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                          Woordje van de voorzitter   

Beste vrienden en vriendinnen,  

Gelukkig bleven de gevolgen van COVID-19, en zijn intussen al  

niet meer op een hand te tellen varianten, relatief, beperkt,  

waardoor ook de beperkende maatregelen, hoe langer hoe minder 

voelbaar worden. Ook de aangekondigde herfstopstoot in 

combinatie een griepgolf valt tot nu toe mee en laat het beste 

verhopen voor nabije en iets verdere toekomst. Al blijft het 

CORONA-spook rond waden en ziet het er niet naar uit dat het 

spoedig zal verdwijnen. Hoe dan ook, we hebben er ons al  

enigszins mee verzoend en er mee leren leven. 

Getuigen, onze, stuk voor stuk geslaagde zomeractiviteiten, met 

dank aan jullie aanwezigheid, de organisatoren en zeker ook niet te 

versmaden het telkens weer prachtige weer. 

De fantastische nazomer ten spijt komen herfst en winter eraan. 

Hoog tijd dan ook voor onze binnen-activiteiten, waarover jullie 

meer lezen verder in dit NB. 

Het jaareinde komt langzaam maar zeker in zicht en dan is het 

traditiegetrouw tijd voor de inning van de lidgelden voor het 

komende jaar. Nationaal werden voor KVOO de basislidgelden voor 

iedereen vastgelegd op € 22,00 waarvan € 11,00 dient overgemaakt 

aan nationaal. Bijkomend kunnen de kringen een, naar eigen 

goeddunken vastgelegde extra bijdrage vragen aan hun leden. 

Voor KVOO Limburg is deze extra bijdrage al sinds jaren € 5,00 en 

dat houden we ook zo. Zo blijft voor de effectieve leden het lidgeld 

voor 2023 in het totaal € 27,00. Voor de weduwen wordt het de 

nationaal opgelegde € 22,00. Unaniem heeft het bestuur beslist 

hieraan geen extra bijdrage toe te voegen en….. onze Leon heeft het 

vaste voornemen onze weduwen, bij de eerste de beste gelegenheid, 

te trakteren op een drankje, ter compensatie van het verhoogde 

lidgeld. 

Beste vrienden en vriendinnen betaal jullie lidgeld tijdig, dat 

bespaart onze secretaris en schatbewaarder extra werk en kopzorgen. 

Ik weet het, het is nog vroeg maar Rita en ik wensen jullie alvast een 

fijn eindejaar en een voorspoedig 2023! 

Groetjes en tot weldra,             

                                      Benny                                                                          
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1. Aanwezigheden: bestuur voltallig met uitzondering van secretaris (verontschuldigd) 

 

2. Verslag vergadering van 05/09/2022: geen opmerkingen 

 

3. Inkomende post: er is de uitnodiging van het ProvComdo voor deelname aan het Te Deum & 

receptie van 15Nov. Aangezien dit samenvalt met onze eigen korpsmaaltijd, kan er geen gevolg 

aan gegeven worden. 

 

4. Kasverslag: het financieel overzicht inkomsten/uitgaven van 01 Sep t.e.m. 19 Okt werd 

overlopen en toegelicht door Leon. Alles evolueert cfr de vooropgestelde planning. Het voorstel 

inzake lidgelden 2023 wordt aanvaard. 

 

5. Ziekenboeg: J. Desimpelaere werd met een bezoekje door Luc van Camp vereerd  

 

6. Evaluatie recente activiteiten: Beide uitstappen waren goed meegevallen tot éénieders 

tevredenheid 

a. 07 Sep - Kamp Vogelzang: 25 deelnemers / volledige dag 

b. 06 Okt - abdijsite Herkenrode: 21 deelnemers / namiddag 

 

7. Geplande activiteiten:  

a. 15Nov22: Korpsmaaltijd Krekelhof Hasselt 

i. De secretaris wordt verzocht het postogram aan het Koningshuis te versturen  

ii. De toast op de Koning zal gebeuren aan tafel, na de receptie 

b. 16Dec22: bowling-diner te Diepenbeek / organisatie Willy Verghote 

c. 12Feb23: AV met brunch 

d. Excursies 2023 

i. St Truiden & Tongeren: mogelijkheden worden verder onderzocht 

ii. St Truiden Droneport: wordt als weinig tot niet interessant beschouwd 

e. Meerdaagse reis 2023: de opportuniteit hiervan is niet langer vanzelfsprekend. 

Bezoeken aan een site (klooster, kasteel, park, stad, ….) worden voor sommigen al eens 

te vermoeiend. Er moeten ook voldoende deelnemers zijn om het financieel interessant 

te kunnen houden; is er ook nog voldoende interesse van vrienden/kennissen/familie 

om hieraan tegemoet te komen? Kan een kortdurende reis (2 à 3d) misschien soelaas 

bieden? Er wordt besloten om een “poll” te organiseren en de leden d.m.v. een enquête 

te bevragen. Deze enquête zal binnen het Bestuur ASAP voorbereid worden. 

