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Voor het laatste woordje had ik forfait gegeven, ik lag te zonnen in
Spanje, ver van alle stress of inspanningen. Ik zal dan maar herinneringen
proberen op te diepen. We logeerden in Torrevieja, meer dan 100.000
inwoners waarvan meer dan 50% niet- Spanjaarden: Engelsen, Duitsers en
meer dan 3% of meer dan 3000 Russen. Er zijn reeds immobiliënkantoren en
restaurants, die in het Russisch afficheren. De Spanjaarden hebben het niet
breed. Aan de benzinestations wordt vooral cash betaald, een tankbeurt van
€10 is niet uitzonderlijk. Een menu met wijn en koffie aan €10 is zeer
normaal. Ze gebruiken hun ”ronde punten” veel efficiënter dan wij. Ik was
overtuigd dat ik het begreep, maar mijn eerste poging werd met luid
getoeter afgekeurd. Zoals hiervoor vermeld, zijn de Russen niet alleen in de Krim of Rusland binnen
gevallen. Van appelsienen ken ik weinig of niets, maar in Maart en April wordt er naarstig geplukt,
terwijl we hier nog op de eerste bloesems wachten. Deze vruchten hebben een uitzonderlijke goede
smaak en kosten €0,40 , daarvan zal de arme fruitboer hoogstens de helft incasseren!
Nu nog een paar woorden over de actualiteit: de dubbele naam. Ik heb nu al veel moeite om een
doodsbrief te ontcijferen en de arme vader gaat nog meer twijfelen aan zijn vaderschap. De enige
persoon die daarvan kan ”profiteren” is de afstammeling, wiens moeder een naam met scharnieren
heeft. 25 Mei: men rakelt weer de oude twistpunten op, zoals de taal van de kiesbrief, binnen
afzienbare tijd krijgen we er ene in het Arabisch in de bus! De vliegroutes boven Zaventem, de
zoveelste plaagstoot voor het Noorden, gelukkig schijnt de dader er zijn tanden op stuk gebeten te
hebben.
Gelukkig is er ook goed nieuws. De Algemene Vergadering KVOO heeft eenparig de geplande
besparingen goedgekeurd. Die waren hoog nodig, want we gaven dubbel zoveel uit als onze
inkomsten toelieten, o.a. het informatieblad nationaal verschijnt in de nabije toekomst slechts om de
twee maanden en op de verzending- en drukkosten wordt eveneens bespaard. Ook andere
administratieve maatregelen werden getroffen .
Later meer details in het IB.
Groetjes en vergeet niet tijdig in te schrijven voor onze
maandelijkse happenings,

Herman

ALLO !... MET DE … REDACTIE
!!!
Hier zijn we weer met ons krantje. Ik denk dat, na meer dan een jaar experimenteren,
we nu eindelijk in grote lijnen de algemene lay-out bereikt hebben. Hopelijk zijn onze leden,
U, hierover tevreden. De meeste reacties zijn toch positief.
Wat ik enorm waardeer is dat stilaan enkele leden onze NB ook gaan beschouwen als
een informatiemogelijkheid naar alle leden toe, getuige de verschillende artikels die ik
mocht ontvangen.
Dat we met de vereniging op de goede weg zijn merk ik ook aan het stilaan tot stand komen
van enkele projecten zoals de website. Volgende maand voorziet ons bestuur extra tijd om
een flinke stap vooruit te maken samen met Rudy QUINTEYN, de webmaster. Indien jullie
zelf voorstellen hebben over items die wenselijk behandeld worden, geef een mailtje aan
de redactie.
Ook nationaal begint er licht in de donkere tunnel te komen. Wel niet altijd zoals wij willen,
maar samen komen we er wel uit.(Zie ook Verslag bestuursvergadering )
Onze uitstap naar Bastogne was, wat betreft opkomst , zeker geen succes. Nochtans was
iedereen die deelnam unaniem dat het een zeer fijne uitstap was. Waarom dan die lage
opkomst? Is €50+ /pp dan zo’n zware aderlating in ons budget? Of zijn er andere redenen?
Graag had ik van jullie hierover ook reactie, aub.
De Israël reis was een succes. Alle lof voor de organisator. Bij gebrek aan tijd zal het
verslag pas in het volgende krantje verschijnen. Een DVD zal waarschijnlijk ook
aangemaakt worden, doch deze zal door de deelnemers in eigen beheer verdeeld worden.
Kandidaten voor dit prachtexemplaar zullen zich dus tot hen moeten richten. Misschien
kunnen we wel iets bereiken met de website.
Genoeg ideeën, bij leven en welzijn,

