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Woordje van ………
Onze Herman is met vakantie naar warmere oorden. Het is dan
ook normaal dat we hem niet lastig vallen met vermoeiende teksten.
Bovendien had hij mij in een religieuze opvlieging gevraagd
“Laat deze kelk aan mij voorbijgaan” en dat kan ik niet weigeren,
dus………. ben ik maar zelf in de pen gekropen.
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Deze uitstap met bus is zeker de moeite waard. Vergeet niet je
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in te schrijven voor deze ervaring. Hoe meer deelnemers hoe lager
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laat deze keer misschien dit eens omgekeerd wezen.
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gevraagd een oproep te doen aan alle leden voor mogelijke thema’s
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naar volgend jaar toe. Het is niet dat jullie die uitstappen organiseren
( het kan wel, natuurlijk ) maar in samenspraak met Willy kan bekeken Voor U ………
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worden hoe wij onze agenda 2015 opvullen zodat alle leden al
likkebaardend uitkijken naar volgende edities.
Onze penningmeester en onze secretaris lopen er de laatste dagen
een beetje sip bij. Zij hadden gehoopt dat de jaarlijkse inning van de
lidgelden vlot zou verlopen. Mis Poes. Er zijn toch weer een dertigtal
onversaagden die , misschien uit vergetelheid, riskeren binnenkort geen nieuwsbrief meer te
kunnen lezen wegens schrappen uit de lijsten. Dat zou toch jammer zijn!
Lijsten! Oh ja, ik heb aan sommige mensen beloofd dat wij een nieuw up-to-date Tf- en internetboekje zouden verspreiden. Onze secretaris Lambert heeft beloofd dat dit zal verspreid worden met
een der volgende NB zodra de afsluiting der lidgelden voltrokken is.
Een volgend hot item is de contacten met KVOO Nat en de artikels in het IB. Lambert doet al het
nodige om deze informatiestroom in goede banen te leiden maar blijkbaar scheelt er iets aan de
interne communicatie in Brussel, want vaak staan de gegevens
verkeerd weergegeven. “Geduld is een mooie deugd “ zullen we
maar zeggen. Ik ben er van overtuigd dat uiteindelijk alles goed
komt. Zo, volgende keer verhuis ik weer naar mijn zetel op de
redactieraad en kan Herman zijn Spaanse zonnige verhalen
uit de doeken doen.
Een eerste kreet ( maar ook tevens de laatste keer!!!! )

Michel

ALLO !... MET DE … REDACTIE
!!!
Ja, hier zijn we weer, wat had je gedacht ?... En met ... De Reismicrobe.
Is ze besmettelijk ?.Is ze gevaarlijk Nee, helemaal niet, ten hoogste een beetje aanstekelijk ! Wat is het
plezierigste aan reizen, uitstappen en feestjes ? Onze hooggespannen verwachtingen, natuurlijk !
Om al een beetje in de sfeer te komen, geven we hieronder een overzicht van onze plannen voor 2014.
Klaar, daar gaan we . . .
Mar 2014
KRC Genk (VM) Natuurhulp C Opglabbeek ( NM)
Apr 2014
Daguitstap naar Bastogne
Maart en april werden reeds vermeld bij de uitnodigingen in het NB jan-feb ‘2014
Mei 2014
Reis naar Israel
Jun 2014
Wijnkasteel Genoelselderen (NM)
Jul 2014
Open door Limburgse vleugels- Vliegclub Genk
Braai - Millen
Aug 2014
Handboogschieten ( NM)
Sep 2014
Daguitstap Roermond
Okt 2014
C–mine expeditie Winterslag (VM) -Mil Dep Zutendaal ( NM)
Nov 2014
Korpsmaal Club Astrid
Dec 2014
Heemkunde museum Hamont-Achel ( NM )
Maar daarnaast zijn er natuurlijk de individuele reizen en uitstappen van u, beste
collega. Vooral de uitstappen dan, die voor onze kring interessant kunnen zijn voor
de latere jaarplanning. De aan te spreken organisator is Willy Verghote of de redactie
van deze NB, die de boodschap wel zal doorgeven.
De begrenzing van de mogelijkheden bij de uitstappen, drukke verkeer, de mogelijke
perimeter wordt steeds kleiner, maar ook de ouderdom van de deelnemers zelf stelt
zijn grenzen. Allemaal factoren waarmee degelijk rekening moet worden gehouden.