Doelstelling is om bij de AV (12 Feb 22) een way ahead te kunnen toelichten.  

  

Verslag  bestuursvergadering KVOO Limburg 

                                               24 oktober 2022  

                                                                              Provincie Commando   
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8. KVOO Nationaal – News & discussie:  

a. De 2 x 750 euro blijft gelden in 2023, voor 2 verschillende events (bus/huur zaal); 

excursies alléén in België of een buurland. 

b. In 2023 bestaat KVOO-Luik 60 jaar. Er wordt overwogen om de nationale KVOO-dag 

hieraan te koppelen. 

c. Reflectie voor KVOO-Limburg: wij bestaan 50j in 2025! 

d. KVOO Waver: stopzetting? Fusie? … => toekomst= TBD 

e. Steun zal verleend worden voor de upgrade van de website KVOO-Nationaal 

f. Budgettaire lange-termijn-reflectie i.f.v. bestaansevolutie KVOO 

g. Het NB van de overige Kringen blijft door Lambert aan de bestuursleden KVOO-

Limburg bezorgd  

9. Redactioneel nieuws: nihil 

10. Website KVOO-Limburg: nihil 

11. Volgende vergadering: 09Jan23 om 10.15h in ProvComdo  

                                                        Jackie Pira, Srt a.i. 

 

 

  

 

 

LIDGELDEN 2023. 

Voor het jaar 2023 werd op nationaal niveau het lidgeld voor de leden van de K.V.O.O. voor ALLE 

categorieën op hetzelfde niveau gebracht.  

Gevolg aan deze beslissing wordt het lidgeld voor K.V.O.O. LIMBURG als volgt vastgesteld: 

-Effectieve leden:   27,00 Euro 

-Weduwen:    22,00 Euro. 

 

De kosten voor de nieuwsbrief zijn hierbij inbegrepen.  
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         BOWLING KVOO TOERNOOI DIEPENBEEK 
 
                                    VRIJDAG 16 DECEMBER 2022 
 
 

                   
 
 
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. 
De onstuitbare Kathy Snoekx zal er haar titel “ KVOO-Bowling Kampioen weer verdedigen! 
 
PROGRAMMA 
Aankomst om 16:15 u en verdeling van de groep over de verschillende kegelbanen 
We kegelen +/- 2 uren tot benoeming van de nieuwe KVOO-kampioen 2022 
Het wedstrijdgebeuren wordt afgerond met de traditionele culinaire “ after-bowling” 

Grill formule ( 29 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 aub per e mail verghotewilly@hotmail.com, uiterlijk 10 december 2022 
Gevolgd door betaling (!!) op KVOO Rek BE17 9731 8482 2521. 
                          

                                             ( Projectbeheer : Willy Verghote ) 

  

Uitnodigingen 
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KVOO Limburg bezoekt de abdij-site van Herkenrode 

06/10/2022 

 

Herkenrode was ooit de grootste abdij voor vrouwelijke religieuzen, de cisterciënzerinnen. De orde 

werd opgericht in 1098 in het Franse Cîteaux (nabij Dijon) – vandaar de naam van de Orde -, volgens 

de leefregels van Benedictus. De eenhoorn vinden we terug in het wapenschild. Dit fabeldier is volgens 

de legende zo sterk, dat geen jager hem kan vangen. Maar als een maagd haar schoot opent en de 

eenhoorn legt zijn kop daarin, dan verliest hij zijn woeste aard en valt in een diepe slaap. In het 

wapenschild verwijst hij naar de kuisheid en de maagdelijkheid van de zusters. Vandaag staat de 

opspringende eenhoorn in het logo van de site voor de herrijzenis in volle glorie van weleer … 

Onze gids loodste ons vervolgens in het belevingscentrum doorheen de periode van de kruisvaarten, 

de gouden eeuw, de Franse revolutie tot het heden en dit steeds met leuke anekdotes. Zo weten we nu 

allen dat de eerste vrouw van Adam niet Eva maar Lilith was (die nadien wel als slang terugkwam), 

dat bierdrinken gezond is volgens Louis Pasteur, dat zusters geen konijn mochten eten omdat dit de 

potentie aanzwengelt, enz. 

Vervolgens begaven we ons naar de “meridiaan van Herkenrode” (foto 2) om de kruidentuin te 

bezoeken. Zo ontdekten we de kruiden en planten om textiel te verven, de vergeten groenten uit de 

moestuinen van weleer, de geneeskrachtige stoffen, …   

 

Het was een leerrijke namiddag 

die we zeker met een 

deugddoende tas koffie en een 

stukje Limburgse vlaai konden 

afsluiten in het voor ons 

gereserveerde zaaltje van de 

paardenstallen.  

