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                          Woordje van de voorzitter   

      

Beste vrienden en vriendinnen,  

COVID-19 blijft ons doen en laten in belangrijke mate beïnvloeden. 

Al kwam er na de deprimerende lockdown periodes, begin 2021 met 

de uitrol van de vaccins enig zicht op het einde van de tunnel, al snel 

werd het duidelijk dat we zouden moeten leren leven met corona. En 

of we dat aan den lijve ervaren. Het COVID-19 virus geeft continu 

blijkt van halsstarrigheid en veerkracht. Gelukkig voelen we ons, 

dankzij de vaccinatie iets minder bedreigd, maar het virus blijft ons 

steevast parten spelen.  

Na de laat-zomerse versoepelingen konden we gelukkig, zei het met 

de nodige beperkingen en voorzorgen de Stroopfabriek in Borgloon 

en de Brandweer in Genk bezoeken. Hélaas kreeg COVID-19 door 

deze versoepelingen ook weer meer speelruimte en het sloeg meteen 

weer toe. Gelukkig was het, ondanks het opschalen van de 

maatregelen, mogelijk onze 45ste verjaardag, na een jaar uitstel 

(bedankt corona) met enige luister te vieren samen met het 

korpsbanket 2021, in ’t Krekelhof, want de ons vertrouwde Club 

Astrid werd ingevolge de coronamaatregelen gesloten en het is maar 

de vraag of ze haar deuren nog zal openen. 

Intussen zitten we volop in de 4de en hopelijk laatste, al is dit 

waarschijnlijk ijdele hoop, coronagolf en een nieuwe, al dan niet 

beperkte lockdown kondigt zich hoe langer hoe meer aan. 

Maar bij KVOO Limburg zijn we optimist, vandaar dat wij jullie onze 

komende Corona Save activiteiten; bowling (16 december 2021) en de 

gecombineerde nieuwjaar brunch / algemene vergadering (06 

februari 2022) warm aanbevelen. Meer hierover verder in dit NB. 

Het einde van 2021, het 2de coronajaar, nadert en het tot nu toe 

corona vrije, 2022 kondigt zich aan. Alhoewel een corona vrij 2022 

een utopie is, laat ons hopen dat COVID - 19 impact op 2022 beperkt 

blijft, want we hebben er intussen al meer dan onze buik van vol. 

Rita en ik wensen jullie, hoe dan ook een fijn jaareinde en een 

voorspoedig, gelukkig en bovenal gezond 2022! 

Ah ja, voor ik het vergeet, betaal tijdig jullie lidgeld voor 2022, dan is 

onze schatbewaarder Leon ook weer gelukkig. 

 

Groetjes, hou het vooral gezond en hopelijk tot weldra, 

                                                      Benny Croes 
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1.Aanwezigheden: Willy Verghote en Luc Van Camp zijn verontschuldigd 

2.Goedkeuring verslag van vorige vergadering van 01Sep2021: iedereen akkoord 

3.Inkomende post: uitnodiging Te Deum Hasselt op 15Nov2021 

4. Kasverslag door Leon: alleen routinebewegingen in het kasboek 

5.Ziekenboeg: Willy Verghote sukkelt met rugproblemen 

6.Evaluatie voorbije activiteiten 

 16 Sep 2021: stroopfabriek in Borgloon: 25 deelnemers, interessante beleving 

 14 Okt 2021: brandweer in Genk: 18 deelnemers; bij aankomst leek het of onze komst niet 

voorbereid was en rook het naar improvisatie, er was geen ontvangst en de rondleiding startte 

direct vanaf het binnenplein. De rondleiding zelf was OK. 

7.Geplande activiteiten 

 16 Nov 2021: korpsbanket met viering 45-jarig bestaan 

 16 Dec 2021: bowling te Diepenbeek 

 06 Feb 2022: nieuwjaarsreceptie en algemene vergadering in 't Krekelhof 

8.Nieuws van KVOO-nationaal (voorzitter) 

 Het lidgeld voor 2022 blijft onveranderd, zie volgende nieuwsbrief 

 In 2023 storten de kringen 11,00 euro per lid naar het nationaal niveau , de rest van het lidgeld is  

voor de kringen 

 Nationaal Informatiebulletin IB: Brussel verspreidt enkel de papieren versie van het IB. Het laat de  

 digitale verspreiding over aan de kringen die beter zicht hebben op de juiste adressen en leden 

