgarnituur
Aardappelkroketten
-Verrassing 40-jarig bestaan KVOO LIMBURG
-Koffie- pralines
Wijnen:
AMELIE CHARDONNAY
FONTARECHE
Prijs: 45,00 €/persoon.
De kas legt rest bij voor alle leden van onze kring
Uiterste datum van inschrijven: 10 november
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Onze Braai was weer een schot in de roos. Een talrijke opkomst,
uitstekende gerechten en een prima bediening in een zonovergoten
historisch kader, wat kan je nog meer wensen. Het werd dan ook
een namiddag om met volle teugen van te genieten.
Het KVOO kampioenschap boogschieten kreeg af te rekenen met
weersvoorspellers die aankondigden dat de weergoden ons
zouden zegenen met bakken regen en veel wind. Kortom, een weer
om geen hond door te jagen en dus werd wijselijk, maar met pijn
in het hart, deze organisatie afgeblazen. Achteraf bleken de
weersvoorspellers de bal weer eens misgeslagen te hebben, maar
onze organisatie lag, al regende het dan niet, in het water.

Het bezoek aan de Achelse kluis en de daarin ondergebrachte
tentoonstelling over de “Dodendraad in de Eerste Wereld Oorlog”
was gelukkig niet te weer gevoelig. Het mocht dan al een
miezerige en regenachtige dag zijn, onder de kundige leiding van
Geert werden wij allen weer wat wijzer en konden we vaststellen dat de geschiedenis zich
maar al te dikwijls herhaalt. Jammer maar hélaas worden er heden ten dagen op (te) veel
plaatsen in de wereld, ver van huis, maar ook zo akelig dichtbij, moderne varianten van de
dodendraad gebouwd.
Het herfstprogramma wordt er eentje uit de bovenste schuif. We starten met het veel
belovende bezoek aan Maastricht in oktober en sluiten het jaar af met een primeur; het
KVOO kampioenschap bowling. Onze traditionele korpsmaaltijd in november staat in het
teken van het 40 jarig bestaan van KVOO Limburg. Een gebeurtenis die we op gepaste wijze
zullen vieren.
Eens te meer een programma om van te smullen.
Lees meer over deze activiteiten in dit NB en schrijf u er tijdig voor in.
Tot slot vraag ik jullie vriendelijk, maar met aandrang jullie lidgeld voor 2016 tijdig te
betalen.
Meer informatie over de lidgelden in 2016 vinden jullie verder in dit NB.
Groetjes en tot weldra,
Benny Croes

HALLO !... MET DE … REDACTIE !!!
Na onze voorzitter mag ik ook even het woord nemen. In tegenstelling tot hem ben
ik, momenteel, niet zo positief ingesteld. Reden: Het valt me steeds moeilijker om
telkens een mooi blaadje te presenteren. Op een kleine minderheid na ( 5 op 165
leden) ontvang ik weinig of geen medewerking, ondanks herhaaldelijke oproepen.
Het bestuur niet meegerekend!!!!!!!
Reken daar nog bij mijn zeer drukke agenda en de steeds grotere familiale
beslommeringen en je zou voor minder. Ga me niet vertellen dat een hogere
leeftijd oorzaak is van deze apathie!
Misschien is dit een tijdelijk dipje en ziet het er binnen enkele maanden weer beter
uit, enfin, we zien wel.
Hopelijk vinden jullie in ONZE NB genoeg interessante informatie voor de volgende
maanden zodat de inspanningen van het bestuur meer gewaardeerd worden.
Bij leven en welzijn,
Michel

Omdat lachen belangrijk is -------- Omdat lachen belangrijk is
Brillenwinkel
Een jonge man van Afrikaanse origine opent een nieuwe
brillenwinkel ergens in Antwerpen.
De naam van zijn zaak wordt afgebeeld in een
mooie lichtreclame boven het uitstalraam:
"IN DE KLEINE HOND".
Een buurman vraagt waar hij toch die naam vandaan haalt ???
Fier antwoordt de jongeman:
Mijne grote broer heeft ook zo'n winkel in Brussel, heeft veel succes en die heet ook zo,
maar dan wel in ’t Frans natuurlijk

"O - PTI - CIEN"

