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AFSCHEID VAN HERMAN SCHRIJVERS 

Het maakt nu eenmaal deel uit van ons bestaan dat we geleidelijk aan een dagje 

ouder worden, met als gevolg dat we nu en dan eens voorgoed afscheid moeten 

nemen van een geliefde. Dit afscheid kan verschillende vormen aannemen. 

Dikwijls ontstaan er ziektesymptomen die mettertijd langzaam evolueren, zodat de 

geliefden alle tijd wordt gegund om afscheid te nemen. Een gans andere situatie 

ontstaat als iemand wordt getroffen door een fataal ongeluk, en plots uit het leven 

wordt gerukt zonder enig vermoeden. Maar een afscheid kan zich ook tussen deze 

twee uitersten situeren, en dat is klaarblijkelijk Herman overkomen. 

 Toen ik in maart 2002 voorzitter werd van onze Kring KVOO Limburg 

werd er tevens een nieuwe vicevoorzitter verkozen, en dat was Herman. We 

hebben gedurende 9 jaren samen 3 mandaten van 3 jaren vervuld, tot in augustus 

2011. Gedurende die ganse periode vormden wij een uitstekend team, en ik heb  

het steeds als een fantastisch voorrecht beschouwd van mijn goede vriend Herman 

aan mijn zijde te hebben als er al eens één of ander probleempje diende opgelost te 

worden. Indien nodig kon hij altijd beroep doen op de bijstand van Nelly, die hem 

steeds steunde door dik en dun. 

 Op dinsdag 16 november ll. tijdens het Korpsbanket van onze Kring was 

onze steeds optimistische Herman zoals gewoonlijk gezellige conversaties aan het 

voeren met de aanwezige collega’s. Ik had nooit kunnen vermoeden dat de 

woordjes die we daar nog samen gewisseld hebben onze laatste gesprekjes zouden 

zijn. 

 Toen we een paar weken later vernamen dat Herman was opgenomen in 

het hospitaal dachten wij, ondanks de coronatoestand, dat het om een gewone 

aandoening ging, maar toen dan even later het onverhoedse nieuws kwam van zijn 

overlijden was dit als een donderslag bij heldere hemel. Niemand had zulk een 

plots heengaan kunnen vermoeden. 

Vaarwel Herman, wij zullen je altijd blijven herinneren als de fijne collega 

die we al die jaren hebben gekend, steeds bereid om een positieve bijdrage te 

leveren aan onze samenleving en het beste van zichzelf te geven. 

In naam van onze Kring KVOO Limburg ook nogmaals onze innige deelneming en 

veel sterkte aan Nelly en aan de ganse familie van Herman. 

        Marcel Demot 
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 Woordje van de voorzitter: Jan – Feb – Mar 2022  

Beste vrienden en vriendinnen, hélaas heeft COVID-19 weer een dikke streep door onze eindejaar- en 

nieuwjaaractiviteiten getrokken in het algemeen en deze van KVOO Limburg in het bijzonder. Een algemene 

lockdown kwam er gelukkig niet, maar de o zo besmettelijke Omicron- variant zorgde met de 5de golf en de 

talloze beperkingen voor de schrapping van de bowling, bij gebrek aan kandidaat kampioenen en het 

verschuiven van de Nieuwjaar/algemene vergadering brunch naar eind april. 

 

Ook werd, gezien alle coronaperikelen en hindernissen, afgezien van de nog voor 2022 lopende mogelijke optie 

op onze Wenenreis. Intussen werden alle voorschotten teruggestort. Willy bedankt voor je inzet en 

doortastendheid in deze. 

 

Als we de virologen, die het scherm en de krant al maanden, met de regelmaat van een klok, tot vervelens toe, 

opeisen, mogen geloven krijgen we een corona arme lente en op de koop toe een quasi corona vrije zomer. Laat 

ons hopen dat ze bij het rechte eind hebben. We kunnen best wat meer vrijheid gebruiken. 

Toch wensen wij niet te hard van stapel te lopen, maar rustig de kat uit de boom te kijken om na het paasverlof 

de beuk er in te gooien met onze verschoven Nieuwjaar/algemene vergadering brunch, die we zullen herdopen 

tot Paas / algemene vergadering brunch en die vanzelfsprekend niets zal inboeten aan kwaliteit, meer nog, 

mogelijk komen, als ze nog in het land zijn, ook de Paasklokken langs.  

