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BRAAI 2016
Woordje van de voorzitter: Sep – Okt 2016
De zomer, met zijn erg warm en zonnig uiteinde is alweer verleden tijd.
Hetzelfde geldt voor onze bedrijfsbezoeken bij Raamexpress, LAG en
NOLIKO, stuk voor stuk hoogvliegers met als enig minpuntje, de beperkte
deelname. Spijtig, want de afwezigen hadden eens te meer ongelijk.
Ook onze zomerse uitloper, de meerdaagse Moezelreis was een schot in de
roos. Hadden we iets anders verwacht? Natuurlijk niet! Goede wijn behoeft
geen krans, maar toch, een tot in de puntjes verzorgde organisatie met dank
aan Willy.
Tijd om vooruit te blikken naar de nabije toekomst. De volgende maanden
brengen we jullie het in tussen traditionele binnenprogramma. Wel hebben
we, in functie van de beschikbaarheid van de Villa Astrid, enkele activiteiten
verschoven. Meer hierover verder in dit NB.
Aarzel niet om, tijdig, in te schrijven voor onze komende bowlingnamiddag
en het Korpsbanket. Gezelligheid verzekerd.
Groetjes en tot weldra,
Benny Croes
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Bedroefd melden wij u het overlijden van
de heer

WALTER VUYLSTEKE
Ere-kolonel
Oud korpscommandant bataljon Bevrijding
echtgenoot van Mevrouw Martha SCHOUTEDEN
° Moorslede, 5juni 1934 - † Niel-bij-As, 20 Augustus 2016.

De crematie te Hasselt en de plaatsing van de urne in het
urneveld van Niel-bij-As hebben in beperkte kring
plaatsgevonden.

Namens KVOO Limburg hebben wij aan de familie onze gevoelens van medeleven betuigd.

ALLO !... MET DE … REDACTIE !!!
De informatica-vernieuwingen grenzen aan het ongelovige. Kijk wat de Israëliërs nu alweer
hebben uitgevonden. Nu kunnen we de smartphone, IPhone, tablet in de vuilbak gooien ..
Waar gaat de huidige technologie eindigen ?
De getoonde apparatuur is nu op de markt.
https://www.youtube.com/embed/9J7GpVQCfms
Ik ben al blij dat mijn recente aanpassing van een provider naar een andere op een
ordentelijke manier kan gebeuren. Tot nu heb ik alleen maar kunnen vaststellen dat ik mijn
oude KVOO-bestanden, die ik had opgeslagen onder outlook, niet meer kan terug vinden.
Misschien kan Geert mij helpen? Zal hem eens vragen tussen pot en pint.
Als er dus leden zijn die eventuele interessante nieuwtjes met al onze leden willen
delen…….
neem gerust contact op met de redactie!!!!!!!!
Bij leven en welzijn,

