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Woordje van de voorzitter a.i.
Zoals iedereen ondertussen al weet, heeft K.V.O.O. dringend een voorzitter en nog dringender
een secretaris nodig.
Ter inlichting: tussen de overblijvende leden van het bestuur( vier leden hebben om
verschillende redenen hun ontslag aangeboden) zijn er 3 die dit jaar de " gezegende " ouderdom van
81 jaar bereiken!
We hebben verschillende taken kunnen verdelen, maar zonder samenhang door een secretaris
kan dit nooit gesmeerd lopen.
Eventueel zouden we kunnen overwegen onze statuten aan te passen om ook een niet effectief
lid (aangesloten of sympathiserend lid) voor te stellen om deze functie te bekleden.
Het VOORTBESTAAN van onze mooie vereniging wordt PROBLEMATISCH!!!!!!
NB Bij een volgende gelegenheid zullen we een dankwoordje richten tot onze uittredende leden Luc
en Gilbert en onze secretaris Jan.
Hartelijke groetjes
Herman

Redactioneel
Geachte lezer,

Zoals jullie in het eerste artikel hebben kunnen lezen is onze situatie op bestuurlijk
vlak stilaan onwerkbaar te noemen. Op de laatste vergadering bleek dit nog maar eens
door een zoveelste ontslag. Daarop heeft de vergadering weer eens een nieuwe
taakverdeling gedaan met de duidelijke afspraak dat deze situatie slechts tijdelijk is en
dringend aangepast moet worden. Nieuwe bestuursleden moeten gevonden worden om
onze fijne vereniging in leven te houden. Aan jullie om deze handschoen op te nemen. En
zeg niet: “ De anderen zullen dat wel doen voor mij. Ik ben daar te oud voor.”
Een van de problemen is het contact met de leden en deze nieuwsbrief. Wij hebben
beslist dat alles op een laag pitje zal draaien in afwachting van…….

Enkele uitstappen zijn gepland en wachten op inschrijvingen. Vandaar deze
(geïmproviseerde) NB.
Een tweede accent is een contactpersoon en een emailadres. Dit wordt voorlopig:
KVOO kring Limburg
P.a. Michel THIELENS
Luikersteenweg 74/002
3800 Sint-Truiden
GSM 0479/269628
Kvoo.limburg@skynet.be
Jullie zien dat het huidig bestuur niet bij de pakken blijft zitten en probeert ons scheepje
op het droge te houden, maar dit kan niet zonder jullie. HELP ons!
Michel

Aankondiging komende activiteiten

Dinsdag 12 februari 2013
Algemene Vergadering Kring Limburg

De plaats: Feestzalen Elysée, Koerlostraat 19 te 3600 GENK
Het programma:
13.00: Ontvangst met koffie, thee, waters, zoete versnapering
13.30: Welkom door voorzitter a.i.
uiteenzetting i.v.m. erfenissen en aanverwante wetgeving
door Dhr Berx van de firma BFO .
15.00: Financieel verslag dienstjaar 2012 en verslag van de commissarissen.
Aanduiding commissarissen dienstjaar 2013.
15.30: Overzicht activiteiten 2013 en Reis Slovenië.
15.45: Vragen en plenum met bestuur.
16.00: Einde vergadering, gevolgd door buffet van assortiment sandwiches,
broodjes en taarten.
16.30: Glaasje bubbels en fruitsap.
17.00: Afsluiting.
De prijs: slechts 10,00 € per persoon Deze deelnameprijs kan zo uitzonderlijk laag
gehouden worden dank zij de actieve steun van de firma BFO.
Wij willen nogmaals het uitzonderlijk belang van deze vergadering voor de
toekomst van onze vereniging onder jullie aandacht brengen en hopen op een zeer
talrijke deelname

-afsluiting van de inschrijvingen op 04 februari 2013! Laattijdige
inschrijvingen alsmede afzeggingen zonder gegronde redenen worden niet
aanvaard

Dinsdag 12 maart 2013 - Uitstap
Golden Sixties
www.expo-goldensixties.be/nl
dechesne.jp@skynet.be – 0496 71 73 83

