
K.V.O.O. – S.R.O.R. 

Koninklijke Vereniging van Op rust 

gestelde Officieren - Limburg 

Société Royale des Officiers Retraités - 
Limbourg 

 

 

Kring Limburg 

Koninklijke Vereniging van Op rust gestelde Officieren - Kring Limburg 

Jaargang 39 - nummer 2  Maart 2013 

 

Redactioneel 

Geachte lezer, 
 

 Op maandag 04 maart hebben we op de bestuursvergadering twee nieuwe leden 

mogen begroeten. Lambert SWENNEN heeft zich bereid verklaard om de functie van 

secretaris in te vullen. Willy VERGHOTE wil meewerken om onze vereniging uit te bouwen. 

Nu nog een nieuwe voorzitter en onze toekomst ziet er terug rooskleurig uit. 

  Natuurlijk moeten we Lambert en Willy de tijd gunnen om zich in te werken. 

Om niet dezelfde fout te maken als in het verleden werden de verantwoordelijkheden 

binnen het bestuur herverdeeld in functie van ieders sterke punten . Zo neemt Willy de 

taak van “activiteiten- en programma-deskundige” over en wordt Michel de 

hoofdverantwoordelijke van onze nieuwsbrief. 

  Bedoeling is om ons ledenblad om de twee maanden uit te brengen en in een fris 

kleedje te steken. Daar hebben we echter ook jullie hulp voor nodig. Jullie bepalen mee 

welke richting we uitgaan door reacties, artikeltjes en informatie-verstrekking. Ik reken op 

jullie medewerking. 

  Een tweede thema is het databestand van onze leden. De laatste maanden van vorig 

jaar heeft Jan nog een enquête georganiseerd waaraan ruim 94 % heeft deelgenomen. 

Slechts 12 personen hebben geen antwoord terug gestuurd, waarschijnlijk om diverse 

redenen zoals een verkeerd adres, een vergetelheid of non-interesse. Diegenen die nog 

willen reageren kunnen dit doen op ons nieuwe e-mailadres  kvoo.limburg@skynet.be . In 

een nabije toekomst moet dit ons toelaten om in het NB een nieuwe ledenlijst te plaatsen 

en om het tamtamsysteem terug te activeren. 

  In deze Nieuwsbrief vinden jullie een verslag van de algemene vergadering, een 

samenvatting van de bestuursvergadering van maart en de uitnodigingen voor de 

activiteiten van mei en juni. 

 Veel leesgenot! 

     Michel 
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Verslag Algemene Vergadering Dinsdag12/02/2013  in ELYSEE  GENK 

 Met een warme kop koffie met chocoladekoek werden we ontvangen op deze bijeenkomst 

en konden we ons al een beetje voorbereiden op wat komen zou. Er was in tegenstelling tot 

vorige jaren een talrijke opkomst. 62 aanwezigen. 

 

Een spreekbeurt aangaande het overmaken van onze nalatenschap aan onze erfgenamen 

was hier zeker niet vreemd aan. Meer en meer wordt onze toekomst herleid tot het plannen 

van onze schamele erfenis!  

De afgevaardigde van de firma BFO hield een interessant betoog over het tijdig plannen van 

onze eventuele erfenis. 

De PP-presentatie is te bekomen bij Michel op kvoo.limburg@skynet.be 

 

Na een korte pauze en  het voorstellen van het programma vestigde de voorzitter a.i., de 

aandacht op de noodzaak een e-mail adres te bezitten, zelf of onrechtstreeks langs familie of 

kennissen. Dit om aankondigingen, wijzigingen enz. langs deze weg snel bij alle leden  te 

bezorgen. 

 Vervolgens kwamen andere leden van het bestuur aan het woord, de penningmeester met 

een gezonde financiële toestand, de reisorganisator met een overzicht van de geplande 

activiteiten en reizen (Slovenië is zelfs overboekt) 

  Jan  Nieuwjaarsdiner 

  Feb Algemene vergadering met spreker 

  Mar Luik Expo “ j’etais 20 en 60” 

  Apr Tongeren Etrusken 

  Mei Herkenrode 

  Juni Meerdaagse reis Slovenië 

  Juli Braai 

  Aug Hechtel 

  Sept  Mechelen 

  Okt Beringen of Lommel 

  Nov  Korpsmaaltijd 

  Dec Brussel  

 

De controleurs van onze boekhouding beloonde onze “betaalmeester” met de code: 

uitstekend. We mogen zeggen dat het een goed nieuwsshow was. 

