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Woordje van de voorzitter
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Met december voor de deur zitten we weer in de rechte
lijn naar de eindejaar feesten en feestelijkheden.
Vanzelfsprekend hebben wij, KVOO Limburg, een
passende jaarafsluiter geprogrammeerd, in de vorm van
een spetterend korpsbanket, met dank aan de bezielers
en het personeel van Villa Astrid.
Het jaareinde in het verschiet, dan volgt er natuurlijk een
nieuw jaar. Een uniek jaar want in 2020 viert KVOO
Limburg zijn 45ste verjaardag, en dat willen en zullen wij
niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Een waaier(tje) -tje
want overdaad schaadt - van activiteiten en
feestelijkheden liggen in het verschiet. Hopelijk vinden
jullie er jullie gading in.
Meer over onze nakende organisaties - het tiptop
nieuwjaarbanket en de onvolprezen algemene
vergadering met een gerenommeerde gastspreker – lezen
jullie verder in dit NB.
Zoals bij elk jaareinde zijn we er ook nu met de bede
jullie lidgeld KVOO 2020 tijdig te betalen.
Hoe sneller je het betaalt……hoe kleiner de kans dat je
het vergeet… .
Wij zijn er wel vroeg bij, maar niet tegenstaande dat,
wensen Rita en ik jullie allen een voorspoedig,
vreugdevol en bovenal gezond 2020, met veel KVOOplezier.
Groetjes en tot weldra,
Benny Croes

Verslag bestuursvergadering KVOO Limburg
28 Oct 2019

1. Aanwezigheden: Luc van Camp is verontschuldigd
2. Goedkeuring verslag vergadering van 02Sep2019: iedereen akkoord
3. Inkomende post per briefwisseling: uitnodiging door provinciegouverneur voor Te Deum van 15
november aan Vz en Srt. De voorzitter en Leon Monsieur zullen ons vertegenwoordigen
4. Kasverslag door Leon : we boekten de laatste twee maanden een verlies van 260,00 euro o.a. door
tussenkomst in de reisonkosten voor de trip naar Tervuren
5. Ziekenboeg: geen nieuwe gevallen bekend. We stellen vast dat leden die getroffen worden door
een ernstig medisch probleem dit zelf niet melden.
6. Evaluatie voorbije activiteiten
a. 26 september: opening WOK-seizoen in Margraten bij KVEO-Nederland. Er waren 9
deelnemers voor een aangename receptie en een uitstekende zelf te kiezen maaltijd.
b. 17 oktober: bezoek Africamuseum ( 19 deelnemers ). Zeer goed maar een bewegwijzering
van het parcours zou nuttig zijn en kaarten mogen wel belicht worden.
Vanaf 1600 uur was er onaangekondigd geen drank meer te verkrijgen in het cafetaria.
7. Geplande activiteiten:
a. 08 Nov 2019: Bowling te Diepenbeek.
b. 03 Dec 2019: korpsbanket in Leopoldsburg.
c. 21 Jan 2020: Nieuwjaars banket in Leopoldsburg.
d. 18 Feb 2020: algemene vergadering.
8. Nieuws van KVOO-nationaal:
a. Raad van bestuur van Sep2019 : Er wordt een actie ondernomen om nieuwe leden te werven
o.a. met flyers. Op 31 maart en 01 april 2020 heeft een infosessie plaats te Leopoldsburg.
b. Project werking : er wordt aan gedacht leden te werven die beroepshalve binding hadden met
de staat of het leger.
c. Inning lidgelden 2020 nationaal: de nationale kas is goed gevuld en de uitgaven zijn onder
controle. Er wordt gedacht over een verlaging van het lidgeld in 2020 en sponsoring van
tienjaarlijkse jubilea. Precieze besluiten en cijfers later. Het lidgeld van onze kring blijft
onveranderd.
d. Het IB is té uitgebreid en zou best afgeslankt worden. Veel artikels zijn enkel interessant voor
de leden van de publicerende kring.
e. Toegang tot nationale website: Elk lid krijgt een persoonlijke toegangscode bestaande uit
de familienaam ( log in ) en de combinatie van de eerste voornaam en de postcode van
Hasselt (= wachtwoord ) vb Barbara3500
f. Het digitaal IB wordt voortaan naar de kringen gestuurd die het verder ventileren naar de
leden.
9. Redactioneel nieuws:
a. deadline volgende nieuwsbrief: 16 november
b. ingewachte artikels: woordje voorzitter, verslag deze vergadering, uitnodigingen
Nieuwjaar banket en algemene vergadering
10. Websitenieuws: nihil
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11. Eventuele aanpassingen kalender, activiteiten : voorlopig is er van augustus tot november 2020
geen activiteit voorzien. De organisatie van een bezoek aan Kamp Vogelsang in september staat
in de steigers.
12. Varia/rondgang/vragen:
a. Historiek KVOO-Limburg: de secretaris zal ter grootte van A4-formaat een beknopte
historiek van KVOO-Limburg uitwerken.
b. Coördinatie deelname aan begrafenissen: de secretaris coördineert de aanwezigheid van een
van een afvaardiging van het bestuur op begrafenissen.
13. Volgende vergadering: 13 Jan 2020
Lambert Swennen, secretaris

