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Beste vrienden en vriendinnen,
Blijkbaar hadden de virologen het, gelukkig, min of meer bij het
rechte eind. Het coronavirus, in welke versie dan ook, blijft wel
halsstarrig en pertinent aanwezig, de impact ervan op ons doen en
laten is gelukkig relatief beperkt, al blijft het natuurlijk opletten, want
dat ding is en blijft gevaarlijk.
Zoals al aangeven in het vorig NB hebben we bij KVOO Limburg
gekozen voor de rustige aanpak, maar nu is de tijd rijp om weer
volop in actie te komen.
Hopelijk zijn jullie batterijen goed opgeladen om er na het paasverlof
vol tegen aan te gaan. Ik reken er dan ook op jullie, talrijk te mogen
begroeten op onze Paas /algemene vergadering brunch, met weinig
algemene vergadering maar des te meer culinair genoegen in ’t
Krekelhof.
In mei serveren, na een bezoek aan de porselein Studio Pieter
Stockmans en een 3 gangen lunch in de Elyseé, niemand minder dan
top spreker Alain Remue, van de cel vermiste personen. Zijn
lezingen lokken steeds volle zalen en naar ik durf te verhopen zal dat
bij ons niet anders zijn.
In juni nemen Willy en zijn Co, Jackie, die langzaam maar zeker de
uitstap organisatie zal overnemen nu Willy te kennen gaf het wat
rustiger aan te willen doen, hebben we dat nog gehoord…..ons op
sleeptouw, per, voor de deelnemers niet in de prijs inbegrepen bus
naar het Gunfire museum in Brasschaat. Laat jullie vooral niet
misleiden door de benaming “Gunfire”, want er is daar veel meer te
bewonderen dan vuurwapens. Een niet missen uitstap, die jullie
aangeboden wordt aan een erg scherpe prijs. Meer hierover en onze
andere activiteiten verder in dit NB.
Tot slot kreeg ik door dat, een enkeling niet te na gesproken,
iedereen zijn lidmaatschap vernieuwd heeft. Hartelijk dank voor het
vertrouwen. Dat geeft ons niet enkel een goed gevoel, maar sterkt
ons ook in de overtuiging dat onze activiteiten gesmaakt worden. We
zullen dan ook alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat zo
blijft.
Groetjes, hou het vooral gezond en hopelijk tot weldra,
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Benny Croes