Nadien was er nog een vragenronde en werd het officiële gedeelte afgesloten. 

Deze vergadering werd vervolledigd door een zeer gewaardeerd broodjesmaal met taart. 

Ten slotte bedankte de voorzitter alle leden die deze vergadering in goede banen hebben 

geleid en vergat de twee controleurs ! Ik hoop hiermede mijn fout recht te zetten.      

                      Herman. 
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Synthese bestuursvergadering 04 maart 2013 

 
Aanwezig: Herman, Marcel, Jef, Jules, Lambert, Luc, Willy, Leon, Michel. 
Welkom door voorzitter a.i. voornamelijk naar nieuwkomers Lambert en Willy. 
 
 
Situatie voorzitter: Er circuleren wel enkele namen, maar een concrete kandidatuur is er niet. 
 

Situatie secretaris: 1 kandidaat Lambert Swennen 
 Michel geeft een korte opsomming van wat onze secretaris allemaal doet. 
 Natuurlijk kan Lambert dit niet alleen, daarom wordt gevraagd hoe hij dit alles  
 ziet. Vooral de nieuwsbrief baart hem zorgen. Alle items worden overlopen en 
  waar nodig wordt een nieuwe taakverdeling doorgevoerd. 
 

Andere nieuwe leden: Willy Verghote 
 Willy wordt gepolst naar zijn sterke punten en zijn interesses. 

     Geert Stevens  
                 Michel legt uit dat Geert eventueel in het bestuur wilt komen na 
 de grote vakantie. 
 
 
Nieuwsbrief: Na een rondvraag of er een kandidaat is om deze taak op zich te nemen,  

wordt overeengekomen dat Michel ons blaadje zal ontwerpen en dat Willy de taak 
van Michel, plannen en opvolgen uitstappen en activiteiten, zal overnemen. 
De volgende NB wordt verwacht eind deze maand. 

 
 
Varia en rondvraag: 

- KVOO Nat vraagt een uitgebreide ledenlijst van onze kring teneinde haar eigen 
       database terug bij te werken. Overeenkomst is deze te leveren zonder  
                   e- mailadres. Michel zorgt hiervoor. 
       Tevens wordt beslist onze lijst ook te verspreiden aan de leden in een volgend NB. 

- Herman verstrekt info over een Nat vergadering in Brussel; moeilijke sit. 
- Luc heeft een voorstel om in Dec bezoek te brengen aan Min v Defensie 

Dit wordt verder gecoördineerd door Luc en Herman. 
- Leon meldt dat er enkele wijzigingen zijn aan de reis Slovenië. Via een artikel in de 

NB zal dit verspreid worden. 
Financiën, geen problemen, wel zijn er actueel nog 23 leden die hun lidgeld niet 
betaald hebben. Acties worden ondernomen. 
 
Voorzitter dankt iedereen voor de geslaagde en vruchtbare vergadering. 
 
 

 

 



Uitnodiging komende activiteiten 

DINSDAG 14 MEI 2013 – Bezoek “ HERKENRODE “ 

Piloot:   Jules  NEVEN 

De glorie van Herkenrode , gelegen te Hasselt Kuringen ,is een belevingscentrum. In een authentiek 
historisch kader vinden we het verhaal van een van de rijkste vrouwenabdijen in de Nederlanden. 
We bezoeken ook, met gids, de unieke inspiratietuinen waarin we honderden kruiden en gewassen 
kunnen ontdekken. 
 

 

PROGRAMMA. 
 

-  9U45:   Aankomst met eigen vervoer op de parking, waar ook het RV met de piloot is. 
 

- 10u00 – 10u30:  koffie/thee + Hasseltse speculaas  in het bezoekerslokaal. 
 

- 10u30 – 12u00:  Tentoonstelling Herkenrode met audiofoon. Deze tentoonstelling     
vertelt, met beeld en geluid, het verhaal van de abdij met de geschiedenis van 600 jaar 
vrouwen op Herkenrode. 
 