Verslag Bestuursvergadering

Dinsdag 01 Sept 2015

1.Aanwezigheden: Geert Stevens heeft zich verontschuldigd .
2.Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.
3.Ziekenboeg: geen gevallen van ernstig zieken of gehospitaliseerden werd gemeld.
4.Financiële situatie: Leon overloopt de voorbije transacties en kastoestand. We staan er
nog altijd goed voor.
5.Evaluatie voorbije activiteiten:
a.Stayen-Wilderen: zeer goed maar de gids heeft niet alles getoond van Stayen
b."Braai" van 21 juli: zeer goed, locatie blijft behouden
c.de annulatie van het boogschieten was opportuun wegens de zeer ongunstige meteo vooruitzichten
m b t de geplande datum " ( verkeerde inschatting van drie verschillende onafhankelijke
meteodiensten) Het voltallige bestuur ging akkoord met de beslissing van Willy deze
buitenactiviteit te schrappen. Het was de enige en juiste beslissing.
Nieuwe poging volgend jaar.
6.Toekomende activiteiten:
a."doodendraad" Hamont-Achel op 17 Sept : voorlopig 16 deelnemers
b. Maastricht op 15 oct: er zijn nu al inschrijvingen
c. korpsmaaltijd 24 Nov: staat in het teken van ons 40-jarig bestaan. Er worden meer deelnemers dan
gewoonlijk verwacht. We nodigen uit: ProvComd, KampComd, PlaatsComd en de nationale voorzitter indien
deze tegen dan bekend is. De kas doet gezien ze er goed voor staat een financiële tussenkomst, de leden
betalen maximum 45 euro.
Het dessert moet een verrassing zijn. Marcel en Leon leggen de nodige contacten met Villa Astrid.
7.Inschrijving activiteiten: alle discussies ivm inschrijvingen voor activiteiten worden doorverwezen naar
Leon omdat hij de enige is die correct op de hoogte is van het aantal ingeschrevenen. Wanneer het aantal
deelnemers beperkt is telt de datum van ontvangst van het inschrijvingsgeld.
8.Grote lijnen van het jaarprogramma van 2016: Willy bezorgt ons een kopie van de planning. Voor de
meerdaagse reis zijn nog verschillende opties open: een cruise op de Middellandse zee met Geert, een citytrip
naar Barcelona met Jan Jacobs of een citytrip naar Lissabon met Willy. Een samenwerking met "Mars en
Mercurius" is ook mogelijk.
9.Herschikking bevoegdheden ivm doorgeven artikels, foto's, verslagen: voortaan wordt alle Info-materiaal
en documentatie doorgegeven aan Michel Thielens die ze uitbaat voor onze nieuwsbrief en indien opportuun
doorgeeft aan de redactie van het IB en de website. Geert coördineert samen met Rudi Quinteyn de website en
stuurt de andere bestuursleden ivm informatica om een optimaal rendement te bereiken. De secretaris geeft
administratieve wijzigingen zoals ledenlijsten, overlijdens enz. door aan de webmaster.
10.Huishoudelijk reglement: de secretaris zal een ontwerp maken om een erratum aan te brengen aan dit
reglement inzake bestuursvergaderingen. Momenteel wordt daar nergens over gesproken. Dit ontwerp zal
tijdens de algemene vergadering van 2016 ter stemming voorgelegd worden
11.Contactname met KVEO ( Koninklijke Vereniging van Eervol ontslagen Officieren ) uit Nederlands
Limburg: de secretaris stelt voor om informeel contact te leggen met onze Nederlandse zustervereniging om
in de toekomst elkaar eventueel te ontmoeten of samen te werken. Dit wordt ook onderzocht met andere
KVOO-kringen uit onze regio.
12.Varia: in de volgende nieuwsbrief wordt de eerste aankondiging gedaan ivm de lidgelden 2016.
Het lidgeld blijft onveranderd.
13.Via een lid die alle nieuwsbrieven bijgehouden heeft zal de secretaris starten met het aanvullen van onze
historiek die sinds 2010 niet meer bijgehouden werd.
Volgende vergadering: 051000 Oct 2015
Lambert Swennen, secretaris.