In mei vervolgen we met een knaller van formaat. Na een niet te missen bezoek aan de, ten onrechte weinig 

bekende porselein Studio Pieter Stockmans in Genk, gevolgd door een 3 gangen lunch in het ons wel bekende 

Elyseé….geeft de vermaarde “vermiste personen speurder” Alain Remue ons een inkijk in zijn doen en laten. 

Een niet te missen top aanbod. Meer hierover verder in dit NB. 

 

Hélaas ook nog even dit, onze secretaris en schatbewaarder lopen er dezer dagen eerder beteuterd bij. Waarom 

dan wel en hoe kan er aan verhopen worden? Heel eenvoudig, indien onze trouwe leden, die, ongetwijfeld mede 

ten gevolge van corona, tot nu toe, vergaten hun lidgeld voor 2022 te betalen, dit onverwijld doen, klaren de 

gezichten van Lambert en Leon ogenblikkelijk op. 

Een kleine moeite voor een geweldig resultaat. 

 

Groetjes, hou het vooral gezond en hopelijk tot weldra, 

                 Benny Croes 
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1. Aanwezigheden: iedereen aanwezig 

 

2. Goedkeuring verslag van vorige vergadering van 08Nov2021: iedereen akkoord 

 

3. Inkomende post:  

a. Bedanking Koninklijk Hof voor wensen Koningsdag 

b. Nieuwjaarwensen provinciegouverneur 

c. Nieuwjaarwensen KVEO Nederland en uitnodiging brunch KVEO Nederland,  

d. Brief Mevr Tessens, nieuwjaarswensen KVOO-W-Vl 

 

4. Kasverslag door Leon: over het ganse jaar 2021 noteren we een vermogensdaling van 1248,87 euro o.a. door 

tussenkomst kas in korpsbanket 

 

5. Ziekenboeg: overlijden Herman Schrijvers en Paula Raeves 

 

6. Evaluatie voorbije activiteiten 

a. Korpsbanket van 16Nov2021: zeer goed in alle opzichten 

b. Het bowlingtornooi van 16Dec2021 werd afgelast wegens te geringe inschrijvingen te wijten aan 

Corona 

 

7. Geplande activiteiten:  

a. 06Feb2022: AV en nieuwjaarbrunch worden verschoven naar 24 April 2022 wegens 

coronamaatregelen. 

i. Deelname à 75,00 euro waarvan 10,00 euro door onze kas. 

ii. Programma: 

1. 1030-1100 uur: korte, beperkte AV met woordje voorzitter 

a. Activiteiten en deelnemers 2021 door Srt 

b. Financiële Sit door Leon 

c. Planning 2022 door Willy 

d. (her)verkiezing bestuursleden 

2. 1100 uur brunch 

 

8. Nieuws van KVOO-nationaal (voorzitter) 

a. Steun aan activiteiten Kringen: de Kringen met meer dan 50 effectieve leden krijgen maximaal per 

jaar 2x 750,00 euro voor een autobus of huur van een zaal 

b. Bijzondere algemene vergaderingen op 13 Jan en 11 Feb 2022 

 

9. Mededelingen/vragen van de voorzitter: 

a. Nationaal is een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten voor de geplande         

organisaties en de deelnemers aan deze organisaties 

b. Erkenning KVOO-Limburg door Defensie: de secretaris heeft de verlenging voor steun door Defensie 

(ProvComdo) aangevraagd 

Verslag bestuursvergadering KVOO Limburg 

                     10 Jan 2022  

                                      Vliegveld Zwartberg  
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10. Redactioneel nieuws: nihil 

 

11. Eigen website: nihil 

 

12. Varia: - Willy Verghote heeft beslist de lat ivm organisaties van activiteiten een stuk lager te leggen. In de 

nabije toekomst zal hij steun krijgen van ons nieuw (kandidaat) bestuurslid Jackie Pira 

a. Naast de 4 vaste organisaties worden voorlopig en in functie van corona volgende bijkomende 

activiteiten gepland: 

i. Mei/juni: 

1. Uitstap met B&V reizen  

2. Bezoek porseleinafdeling in C-Mine/spreker Alain Remue 

ii. September: Kamp Vogelsang 

iii. Oktober: suikerfabriek 

iv. December: bowling 

b. Ctl boekhouding door commissarissen Achille Gielis en Bob Bomans op 10 Jan 2022: er waren geen 

opmerkingen over de boekhouding. Leon heeft weer uitmuntend werk geleverd 

 