- 12u00 – 14u00:  Middagmaal in het  “POORTGEBOUW”    
         Tomatenroomsoep, kalkoenblanquet met grotpaddestoelen,  seizoenssalade met                                   

                              gebakken aardappelen, tiramisu met Hasseltse speculaas. 
 

-  14u00 – 16u00:  Bezoek aan de  inspiratietuinen met gids, die ons rondleidt tussen de  
          kruiden en kruidachtige planten. 
 

-  16u00:  Abdijbier van Herkenrode. We sluiten de dag af met een lekker abdijbier of iets  
           fris in het bezoekerslokaal. 

 
PRIJS: 
 

-   39 € per persoon berekend als volgt: 



° Abdijsite Herkenrode:         10,50 € 
° Middagmaal:           22,00 € 
° Vergoeding poortgebouw:    2,50 € 
° Gidsvergoeding:               4,00 €  

-  Dranken aan tafel voor eigen rekening. 
 

INSCHRIJVING: 
 

- Storting op rekening BE33 9611 9514 0046 van KVOO Kring LIMBURG  vóór 04 mei  2013 
met  vermelding “HERKENRODE”   
 
 

 
 
 

Speciaal bericht voor deelnemers aan reis naar Slovenië 

    Nieuwsbrief SLOVENIE. 

 

De vlucht naar VENETIE met Brussels Airlines is verschoven naar een later tijdstip. 

Nieuwe vluchturen: -vertrek Brussel: 09h45 

           -aankomst Venetië: 11h30 

Dit betekent dat wij niet zo vroeg moeten vertrekken in HASSELT. Het vertrekuur bij Carolus 

Prima Tours, Walenstraat 30 is nu vastgesteld op 06h15. 

Dit heeft tot gevolg dat de eerste dag aangepast moet worden. We komen aan om 11h30, de 

luchthaven verlaten kunnen we rekenen op 12h30. 

 

Van VENETIE naar ons hotel is ong. vier uren rijden zodat we daar aankomen rond 16h30, te 

laat voor het middagmaal in het hotel en te laat voor het bezoek aan het GMS. (Geografisch 

Middelpunt Slovenië. In samenspraak met CAROLUS zoeken we een alternatief bijv. bij 

aankomst luchthaven lunchpakket en een bezoek aan het kerkje van HRASTOVLJE,  

Uiteraard is dit onafhankelijk van onze wil en voor het GMS zoeken we nog een oplossing. 

Mag ik Uw aandacht vestigen op de betaling van het laatste saldo, uiterlijk tegen 24 april 

2013. 

Het te betalen bedrag beloopt 480,00 €, eventueel te vermeerderen met de gekozen 

verzekering: 

  -35,10 € / persoon voor het globale pakket  



  -29,70 € /persoon voor een annulatieverzekering 

 

In de volgende nieuwsbrief worden nog enkele details opgenomen. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Relaas van Voorbije activiteiten 

Uitstap “Golden Sixties” naar Luik 

 “Met de trein reizen is altijd een beetje een avontuur” is een slogan die regelmatig eens 

opduikt in de media, de ene keer om het openbaar vervoer te promoten met een positieve 

reclameboodschap, de andere keer om de soms catastrofale gevolgen van vertragingen of gemiste 

verbindingen te vergoelijken. Op 12 maart l.l. was het vooral dit laatste aspect dat ons parten 

speelde tijdens onze geplande uitstap naar Luik, met als grote spelbreker een onverwacht 

winteroffensief dat zorgde voor een overvloed aan sneeuwstormen met ijskoude noordenwind. 

 Wij zijn absoluut geen fervente treinreizigers, want vanuit het “station” (een paar 

schuilhokjes) Heusden vertrekt er slechts éénmaal per uur een trein naar Hasselt; aangezien deze 

trein 4 minuten te laat in Hasselt aankomt voor de verbinding naar Luik, moesten we dus die van een 

uur vroeger nemen, zodat we ruimschoots de tijd hadden voor een tas koffie in het station Hasselt. 

Na een tijdje kregen we het gezelschap van nog een paar deelnemende koppels, maar toen het 

stilaan tijd werd om het perron van de trein naar Luik te vervoegen bleek dat de groep die vanuit St 

Truiden zou komen nog steeds niet aangekomen was. Uit een GSM-contact met onze organisator J.P. 