Het jaar 2019 loopt stilaan naar haar einde, dus tijd om de lidgelden te hernieuwen.
Het bedrag voor onze leden blijft ongewijzigd:
Actieve leden en Sympathisanten:

27,00 Euro

Weduwen:

19,00 Euro.

In dit bedrag is de nationale bijdrage inbegrepen. Uiteraard wordt uw aandeel door de Penningmeester op
de rekening van KVOO Nationaal door gestort.
Om de taak van Secretaris, Webmaster en Penningmeester te vergemakkelijken, wordt uitdrukkelijk
verzocht Uw lidgeld te storten ten laatste tegen 31 december 2019.
Het voltallig bestuur drukt de wens uit zoveel mogelijk leden in onze Kring te mogen behouden en nieuwe
leden te mogen verwelkomen. Hierbij een oproep tot u allen: U kent wellicht een gepensioneerd collega en
officier uit Uw omgeving. Spreek hem of haar over onze vereniging, over onze activiteiten, over ons doel
een vriendenkring zonder enig onderscheid van gewezen graad, wapen of functie te zijn.
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Uitnodigingen
NIEUWJAARSBANKET 2020.
Naar aloude traditie wordt U allen uitgenodigd op ons Nieuwjaarsbanket, georganiseerd ter gelegenheid
van het nieuwe jaar 2020. Het is een enige gelegenheid om wensen uit te wisselen, vriendschapsbanden te
verstevigen, nieuwtjes uit te wisselen, kortom er een gezellig feest van te maken zodat 2020 een schitterend
begin is voor iedereen van ons.
Om dit alles mogelijk te maken, komen we zoals elk jaar samen in onze vertrouwde omgeving van de Villa
Astrid te Leopoldsburg en dit op dinsdag, 21 januari 2020 vanaf 12.30 hr.

Programma:
-12.30 -13.15: receptie in de bar met cava, porto,
bieren, frisdranken….
-13.15 -16.00: koud buffet
dessertbuffet
koffie met versnaperingen
Aangepaste witte en rode wijn, frisdranken.

We zijn er in geslaagd de prijs van vorig jaar, zijnde € 40,00 /persoon te behouden.
Inschrijvingen uiterlijk tegen 14 januari 2020 door storting van € 40,00 € per
deelnemer op rekening BE17 9731 8482 2521 van KVOO LIMBURG.
Het voltallig bestuur van KVOO LIMBURG hoopt u zo talrijk te mogen begroeten
en stelt Uw aanwezigheid ten zeerste op prijs.
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ALGEMENE VERGADERING
Dinsdag 18 Feb 2020 om 13:30 u
Feestzaal Elysée, Koerlostraat, 19, 3600 Genk

Programma
--------------13:30 u : Onthaal met koffie, thee, fruitsap, versnaperingen
14:00 u : Deel 1 – Agenda
 Inleiding door Voorzitter Benny Croes
 Overzicht activiteiten 2019 door Lambert Swennen
 Nazicht boekhouding 2019 door de commissarissen
 Financieel verslag door penningmeester Leon Monsieur
 Aanstelling commissarissen 2020
 Overzicht activiteiten 2020 door Willy Verghote
 Slotwoord door Voorzitter Benny Croes
Schriftelijke vragen of suggesties zijn altijd welkom op Secr Kring Limburg uiterlijk 15 Feb 2020
15:15 u : Pauze met assortiment van broodjes, vla en dranken
15:45 u : Deel 2 – Conferentie door Prof. Dr Em Wally Struys van de Koninklijke Militaire
School Departement Economie, Management en Leadership

