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Met onze, over de ganse lijn geslaagde uitstappen naar Leuven en Hechtel,
met dank aan het groeiend aantal deelnemers, de enthousiaste organisatoren en
de weergoden – moederoverste van de Zusters Clarissen heeft Willy’s weinig
lovende uithaal aan haar adres op de algemene vergadering blijkbaar vergeven
en vergeten want behalve wat “muggepis” bij de start van de rondleiding in
Hechtel was de zon altijd van de partij – loopt ons eigenlijk lente programma op
zijn eind.
Natuurlijk moet onze aanrader met stip, het bezoek aan C-mine in GenkWinterslag gekoppeld aan de zeer actuele uiteenzetting van Dhr Stephan
BAPTIST “Sjiieten en Soennieten: waarom haten zij elkaar?”, nog komen op
23 juni maar deze slaat in feite de brug tussen lente en zomer programma.
Trouwens ente of zomer wat doet het ertoe, ’t is de activiteit die telt en vooral
dat jullie erbij zijn. Je bent toch al ingeschreven? Nog niet, snel doen, zodat je
het niet vergeet, want dat zou zonde zijn.
Op 21 juli serveren we jullie onze klassieke Braai, in de al even klassieke
Hoeve Dewaleff. Een succes formule. Zij die er bij de vorige editie waren zullen
volmondig bevestigen en zij die er niet waren krijgen nu een nieuwe kans.
In augustus en september komen we via bedrijfsbezoeken meer te weten over
de productie en/of verwerking van ramen, opleggers en conserven. Ja, we gaan
hier een andere toer op, maar, naar goede traditie blijft de culinaire verwenning
de gezelligheid verzekerd. Meer over deze en de andere activiteiten vinden
jullie verder in dit Nieuws Bulletin. Veel lees plezier!

Ook nog even dit, heet van de naald, op zondag 16 oktober wordt de Nationale CSOR/KVOO dag
georganiseerd in Namen. Programma en meer informatie volgen weldra, maar stip alvast deze
datum aan in jullie agenda.( Indien we er nu samen eens een mooie uitstap van maken!)
Tot slot, al is KVOO Limburg een van de grootste KVOO kringen, er kunnen ook bij ons nog (veel)
leden bij. Aarzel niet een nieuw lid aan te brengen, immers hoe meer zielen hoe meer vreugde.
Groetjes en tot weldra,
Benny Croes