Uitnodigingen
Maastricht

DONDERDAG 15 OKTOBER
FORT SINT PIETER
Het fort ligt aan de zuidkant van de stad, hoog boven de Maas. Het dateert uit begin 1700 en is
grotendeels intact of gerestaureerd. Het bevat meerdere rondgaande galerijen en bomvrije ruimtes
die u onder leiding van een gids bezoekt. Buiten is het uitzicht over de stad en het omringende
landschap van indrukwekkende schoonheid.
Er heerst een constante temperatuur van ca 12°C. Een vest, trui of jas en stevig schoeisel wordt
aangeraden.
KAZEMATTEN BASTION WALDECK
Tussen 1575 en 1825 is aan de Westkant van Maastricht een netwerk van gangen of mijngalerijen
ontstaan. Deze gangen werden gebruikt om tijdens een belegering van de stad de vijand
ondergronds te benaderen en onschadelijk te maken. Als mollen onder de grond hebben
hoofdzakelijk vrouwen in de 18e eeuw een 14 kilometer lang verdedigingsstelsel uitgegraven onder
de westkant van de stad. De rondleiding door de Kazematten geeft je een goed beeld van het hoe en
waarom van dit unieke en indrukwekkende krijgsbouwkundige monument.
Programma
- Vertrek met autocar om 13.30 u ( !!) Aero Kiewit Vliegveldlaan ,100, Hasselt
Er is ruime parkeerplaats voor onze voertuigen. Opgelet : uitzonderingswijze is deelname beperkt
tot max 33 personen ( !! ) Tijdsorde van betalingsontvangst zal arbitreren.
- 14.30-17.15 Bezoek aan hierboven geciteerde locaties
- 18,00 u Terugkeer vertrekplaats Aero Kiewit
- 18,00 – ….. Happy End met gezamenlijk avondmaal ( Facultatief ) in de taverne van de vliegclub.
Naar keuze : mosselen OF koude schotel . Telkens met friet ( of stokbrood naar wens)
inclusief een glas wijn.
Inschrijvingen:
Msg via e-mail verghotewilly@hotmail.com of Tf 089-362467 . Gelijktijdig met betaling op
KVOO Rek BE33 9611 9514 0046 . Uiterlijk 03 oktober. !!!
Vermelden: Maastricht ( 27 Euro pp ) geen deelname “Happy End “
Maastricht A ( 47 Euro pp ) voor de optie mosselen
Maastricht B ( 42 Euro pp) voor de optie koude schotel
Wij kijker er al naar uit !!

Diepenbeek
DONDERDAG 17 DECEMBER

Bowling
DE LOCATIE
Bowling Epsilon bevindt zich op de site van het winkelcentrum (naast Carrefour Market) in de
Wijkstraat 39 te Diepenbeek.
Is zeer gemakkelijk en file-vrij uit alle richtingen bereikbaar. Op de ruime, gratis parking vlak bij de
ingang, kan de wagen veilig geparkeerd worden.
De 'BRUNSWICK' installatie is hypermodern; de 18 banen zijn volledig computergestuurd
KVOO
Aankomst om 16,00 u en verdeling van de groep over verschillende kegelbanen
We kegelen +/- 2 uur tot profilering van de Kring-kampioen .
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 is , voor beide formules, ook inbegrepen: de bowling games – 1 consumptie ,vrije keus
Is niet inbegrepen : dranken tijdens het bowlen
INSCHRIJVING
Betalen op KVOO Rek BE 9611 9514 0046. Uiterlijk 9 december !!
Vermelden : Bowling A : ( 21 Euro pp )
Bowling B : ( 27 Euro pp )
Een leuke afsluiter van een succesvol KVOO jaar 2015 ? Zeker weten !!
Ik kijk uit naar uw talrijke opkomst
Willy Verghote

17 september :Bezoek tentoonstelling "Groote Oorlog rond de Kluis" - Achel

Thema

"DE DOODENDRAAD"