Dechesne bleek dat zij nog steeds tevergeefs aan het wachten waren op hun trein in St Truiden, en er 

voor hen dus niets anders opzat dan noodgedwongen terug huiswaarts te keren. 

 Wij besloten dan om toch maar naar Luik te sporen, en uiteindelijk belandden we met 11 

personen (in plaats van de voorziene 24) in het restaurant “Brasserie Liégoise”. We werden er 

vergast op een uitstekende maaltijd, en tegen 14.30 u begaven we ons terug naar het station 

Guillemins voor het geplande bezoek aan de “Expo Golden Sixties”. 

 De ondertitel “Ik was 20 in 1960...” was zeker toepasselijk voor velen onder ons. De zeer 

goed georganiseerde tentoonstelling bestaat uit een circuit met een twintigtal afdelingen waar 

telkens één of meerdere wetenswaardigheden of bijzonderheden uit de boeiende jaren 60 worden 

belicht. Het eenvoudig te bedienen audiogids-toestel dat aan de ingang wordt overhandigd geeft de 

nodige uitleg bij elke bezienswaardigheid. 

 Aldus ontdekten we weer opnieuw al deze fascinerende gebeurtenissen uit onze jongere 

jaren, met al de eraan verbonden herinneringen, zoals o.m. de moord op Kennedy, de Maanlanding, 

Elvis Presley en de Rock & Roll, de Vietnam-oorlog, enz..., ik kan hier onmogelijk al de details die aan 

bod komen opsommen. Het is wel interessant hoe men nu, na zo veel jaren, op deze periode 

terugkijkt. 



Ik herinner mij dat wij toen, als jonge(re) officieren, onze handen – en onze kop -  vol hadden met 

“belangrijkere” zaken, ergens in Duitsland op maneuver, op kampperiode, ofwel op één of andere 

cursus; veel van die sixties-evenementen zagen we ’s avonds op één van de paar Duitse zenders die 

we met behulp van een oriënteerbaar vlinderantennetje op onze zwart-wit TV konden ontvangen, 

want de Belgische zenders waren toen nog niet beschikbaar in onze BSD-garnizoenen. Bij sommige 

van de eigenaardigheden die we voorgeschoteld kregen hadden we soms toch zo onze bedenkingen, 

zoals het ongelooflijk succes van lawaaierige Beatles of andere Rolling Stones, terwijl anderzijds de 

steeds vaker opduikende minirokjes of knappe stars als Brigitte Bardot of Marylin Monroe toch op 

wat meer bijval konden rekenen. Woodstock, hippies en ander langharig tuig konden toen niet echt 

op onze sympathie rekenen, en ik herinner mij niet dat mijn eigen haardos ooit tot aan de rand van 

mijn oorschelpen heeft gereikt. 

 Maar de tijden veranderen, en gelukkig evolueert ook onze ingesteldheid mee; aldus kunnen we nu 

met een milde glimlach en een flinke dosis nostalgie terugblikken op al deze herinneringen. Het was 

dus echt genieten toen we dat alles weer eens hebben kunnen aanschouwen tijdens het bezoek aan 

deze fijne tentoonstelling over de “Golden Sixties”, en de tijd vloog dan ook veel te snel voorbij. 

 Intussen was het 16.30 u, en het enige probleem dat nu nog restte was terug thuis proberen 

te geraken, want het sneeuwde nog volop, gepaard gaande met een ijskoude wind; we vernamen dat 

het treinverkeer in gans België hopeloos in de knoei zat, en ook in het station Guillemins was de 

chaos compleet. Omstreeks 17.45 u, na bijna een uur tevergeefs wachten op het voorziene perron 7, 

vernamen we per toeval dat onaangekondigd op perron 9 een trein ging vertrekken naar Hasselt; we 

slaagden er nog net op tijd in deze trein te halen. 

Eind goed al goed, ook in Hasselt was er na de nodige wachttijd nog een trein naar Heusden, en zo 

geraakten ook wij omstreeks 20.00 u thuis. 

Einde van een boeiende dag... 

 

         Marcel Demot 

 