13. Volgende vergadering: 04 Apr 2022        

 

Lambert Swennen, secretaris 

 

 

 

 

Afscheid nemen is met zachte vingers 
wat voorbij is dichtdoen en verpakken 
in de goede gedachten ter herinnering 
 
Wij nemen afscheid van de heer 

Herman SCHRIJVERS 
     echtgenoot van mevrouw 

         Nelly MEYS 
   Ere Lt.Kolonel 
   Erevoorzitter KVOO Limburg 
   Lid van KVOO 
   Erevoorzitter Probus Sint-Truiden 
   Erebestuurslid Wiric 
   Erebestuurslid Bosgroep Limburg 
 

Geboren te Sint-Truiden op 29 maart 1932 en er 
overleden op 11 december 2021. 

 

Zijn urne werd bijgeplaatst in de 

familiegrafkelder 
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Namens onze kring bieden wij de families onze innige deelneming aan.   
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   en Alg Vergadering 

 

De Voorzitter en het bestuur van KVOO LIMBURG hebben het genoegen U uit te nodigen op de eerste 

activiteit van 2022. Door omstandigheden, sluiting Villa Astrid en corona- pandemie, is er beslist een 

combinatie van twee activiteiten te organiseren: enerzijds het jaarlijks Nieuwjaarsbanket en anderzijds  

de Algemene Vergadering. 

U wordt uitgenodigd op een brunch welke plaats grijpt op zondag 24 april 2022 in feestzaal ‘t Krekelhof, 

Rechterstraat 6 te 3511 Kuringen-Hasselt. 

1. Programma: 

10.30 uur: korte, beperkte algemene vergadering 

11.00 uur: brunch 

2. Menu: 

Ontvangst met Cava en sinaasappelsap 

****** 

Beperkt ontbijt met koffiekoekjes, spek en eieren 

****** 

Uitgebreid koud voorgerechtenbuffet met o.a.: 

Zalm 

Tomaat met grijze garnalen 

Assortiment gerookte vissoorten 

Scampi 

Carpaccio van ossenhaas met Parmezaan 

Prosciutto met meloen 

Mozzarella met pomodori 

Waaier van groenten- en pastasalades 

****** 

Soep van de dag in buffetvorm 

****** 

Hoofdgerechtenbuffet met: 

1 visgerecht 

2 vleesgerechten 

Warme sausen 

Assortiment warme groenten 

2 aardappelbereidingen 

****** 

Palet van nagerechten in buffetvorm met o.a. 

Roomijs, Fantasie van chocolademousse, Tiramisu, Bavarois, Crème Brûlée 

****** 

Koffie/thee 

****** 

Aangepaste wijnen en waters op tafel. 

 

Deze schitterende menu in deze stijlvolle, gezellige omgeving wordt U aangeboden voor de prijs van € 65 

persoon.  Inschrijven tegen uiterlijk 17 april 2022 door storting op rekening BE17 9731 8482 2521 van 

KVOO LIMBURG. Bij de inschrijving gelieve Uw voorkeur voor tafelgenoot te melden. 

 

Organisator: Leon 

24 April 2022  

Paas BRUNCH – Alg Vergadering 
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Porselein Studio Pieter Stockmans 10:30-12:00u 

                            
r  

 

 

 

 

Pieter Stockmans combineert voor zijn porseleinkunst een ambachtelijke productie met een hedendaagse, 

experimentele aanpak. De ontwerper tast voortdurend de    grenzen van het porselein af. Hij is de Belgische 

specialist in designs uit hard porselein.   Elk ontwerp wordt in het atelier gemaakt. Zijn tentoonstelling toont 

unieke collecties.      De studio levert ook op maat gemaakte kunstwerken aan   Europese koningshuizen     

en *** Michelin restaurants.  

Programma: Samenkomst 10:30 u voor een rondleiding (tot 12:00 u) met de gids.                         

Locatie: C-Mine 100 bus 2 ( 100 m voorbij de brandweerkazerne Winterslag )  

Na de rondleiding doen we Mov naar feestzaal Elysée (Koerlostraat, 19) 

Lunch (12:00-14:00) 3-gangen menu.  