Michel

De heer

Freddy WELLENS

Kapt Cdt v/h VlW b.d.
echtgenoot van mevrouw

Hélène GIELEN

Geboren te Beverlo op 12 juni 1945 en zachtjes ingeslapen
in het Jessa ziekenhuis “Campus Salvator”
te Hasselt op 17 maart 2014.
De afscheidsplechtigheid heeft plaats gehad te
Kwaadmechelen

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

Verslag Bestuursvergadering

12 mei 2014

Aanwezigheden: alle leden zijn aanwezig behalve Geert Stevens en Leon Monsieur, beiden
verontschuldigd.
1.Het verslag van vorige vergadering wordt goedgekeurd
2.Onze voorzitter brengt verslag uit van de algemene vergadering van KVOO-nationaal
waar hij Limburg vertegenwoordigde
a. de bestaande verzekeringen van KVOO worden geregeld door het nationale orgaan
b. aan Het Hof werd gevraagd wie voortaan ere-voorzitter zal zijn van KVOO.
Voorlopig is de koning nog ere-voorzitter.
c. samen met West-Vlaanderen is Limburg de grootste kring van België.
d. vanaf 2015 wordt het lidgeld herschikt. Er wordt dan een bijdrage geïnd van €22,00
per effectief of sympathiserend lid ongeacht de graad. Weduwen betalen €14,00.
De lidgelden worden geïnd door de kring en deze stort €11,00 naar het nationale
niveau. De bestaande subsidiëring wordt afgeschaft.
e. de VZW- kringen zullen een conventie met KVOO-nationaal afsluiten
f. De bestaande fondsen waaraan men een bijdrage kan storten worden vervangen door
één fonds.
g. de kringen zullen stemrecht krijgen naargelang het aantal leden
h. op de website van KVOO-nationaal wordt ruimte voorbehouden voor publicaties
van de kringen.
i. deze herstructurering werd unaniem goedgekeurd door de vergadering
Opmerking: voor de begroting van volgend jaar zal het bestuur de nieuwe inkomsten en
uitgaven evalueren en in functie daarvan de bijdrage voor KVOO-Limburg eventueel
aanpassen.
3.Willy Verghote brengt verslag uit van de Israël-reis die pas beëindigd is. Alles is
vlekkeloos verlopen. Qua prijs/kwaliteit was deze reis een voltreffer, het reisverslag zal
volgen.
4.De secretaris vraagt in welke mate de voorzorgskas tussenkomt bij hospitalisatie van
leden omdat dit niet vermeld staat in het huishoudelijk reglement. Voortaan zullen
gehospitaliseerde leden met een ernstige kwaal bezocht worden door de
regioverantwoordelijke in het ziekenhuis en wordt een attentie afgegeven. Wie op de
hoogte is van een noodzakelijke opname voor meerdere dagen in een ziekenhuis wordt
gevraagd dit aan de secretaris te melden zodat deze kan coördineren.
5.Ledenlijsten: einde deze maand wordt de ledenlijst definitief afgesloten. Leden die dan
nog niet betaald hebben worden geschrapt. Aan nieuwe leden wordt gevraagd aan de
secretaris hun telefoonnummer en e-mailadres mee te delen indien nog niet gedaan.