2013 09
april…Tongeren
..;Tongeren…Tongeren

2013 12 juni… Slovenië
Slovenië

Nieuwjaar ..Valentijn .. Carnaval .. Pasen
We zijn amper Nieuwjaar voorbij met een uitstekende receptie in Villa Astrid (moet
gezegd !) of de liefde en het minnekozen (we hopen, nog van toepassing) meldden
zich met veel trompetgeschal aan, hoezo ? Ah, met Valentijn natuurlijk ! Toch niet
vergeten zeker ? Ten andere, hoe zou je dit kunnen vergeten met alle publiciteit
er omheen ! Maar ja, ’t is toch voor het goede doel, hé !
En dan is het Pasen….,ja .. in principe nà carnaval, hé ! Maar wie stoort zich daar
nog aan, er wordt duchtig gecarnavald tegenwoordig tot halfweg de zomer !
PASEN , zalig feest voor de kinderen (en de ouders en grootouders) bij het eieren
rapen; eieren van alle kleuren en afmetingen, zo plezant … ook voor de groten,
reken maar !
WJS
Heel apart: nasoezen …
Tussen slapen en ontwaken, nasoezen, in de heerlijke warmte
van het nest (?) en nog juist vóór de confrontatie met de harde
werkelijkheid van een koude ochtend...,

2013 14 aug…Bosland

2013 10 sept…Mechelen
MechelenMechelen

Maar dan bij het ontbijt, ruik de geur van hete koffie met lekkere
super grijze boterhammetjes en een sneetje kaas… héééérlijk !
.
2013 08 oct… Beringen

LtKol b.d. Luc Desmedt meldde ons het overlijden van zijn vader
Cdt b.d. Roland Desmedt, een oud-lid van de vereniging die enkele
jaren geleden om gezondheidsredenen afhaakte.

Op 21 januari 2014 overleed te Sint-Truiden Mevr Judith Vandenborne,
geboren te Sint-Truiden op 24 mei 1969. Zij was de dochter van
Ere-Maj b.d. J. Vandenborne () en Mevr Angèle Vandenborne-Peeters.

Wij vernamen ook het overlijden van Mevr Angèle MISSOTTEN,
geboren te Rukkelingen-Loon op 05 November 1921 en overleden
op 10 maart 2014 te Momalle. Mevr Missotten was de moeder van
ons lid J.P.Dechesne.

Aan de beproefde families herhalen wij hier onze betuiging van
innig medeleven en rouwbeklag.

Een artikeltje voor Engelstaligen.
Als ik het zou vertalen zou de pointe weg zijn . Dus…..

Whose job is it?
This is a story about four people named Everybody, Somebody, Anybody and
Nobody. There was an important job to be done and Everybody was asked to do
it. Everybody was sure Somebody would do it. Anybody could have done it, but
Nobody did it. Somebody got angry about that, because it was Everybody’s job.
Everybody thougt Anybody could do it but Nobody realized that Everbody
wouldn’t do it. It ended up that Everybody blamed Somebody when Nobody did
what Anybody could have done.
Artikel toegezonden door YL