Lezing door Alain Remue (14:00-15:00u) 

In de nasleep van de affaire Dutroux werd ons land op het vlak van 

politie en justitie grondig hervormd…  

Toen werd de Cel Vermiste Personen, als onderdeel van de Federale 

Politie opgericht. Commissaris Alain Remue, diensthoofd van de cel, 

blikt terug op die periode en op wat sindsdien veranderd is. Hij staat 

bekend als een gedreven speurder, die dag en nacht in touw is om de 

verdwenen of ontvoerde personen terug te vinden en men beschrijft 

zijn taak binnen de Cel als "een coördinerende, sturende, maar bovenal inspirerende rol ". 

3 Inschrijving voor deelname   

Storting van 36 Euro/ pp op rek BE17 9731 8482 2521 KVOO Limburg; uiterlijk 12 mei. Deze prijs 

omvat: inkom + gids studio Stockmans-- 3 gangen lunch Elysee 

                            ( Projektbeheer : Leon Monsieur /Willy Verghote ) 

 

19 mei 2022  

Genk 
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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 1 : Een carnet de messages, uit 1965 , toen ik “Slt Jacobs Comd Ops YANONGE”  (aldus de hoofding van de 

Franstalige messages ) mocht zijn. 

Ik was ingegaan op een vraag naar vrijwilligers om de pacificering van de opstandige regio rond Stanleystad/Congo 

verder te zetten na de Ops Red Dragon-Ommegang (Nov 1964). Vanuit Kamp Elsenborn vertrokken kwam ik, een 

tiental dagen later, via Lagos en Kamina in Stanleystad (nu Kisangani).  

Eufemistisch waren we daar onder de benaming Equipes Logistiques. 

Na enige tijd op de staf van de 5 Brigade te hebben gezeten werd beslist om, na Yangambi , ook het stadje Yanonge 

langsheen de Congostroom te bezetten , gezien van daaruit nog steeds op de eerste opkomende konvooien werd 

gevuurd door rebellen. Ik werd “Commandant Opération Yanonge” . Mijn “strijdmacht “ bestond uit een Cie 

voornamelijk Katangese militairen plus een drietal ( waardeloze ) Belgische huurlingen (ex- brusselse taxichauffeurs ) 

en een sectie blanke ( zijn nu wit volgens de woke mensen )  Zuidafrikanen. Collega Lamoulinne stond zijn ervaren 

zwarte sergeant af die als een soort lijfwacht fungeerde en gaf mij ook zijn oude maar goede Willys jeep. Hiermee 

ging het, op een grote “barge” platbodem, stroomafwaarts naar Yanonge . 

Ik sla van alles over anders wordt mijn verhaal te lang maar ik kom even terug op mijn carnet de messages en lees 

“Attaque de nuit du 05 au 06/08/1965. Beaucoup tiré pour rien. Situation calme ce matin “ . Dat was tijdens de tweede 

nacht na onze “ontscheping”. Wij hadden een kleine perimeter gevormd met de nodige infanterieputten langsheen de 

voornaamste toegangen enz. Het was een pikdonkere tropennacht en vanaf de rand van het oerwoud komt er plots een 

soort klaroengeluid en helle hoge kreten “ Mulele maï ! mulele maï !” Dat klonk nogal akelig. Het was een soort 

bezweringsformule waardoor de kogels van de vijand veranderden in water (maï ) , dus een echte kogel-regen. Mijn 

Katangezen hou ik nog een tijdje in bedwang om niet zomaar in de duisternis te vuren. Doch op een bepaald moment 

breekt de hel los en schiet men erop los. Na minuten, of was het langer?, kan ik ze toch doen stoppen . Ik moet ze in 

bedwang houden om niet uit de stelling te breken naar de donkere rand toe. Bij dageraad zien we veel voetsporen op 

de paar zandwegen maar verder niets. Alleen één gekwetste (bij ons) die lompweg in een laag muurtje voor hem had 

geschoten met gevolg , brokstukjes in zijn gezicht en armen. 

Achteraf beschouwd was dat wel een heftige periode daar die twee maanden, als enige Belgische militair, in Yanonge 

met de nodige dag- en nachtpatrouilles op zoek naar stouteriken en de gevluchte bevolking. Het geschenk van 

Lamoulinne en een grote prauw met buitenboordmotor kwamen hierbij goed van pas. 

Tot daarover dat teruggevonden “Formule de Message” boekje.  

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. 