Michel

Verslag Bestuursvergadering

Maandag 05 Sept 2016

1.Aanwezigheden: Leon Monsieur heeft zich verontschuldigd
2.Verslag van de vorige vergadering van 29 juni 2016 wordt goed gekeurd
3.Inkomende post per briefwisseling: KVEO-Nederland stuurde een uitnodiging voor
alle leden om deel te nemen aan hun wok-avond op 29 sep 2016
4.Inkomsten/uitgaven sinds vorige vergadering: gezien punt 1, volgt dit verslag op
volgende vergadering
5.Ziekenboeg: LtKol b.d. Walter Vuylsteke is na een kortstondige agressieve ziekte overleden.
6.Evaluatie voorbije activiteiten:
a.Braai van 21 juli: op zich uitstekend, er zijn altijd wat kleine strubbelingen ten gevolge van
niet correcte inschrijvingen, vergetelheid tafelpartner(s) te vermelden enz. maar het huis heeft dat
zo soepel mogelijk opgelost. De voorzitter geeft enkele wenken ivm de tafelschikking
b.Bezoek "Raamexpres" te Beringen op 18 aug 2016: de 11 deelnemers (13 ingeschreven)
beleefden een schitterende namiddag qua onthaal, rondleiding en afsluitende receptie.
7. Vooruitblik komende activiteiten:
a.Bezoek LAG/NOLIKO op 15 sep 2016: er zijn weer slechts 13 inschrijvingen. De secretaris
zal een reminder sturen aan de leden
b.Meerdaagse Moezelreis van 03-07 oct 2016: er zijn 32 deelnemers. Willy zal nog een infobulletin versturen ivm vertrek
c.Wijzigingen aan jaarprogramma: de nieuwjaarsreceptie zal doorgaan op 25 jan 2017
ipv 19 jan 2017
d.de bowling-activiteit gaat door op 03 nov 2016 om 1600 uur
e.korpsbanket op 01 dec 2016
8. Nieuws van KVOO-nationaal: de voorzitter gaat naar de nationale vergadering van 27 sep 2016
en zal weten of Limburg in 2017 de nationale dag zal organiseren. Normaliter organiseert de kring
die het voorzitterschap waarneemt ook de nationale dag, in 2017 levert KVOO-Limburg de
voorzitter
9.Redactioneel nieuws:
a. deadline voor artikels volgende NB is 15 sep 2016
b. de NB zal nog schriftelijk verspreid worden zolang we beroep kunnen doen op de
betrokken diensten van Landsverdediging
c. foto's worden doorgestuurd naar de redactie én naar de webmaster
10. Nieuws van onze website: in onze mailbox verschijnen soms Spams. Aan de leden wordt
gevraagd geen inlichtingen ivm onze website door te geven aan derden.
11. Rondvraag bestuursleden: nihil
12.Volgende vergadering: 24 oct 2016
Lambert Swennen, secretaris

Uitnodigingen

Diepenbeek
DONDERDAG 03 NOVEMBER 2016
Reeds het tweede jaar op rij organiseert Willy
voor ons een

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 filevrij 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: Spareribs (1 lat spareribs, 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 BE33 9611 9514 0046. Uiterlijk 26 oktober !!
Vermelden : Bowling A : ( 21 Euro pp )
Bowling B : ( 27 Euro pp )
Ik kijk uit naar uw talrijke opkomst
Willy Verghote

Korpsmaaltijd
Wij nodigen U uit op ons jaarlijks Korpsbanket op donderdag 01 december 2016
in de Villa Astrid te Leopoldsburg.
Programma:
Receptie van 12.30 tot 13.00 hr.: aperitief naar keuze met hapjes
Banket van 13.00 tot 17.00 hr.
Menu: Wij presenteren jullie ditmaal een verrassingsmenu die wat betreft kwaliteit en kwantiteit
niet zal onderdoen voor voorgaande jaren.
Het diner wordt voorafgegaan door een toast op Zijne Majesteit de Koning.
Praktische schikkingen:
Kostprijs menu, all-in: receptie, schuimwijn, alle dranken aan tafel: 50,00 €. Een bedrag van 2,00 €
wordt door KVOO LIMBURG bijgedragen. Deelname door storting van 48,00 €/persoon op
rekening BE33 9611 9514 0046 en dit uiterlijk tegen 17 november met vermelding “Korpsbanket”.
Inschrijvingen na deze datum kunnen niet meer aanvaard worden.
Na het banket is er mogelijkheid tot verbruik in de bar van de Villa Astrid en dit tot 18.00 hr.
Verbruik op eigen kosten.
Gelieve op Uw stortingsformulier Uw voorkeur voor tafelgenoten te vermelden. Dit zal ons toelaten
zoveel mogelijk rekening te houden met Uw wensen voor de tafelschikking.
Het zou ons ten zeerste verheugen U zo talrijk mogelijk te mogen begroeten. Het is een unieke
gelegenheid tot het smeden van vriendschapsbanden in een ons vertrouwd milieu.

BRAAI 2016
Eens te meer was onze BBQ ( zeg maar BRAAI ) een succes. Een zeer groot deelnemersveld
bedankte de organisatoren voor hun inspanning. Om niet telkens eenzelfde verhaal neer te schrijven
proberen we de afwezigen waterachtig te maken door enkele foto’s om onze activiteit voor volgend
jaar te promoten, voor zover dat nog nodig moest blijken.