“ Onze defensiebegroting of de kroniek van een aangekondigde dood “

Over Defensie, en meer nog, over de defensiebegroting, wordt veel toogpraat verspreid tot in het parlement toe !
Prof STRUYS zal in zijn uiteenzetting het verschil tonen tussen fake news en werkelijkheid.
Is het waar dat ons Defensiebudget meer dan groot genoeg is ? Dat het tijd is dat Defensie solidariteit betuigt t.o.v. andere
departementen in tijden van crisis ? Dat België zó klein is dat wij rustig kunnen afbouwen ten gunste van een Europees leger? Dat
de Chef Defensie overdrijft met zijn vraag naar 2,5 miljard € voor de huidige legislatuur ?
Spreker weet , met een sterk onthullend en overtuigend betoog, zijn toehoorders enorm te boeien . Hij besluit met een
vergelijkende bloemlezing over verkiezingsbeloften en... de realiteit.

17: 00 u : Einde : Gebubbelde afsluiter
Deelname
Door storting van 20 Euro pp op Rek KVOO Limburg BE17 9731 8482 2521. Uiterlijk 08 Feb 2020

( Dossierbeheer : Willy Verghote )
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DONDERDAG 17 OKTOBER 2019
VERSLAGGEVING UITSTAP MIDDEN-AFRIKA MUSEUM - 17 OKTOBER
Tekst : Willy Verghote
Fototheek : Lambert Swennen
Een goedgemutste groep van19 deelnemers , verzameld aan de opstapplaats van Aeroclub Kiewit,
keek er al lang naar uit . Inderdaad : de internationale reputatie van het AfricaMuseum wegens
zijn uitgebreide expertise op het gebied van Centraal -Afrika was ons zeker niet onbekend.
Na een uurtje met de knusse autocar van B & V arriveren we op bestemming in Tervuren.
De incheck balie voor bezoekers kent een stremmend enorme toeloop ; gelukkig dat het
reisagentschap de tickets reeds online heeft geregeld zodat we de tentoonstelling vlot kunnen
binnensijpelen.
Deze bestaat uit twee delen, nauw aan elkaar
verbonden. De kelders van het oude gebouw
toont de geschiedenis en het heden.
Inderdaad : het ontstaan van het museum
schrijven we toe aan koning Leopold II . Hij
was de drijvende kracht voor het oprichten van
een tentoonstelling “ Belgisch Congo “ in Tervuren,
als verlengstuk van de wereldexpo 1897 in het
Jubelpark te Brussel .

In 2013 sluit het museum voor renovatie werkzaamheden om terug te heropenen in 2018 .
Het resultaat is fenomenaal verbluffend en dus zeker een bezoek waard !

Op het gelijkvloers van het museum vinden we de
opdeling in vijf grote thematische zones waarin Afrika
centraal staat met gigantische collecties. Zo ontdekken
we o.m. de antropologie en geschiedenis; de zaal van
mineralen waaronder specimen van koper en kobalt
(140 miljoen jaren oud ! ); biologische specimen van
insecten, zoogdieren, vissen en reptielen; figuratieve
kunstwerken zoals maskers en standbeelden ; de zaal
van rituelen met muziekinstrumenten van allerlei slag
en soort.
Ik hoef u niet te overtuigen : dit alles maakt grote indruk bij de bezoeker die het allemaal beleeft met
verbazing en ontzag !
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Toch een vraag : hoe kwam het AfricaMuseum aan zo een erfgoed ?
Welnu, de meeste collecties zijn afkomstig uit Congo en werden verzameld tijdens de koloniale periode.
De eerste Belgische missionarissen waren aanvankelijk afkerig tegen de “ heidense geloofspraktijken “ en
verwoestten veel van die objecten. Naderhand stelden ze zich begripsvoller op en toonden interesse voor
de Afrikaanse culturen . Aldus leverden zij een substantiële bijdrage ( op vraag van het museum ) om die
collecties mee te brengen . Dit gebeurde eveneens door onze militairen, ambtenaren , handelaars en
wetenschappers. Maar ook in de context van het gevoerde beleid
als kolonisator en de daaruit voortspruitende militaire confrontaties
werden vooral wapens en andere trofeeën verzameld als oorlogsbuit.
Besluit: we zijn tevreden over het bezoek aan het museum : een Belgisch unicum op wetenschappelijk
wereldniveau .

Teruggekeerd in ons bronsgroen eikenhout
genieten we nog van de traditionele happy hours in de taverne
van Aero Kiewit. We worden er verwend met een lekker,
verzorgd avondmaal. Iedereen is zichtbaar “in the mood” .
Hoe kan het anders ?? Het was weer eens KVOO-topdag !!