 Steun aan de kringen: de kringen krijgen voortaan een steun van nationaal die jaarlijks zal bepaald  

worden. Voor 2022 wordt dat voor grote kringen  ( 50 en meer effectieve leden ) twee autobussen  

met een maximale kost van € 500,00*/€ 750,00* per autobus voor hun uitstappen; voor de kleine  

kringen (minder dan 50 effectieve leden ) is dat één autobus.  Er moeten dan wel degelijk uitstappen 

georganiseerd worden! Opmerking: €500,00* euro is wel zeker maar op de RVB van 03 Dec 2021 kan 

beslist worden het bedrag te verhogen naar € 750,0 

 Buitengewone algemene vergadering in Brussel op 03 Dec 2021 

9. Het scenario van de korpsmaaltijd van 16Nov wordt nog eens doorlopen: 

 1230 tot 1315 uur: receptie met Cava en fruitsap 

 1315 uur: aan tafel 

Verslag  bestuursvergadering KVOO Limburg 

                                               08 Nov 2021  

                                                                               Prov Comdo   
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 Bij het binnengaan van de eetruimte nemen de aanwezigen de drank voor de toost.                                           

De voorzitter spreekt enkele woordjes waarna de secretaris de menu voorleest en het postogram, 

verstuurd aan het koningshuis. 

 Einde maaltijd om 1700 uur. 

10.Nieuwjaarsbrunch en algemene vergadering op 06 Feb 2022 in ’t Krekelshof 

 Kostprijs 75,00 euro waarvan de kas voor 10,00 euro tussenkomt. 

 Programma 

o 1030-1100 uur: korte, beperkte algemene vergadering met woordje voorzitter, aantal 

deelnemers aan activiteiten en aantal leden 2021 door secretaris, financiële toestand door 

Leon planning activiteiten door Willy. 

o Sommige bestuursleden moeten (her)verkozen worden door een lange staat van dienst 

 1100 uur: brunch: meer Info in volgende nieuwsbrief 

11.Redactioneel nieuws: nihil 

12. Eigen website: nihil 

13. Varia: nihil 

 Volgende vergadering: 10 Jan 2022 met controle boekhouding door twee commissarissen 

Lambert  Swennen, secretaris 

                                                                                                    

Namens onze kring bieden wij de familie onze innige deelneming aan.     
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LIDGELDEN 2022 KVOO LIMBURG. 
 

Door de corona- maatregelen en de daarmee gepaard gaande 

beperkingen is 2021 een moeilijk jaar geweest.  

Het verenigingsleven heeft er onder geleden, samenkomsten 

en activiteiten werden geschrapt en/of uitgesteld. 

Ondanks deze problemen is het bestuur van KVOO Limburg   

er in geslaagd drie activiteiten te organiseren: Borgloon, 

Brandweer Genk en een schitterend Korpsbanket en in 

december staat de Bowling op de agenda. Met de steun van 

U allen zullen we van 2022 een succesvol jaar maken met 

een mix van vaste en verscheidene activiteiten.  

Graag doen we dan ook een oproep om , ondanks de  

problemen die er nog te verwachten zijn, trouw te blijven 

aan onze vereniging en Uw lidmaatschap te hernieuwen. 

Het lidgeld voor 2022 blijft ongewijzigd, te weten: 

             - effectieve leden en sympathisanten: 27,00 Euro      

                      waarvan 11,00 Euro voor KVOO Nationaal 

             - weduwen en toegevoegde leden: 19,00 Euro  

                      waarvan 7,00 Euro voor KVOO Nationaal 

             - effectieve leden van een andere kring dan KVOO  

                      LIMBURG doch die eveneens willen deel  

                      uitmaken van onze kring: 16,00 Euro. 

 

      Gelieve Uw bijdrage te willen storten op rekening  

          BE17 9731 8482 2521 van KVOO LIMBURG en  

          dit voor 31 december 2021. 

 

           De Penningmeester, 

                                Leon 
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    DIEPENBEEK BOWLING KVOO TOERNOOI 

                                   DONDERDAG 16 DECEMBER 2021   

                  

      

 

   

               

DE LOCATIE  

Bowling Epsilon bevindt zich op de site van het winkelcentrum, Wijkstraat 39, 

Diepenbeek. Is gemakkelijk bereikbaar uit alle richtingen; op de ruime gratis parking vlak 

bij de ingang kan de wagen veilig geparkeerd worden. De installatie is hypermodern en 

volledig computergestuurd. Dit jaar zal Kathy Snoekx haar titel “KVOO – Bowling 

Kampioen weer verdedigen! Wie waagt het haar uit te dagen? 

PROGRAMMA 

Aankomst om 16:15 u en verdeling van de groep over de verschillende kegelbanen. 

We kegelen +/- 2 uren tot profilering van de KVOO kampioen 2021 . 