Verslag Algemene vergadering

11 februari 2014

1. De voorzitter wenst iedereen welkom en brengt in extremis nog eens zijn nieuwjaarswensen over
aan degenen die niet op de nieuwjaarsreceptie konden zijn. Er zijn 37 aanwezigen. Het verslag van
de vorige vergadering van 12 februari 2013 geeft geen aanleiding tot opmerkingen.
2. Jacques Desimpelaere en Noël Peltier, vorig jaar kandidaat om als commissaris de financiële
boekhouding te controleren, brengen verslag uit van de controle van 13 januari 2014. Er werd geen
enkele tekortkoming vastgesteld in de, bij steekproef, gehouden controles; alle uitgaven waren
gerechtvaardigd en vergezeld van de nodige bewijsstukken. Bovendien kwamen de bankgegevens
overeen met de boekhouding. Alle lof dus voor onze financieel verantwoordelijke, Leon Monsieur.
3.Op zijn beurt brengt Leon Monsieur verslag uit van het financieel boekjaar 2013. Onze kastoestand
is meer dan gezond. Aangezien de subsidiëring van KVOO-nationaal dreigt weg te vallen valt af te
wachten of we in de toekomst deze gunstige kastoestand kunnen handhaven.
4. Noël Peltier en Jan Jacobs stellen zich kandidaat om als commissaris de volgende financiële
controle begin 2015 uit te voeren waarvoor onze dank.
5. Willy Verghote, coördinator van onze activiteiten, overloopt de planning van het jaar 2014. De
kalender staat bol van interessante uitstappen en bezoeken inclusief de reis naar Israël. Het is niet
verboden voor de leden om nieuwe ideeën aan te brengen voor 2015.
6. Er werden vooraf geen vragen gesteld voor deze vergadering.
7. De secretaris verwijdert zich even uit de zaal om de vergadering toe te laten hun stem uit te
brengen over zijn kandidatuur om secretaris te worden van KVOO-Limburg. De secretaris wordt
met unanimiteit van stemmen in zijn functie bevestigd, dixit de voorzitter.
8. De secretaris neemt het woord en kaart enkele items aan:
-er zijn elk jaar problemen met het betalen van de lidgelden: laattijdige betalingen, stortingen
op het verkeerde niveau, onjuiste bedragen….
-de herverdeling van de regio-verantwoordelijken wordt nog eens bekend gemaakt en is te
vinden in de laatste nieuwsbrief
-de leden titularissen van internet/e-mail aan wie een telefoonnummer werd toevertrouwd
om flashes door te geven aan leden die niet over internet beschikken wordt gevraagd deze
dienstverlening met zorg uit te voeren.
-zoals in alle kringen loopt het niet vlot qua ledenwerving. In 2013 stuurde de secretaris
tweemaal 26 brieven aan in Limburg op rust gestelde officieren met info over KVOO, de
activiteitenkalender en lidgelden. Er kwam slechts één antwoord. De leden wordt gevraagd
wanneer zij contacten hebben met recent op rust gestelde officieren een inspanning te doen
om hen te overtuigen lid te worden van onze nobele vereniging.
-in andere grote organisaties wordt een omniumverzekering afgesloten om vrijwilligers/
bestuursleden te ondersteunen wanneer zij in opdracht van hun vereniging verplaatsingen
uitvoeren met de wagen en in een ongeval betrokken raken. De secretaris zal concrete
gegevens en kostprijzen voorleggen aan het bestuur om eventueel ook zulk een verzekering
af te sluiten.

Na de uitstekend verzorgde koffie- en taart-maaltijd leidt Willy Verghote onze gastspreker Roger
Rutten in. Roger is auteur van verschillende boeken over de collaboratie en het verzet in de twee
wereldoorlogen en hij is tegelijk een begenadigd spreker. Met vuur en passie wist hij ons te boeien
over de collaboratie en de weerstand in beide oorlogen vooral in de regio Sint Truiden.
Op het einde van zijn discours gaf hij ons de gelegenheid verschillende van zijn uitgebrachte
werken te kopen aan een gunsttarief.
De tijd vloog letterlijk voorbij, het was half zes voor we het wisten. In allerijl moesten we de zaal
ontruimen want deze was voorzien voor een volgend event.
Het bestuur en in het bijzonder Willy worden bedankt voor weer een zeer geslaagde happening.
Lambert Swennen

Beste Vriend, beste Vriendin,
Beste Collega,
Hebt ge er al eens bij stil gestaan ?
Zeker het overwegen meer dan waard
...