6.Activiteitenkalender:
- 17 juni: wijnkasteel Genoelselderen
- 21 juli: “Braai”
- 12 augustus: boogschieten
- 09 september: Roermond
- october: C-Mine en Zutendaal, datum nog niet vastgelegd
- 04 november: korpsmaaltijd in Villa Astrid te Leopoldsburg
- december: Achel/Lommel, datum nog niet vastgelegd
7.Nieuwsbrief mei-juni werd besproken
8. Varia:
9. Volgende vergadering: woensdag 25 juni 2014
Lambert Swennen, secretaris

Dit is een aardige tegenhanger van al die mopjes over de blondjes....
Zit er een bloedmooi blondje tegenover
een al wat oudere man in de tram. En die
oude snoeper zit al een tijdje met een
hongerige blik naar dat blondje te kijken.
Op een gegeven moment is zij het zat en
zegt ze tegen die oude man:
"Voor 25 euro laat ik je zien waar ik aan
mijn blinde darm geopereerd ben."
Nou, die oude man weet niet hoe gauw hij
z'n portemonnee moet trekken en geeft snel
het geld.
Zegt dat meisje:
"Als je nu naar links kijkt,
dan zie je het ziekenhuis ..."

Uitnodigingen
Koninklijke Vliegschool Limburgse Vleugels
Zaterdag 05 Juli : Dag van de Luchtvaart
Stedelijk Vliegveld Genk/Zwartberg
Programma ( Vanaf 14: 00 u )
Fly in van vliegtuigen
Paradropping
Static show
Demonstraties van modelbouw
Vlootparade (15.00 u) met zegeningsceremonie
Demonstratie door de hondenbrigade Genker politie
Kinderanimaties
Willy Verghote, lid van de stuurgroep, nodigt graag zijn KVOO collega’s
uit op dit event. Inkom gratis.

Onze jaarlijkse Braai
Herman is er weer in geslaagd, en tot onze grote genoegdoening, de Barbecue te
organiseren op 21 juli 2014 in de door allen reeds overbekende locatie,
Hoeve Dewallef te MILLEN.
21 juli … het is uiteraard traditioneel zo dat deze datum, als het enigszins kan, wordt
gerespecteerd, ondanks dat niet alle leden daar gelukkig mee zijn.
Gezien het succes van de voorgaande edities verwachten wij dan ook een grote
deelname, temeer daar de prijs praktisch gehandhaafd blijft.
Inschrijven kan door het storten van € 32,00 op onze
rekening en dit VOOR 14 juli.

Onze gastheer ontvangt ons allemaal met open armen !

Boogschieten

Ooit was het boogschieten een jacht- en oorlogsactiviteit. Archeologen vermoeden dat pijl
en boog reeds tussen 10.000 en 11.000 jaar in gebruik zijn.
Tegenwoordig wordt de handboogsport gepromoot als spel en sport. Dit is dan ook het
geval bij AFGAS ( Archery Fun Game And Sport ) , een Limburgse club die zoveel
mogelijk plezier beoogt met het boogschieten en daar aardig in lukt. Deze vereniging zal
het gastheerschap waarnemen voor een ontmoeting met de KVOO Limburg.