Het wedstrijdgebeuren wordt afgerond met een culinaire “ after-bowling” . 

Grill formule (30 Euro pp ) :   

   Mix (3 soorten vlees en 2 soorten vis alles in eigen marinade) 

   Brood en frietjes 

   Saladbar 

   Diverse koude sauzen 

   Dessert 

       + 2 Bowlinggames 

       Zijn niet inbegrepen : dranken  

INSCHRIJVING  

Aanwezigheid melden per  e mail  verghotewilly@hotmail.com, uiterlijk 11 december 

2021 Gevolgd door betaling ( !!) op KVOO Rek BE17 9731 8482 2521.  

 Ik kijk uit naar uw massale opkomst!!  

 

                                                         (Projectbeheer : Willy Verghote )  

  

Uitnodigingen 

 

 

mailto:verghotewilly@hotmail.com
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         NIEUWJAARSBRUNCH 

         6 februari 2022 

 

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, 6 februari 2022 in feestzaal  

‘t Krekelhof, Rechterstraat 6 te 3511 Kuringen-Hasselt. 

Programma: 

 10.30 uur: korte, beperkte algemene vergadering 

 11.00 uur: brunch 

 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 ossehaas met parmesaan, 

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 

euro/persoon. 

 

Inschrijven tegen uiterlijk 31 januari 2022 door storting op rekening BE17 9731 8482 2521 van KVOO 

LIMBURG. Bij de inschrijving gelieve uw voorkeur voor tafelgenoot te melden. 

 

Uw organisator, 

Leon 
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               De stroopfabriek Borgloon 16 september 2021 
                                                                                               tekst : Willy V. ) 
Een zonnig na-zomertje verwelkomt onze groep in Borgloon. Blij om elkaar, na anderhalf jaar corona 
ellende, weer eens te ontmoeten.  
In de onthaalruimte doet ‘gendarm’ Willy het appel : iedereen aanwezig en dus kan het peloton  
voorgesteld worden aan gids Christine, een hoog opgeleide biochemicus en zelf , vele familiegeneraties 
lang, bedrijvig in de fruitteelt. Via een zwevend pad belanden we in de tentoonstelling om er de modules 
te ontdekken: Bodem en Klimaat – Soorten fruitbomen – Wetenschap - Bescherming van de fruitsoorten 
tegen ziekten en ongedierte.  
Bij deze tentoonstellingen slaagt Christine er wonderwel in om bij ons de beleving zo intens mogelijk te 
maken. Dat Haspengouw, na Noord-Italië, de grootste fruitregio van Europa is? Ja, dat weten we ook al! 
Vervolgens vervoegen we het hoofdgebouw van de vroegere stroopfabriek en vinden er kookketels, 
centrifuges en velerlei authentieke installaties die elk een substantiële rol hadden in het stookproces. Hun 
functie wordt uitgelegd door vele foto’s. We nemen ook een kijkje waar de stroop op ambachtelijke wijze 
werd gestookt. Christine verhaalt uitgebreid het productieproces tot het indikken van de stroop en het 
afvullen van de strooppotjes. 
Besluit: buitengewoon boeiend bezoek met dank aan onze voortreffelijke gids. 
De voormiddag wordt afgerond in restaurant Konak met een lunch ; geen gastronomische hoogvlieger, 
maar gewone ‘gute bürgerliche Küche’ : lekker en verzorgd. 
Meer moest dat niet zijn. 
 

           
 

        
 

---------------------- 
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Epiloog : Onze fruitteelt en het milieu ?? 
  

 
             1923 de sproeiwagen van mijn Opa 

     
 
 
 
 
                              BEZOEK AAN DE  BRANDWEER OOST-LIMBURG OP 14 OKTOBER 2021 

 

 

 

 

18 gegadigden meldden zich aan voor het bezoek aan BWOL, Brandweerzone Oost-Limburg. In totaal 

maken 14 gemeenten deel uit van deze zone, 8 ervan beschikken over een lokale brandweerpost. Uiteraard 

is de hoofdopdracht brandbestrijding maar daarnaast bestaat nog een uitgebreid takenpakket: 

ambulance/spoedgevallen, verkeersongevallen met bevrijdingen, het vrijmaken van de openbare weg, 

overstromingen, explosies en instortingen, kleine dagelijkse problemen zoals wespennesten en 

blokkeringen in een lift, brandpreventie, onderwateropdrachten en adviezen bij grote constructies. 

Er komen dagelijks gemiddeld 3 oproepen binnen voor brand en 45 voor interventies allerlei. Om deze 

opdrachten te kunnen uitvoeren beschikt de zone over een uitgebreid wagenpark zoals voertuigen voor 

huisbrandbestrijding, bosbrand, heidebrand, fabrieksbrand met chemische stoffen, vliegtuigongevallen. 