VERSLAG BOWLING DIEPENBEEK 08/11
Tekst : Willy Verghote
Fototheek : Geert Stevens

Wat een stralend zonnige herfstdag !! Het momentum om erop uit te trekken naar onze KVOO
bowlingtempel te Diepenbeek.
17 geestdriftige veteranen zijn weer van de partij.
En...vastbesloten zijn ze om een “ oude rekening “ te vereffenen met die altijd winnende
Kathy Snoekx, al 3 maal ongenaakbare KVOO kampioen .
Het triumviraat Benny -Luc- Geert , ( steevast de die-hards onder Kathy’s uitdagers, )
waren zelfzeker van “ the beginning of the end “ . Alhoewel...wait and see !
Eerst nog de gebruikelijke rituelen : het invetten van de spieren en het aanmeten van het
schoeisel . En dan zijn we vertrokken !
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Reeds vanaf de eerste minuut zit de sfeer er dik in
Kathy en secondanten
te oordelen naar het uitbundig gekrijs bij
gerolde strikes. Luc en Geert nemen resoluut
de leiding en knallen hun ballen , als gestrekt
kanonvuur, naar de uiteenspattende kegels.
De aangekondigde kroniek van Kathy’s
nederlaag ??
Niets blijkt minder waar !!
Met het zelfvertrouwen van haar aanstekelijke
girl power wacht Kathy sluw en geduldig haar
moment af. En jawel, tot eenieders verstomming
slaagt zij er ( weer eens ) in om onze beduusde
koplopers het nakijken te geven. Met de precisie
van een echte prof demonstreert ze overduidelijk wie hier de baas is en terecht de golden KVOO
cup van kampioen 2019 mag opeisen.
Het is gebeurd! Eens te meer een harde dobber voor de jongens van het triumviraat.
Eindstand : Kathy Snoekx : 284 ptn ; Geert Stevens: 267 ptn ; Luc Van Camp: 264 ptn.

De uitgebreide grill valt in de smaak

Altijd feest in onze kring

Het toernooi wordt afgesloten met een fel gesmaakte after bowling party.
Een beetje feest was dat : weer zo een KVOO - Limburg topdag ?? Zeker weten. !!

Sommige van onze aandachtige leden hebben terecht opgemerkt dat de berichtgeving
in de laatste IB , wat betreft onze kring, onvolledig en povertjes weergegeven werd. En
ze hebben gelijk. Ondanks meerdere pogingen vanwege enkele bestuursleden bleef de
redactie van IB Nat halsstarrig aan haar eigen concept trouw. Als verantwoordelijke
van onze kring verontschuldig ik mij voor deze tekortkoming maar ik weet dat ik
hieraan geen fout heb.
Michel

pag. 8

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.

Reeds enige tijd zorgt ons lid Robert Storme voor fantastische foto’s. Ook deze keer mocht ik
enkele, bijna professionele, kiekjes ontvangen. Ik wil jullie deze “beauties” niet ontzeggen.
Hartelijk dank Rob.
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Mop van de maand

Vriendjespolitiek !!!
Een rijke industrieel spreekt op een receptie een bevriend minister aan:
"Beste vriend, ik moet je eens wat vragen!"
"Vraag maar!", antwoordt de minister
"Mijn jongste zoon, wordt 27 dit jaar.
Hij verslijt nog steeds zijn broek op de unief.
Hij doet niet anders dan hele dagen doorbrengen op café, bij vrienden, drinken en grappen uithalen.
Hij doet verder niks! Hij is nog te lui voor werk te zoeken!
Heb jij geen jobke voor hem?"
Waarop de minister: "Geen probleem,
ik benoem hem tot mijn adjunct met een salaris van 10.100 euro per maand!"
De industrieel: "Nee, da's een veel te hoog loon!
hij moet er toch wat inspanning voor doen!"
Minister: "Oh, dan maak ik hem cabinet-chef, 6.000 euro per maand!"
Industrieel: "maar nee, da's nog altijd veel teveel.
Hij moet de waarde van het geld leren kennen!"
Minister:” dan maak ik hem diensthoofd, op één of ander ministerie aan 4500 euro per maand!"
Industrieel: "Maar nee, ik wil dat mijn zoon onderaan de ladder begint, hard moet werken en begint aan
maximum 1200 euro per maand!"
Minister: "Spijtig, dan kan ik niks voor U doen!"
Industrieel: "Hoe? En waarom niet?”
Minister: "voor zulke plaatsen moet je slagen in een examen!"
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