Verslag bestuursvergadering KVOO Limburg
04 April 2022
Prov Comdo

1.Aanwezigheden: Geert Stevens is verontschuldigd.
Het nieuw bestuurslid Jackie Pira wordt welkom geheten.
2.Goedkeuring verslag van vorige vergadering van 10 Jan 2022: iedereen akkoord
3.Inkomende post :
a. Uitnodiging lenteconcert ProvComdo op 11 mei 2022 in CC Hasselt: toegangsprijzen
van 65,00 en 30,00 euro.
b. Nieuwe voorzitter KVEO Nederland, rayon Limburg:
LtKol b.d. der Grenadiers Ton Hermes
4. Kasverslag door Leon: lichte stijging ten gevolge van betalingen lidgelden.
5.Ziekenboeg: Jaak De Simpelaere heeft ernstige medische problemen.
6.Evaluatie voorbije activiteiten:
de algemene vergadering en nieuwjaarsbrunch van 06 Feb 2022 werden wegens
coronamaatregelen verschoven naar 24 Apr 2022
7.Geplande activiteiten:
a. 24 Apr 2022: AV en paasbrunch in 't Krekelshof te Hasselt/Kuringen
(1) deelname à 75,00 euro waarvan 10,00 euro door onze kas
(2) 1030-1100uur: korte, beperkte AV met woordje voorzitter, activiteiten plus
deelnemers 2021, ledenaantallen en overlijdens door Srt, financiële Sit en
controle boekhouding door Leon, planning 2022 door Willy,
(her)verkiezing bestuursleden.
(3) 1100 uur brunch
b.19 Mei 2022:
(1) bezoek porselein-studio Pieter Stockmans in C-Mine
(2) lunch in de Elysée van 1200-1400 uur
(3) lezing door Alain Remue (cel vermiste personen) van 1400-1500 uur.
We hopen op een ruim aantal deelnemers gezien de reputatie van de spreker
c. 22 jun 2022: museumbezoek plus maaltijd in vroegere LtAvn te Brasschaat: het vervoer
met de autobus is gratis vanwege subsidiëring door nationaal niveau.
d. Juli : braai in hoeve Dewalleff te Millen
Redac: ondertussen heeft bestuur , wegens verlofperiode hoeve dewalleff, andere
eetgelegenheid gezocht. Meer daarover in volgende NB.
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e. September: Kamp Vogelsang met gratis vervoer
f. October: suikerfabriek Tienen
g. November: korpsmaaltijd
h. December: bowling
8.Nieuws van KVOO-nationaal ( voorzitter )
a. nieuwe statuten
(1) vertegenwoordiging KVOO-Limburg: aangezien onze kring 83 effectieve leden
telt mogen wij drie afgevaardigden naar de nationale vergadering in Brussel
sturen maar zij mogen ook volmacht geven aan de voorzitter.
Kandidaten: Jackie Pira, Leon Monsieur en Willy Verghote.
(2) statutaire Algemene Vergadering van 29 Apr 2022 in Brussel.
Dit is voor Benny Croes ook de laatste vergadering als nationaal voorzitter.
(3) aan webbeheerder Geert wordt gevraagd de nieuwe statuten op onze website te
plaatsen
b. de secretaris kijkt na of ons huishoudelijk reglement overeenstemt met de nieuwe
statuten en het nieuw reglement inwendige orde.
9.Mededelingen/vragen: /
10.Redactioneel nieuws: /
11. Eigen website: /
12. Varia:
a. situatie betaling lidgelden 2022: Nog 9 leden hebben hun lidgeld na twee rappels nog niet
betaald en laten ook niets van zich horen.
voorlopig ledenbestand in orde met lidgeld (secretaris)
(1) actieve leden: 83
(2) dames/weduwen: 16
(3) totaal: 99. De trend is dalend. Enkele bestuursleden zullen contact
opnemen met leden die dit jaar nog niet betaald hebben
(4) overlijdens: Claes Raphaël, Buelens Frans, Wynants Henri,
Schrijvers Herman, Raskin Georges, Raeves Paula.
(5) nieuw lid: Cdt b.d. Michiels Robert
b. Activiteiten 2021 met deelnemers
-16 Sep: stroopfabriek Borgloon: 25
-14 Okt: Brandweer Genk: 18
-16 Nov:korpsmaal in Krekelshof: 59
13. Volgende vergadering: 08 1030 Jun 2022 in Aëro Kiewit

Lambert Swennen, Srt
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Uitnodigingen
Brasschaat woensdag 22 juni 2022
Gunfire museum
De “site Gunfire Brasschaat bestaat uit een rijke collectie die opgebouwd is rond voertuigen en
materiaal, al dan niet gepantserd. Deze voertuigen en materialen zijn het merendeel in gebruik
geweest bij de Belgische strijdkrachten in Duitsland. Deze collectie geeft een duidelijk overzicht
van de verschillende wapens binnen de Belgische strijdkrachten: Veldartillerie, Luchtdoelartillerie,
Infanterie, Cavalarie (Tanks- Verkenningseenheden), de Genie en Logistieke eenheden. Ze zijn
voornamelijk afkomstig uit de naoorlogse periode van de “koude oorlog”. Daarnaast bevinden zich
in de collectie een aantal waardevolle stukken afkomstig uit de periode van voor WO I en de
periode tussen de beide wereldoorlogen in.
Binnen de Site
Gunfire Brasschaat is er eveneens een collectie te bewonderen van het Lichte Vliegwezen van het
Belgische leger en een unieke collectie Belgische uniformen.