Verslag Bestuursvergadering

Dinsdag 10 mei 2016

1.Aanwezigheden: Leon Monsieur en Michel Thielens zijn verontschuldigd
2.Het verslag van de vergadering van 07 maart wordt goedgekeurd
3.Inkomende post: de voorzitter kreeg een uitnodiging voor het galaconcert georganiseerd door het
Provincie Commando Limburg en uitgevoerd door de Koninklijke muziekkapel van de Luchtmacht
op 09 juni. Iedereen is welkom.
4.Wegens afwezigheid penningmeester werd dit punt niet besproken. Onze toestand blijft gezond.
5.Ziekenboeg: er zijn geen nieuwe meldingen binnen gelopen. Indien tijdens een bezoek of reis
iemand medische problemen ondervindt wordt hieraan vanzelfsprekend aandacht geschonken
maar de continuïteit van het programma zal ook gewaarborgd worden. De secretaris, zelf reisleider,
zal een modus agendi voor dergelijke gevallen opstellen.
6.Evaluatie laatste activiteiten:
-bezoek 10 Wing Tac op 10 maart 2016: schitterend verloop, 33 deelnemers en een deficit van
60,00 euro omdat een grotere autocar nodig was
-bezoek Leuven op 21 april 2016: 32 deelnemers, deficit van 58,00 euro omdat, gezien het
succes, een extra wagon aan het treintje diende vastgekoppeld. Iedereen tevreden.
7. Eventuele nieuwe elementen in het jaarprogramma:
-het boogschieten in augustus wordt vervangen door een bezoek aan een bedrijf dat deuren
en ramen vervaardigt (Willy)
-KVEO-Nederland wordt uitgenodigd voor de jaarlijkse "braai"(secretaris)
- voor het bezoek aan NOLIKO en LAG in september wordt geen bijdrage gevraagd.
Organisator, Lambert Swennen zal een prijs onderhandelen voor het middagmaal
tussen 25,00 en 32,00 euro.
-tegen september zouden de grote lijnen van het jaarprogram 2017 moeten klaar zijn (Willy)
-door overbezetting van Villa Astrid te Leopoldsburg wordt de korpsmaaltijd van
november verplaatst naar 01 december. Tegelijk wordt de "bowling" van december
verschoven naar november ( Willy)
8. Nieuws van KVOO-nationaal: algemene vergadering nationaal op 18 mei ( Vz). Einde october
wordt de nationale dag KVOO georganiseerd. "Brussel" komt tussen in de onkosten van de autocar.
De prijs van de autocar voor 25 à 30 personen wordt geraamd op 475,00 euro. (De secretaris checkt
na of het nationaal bestuur daarvan op de hoogte is)
9.Redactioneel nieuws: de deadline voor artikels van de volgende NB is 15 mei
10. Nieuws van de website: Geert maakt het mogelijk om via de website in te schrijven voor
activiteiten. De modaliteiten zullen verschijnen in de NB. Onze webmaster heeft ook een collectieve
lijst gemaakt van alle e-mailadressen. Alle leden kunnen zo tegelijk bereikt worden.
11.Volgende vergadering: einde juni, nog nader te bepalen
B. Variabele agenda
1. van de secretaris: we tellen momenteel 161 betalende leden, 33 daarvan zijn dames, weduwen
van overleden officieren. Vorig jaar waren we nog met 177 leden.
2.De secretaris krijgt voortdurend flash-berichten van KVOO-nationaal. Indien opportuun,
bijvoorbeeld bij overlijdens, zal de secretaris deze berichten ventileren naar de leden via e-mail.
Lambert Swennen
Secretaris

Uitnodigingen
BRAAI.
Traditiegetrouw organiseert KVOO LIMBURG de jaarlijkse Barbecue op onze Nationale
Feestdag, zijnde 21 juli.
En, we veranderen niet van locatie. Waar het goed is - en de reacties vorig jaar waren
unaniem: het was zeer goed - dus blijven we in de Hoeve DEWALEFF, Tikkelsteeg 13 te
3770 MILLEN.
We verwachten u dan ook zo talrijk mogelijk op 21 juli 2016 om 18.00 hr voor een drankje
en een gevarieerde barbecue.
Inschrijven door storting van 36,00 €, BRAAI All-in, op rekening BE33 9611 9514 0046 en dit
uiterlijk tegen donderdag, 14 juli.
Zoals ieder jaar zal onze gastheer ons met open armen ontvangen.

Bedrijfsbezoek op donderdag 18 augustus 2016 Beringen
Raamexpres
Algemeen
–-----------

Het bedrijf „ Raamexpres „ vervaardigt deuren en ramen, zowel in hout als PVC uitvoeringen,
bestemd voor de woningbouw of -verbouwing.
We worden er wegwijs gemaakt in het productieproces en rondgeleid in de 2700 vierkante meter
fabriekshallen van de industriële schrijnwerkerij die een uitgebreid en zeer gevariëeerd gamma van
deuren en ramen produceert.
Locatie
--------Nijverheidsstraat, 51 Beringen
Programma
–-----------14,00 u Aankomst- Onthaal
14,00-14,30 Uiteenzetting door de CEO Mevr Sylvia Kempeneers m b t het bedrijf en de vele
wetenswaardigheden over het hout en houtsoorten .
14,30-16,30 Rondleiding
16,30- Einde-Receptie
Inschrijving
–------------Deelname aan het bezoek is kostenloos. U melden aub aan verghotewilly@hotmail.com of
089362467. Uiterlijk 14 Aug 2016

Om reden van bedrijfsveiligheid en praktische uitwerking van het bezoek is de groep
beperkt tot 20 personen.
Projectbeheer: Willy Verghote