BEZOEK AAN "RAAMEXPRES" TE BERINGEN - 18 AUG 2016
Senioren zijn niet echt meer bezig met bouwen of verbouwen.
Dat blijkt uit het deelnamecijfer aan deze activiteit: slechts 13 leden schreven in maar die
zullen zich dat niet beklaagd hebben.
We werden om 1400 uur piekfijn onthaald met koffie en taart door de stichter van het bedrijf
Jozef Kempeneers en zijn dochter die intussen het bedrijf leidt.
Opgericht in 1978, stelt het familiebedrijf momenteel 40 mensen te werk en er waait
duidelijk een frisse wind door de ateliers: de werknemers krijgen ruim initiatiefrecht qua
aankoop machines, aanwerving nieuw personeel en onderlinge verlofplanning.
Interessante, opbouwende voorstellen worden gehonoreerd via het loon.
De filosofie die hierachter steekt is dat wanneer je het personeel verantwoordelijkheid
toekent, deze mensen ook beter renderen. Iemand die klakkeloos bevelen uitvoert voelt
zich niet betrokken en klopt enkel zijn uren. Logisch ook dat vakbonden in bedrijven met
dergelijke visie zo goed als overbodig zijn. De ramen- en deurenfabriek fabriceert in hout,
plastic en aluminium met de meest moderne, computergestuurde machines.
Eén machine maakt van een balk een kunstwerk met ontelbare gleuven, gaatjes en
uitsparingen. Je mag als bouwheer de gekste ideeën hebben, Raamexpres weet er wel
raad mee.
Na de rondleiding in de diverse werkplaatsen werd ons nog een receptie met
versnaperingen aangeboden. Willy Verghote, vriend des huizes en initiatiefnemer, bedankte
onze gastheer en overhandigde hem de wimpel van KVOO-Limburg.

Onze Website
Website Deel III
het ledenbestand is op de server geplaatst en is afgeschermd met een paswoord.
We kunnen zodoende met één en hetzelfde bestand werken zonder dat er excel tabelletjes, mailtjes enz
voor elke update worden doorgestuurd.
Er zijn 2 manieren om de lijst te bekijken.
- Basisgegevens "enkel lezen" voor de leden van KVOO
- Uitgebreide gegevens voor het bestuur

1. Toegang voor de leden (zoals voorheen met gebruikersnaam 'KVOO' en
paswoord 'XXXX' )
Diegenen die het passwoord niet meer kennen gelieve contact te nemen met onze secretaris
via de menuknop "Leden" -> "Ledenlijst"

De lijst naar Excel exporteren:
De VOLLEDIGE lijst

Een SELECTIE uit de lijst

Kies BESTAND OPSLAAN

AGENDA en inschrijvingen aktiviteiten
Beschrijving van de geplande activiteiten worden opgesomd in de agenda. Klik op een activiteit om
de details te bekijken.

Klik op een activiteit om u in te schrijven

Vul het registratieformulier in. Na registratie ontvangt u een registratie mail

Wie is er al ingeschreven?

Succes
Geert

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.

Ze zijn in opmars 40 CENT of 2 euro ?
De "nieuwe Turkse lire" (Yeni Turk Lirasi), die de oude vervangt die erg gedevalueerd was
en waarbij men minstens zes nullen heeft laten verdwijnen.
Het nieuwe stuk van 1 Lire lijkt heel erg op dat van 2 Euro.
Wanneer men beide stukken vergelijkt, stelt men vast dat ze hetzelfde voorkomen hebben
(met een ring van nikkel rond een stuk koper) en om zo te zeggen quasi gelijke afmetingen.
Bovendien, heeft de kopkant, zoals de meeste euromunten een hoofd (Ataturk).
Het enige grotere verschil is dat op de letterkant in plaats van een 2 een 1 staat.
En de 1 lijkt erg op de 1 van stukken van 1 Euro.

Het stuk is evenwel slechts 40 cent of slechts 1 vijfde waard

Let dus op bij het ontvangen van wisselgeld met stukken van 2
Euro , want deze Turkse stukken beginnen in de eurozone te
circuleren.