Expo “ik was 20 in 1960…”, de eerste internationale
expo over een fascinerende periode: “the Golden
Sixties”. De meesten onder ons waren niet ver van
20 jaar ‘jong’ in 1960. Onze jeugd dus. Daar weten we nog veel van, “sweet memories” of droevige
momenten, iedereen zijn eigen herinneringen.
De organisatoren van deze tentoonstelling kennen er iets van: “Ik was 20 in 1945”, 1995 - “Tout Hergé”
(Kuifje), 1991 – Tout Simenon, 1993 – “Made in Belgium”, 2006… – Kwaliteit gegarandeerd dus.
De jaren ’60 vormen, net als de oorlog van 40-45, een belangrijk keerpunt in de XXste E. dat een grote
omwenteling in onze wereld heeft meegebracht. Terwijl onze ouders de bevrijding meemaakten, vierden
de kinderen van de naoorlogse babyboomgeneratie (wij dus! ) de vrijheid en hun leven onderging een
grondige verandering.
We herontdekken Kennedy (je komt zelf te staan aan de raam waar Lee H. Oswald op de President –
zou - geschoten hebben), Merckx, Adamo, Che Guevara, de Vietnam oorlog, de landing op de Maan,
draagbare radio's, platenspelers, de Beatles en de Rolling Stones, de minirok, de hippies, Brigitte
Bardot, Marylin Monroe, etc. etc. en, jawel… Will Tura, Louis Neefs en Bobbejaan Schoeppen.
Ken je de film “La Grande Vadrouille” nog, met Louis de Funès en Bourvil? Herinner je de scène nog in
het Hotel du Globe, aan de Demarcatie Lijn, in Meursault, met de snurkende Duitse Majoor Achbach
(acteur Benno Sterzenbach)? De verwarring met de kamers “6” en “9”? Wel je komt in die gang door en
je kunt ze horen snurken…. Bekijk ze nog eens eventjes op:
www.dailymotion.com/video/x1bimb_la-grande-vadrouille_fun?search_algo=2

Programma: Een trein excursie.







10u10 - Sint-Truiden Hasselt (om 10u25)
10u44 - Hasselt, spoor 2  Liège Guillemins (11u44)
11u45 - Te voet naar restaurant “Brasserie Liégeoise” (slechts enkele minuutjes)
12u – Maaltijd : 2 gangen menu - Apero, ¼ wijn, water en koffie inb.
14u30  te voet naar “Expo”, in station Guillemins, 10 minuten
15u - Bezoek “Expo Golden Sixties” met audio gids NL
Duur: “op ’t gemak”, 1,5 uur. Tijd genoeg om alles te zien, te lezen en te horen.




16u30 – Eind bezoek. Je komt uit in de hall van het station Guillemins.
Terug per trein:
o “Truienaren”: 17u08, spoor 4 = trein naar Sint-Truiden, via Landen (17u38, spoor 3) –
18u01: vertrek uit Landen, spoor 1 – 18u09: aankomst Sint-Truiden, spoor 1)
o “Hasselaren”: 17u18, trein rechtstreeks naar Hasselt (spoor 7) – 18u16: aankomst
Hasselt (spoor 4).

Inschrijving - Betaling:

1. Inschrijving vóór 25 feb 2013 – Door betaling van de som van 36,00€ per persoon (maaltijd +
ingang expo met audio gids)
2. Vervoer: individueel - Ticket: “65+” betalen 6,00€ H/T (prijs 2013 is gestegen) – Wees dus op
tijd in het station om je ticket te kopen.
3. Opmerkingen:
a. Dit is de goedkoopste oplossing. Op één na, maar dan moeten we allen samen op de
zelfde trein H/T (Hasselt bv). Dit voor… één EUR minder  . Dus…
b. Voor de “Truienaren” is de trein naar Luik via Hasselt een ½ langer reizen, maar via
Hasselt zijn we allen samen tussen Hasselt en Luik en – vooral – komen samen aan
Guillemins en het is gemakkelijker om naar de restaurant te wandelen;
In de hoop om daar zoveel mogelijk leden te ontmoeten, wens ik je allen een gelukkig en gezonde
2013 - In het Frans “une treize bonne année 2013 

Uitstap naar TONGEREN.
Op dinsdag, 09 april 2013 gaat onze aandacht naar TONGEREN en meer bepaald naar het GalloRomeins Museum waar de schitterende, tijdelijke tentoonstelling De Etrusken-Una storia particulare
plaats vindt. Deze tentoonstelling is één der hoogtepunten in de laatste, merkwaardige
tentoonstellingen, ingericht door het GRM.
Na het culturele volgt in de namiddag het ludieke met een bezoek aan het Begijnhofmuseum
Beghina. De begijn vertelt haar leven gezien door een 18de eeuwse bril en bezoekt met ons het
begijnhof en de meest markante plekjes met allerlei leuke anekdotes.
In de middeleeuwse begijnenkelder worden we verwent met verse begijnentaart en koffie en thee
naar believen. De rondleiding in het museum wordt gezellig afgesloten in de begijnenkelder met een
begijnenbiertje ( of vlierlimonade) met kruidenkaasblokjes.
Volledig programma:
10.00: aankomst Museumkaffee, gelegen aan het Gallo-Romeins Museum, met koffie/thee
en koffiekoek
10.30-12.00: bezoek tentoonstelling Etrusken (met audioguides)
12.00-14.00: lunch in het Museumkaffee: soep-hoofdgerecht-dessert
14.30-17.00: Begijnhofmuseum
Vervoer op eigen initiatief.
Adres GRM: Kielenstraat 15 3700 TONGEREN.
Kostprijs: 41,00 €/persoon, zijnde: 4,00 € ontbijt- 8,00 € GRM- 15,50 € lunch- 13,50 € Beghina.
Deelname enkel door storting van 41,00 €/persoon op rekening BE33 9611 9514 0046 met
vermelding TONGEREN 2013 en dit uiterlijk tegen 02 APRIL 2013.
Wij rekenen op een talrijke deelname aan deze prachtige uitstap.