DAGUITSTAP LEUVEN
Donderdag 21 april 2016
De weergoden hadden een mooie dag voorspeld en die hebben we
ook gekregen. Bij de gebruikelijke begroetingen met kusjes en
handjesschudden in het station van vertrek is het duidelijk dat
iedereen zin had om Leuven te verkennen.
Na aankomst in Leuven worden we opgewacht door het
toeristentreintje, een vehikel dat zich voortbeweegt op energie voortgebracht uit zonnepanelen.
De rondleiding start aan het Martelarenplein en gaat vervolgens langs de Bondgenotenlaan, de
Universiteitsbibliotheek, het Begijnhof, de universiteitscolleges in de Naamse straat en de site van
brouwerij Stella.
Het ritme van de rondrit was wel aangenaam maar er scheelde wel iets met de automatische audio- gids
in de eerste wagon. Die werkte alles behalve optimaal : misschien door de warmte van de lentezon ??
De lunch in het restaurant “ De Troubadour “ verdient alle lof : lekker en zeer verzorgd . Deze
culinaire locatie was ons eerder aanbevolen door André Wauters ( Voorzitter Kring Leuven ) die ook
met ons mee tafelde.
Het namiddagprogramma verliep onder de vleugels van de stadsgidsen. Het bezoek aan het Stadhuis
en de schatkamer van de Sint- Pieterskerk waren deskundig begeleid door hun diepgaande
historische kennis met aanvullende anekdotes en legendes.
De pracht en praal van de Stadhuis verwekt de ene verbazing na de andere . De wandbekledingen, het
antiek meubilair en de schilderijen van de zoldering zijn een waar kunstfeest om als toeschouwer te
aanschouwen .
De prestigieuze trouwzaal blijft evenwel voor de Leuvenaars nog de enige toegangsplaats van het
Stadhuis. De indrukwekkende werkkamer van de Leuvense burgemeester is niet meer in gebruik
maar blijft wel nog een beetje mystiek uitstralen.
Na het einde van het programma kuierden we rustig genietend via de Bondgenotenlaan naar het
Leuvens station voor de terugkeer.
Dit was ongetwijfeld een zeer geslaagde dag en een volgend bezoek waard aan deze mooie VlaamsBrabantse parel
Rita Decamp-Dechesne

Het oorlogsverleden van Hechtel
en een likeurproevertje
Dinsdag 10/05/2016.
Op dinsdag 10 mei 2016, precies 76 jaar na de inval van het Duitse leger in België, bezoeken 31
KVOO-leden en partner het centrum van Hechtel.
Jos Crijns, historicus en leraar geschiedenis aan het
Don Boscocollege, begint de rondleiding voor het
OC De Schans en schetst de situatie van de
bevrijding van Brussel en Antwerpen in de
septemberdagen 1944. De geallieerden rukken op
langs Leuven en bevinden zich op 5 sept 44 in de
buurt van Beringen. Twee bruggen zijn opgeblazen
maar de Britten, Irish, Welsh en Scotch Guards,
leggen de eerste Baileybrug over het Albertkanaal
om te kunnen oprukken naar het Noorden.
De Amerikanen trekken op naar het Oosten. De Scotch Guards nemen het noordelijk gedeelte van het
Hechtels centrum voor hun rekening, maar dat is een andere wandeling.
Het centrum van Hechtel, gelegen op het belangrijke kruispunt, wordt bezet door de Duitsers. Deze
zijn vastbesloten hun stelling te verdedigen om de doorbraak naar Nederland en het Ruhrgebied te
beletten.
Op een nooit geziene theatrale wijze schildert Jos waar
geschut staat opgesteld, scherpschutters verborgen zitten,
duidt de richting aan waar de Britten vandaan komen.
Hij loopt letterlijk op en over de straat met ingebeeld wapen
in de aanslag om de gebeurtenissen plastisch kracht bij te
zetten. Op en rond het dorpsplein tot het Don Boscocollege,
wordt hevig gevochten. De boerderijen en huizen werden
met de grond gelijkgemaakt door Brits én Duits vuur.
De wandeling gaat richting Hasseltsebaan en het kruispunt.
Jos wijst op de plaats waar vele burgers in de schuilkelders
zitten. Een Duits soldaat wordt gedood door onbekend vuur
maar de gevolgen zijn dramatisch.