“Don’t ask what KVOO
can do for you,
but what YOU can do for

KVOO ! ”
Denk nu niet dat we op daguitstap gaan naar Parijs…daguitstap ? een beetje ver, hé !
Het onderwerp”uitstappen” kwam wel even ter sprake op de laatste Alg. Vergadering .
Inderdaad, onze overvolle verkeerswegen en de drukte daaromheen maken dat de
daguitstappen steeds korter worden in afstand; als we dan denken aan een interessant
bezoek, verder afgelegen, moeten we durven denken aan een tweedaagse … en waarom
niet ? Tijd hebben we zat en dus is de boodschap … DURVEN ! Wie gaat mee ?
Laat eens iets weten,bvb aan de reisorganisator via e-mail: verghotewilly@hotmail.com, of
aan het secretariaat, kvoo.limburg@telenet.be of ook aan de redactie van onze
Nieuwsbrief, namelijk kvoo.limburg@skynet.be. Keuze genoeg dus, DOEN !
lk wil de spits afbijten met een zeer mooi voorstel voor het programma van 2015.
Een bezoek aan Saint Omer (Pas de Calais), in en om de stad zelf, de gotische “NotreDame” kathedraal, de vroegere St Bertin abdij, het museum van het hotel Sandelin, de
wereldwijd bekende glasfabriek “Arc International”, boottochten in het natuurpark van de
“Audomarois polders, enz…, maar natuurlijk ook een bezoek aan “La Coupole”, een
historisch centrum, lanceerbasis van de V2-raketten en het Blockhaus van Eperlecques
vertelt de geschiedenis van de V1 en V2, heeft ook een uitgebreide verzameling van
militair materiaal. Teveel om het allemaal op te noemen !
Als u met voldoende mensen geïnteresseerd bent en wil deelnemen, laat het ons weten,
dan wordt dit bezoek zeker opgenomen in de reisagenda van 2015. WJS.

Uitnodigingen
17 Juni : Wijnkasteel Genoels-Elderen

Tussen Tongeren en Maastricht, langs de oude Romeinse heirbaan, in de gemeente
Riemst ligt het enige wijnkasteel van België. Niet per toeval, aangezien de Romeinen
reeds wijngaarden hadden in deze streek.
In 1990 heeft de familie van Rennes de eeuwenoude wijncultuur weer doen herleven.
Wijnkasteel Genoels-Elderen is met 22 hectaren wijngaarden het grootste wijndomein in
het land en verwelkomt jaarlijks 15000 bezoekers. Deskundige gidsen leiden U door het
park, de wijngaarden, de rozentuin, de stokerij, het pershuis en 13de eeuwse wijnkelders.
Programma:

- 14.30u Aankomst op het kasteel ( Riemst, Kasteelstraat)
Onthaal met koffie en gebak
-15.30-17.00 u Rondleiding op het domein , met gids
-17.00-17.30 u Wijnproeven in het wijnhuis ( 2 glazen pp)

Het is aan te raden kledij en schoeisel aan te passen aan de weersomstandigheden van het
ogenblik gezien het grootste deel van de rondleiding buiten plaatsvindt en niet steeds
op verharde plaatsen. Eventueel regenscherm voorzien
Opgelet : Er is een maximum gesteld voor het aantal deelnemers : 30

Inschrijving : enkel door betaling : 17.00 Euro/ All In
Uiterlijk 12 Jun .Opgelet : valutadatum KVOO bankrek. geldt als tijdslimiet !!!