1915 – 1918

Om 14u00 was het verzamelen geblazen aan Sint-Benedictusabdij van Achel (trappisten). Deze keer
niet voor het bijwonen van een none of terts maar wel voor een tentoonstelling over een dodelijke
grensdraad die hier 100 jaar geleden werd geplaatst. Grenzen afsluiten is zo oud als de mens zelf :
denk maar aan de Chinese muur, de "Hadrianus" in Schotland, de scheiding tussen Noord- en Zuid
Korea,... en recenter ook in Hongarije en Turkije.
De Eerste Wereldoorlog wordt vanzelfsprekend gerelateerd met de enorme ellende die heeft
plaatsgevonden in de Westhoek. Minder is
bekend dat de Duitse bezetter ook rekening
moest houden met vluchtelingen,
oorlogsvrijwilligers, spionnen en smokkelaars
die via het neutrale Nederland hun heil
zochten. De bijna 450 km lange BelgischNederlandse grens tussen het toenmalige
"Vierlandenpunt" bij Aachen en Knokke werd
bewaakt en gecontroleerd respectievelijk door
Duitse "Landsturm"-troepen en de Nederlands
Marechaussee. De inzet van mens en materieel
was niet meer houdbaar en de Duitse bezetter
voelde zich genoodzaakt om België "in te
kooien". Vanaf einde 1915 werd op verschillende plaatsen gestart met het plaatsen van een
elektrisch geladen draad langs de grens. Onder leiding van de Beierse 2de Landsturm-PionierKompagnie moesten opgeëiste Belgen deze enorme klus klaren.

Het tracé werd uitgestippeld door officieren van het Generalgouvernement . Er werd rekening
gehouden met natuurlijke obstakels zoals vennen en moerassen maar niet met het eigendom van de
lokale bevolking. Hier en daar werden mensen uit hun huis verdreven om de drie rijen palen te
kunnen plaatsen. Aan de buitenste palen werd een gewone (prikkel)draad gespannen terwijl op de
middelste paal een draad met een dodelijke lading van ongeveer 3000 volt werd aangebracht.
Elektriciteit was nog niet overal ingeburgerd en zelfs de letale gevolgen bij aanraking ervan waren
nog minder gekend. De totale stroomdraad (340 km) werd gevoed vanuit Aachen, Kaulille,
Stevensvennen en Kapellen. De enige mogelijk om naar het buurland te gaan kon mits het betalen
van een "passierschein" dat slechts voor enkele uren geldig was. Jonge mannen kregen
vanzelfsprekend geen toelating om het land te verlaten. Toch zijn er veel mensen in geslaagd om de
"Doodendraad" te passeren al dan niet met behulp van anderen; de zogenaamde "passeurs". Dit
deden ze ofwel door omkoping van de Duitse wacht die bijvoorbeeld de stroom uitschakelde ofwel
met een zogenaamd passeerraam dat tussen de stroomdraad werd geplaatst. Dit was niet zonder
risico omdat er 's nachts zowel Duitse als Nederlandse militairen langs de draad patrouilleerden en
deze aarzelden niet om te schieten.
Een 1500-tal mensen waren onfortuinlijk in hun ontsnappingspoging en "bleven hangen aan de
draad" zoals men dat vroeger vertelde.

Het werd een boeiende en leerzame namiddag die werd afgesloten met een warme maaltijd
vanzelfsprekend voorzien van een lekkere Achelse trappist.
Meer informatie over deze tentoonstelling: www.noordlimburg1914-1918.be

Geert Stevens

Lidgelden KVOO-Limburg voor 2016
Zoals ieder jaar wordt het stilaan tijd dat we beginnen nadenken over
onze lidgelden: vorig jaar konden onze penningmeester Leon en onze secretaris Lambert
een aanmerkelijke verbetering vaststellen in de betalingen, zeker de tijdslimieten.
De situatie van de jaarlijkse lidgelden is voor 2016 onveranderd. Wat er ook in andere kringen
gebeurt, het bestuur van kring Limburg heeft zich loyaal (zoals de situatie nu ligt ) achter het
hoofdbestuur geschaard en behoud de overeengekomen prijzen, zowel nationaal als voor onze
kring. Lees dus dit artikel zeer nauwgezet en breng vandaag nog je lidgeld in orde.
Penningmeester Leon en secretaris Lambert zullen jullie dankbaar zijn. Indien er toch nog vragen
zijn gelieve best met iemand van het bestuur contact op te nemen voor antwoorden. Wij zijn er
klaar voor!
Hier opnieuw 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 april na het verzenden van
meerdere onnodige e-mails en brieven. Dit leidt tot 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

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.

een goeike !!!
Twee buren staan met elkaar te praten over de diefstal van huisbrandolie
uit hun mazouttank.
Buur 1: Dat is nu de 2de maal in 4 jaar!!!
Buur 2: op korte tijd ben ik ook driemaal bestolen geweest.
Maar ik heb er iets op gevonden en sindsdien is er bij mij geen
druppel mazout meer gestolen.
Ik heb namelijk een groot bord geplaatst met in koeien van letters
' MAZOUT ' erop.
Buur 1: Zijt gij helemaal zot geworden! Nu moeten ze zelfs niet meer
zoeken...
Buur 2: Dat klopt, maar ik heb dat bord boven mijn septische put gezet.
Dit jaar hebben ze mijne beerput al twee keer leeggezogen..........