De Duitsers vermoedden verzetsactie en nemen wraak. Vrouwen en kinderen worden uit de
schuilkelders gehaald en op weg gestuurd naar Peer. Elf mannen worden naar de overkant gebracht,
achter het restaurant op de hoek en gefusilleerd. De vader van een 14-jarige zoon, nog in korte broek,
smeekt zijn kind te sparen waarop de jongen naar huis gestuurd wordt.
Vandaag woont de 86-jarige man nog altijd naast de kerk in de 12-Septemberstraat die mij dit verhaal
in tranen vertelde twee jaar geleden!! Op 12 september 1944 is Hechtel bevrijd.
Na de onvergetelijke uiteenzetting bezoeken we de jenever- en likeurstokerij van “Scheelen” aan de
Lommelsebaan. De huidige eigenaar geeft een korte historiek van de oudste jeneverstokerij van het
land en de technische uitleg van de productie. Een degustatie ontbreekt natuurlijk niet.

In 1833 begint meneer Byvoet uit Nederland dit bedrijf, aanvankelijk handelaar in koloniale waren en
tabak. In 1937 leidt meneer Scheelen uit Belgische Limburg de stokerij maar beleeft dan WO II en de
gedeeltelijke vernieling van de gebouwen in de septemberdagen 1944.
Na de heropbouw gaat de productie verder tot
zoon Scheelen in 2014 de zaak verkoopt aan de
huidige eigenaar. Eén voorwaarde : het moet
een ambachtelijke stokerij blijven.
Vandaag is “De Korhaan” een meervoudige
stokerij met 500 recepten “top secret”, met 5
personeelsleden die o.a. 30 soorten gin maken !
De hype!!
Een smakelijke maaltijd staat dan klaar in het
Chinees restaurant, ook op het kruispunt, begin
Hasseltsebaan. Een lekkere afsluiting van een
mooie dag.

Monique Van Camp

Onze Website
Ook wij zullen niet ontsnappen aan de toenemende besparingsmaatregelingen binnen defensie.
Voor het verzenden van o.a. onze nieuwsbrief zal het moeilijker worden om van de militaire
postdienst te mogen genieten. Geen paniek! Zolang het mogelijk blijft zullen de nieuwsbrieven in
uw postbus vallen maar we wachten het moment niet af tot het probleem zicht stelt.
Qua inhoud is de vernieuwde website www.kvoolimburg.be weinig verschillend met de vorige
maar een paar nieuwigheden worden snel geïmplementeerd:









Lay-out afgestemd aan de gebruikers van PC, tablet of smartphones, …
Agenda en beschrijving van de activiteiten
Elektronisch inschrijven voor de activiteiten (naast het telefonisch, …)
Elektronische nieuwsbrieven
Opzoeken in het regionaal en nationaal nieuwsbulletin
Voor het bestuur komt er één centrale database met de adresgegevens van onze leden
Verbeterde contactpagina
… uw voorstel

De website is overzichtelijk opgebouwd uit “zelfverklarende” menu-items.

NIEUWS
Klik op een van de onderstaande knoppen “Nieuwsbrief, Verslag uitstappen, vergaderingen of
archief” om het desbetreffende artikel te openen.
De nieuwsbrieven werden opgesteld in het pdf formaat (acrobat reader) en worden na een muisklik
naar uw computer gedownload (de meeste computers kunnen de pdf bestanden probleemloos
openen).
De verslagen van de uitstappen of vergaderingen zijn enkel via de website te raadplegen zijn.

WIE IS WIE
Hier is het mogelijk om
per mail in contact te
komen met het bestuur
of om het statuut te
raadplegen.