Programma
10:30 : Vertrek met autocar. Ophaalpunt is vliegveld Aero Kiewit Hasselt
12:00 : Aankomst op de site vliegveld Light Aviation Brasschaat
12:00 - 13:45 Lunch in Bistro Perron Noord ( Vroegere Mess Offrn )

Bistro Perron Noord

Menu ( Excl consumpties)
Keuze A
Tomatenroomsoep met verse balletjes
Black Aberdeen Rundsteak met sauzen naar keus
Verse frietjes en frisse salade
Mousse van Poire Williams

Keuze B
Rundscarpaccio met truffelolie en walnotensalade
Tongrolletjes à l'Ostendaise
Aardappelpuree
Klassieke Dame Blanche

(Vervolg)

14:00-16:00 Museumbezoek met gids

16:00-17:30 u Terugkeer naar Limburg

17:30- .... Happy hours op het vliegveld terras Aero Kiewit (vrijblijvend)
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Deelname ( zeer goed lezen aub)
1 De autocar wordt volledig gesubsidieerd en wordt dus niet verrekend in de persoonlijke bijdrage
2 KVOO kan de reservatie van het vervoer niet meer annuleren NA 20 mei. Dit betekent dat uw intentie
voor deelname wordt ingewacht uiterlijk 20 mei.(!)
U kan zich daartoe melden per e- mail aan verghotewilly@hotmail.com :
aantal personen + gewenste keuze A of B
3, De betaling wordt dan verwacht uiterlijk 15 juni op Reknr BE17 9731 8482 2521
Keuze A: 31 Euro pp

Keuze B : 36 Euro pp

Is inbegrepen: de lunch; toegang ( met gids) museum gunfire
Slotbeschouwing
Deze daguitstap wordt u aangeboden aan uitzonderlijke condities. Gratis vervoer en catering op een culinair
top niveau zijn een absolute must om erbij te zijn. Als de bliksem inschrijven!!
( Projectbeheer : Willy Verghote )
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VOOR U ….DOOR U.
Op deze pagina kan interessante informatie doorgegeven worden aan de
andere leden. Enkele leden hebben beloofd militair getinte boeken voor ons
te screenen, anderen een hobby-artikel te schrijven of info te verspreiden,
zoals mooie en interessante websites. De artikels zullen steeds afgesloten
orden met de initialen van de schrijver. Het is zeker niet de bedoeling een
polemiek te starten of iemand te kwetsen.

Dag Dames en beste KVOO collega’s,
In maart 2020 stond ik op het punt terug een rondreis te leiden naar Oman toen de eerste lockdown een
feit werd. Dus gedaan met groepsrondreizen en dat nu al bijna twee jaar lang .Ik ben dan wat in de kelder ,
in vergeten schuiven en classeurs op reis gegaan en kwam een paar zaken tegen die me een aantal
periodes van mijn actieve diensttijd in herinnering brachten. Ik noem het hier verder “relieken”. Misschien
dat mijn toelichting hieromtrent even interessant is als de moppen en info die al eens verschijnen in deze
“Voor u Door u “ rubriek. Bovendien is het zeker geen verplichte lectuur maar slechts als een hopelijk
aangenaam tijdverdrijvend moment bedoeld.
Beste groeten , JJ