ZE MAKEN HET ONS NU OOK NIET ECHT GEMAKKELIJK SOMS…
Meerdere van onze leden hebben wel een beetje afschuw van die moderne electronische toestellen
en hun steeds evoluerende technieken. Van een aandachtig lid mocht ik dit artikeltje ontvangen
Een 50 plusser computergebruiker probeert wachtwoord in te stellen …
WINDOWS: vul wachtwoord in
GEBRUIKER: bloemkool
WINDOWS: Sorry, het wachtwoord moet meer dan 10 karakters bevatten
GEBRUIKER: gekookte bloemkool

WINDOWS: Sorry, het wachtwoord moet een getal bevatten
GEBRUIKER: 1 gekookte bloemkool
WINDOWS: Sorry, het wachtwoord mag geen spaties bevatten
GEBRUIKER: 50klotegekooktebloemkolen
WINDOWS: Sorry, het wachtwoord moet ten minste één hoofdletter bevatten
GEBRUIKER: 50KLOTEgekooktebloemkolen
WINDOWS: Sorry, het wachtwoord mag niet meer dan 1 op elkaar volgende hoofdletter bevatten
GEBRUIKER:
50KloteGekookteBloemkolenDieUinUwGatKanStekenAlsMijnWachtwoordNuNogNietGoedIs!!
WINDOWS: Sorry, het wachtwoord mag geen leestekens bevatten
GEBRUIKER: 50KloteGekookteBloemkolenDieUinUwGatKanStekenAlsMijnWachtwoordNu
NogNietGoedIsGodverdomme
WINDOWS: Sorry, het wachtwoord is al in gebruik

Da’s nu ‘ns echt ’n goei !!
Een dame helpt haar man om zijn P.C. te installeren.
Eenmaal voltooid zegt ze haar man om een PASWOORD te
kiezen. Een woord dat hij zich steeds zal herinneren om een
volgende keer toegang te krijgen. Als de P.C. hem het
wachtwoord vraagt bekijkt hij zijn vrouw verleidelijk.
Een beetje macho.....met een knipoog naar zijn vrouw, kiest
hij een woord en is ongeduldig om haar reactie te zien.
PENIS
Als hij op de toets “ENTER” drukt om zijn inbreng te
valideren barst zijn vrouw in een lachbui uit en rolt met
krampen in haar buik over de vloer.
De P.C. antwoordde :
TE KORT - TOEGANG GEWEIGERD

VAN CAMP Luc
Verantw sector West

STEVENS Geert
Verantw sector Noord

THIELENS Michel
Verantw. Nieuwsbrief

VERGHOTE Willy
Coördinatie
Activiteiten/reizen
Verantw sector
oost+centrum

MONSIEUR LEON
Penningmeester
Ondervoorzitter

SWENNEN Lambert
Secretaris

CROES BENNY
Voorzitter

NAAM

Schoolstraat 4
3550 Heusden

Klaverstraat 21
3940 Hechtel

Hooghaag 21
3930 Hamont- Achel

Luikerstwg 74/2
3800 Sint Truiden

Biegrachtstraat 3
3600 Genk

Noordlaan 10
3690 Zutendaal

Poststraat 17
3960 Bree

Dekkenstraat 73
3800 Sint Truiden

ADRES

011/423256
0473/742112

011/733478

011/664704

011/427972
0479/269628

089/362467

089/612051
0478218198

089/867428

011/592260

TELEFOON

marcel.demot@skynet.be

vancamp.luc@telenet.be

geertstevens@skynet.be

kvoo.limburg@skynet.be

verghotewilly@hotmail.com

monsieurleon@skynet.be

kvoo.limburg@telenet.be

bennycroes49@hotmail.com

Mail

Dagelijks bestuur KVOO Limburg

DEMOT MARCEL
Moderator

DEFENSIEHUIS LIMBURG
MILITAIR
PROVINCIECOMMANDO
Guffenslaan 26
3500 Hasselt

U.V.