Twee ladderwagens zijn ter beschikking voor gebouwen met verdiepingen of om het vuur van bovenaf te 

bestrijden. 

We bezochten ook de lokalen voor opleidingen waar simulaties kunnen gedaan worden van extreme 

situaties en uiteraard mocht de duikersafdeling niet ontbreken. Tenslotte werden we rondgeleid in de 

was/droogafdeling van de brandslangen. Na het wassen worden de slangen opgehangen in een 25 

meterhoge droogtoren. Deze accommodatie staat ook ter beschikking van de lokale brandweerkorpsen. 

Brandweermannen/vrouwen zijn pensioengerechtigd op 65 jaar en zijn zolang volledig operationeel. 

BWOL stelt 56 brandweerlui te werk waarvan er 40 permanentiedienst doen. Elke oproep voor de 

brandweer passeert bij de dispatching in Hasselt die beslist wie waar moet optreden. 

Na het bezoek zakten we af naar de vliegclub Zwartberg voor een gezellige en smakelijke lunch, 

organisator Willy had tot ieders tevredenheid alles pico bello voorbereid. 

  

Mooie vruchten en een goede opbrengst; 
Daarvoor moet je sproeien, toch ? In 
de jaren 1920-40 moedigde de overheid de 
fruittelers aan om chemische meststoffen 
en pesticiden te gebruiken en gaf er zelfs 
subsidies voor. Intussen zijn de ideeën 
grondig veranderd en bepaalt de overheid 
welke producten toegelaten zijn, 
Onderzoekscentra geven richtlijnen 
wanneer en met welke producten mag 
gesproeid worden; De regelgeving wordt 
streng gecontroleerd op de naleving ervan 
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                                                                Lambert Swennen, secretaris. 

 

                     Korpsmaaltijd      ’t Krekelhof Kuringen   16 Nov 2021 

 

  62 inschrijvingen, uiteindelijk 59 aanwezigen. (Onze Nederlandse vrienden vreesden de   

            covid-maatregelen ). Voor de eerste keer in ’t Krekelhof en meteen een voltreffer. 

  Een prima ontvangst, lekker eten en prima wijnen of andere dranken. De sfeer was dan ook  

  uitstekend. Onze voorzitter gaf een openingsspeech waarna de secretaris onze wensen aan  

  het vorstenhuis voorlas. Na de hoofdmaaltijd nam Leon het woord ivm. 45 jaar KVOO Limburg.   

             Een fijne dag en zeker voor herhaling vatbaar. 
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Een mop die ik van onze vriend Willy enkele tijd geleden mocht ontvangen en waarmee ik, als nieuwe  
West-Vlaming, nog flink kan glimlachen. 

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. 

Onderwerp:  Onwaarschijnlijk kluchtje  

 

 West-Vlamingen zijn toch slim hé. 

 

Een Parijzenaar, een New Yorker en een West-Vlaming komen een geest  tegen. 

De geest zegt : 

   "Ik kan je een eeuwig, gelukkig, jong en fantastisch leven bezorgen, 

    maar dan moet je wel aan 1 voorwaarde voldoen:  

    elk van jullie mag een voorwerp, hoe klein ook, in welke rivier of zee dan ook gooien, 

    maar als ik het terugvind, dan sterf je" 

Zo gezegd, zo gedaan. 

De Amerikaan gooit zijn voorwerp in de Atlantische Oceaan. 

De geest zoekt en zoekt, en vindt heel snel de tandenstoker die de 

Amerikaan erin gooide terug. De Amerikaan sterft! 

Vervolgens gooit de Parijzenaar zijn voorwerp in Middellandse Zee. 

De geest zoekt en zoekt en zoekt, en vindt uiteindelijk de speldenknop terug.  

Ook de Fransman bekoopt het met zijn leven. 

 Dan is het de beurt aan de Westvlaming. 

Hij gooit zijn voorwerp achteloos in de Schelde, en gaat rustig naar huis. 

De geest zoekt en zoekt en zoekt en zoekt, maar kan maar niet terugvinden 

wat de Westvlaming in de Schelde heeft gegooid. 

Ten einde raad gaat hij naar hem toe, en zegt : 

"Ik kan niet anders dan jou het eeuwig gelukkig jong en fantastisch leven geven. 

Dit is me echter nog nooit overkomen, mag ik je vragen wat het juist is wat je er  

hebt ingegooid?" 

De Westvlaming zwijgt even, glimlacht en zegt dan: 

                                   " e bruustablette ! " 

 