Plaats : Sportcomplex Ten Hove Kermt – Hasselt
Datum : Dinsdag 12 Aug 2014
Programma
14.00 u. Onthaal met koffie en versnapering
14.30 u. Uiteenzetting door Dhr Pierre Rayen - bestuurslid :
- Voorstelling van AFGAS
- Beoefende disciplines in het boogschieten en voorstelling van boogtypes
- Kampioenschappen en tornooien
Nadien zullen de KVOO leden ingewijd worden in de vaardigheden van het boogschieten.,
om vervolgens over te gaan in het kleiduifschieten met pijl en boog. Een kunststof schijfje
wordt in de lucht geschoten en getracht wordt met pijl het schijfje uit de lucht te halen. Ook
voor toeschouwers is dit een vrolijk gebeuren.
Wanneer iedereen zo een beetje de techniek beet heeft verdelen we ons in groepjes voor een
tornooitje . Aan het einde is vanzelfsprekend ook de aanstelling van een KVOO
“schutterskoning” aan de orde.
17.30-18.00 u. De ontmoeting wordt afgerond met een smulfestijn onder de formule:
(bubbel) apero met hapjes – speenvarken aan het spit uitgebreid met gevogelte pastasalade van vis-variëteiten – salades - ijscreemdessert - koffie. Alles doorspoeld met
witte en rode wijn alsook Jupiler , Cristal en fruitsappen.
Inschrijving voor deelname uiterlijk : 02 Aug 2014 !!!
Prijs : All in : 37 Euro pp / KVOO BE33 9611 9514 0046
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Bastogne : Di 08 april 2014
Onder leiding van J.P.Dechesne, die als gids voor Luik zich ook voor de Waalse Ardennen
bereid vond deze uitstap te regelen, trokken 19 leden van KVOO Kring Limburg met de
autocar van de firma “ZONNESTRAAL “ via de E40 en de E25 naar Bastogne. Op doorreis
bewonderden we in Luik het station “GUILLEMINS” , de in aanbouw zijnde toren van
Financiën en de hangbrug die op zichzelf met spankabels een architecturaal kunstwerk is.
Aangekomen in Bastogne werden we in brasserie “Melba” ontvangen met koffie en koek.

De stadswandeling achteraf viel door het koude weer niet bij iedereen in de smaak ,
alhoewel we konden genieten van het historisch centrum van Bastogne met zijn monument
van Generaal “Mc Auliffe” en de gevechtstank die ons herinnerde aan het Ardennen offensief van 1944. Het middagmaal gebruikten we in “Wagon Leon” omdat het restaurant
“Mardasson” nog niet klaar was om groepen te ontvangen. Achteraf is gebleken dat we
geen beter restaurant konden kiezen. Centraal gelegen is de tot eethuis omgevormde
treinwagon een aanrader. Iedereen ging er verzadigd buiten.

Nadien bracht de bus ons naar onze eindbestemming , het “WAR MUSEUM”. Een nieuw
uniek herinneringscentrum gewijd aan de tweede oorlog en de slag om de Ardennen. We
werden audiogegids in het nederlands. Aan de hand van decors, getuigenissen,
multimedia-installaties en films werden we gedurende 2 uur betrokken met deze
geschiedenis. Enige moedigen bezochten ook nog het in de nabijheid gelegen
“MARDASSON”, een belangrijke herinneringsplaats van de Amerikanen. De crypte,
hieraan verbonden, was evenwel niet open. Ons bezoek werd afgesloten in het cafetaria,
waar over het bezochte nog duchtig werd nagekaart. Rond 16u30 trokken we, blijgezind om
wat we gezien hadden ,langs dezelfde weg terug naar Limburg.
Jean-Pierre, ge hebt ons een mooie dag bezorgd, waarvoor onze felicitaties en dank. Op
naar een volgende keer !!!!!
J.N

Ingezonden tekst :
De Prof en de student

Een universiteitsprofessor neemt het middagmaal in de kantine van de universiteit.
Een student zet zich tegenover hem aan dezelfde tafel. De prof ergert zich hieraan en zegt:
“Een varken en een vogel lunchen niet samen.”
Zegt de student: “Oké, ik vlieg wel naar een andere tafel.”
De professor is razend om dit antwoord en besluit om de student bij zijn volgend examen
te buizen.
Op het volgende examen kan de student echter perfect op alle vragen antwoorden en de
professor besluit, door ervaring gelouterd, om een meerkeuze vraag te stellen. Hij vraagt:
“Op straat tref je twee zakken aan, in de ene steekt een stapel bankbiljetten en in de
andere steekt verstand, welke kies je?”
“De zak met het geld”, zegt de student.
Waarop de prof zegt: “In uw plaats zou ik die met verstand genomen hebben.”
Waarop de student zegt: “De mensen nemen meestal datgene dat ze niet hebben.”
De professor wordt nog razender om dit antwoord, neemt het examenblad van de student en schrijft
er “onnozelaar” op.
De student gaat weg, doch keert terug op zijn stappen. Hij geeft het blad terug aan de professor en
zegt: “Meneer, u heeft mijn examen wel ondertekend, maar vergat er de punten op te
vermelden.”