De nieuwjaarsreceptie.
Traditioneel worden onze leden, eventueel met partner, in januari uitgenodigd op de
nieuwjaarsreceptie. Dit gebeuren stelt ons in de gelegenheid onze wensen van geluk,
voorspoed en gezondheid uit te wisselen, vriendschapsbanden te hernieuwen of te smeden.
Uit naam van het ganse bestuur van KVOO LIMBURG nogmaals onze beste wensen voor 2014.
Met toestemming van LtKol Benny FUCHS, thans op rust gesteld en reeds lid van onze vereniging,
kregen we de beschikking over de vertrouwde locatie van Villa Astrid te Leopoldsburg.
Ondanks een zestal annulaties wegens ziekte mocht onze Voorzitter, in zijn welkomstwoord nog
77 aanwezigen begroeten.
Een receptie met drankjes en hapjes was de inleiding tot het welkomstwoord van onze Voorzitter.
Na een ingetogen minuut stilte om twee overleden leden-officieren en twee echtgenoten van trouwe
leden te herdenken werden twee nieuwe leden, Lt-Kol b.d. Benny FUCHS en Cdt Christian DE
HAES voorgesteld. In een korte toespraak deed de Voorzitter een oproep om tijdig de lidgelden te
storten en massaal deel te nemen aan onze maandelijkse bijeenkomsten, te beginnen met de
Algemene vergadering van 14 februari in de salons van Elysée te Genk.
Daarna was het tijd om aan te schuiven aan het prachtig koud buffet. Alle aanwezigen waren het er
over eens: een schitterend buffet, een pallet van kleuren, gepresenteerd met verfijnde afwerking.
Een afwisselend vis- en vleesbuffet, verschillende groenten en bijhorigheden. Aan tafel hadden de
kelners met dienst, door ons ingehuurd er een wedstrijd van gemaakt om zoveel mogelijk wijn, rode
en/of witte in te schenken.

Het buffet werd afgesloten met dessert en koffie. Voor degenen welke nog een extraatje wensten
was de bar nog geopend tot 17.00 hr.

Het mag nog eens vermeld worden: beheerder en personeel van de Villa Astrid hadden meer dan
hun best gedaan, het was een meer dan geslaagde namiddag. Eens te meer hadden de afwezigen
ongelijk.

Uitstap naar KRC-Genk en het natuurhulpcentrum van
Opglabbeek 11 maart 2014

De 28 deelnemers blazen verzameling aan de hoofdingang van KRC-Genk om 0900 uur.
Het is nog killig vermits de zon niet van plan is vroegtijdig met haar opwarmingsronde te
beginnen. Op zo een moment doet een lekkere tas koffie echt deugd. Onze gids, Michel
Dirix, neemt ons dan mee naar de tribunes om een voorstelling te geven van de club,
gestaafd door cijfermateriaal. Dikkere jassen en pulls komen goed van pas.

De site van KRC-Genk heeft de plaats ingenomen van het vroegere Thor Waterschei.
Politiek was toen al niet ver weg want Thor is de afkorting van “Tot herstel van onze
rechten” en dan spreken wij over de onderdrukking van de Vlamingen door de Walen.
Toen de koolmijnen nog op volle toeren draaiden had elk mijndorp zijn eigen voetbalclub,
gesponsord door de lokale mijn. In de jaren ’80 kregen door de sluiting van de mijnen
verschillende clubs financiële problemen en fuseren bleek de oplossing. Zo fuseerde
Waterschei met Winterslag na het sluiten van de nodige compromissen. KRC-Genk kreeg in
1988 de kleur ( blauw ) van de stad Genk en de stamnummer van Winterslag. In 1995 kwam
KRC op kruissnelheid: trainer Aimé Anthuenis bracht een paar goede spelers mee en Genk
had al een paar vedetten. Genk klopte Club Brugge in het Jan Breydel-stadion met 0-4,
eerste bekerwinst voor blauw-wit.
In 2002 werd het huidige nieuwe stadion ingehuldigd, kostenplaatje: 30 miljoen euro. Het
biedt plaats aan 24.956 supporters. Aan de mindervaliden werd ook gedacht want er is
plaats voor 80 rolstoelgebruikers en zelfs voor blinden. Een buizenlabyrint van 37 kilometer
en een automatische sproei-installatie houden het gras in de beste conditie. Een kijkje in de
business-seats deed ons even dagdromen: voor 37.500 euro kan je een zitje afhuren terwijl
het goedkoopste abonnement al kan vanaf 100 euro. De club heeft een budget van
25.000.000 euro waarvan de helft wordt aangebracht door abonnementen en de andere helft
door commerciële uitbating. Nog interessant om weten: de club heeft 36 personen in vaste
dienst,750 vrijwillige helpers, 130 stewards en 36 buffetten moeten de dorstigen laven. Het