LEDEN
Via dit menu is de ledenlijst te raadplegen (mits paswoord) en
kunnen kandidaat leden zich aanmelden. Adreswijzigingen, enz
kunnen via dit menu worden overgemaakt aan het bestuur.
De Tamtamlijst bepaalt de leden die instaan voor het doorgeven
van informatie aan de leden die niet vertrouwd zijn met het
internet.

Vervolg in ins volgende nummer

Een grote herinnering:
Vergeet je niet in te schrijven voor de uitstap
naar C-Mine en de conferentie rond de Islam

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.

Nieuwe rijbewijzen

Nieuwe rijbewijzen, aandachtig lezen en onthouden!!!!!!!!!!!!
Nieuw rijbewijs op chip!
Opgelet met het nieuwe rijbewijs op chip.Indien niet echt nodig, niet gaan halen.
Dit nieuwe is maar vijf jaar geldig waarna je een medische keuring nodig hebt om
terug te verlengen.
Het oude is onbeperkt geldig, deze dus houden.
OPGELET MET DE NIEUWE RIJBEWIJZEN !
Een kennis van mij heeft zijn oude rijbewijs (zie roze bijlage) laten vernieuwen.
In ruil kreeg hij de nieuwe elektronische magneetkaart (type sis en identiteitskaart)
Op deze nieuwe kaart staat een geldigheidsduur van 5 (VIJF !) jaar.
Om deze nu te vernieuwen, moet u opnieuw betalen en erger nog, een verplicht medisch examen
afleggen om de 5 jaar ! ! !
Een goede raad (gepensioneerde) vrienden, Niet omruilen ! want uw huidige roze rijbewijs is nog
onbeperkt geldig!
Informeer ook uw vrienden.
JEAN REINQUIN

Onderwerp : WaarO Nationale Dag 2016 Namen
Algemeen:
SROR NAMUR heeft voorgesteld een nationale dag in 2016 te organiseren. Om organisatorische
redenen werd de optie deze dag in Brussel te organiseren niet weerhouden en zal de dag in Namen
doorgaan. Eveneens voor diverse redenen hierna verder vermeld, is de weerhouden datum zondag
16 oktober 2016. Zoals voorgesteld en aanvaard door de laatste Raad van Bestuur, zullen de
transportkosten van de Kringen (gedeeltelijk) terugbetaald worden door de kas van de nationale
SROR. De maaltijdkosten en de inschrijvingen voor de activiteiten zijn ten laste van de deelnemers.
Na de maaltijd zullen diverse facultatieve activiteiten aan de Kringen voorgesteld worden. Voor
diegenen die aan alle activiteiten deelnemen, is het einde van de dag voorzien rond 17 Hr.
Budgettaire planning
De voorgestelde activiteiten laten een deelname toe van 250 à 300 personen.
Indien U opteert voor de autobus, zal het traject bestudeerd worden om deelnemers van
verschillende Kringen op te pikken. Een deel van de kostprijs van de bus zal terugbetaald worden
(in principe maximum 300 €).
Voor de trein zal de individuele terugbetaling gebeuren op basis van een seniorenticket (13 € - 1 ste
klas) of aan kostprijs (WE kaart) voor de -65 jarige leden (nog te beslissen volgens de financiële
mogelijkheden) (niet de echtgenotes/partners).
Het traject met persoonlijk voertuig wordt enkel terugbetaald in het geval van carpooling (3 à 4
personen).
De plaatselijke activiteiten na de maaltijd zijn ten laste van de deelnemers, volgens het tarief
vermeld bij de definitieve inschrijving. De totale kostprijs per deelnemer zal het bedrag van 50 € niet
overschrijden.