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.

60 jaar vliegen in Weelde
Militaire en burgerlijke archieven,
getuigenissen, informatie uit de
media en talrijke foto’s vormen de
bouwstenen van een verhaal dat
anekdotisch verlucht de 60-jarige
geschiedenis schetst van het
vliegveld van Weelde.
Het antwoord op de vraag die allicht
velen zich stellen, “Waarom is er in
Weelde een vliegveld gekomen?”,
krijgt uitvoerig aandacht.
De ontplooiingen van de vliegtuigen
van Kleine Brogel, Beauvechain,
Chièvres, Koksijde, Bierset en
Melsbroek worden in detail
beschreven.
De groei van Weelde tot een zweefvliegcentrum, met de Luchtcadetten, de
Kempische Aeroclub en de Vlaamse Zweef Academie als hoofdrolspelers, wordt
eveneens in de kijker geplaatst.
Ook niet-militaire activiteiten met een wetenschappelijk karakter of die men als
vrijetijdsbesteding kan bestempelen worden summier toegelicht.
De bouw van de NAVO-loodsen, het einde van de Koude Oorlog en de gevolgen voor
de Belgische Defensie zijn de belangrijkste thema’s van de jongste decennia. Naast
tientallen Mirages en F-16’s vindt materieel van de Landmacht jarenlang onderdak
in de loodsen. De evolutie van de grootste tweedehandsmarkt van Belgische
militaire overschotten ooit wordt, rijkelijk geïllustreerd, grondig uiteengezet.
De beschrijving van de toestand van het vliegveld in 2014 ontbreekt evenmin. De
sedert 2009 ontruimde loodsen staan nog steeds te koop. De verkoop door
Defensie werd wel tijdelijk doorkruist door de inrichting van een transitcentrum
voor asielzoekers.
Het reservevliegveld van Weelde behoudt zijn militaire functie. Er blijven regelmatig
oefeningen plaatsvinden, zelfs met een internationaal karakter.

De auteurs van het boek, André en Dirk Jansens, zijn beiden geboren in Weelde.
Dirk woont in Turnhout. Hij is een fervent modelbouwer en een gepassioneerd
vliegtuigspotter. André is woonachtig in Sint-Truiden. Als militair piloot vloog hij
ondermeer op Thunderstreak (Florennes), Mirage (Florennes en Bierset) en F-16
(Kleine Brogel). Als Kolonel Vlieger Stafbrevethouder was hij korpsoverste in Kleine
Brogel van 1989 tot 1992.
Kenmerken van het boek
336 bladzijden met ruim 500 foto’s (de meeste in kleur) en 150 illustraties
Formaat A 4 in harde kaft
Kostprijs bedraagt € 29,95 exclusief verzending
Bestelling, betaling en verzending
Advies bij bestelling: bevestig leveringsadres via weeldevliegveld@gmail.com
Verzendingskosten (België) bij afhaling in Kiala-punt in je buurt bedragen € 5
Verzendingskosten (België) bij thuislevering door BPost bedragen € 8
Betaling van het boek + verzendingskosten van je keuze op naam van
André Jansens IBAN BE78 0017 2504 6986
Eenmalig lanceeraanbod
Bij bestelling en betaling ten laatste op 15 mei 2014 bedraagt de kostprijs exclusief
verzending
€ 24,95
Levering van het boek
Vanaf midden juni 2014
Met vriendelijke groeten,
André Jansens
Kol Vl SBH bd.

Recentelijk ontving ik van een lid van onze vereniging die anoniem wilde blijven volgende
mail:
Beste,
Onderstaande site is een prachtig document
i.v.m. de DOODENDRAAD 14-18.(Inderdaad met TWEE O'S).
Dit is een zeer praktisch document dat zeker de leden van de KVOO LB zullen smaken.

http://www.dodendraad.org/index.php/teksten3/algemene-geschiedenis

History of Evolution

DEFENSIEHUIS LIMBURG
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