laatste neusje van de zalm is het overdekte voetbalveld met kunstgras, afmetingen: 70 x 40
meter.
Intussen heeft de zon haar opwachting gemaakt en maakt de kilte plaats voor een heerlijk
lentegevoel. Wij gaan aan tafel en genieten van een overheerlijk middagmaal.

Rond 1400 uur worden we verwacht in het natuurhulpcentrum van Opglabbeek.
De gids van dienst is een welbespraakte dame die eerst een algemene info geeft gevolgd
door een film. Het centrum heeft als opdracht zieke en gewonde dieren (ook exotische )
professioneel op te vangen, te verzorgen, te opereren, te genezen en indien mogelijk de
vrijheid terug te geven. Alle nodige materiaal en personeel is daarvoor aanwezig. De
nodige fondsen, rond 1.000.000 euro per jaar, worden verzameld via subsidiëring, steun van
bedrijven, bezoekers, bijdragen van leden en verkoop van aanverwante producten. Elk jaar
worden zo een 7.500 dieren verzorgd door 20 vaste krachten en 100 vrijwilligers. Een
rondgang door het centrum liet ons kennismaken met de aanwezige dieren, vogels,
leeuwen, tijgers, slangen, reptielen…….
De deelnemers kunnen terugblikken op een leerrijke dag die ons een inzicht gaf over de
werking en structuur van een moderne voetbalclub en de organisatie van een
dierenopvangcentrum. Willy Verghote, organisator van deze fijne dag, zal als een tevreden
man naar huis zijn gegaan, bedankt!
Lambert Swennen, secretaris.

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.

Elektrische fietsen???

Deze zomer ben ik nog eens mee gaan fietsen met het OKRA-trefpunt Tongerlo.
Aan de start stonden 40 deelnemers waarvan 36 met een elektrische fiets,
dat is 90 %......... bangelijk veel!!!!
In 2011 heeft OKRA-sport een onderzoek gedaan naar het sport- en bewegingsgedrag van senioren
in samenwerking met de K.U.Leuven. Van de studie is een boek gepubliceerd met alle bevindingen
en heel veel tabellen en grafieken maar in feite hoef je van dit boek maar één zin te onthouden en die
moet je dan wel goed in je hoofd prenten: van alle senioren die regelmatig sporten of bewegen is
70 % in een aanvaardbare lichaamsconditie, van de senioren die weinig of niet sporten heeft
slechts 30 % een acceptabel vormpeil

!
Niemand ontkent het nog: wie op zijn oude dag nog een beetje wil genieten van enige
levenskwaliteit is gedoemd om meer te bewegen maar spijtig genoeg sluipt de gemakzucht ook in
de rangen van de gepensioneerden. Ik dacht dat onze generatie er nog een was van het goede ras
maar blijkbaar moet ik mijn mening herzien. In feite verwijt ik elektrische fietsers dat ze de gewone
fiets aan de kant zetten uit gemakzucht. Als je echt niet meer “puur” kan fietsen door te hoge
ouderdom of een medisch letsel is de elektrische fiets een zegen en moet je niet twijfelen om er een
aan te schaffen maar zolang je in staat bent de trappers soepel rond te krijgen moet je het blijven
proberen, desnoods door kleiner te schakelen en dat is vooral een probleem voor de dames: ze
rijden altijd met de zelfde versnelling en als ze een helling tegen komen zeggen ze dat de fiets slecht
loopt en dat ze de inspanning niet meer aan kunnen. Het fietstempo van seniorengroepen ligt