Voorstel timing
0900-0930 : aankomst per trein: RV aan station Jambes en Parking ACINAPOLIS te Jambes
0940-0955 : Mov met lokale bus naar het Arsenaal
1000-1030 : voor persoonlijke voertuigen en autocars Kringen : Ontvangst op P van het Arsenaal en
ontvangst met koffie
1045-1145 : Conferentie
1200-1430 : aperitief en maaltijd restaurant Arsenaal
1430-1500 : Mov culturele activiteit (zie mogelijke opties): gebruik autocars Kringen en lokale
bus(sen)
1500-1645 : culturele activiteit
1645-1700 : Terugkeer naar Arsenaal of P Acinapolis en station Jambes
1700 : einde
Conferentie: door de Professor Axel Tixhon, hoofd leerstoel geschiedenis van de Universiteit van
Namen, over het militair verleden van Namen tussen de XVIde en de XXde eeuw.
Culturele activiteiten:
- Hetzij rondvaart tussen Samber en Maas (vertrek vanaf de Grognon, naar de 3 sluizen : duur iets
meer dan één uur, kostprijs 6 €/p ; maximum 160 personen) (http://www.croisieres-mosanes.be/)
- Hetzij toeristisch centrum Terra Nova
http://www.ville.namur.be/page.asp?q=namuroise&id=6082&title=Centre%20du%20Visiteur%20Ter
ra%20Nova (per groep van 40 personen F/N: 8 €/p) : rondrit in trein en bezoek van het
Bezoekerscentrum Terra Nova, eventueel de ondergrondse galerijen (voor goed valide personen!)

-

Hetzij parfumerieatelier Guy Delforge (https://www.delforge.com/ )( 1Hr F/N 4 €/p, (beperkt tot 30 à
40 personen)
Hetzij museum Felicien Rops (http://www.museerops.be )
Hetzij museum van decoratieve kunsten: http://www.namurtourisme.be/musees.php?id=2

De keuze voor de culturele activiteiten gebeurt best per Kring, behalve wat betreft het bezoek van
het parfumerieatelier, met voorrang voor de dames.
Volgens de antwoorden van de Kringen, zal de organisator de activiteiten weerhouden die het
meest vlotte verloop verzekeren.
Met vriendelijke groeten
Michel Leenaers
Voorzitter SROR NAMEN

Enige tijd geleden ontvingen wij een mail van ons lid en medewerker Jean Janssen ivm een
Mil site. Hij heeft problemen deze site te openen en vraagt onze steun. Bovendien is dit voor
andere leden van onze kring misschien ook een zeer interessante site voor informatie. Wie
helpt Jean?
Hier zijn mail:
Van: Jean Jeanssen HetNet [mailto:jans65@hetnet.nl]
Verzonden: maandag 14 maart 2016 17:36
Aan: KVOO Swennen Lambert
Onderwerp: Fw: transmissieschool

Beste ,
Onderstaande link leidt naar een site waar boeken van onze "oude" transmissieschool
kunnen worden gelezen. Tenminste dat veronderstel ik. Ik weet alleen niet hoe! Wel
weet ik dat ik ze toendertijd moest bestuderen....
Kan iemand mij uit de droom helpen, ik wil ze graag nog eens inzien?
Ik hoop dat je dit bericht met één klik aan iedereen wil doorsturen.
Vriendelijke groet,
Jean
https://books.google.nl/books?id=WkMBrgEACAAJ&dq=inauthor:%22Transmissieschool+(Vilvoorde)%22&hl
=nl&sa=X&ved=0ahUKEwj01pO0xsDLAhXBdpoKHQlTB8gQ6wEIITAA

Planning KVOO activiteiten 2016
19 Jan : Nieuwjaarsreceptie Villa Astrid
16 Feb : Algemene Vergadering + Conferentie Antartica
Elysée, Genk
10 Mar : Basis Kleine Brogel
21 Apr : Leuven
10 Mei : Wandeling Hechtel en likeurstokerij
23 Jun : C-mine en conferentie Islam
21 Jul : Braai te Millen
18 Aug : Beringen, Raam- en deurenbedrijf
September : Bree: LAG en Noliko
03 TOT 07 Okt : MEERDAAGSE REIS Moezelstreek
Nov : KVOO Tornooi bowling Diepenbeek
01 dec: Korpsmaal Villa Astrid

Voorstellen 2017: contacteer Willy

DEFENSIEHUIS LIMBURG
MILITAIR
PROVINCIECOMMANDO
Guffenslaan 26
3500 Hasselt

U.V.