Reliek 2:
1967 Een mooie foto van President Micombero die in een open witte Amerikaanse
paradewagen het stadium in Bujumbura wordt binnengereden.
Ja sinds mijn ingaan op de oproep voor Afrika vrijwilligers had ik blijkbaar de microbe te
pakken. Heel slecht voor mijn carrière bij het pantserwapen maar het voldeed aan mijn
hang naar avontuur. Er was dus weer een oproep naar vrijwilligers,ditmaal om te dienen in
Burundi , een ex-mandaat gebied van België. In Sep 1967 kwam ik daar dus toe , kort
nadien was het Fête Nationale en kwam de President zijn officieren begroeten. De man
komt met het nodige theatraal eerbetoon binnen in de mess Off en kijkt plechtig rond.
Iedereen stokstijf in de houding. Zijn blik valt op mij : “Jacobs qu’est ce que tu fais la?
Venez ici “ Ja, dat gaf wel een beetje spektakel .
Wat ik horen zeggen had klopte dus, onze klasgenoot 100TAW Michel Micombero , was in
1962 vroegtijdig teruggeroepen naar Burundi. Hij zou er met de nodige “maneuvers in the
dark” in slagen om Mwami (= Koning) Mwambutsa V en zijn zoon Ntare V definitief opzij te
zetten. Beiden worden uiteindelijk vermoord. Einde van het koningschap en onze Michel
wordt de eerste President van de nieuwe République in 1966. Hij zal het uithouden tot 1976
waarop hij op zijn beurt opzij wordt gezet door Bagaza, eveneens een oud KMS leerling.
Micombero sterft in ballingschap in Somalië. Onder zijn bewind is er in 1972 helaas ook
een genocide bij de Hutu bevolking.
Mijn Burundees avontuur eindigde met een manu militari uitwijzing in Oct 1968. Met
militaire begeleiding word ik tezamen met nog een aantal Belgen en families het Sabena
vliegtuig opgezet. Enige tijd voordien was ik nochtans uitgenodigd bij de President. Hij had
het toen populaire kickervoetbalspel op een terras staan. Ik heb hem uiteraard niet geklopt;
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maar ik denk dat de uitwijzing het initiatief was van een aantal “hovelingen” die baat zagen
in een verslechtering van de Belgo-Burundese relaties.

Reliek 3 : Twee opengereten mortiermunitiestaarten
In 1972 was ik ingegaan op een oproep om UNO waarnemer in het Midden Oosten te
worden. Ik volbracht eerst een jaar op de Golanhoogte gevolgd door een posting aan de
Israël -Libanon grens. Zo gebeurde het dat ik in 1973 op 06 Okt om 1400 Ur in een
observatiepost aan de grens zat samen met een Franse collega.Vlak bij het grenshekken
hadden we zicht op een kibbouts en de Noordrand van de Golan hoogte, bij de uitlopers
van de Hermon berg. Precies om 1400Ur, het BBC signaal was net te horen op de radio,
kwam er uit het niets een vlucht jachtvliegtuigen (MIG 21 ? ) op lage hoogte over geraasd.
Hun bommenregen viel gelukkig net naast de kibbouts waar in de minuten daarop net zoals
bij een opengetrapte mierenhoop het een en al bedrijvigheid werd. Dit in schrille
tegenstelling met de bijzonder rustige uren voordien, tijdens deze heilige Joodse feestdag
Yom Kippur ; de Grote Verzoendag. In elk geval, de laatste grote oorlog tussen Israël en
zijn buurlanden Egypte en Syrië, de zogenaamde Yom Kippur- ook bekend als de
Ramadan oorlog - was begonnen. Het zou de eerste olieboycot, een verviervoudiging van
de olieprijzen, het zoeken naar nieuwe olievelden (buiten OPEC o.a. in Noordzee) en een
rem op het economisch wereldgebeuren als gevolg hebben. Ook de autoloze zondagen
deden hun intrede.
Tijdens onze nacht 3 (we bleven telkens 5 dagen ) meenden de Palestijnen en/of de
Hezbolla zich ook te moeten laten horen in de strijd tegen aartsvijand Israël . Wat juist de
bedoeling was weet ik niet (bv Israël de schuld geven van de dood van UNO waarnemers?
Of zomaar laten horen dat ze meevochten? ) ; in elk geval is het zo dat we die nacht een 3
à 4 mortier granaten in onze kleine perimeter kregen. Gelukkig niet op onze wooncontainer
maar toch dicht genoeg in de buurt om enkele schrapnel gaatjes net boven de vloerrand te
maken. Het wonderlijke was dat ik bij een inspectierondje de dag nadien een inslag vond
waar in het gemaakte kuiltje van de granaatstaart een ammonietsteen was losgekomen. Jef
Kassei of hoe heette onze prof geologie in de KMS alweer?, zou zeker opgetogen geweest
zijn met dit honderden miljoenen jaren oud fossiel.
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