gemiddeld tussen de 14 en 16 km per uur, dat laat toe om soepel een kleine versnelling te draaien
zonder zich af te peigeren Nog een vaststelling: als je pakweg zes maanden elektrisch gereden hebt
en je rijdt dan met een gewone fiets krijg je de trappers niet meer rond, je fysiek gaat erop achteruit
en dat kan niet de bedoeling zijn. Wat me ook stoort is dat elec-fietsen veel te zwaar zijn: ze wegen
zonder batterij zo een 22 à 23 kg, vervoer die maar eens op een fietsendrager en als je lek rijdt
moeten ze je komen halen want een wiel uitnemen is specialistenwerk. In de krant kon je lezen dat
elek-fietsers veel meer valpartijen maken, nogal logisch: die fietsen zijn door hun gewicht minder
beweeglijk en de snelheid ligt veel te hoog als je geen begeleider hebt die de snelheid onder controle
houdt.
Fietsen heeft het enorme voordeel dat je je eigen gewicht niet moet dragen en dat je op korte tijd een
flinke afstand hebt afgelegd en veel meer ziet dan tijdens het wandelen. Op ons uitstekend
fietsroutenetwerk kan je zonder veel gevaar en uitlaatgassen rustig aan je conditie werken, aan
terrasjes onderweg is er geen gebrek en dat is dan weer goed voor sociaal contact.
Mag ik in alle nederigheid één ( extreem ) voorbeeld geven? Ik rijd jaarlijks zomer en winter
16.000 km zonder batterij, ga elk jaar acht dagen fietsen in de hoge Alpen en vaar 1400 km met de
kayak. De beloning voor deze sportieve inzet is groot : mijn hart en longen kunnen probleemloos
zware inspanningen aan, de slechte cholesterol wordt afgebouwd, aan tafel zijn er geen
beperkingen, ik slaap uitstekend, neem geen enkel medicament en voel me vooral héél lekker.

Ingezonden tekst :
Opstel geschreven door Limburgs 12- jarig jongetje in opdracht van de juf :
“ Wat ik later worden wil “
Ik wil piloot worden !!
Ik wil later piloot worden omdat het niet alleen een leuke baan is maar ook zeer
gemakkelijk. Daarom zijn er ook zo veel piloten.
Een piloot hoeft niet zo lang naar school. Ze leren de getallen uit het hoofd zodat ze de
instrumenten kunnen lezen. Ik geloof dat ze ook een beetje op een landkaart moeten
kunnen kijken zodat ze de weg weer terug vinden als ze verdwaald zijn.
Piloten moeten ook moedig zijn zodat ze niet bang worden als het mistig is
en ze dan niets kunnen zien. Of wanneer een vleugel of een motor van het vliegtuig afvalt.
Ze moeten altijd kalm blijven en moeten goede ogen hebben om door de wolken te kunnen
kijken en mogen niet bang zijn voor bliksem of onweer want ze zijn daar dichterbij dan wij.
Het geld dat piloten verdienen lijkt me ook wel wat. Ze verdienen meer dan ze kunnen
uitgeven. Dat komt omdat veel mensen denken dat vliegen gevaarlijk is, behalve piloten,
want die weten hoe gemakkelijk het is.
De meeste meisjes vinden piloten zeer aardig . Alle stewardessen willen met hen trouwen
zodat de piloten ze altijd moeten wegjagen om niet lastig gevallen te worden.
Ik hoop dat ik niet luchtziek word want in een auto word ik dat wel. Als ik wel luchtziek
word kan ik geen piloot worden en dan moet ik gaan werken
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