 

De weergoden waren de 21 KVOO’ers 

uitermate goed gezind. Onder een stralend 

zonnetje werden we door onze gids 

verwelkomd. Vooreerst situeerde ze rond de 

binnenkoer de diverse gebouwen van de 

actuele site: de boerderij met het koetshuis 

(foto 1) dat actueel het belevingscentrum 

huisvest, het poortgebouw, de tiendenschuur, 

het klooster van de zusters van het heilig 

Hart, de paardenstallen (actueel 

horecafunctie), e.a. 
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Dag Dames en collega’s van de KVOO 

In de vorige Nieuwsbrieven las u een paar relieken-verhalen uit mijn actieve dienstperiode en nog 

een stukje als EU-waarnemer in Zuid-Afrika. Tijdens mijn “rondreis “ in de kelder (in schuiven, 

koffers, schoendozen ) kwam ik nog een hoop foto’s, reisvoorbereidingen, verslagen enz tegen die 

dateren uit mijn tijd na de buiten dienst stelling zoals men het op pensioen gaan nu noemt. 

Gezien volgens de Redactie een eventueel vervolg welkom was heb ik een aantal bevindingen 

samengevat. Het was voor mij tevens een verduidelijking waar al die jaren na de op 

pensioenstelling naar toe zijn gegaan. 

Ik ben beroepsofficier geworden in Dec 1962. Afgezwaaid in 1991 stel ik vast dat ik 23 jaar actieve 

dienst - de 6 studentenjaren KKS en KMS tel ik niet mee - heb volbracht en nu reeds bijna 32 jaar 

buiten dienst ben. Hoe blijft de Belgische staat dat opbrengen? Ik ben benieuwd of het systeem 

bestand is tegen het vele miljarden verlies door de voorbije (?? ) corona crisis en de  

bijna- aan-ons-voordeur oorlog. 

Wat corona betreft had President Macron het -op 16/03/2020- bij het rechte eind met zijn “nous 

sommes en guerre “ uitspraak. Het is een wereldoorlog geworden; misschien ook een vier-jaar-

durende zoals de vorigen.  

Wat Oekraïne betreft, daar lijkt het absoluut nog niet gedaan. Poetin is overgegaan tot mobilisatie 

en roept 300.000 reservisten op. Plus zijn politieke zet (referenda) om het huidige oorlogsgebied tot 

Russisch grondgebied om te toveren. Nu zal dus “Russisch” grondgebied worden aangevallen en 

zal het Moederland met alle middelen, ook nucleaire, worden verdedigd! Misschien toch 

Jodiumtabletten in huis halen? 

Terug naar die vele jaren “buiten dienst”. Tot net voor de eerste lockdown (maart 2020 ) was ik dus 

reisleider en bijna op weg naar Oman voor een derde rondreis in dit prachtige land. Helaas werd 

het, zoals gezegd, een rondreis in onze kelder en in de op te ruimen kasten, classeurs enz Deze 

rondreis is nog altijd niet ten einde trouwens. Maar wonderlijk genoeg heb ik nu in maart 2022 toch 

nog een Oman rondreis kunnen doen, weze het met de nodige covid-perikelen. 

 

 

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. 
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Maar het zal dus toch nog wel even duren voor de reiswereld terug helemaal op zijn poten staat en 

zeker de groepsreizen. We hebben met z’n allen op het redding brengende vaccin gewacht. Dat is 

er eindelijk, ik kreeg net mijn vijfde, maar nu is het ook wachten op een voldoende 

vaccinatiepercentage van de wereldbevolking. Panvaccinatie tegen pandemie, hoewel sommigen 

ook hopen op een Pantocrator die redding zal brengen.  

Het wegwerken van de te grote ongelijkheden die op wereldvlak bestaan inzake opvoeding,   

behuizing, tewerkstelling, voedsel en waterbeschikbaarheid zal ook nodig zijn wil men deze  

pandemie de wereld uit krijgen. Welke (wereld)leiders gaan dit voor mekaar krijgen? Zeker Poetin  

en consoorten niet; integendeel, een wereldoorlog wenkt. 

Dus ja, ik vrees dat het er voor mij niet meer inzit om zoals de voorbije dertig jaren de wereld rond 

te trekken met groepen deelnemers. Ik heb dozen vol met foto’s en reisprullaria uit tientallen 

bestemmingen waar ik meerdere malen vertoefde. Ik zal het daar mee moeten doen, los van de 

leuke, zoals Kamp Vogelsang, KVOO uitstappen natuurlijk! 

Bestemmingen zoals daar geweest zijn: Nieuw Zeeland, Australië, Sri Lanka, Ecuador (+ Galapagos 

), W- Canada en Alaska ( tot Point Barrow ), Scandinavië, Trans-Siberische treinreis Moskou – 

Bejing over Mongolië, Sri Lanka, Noord Indië en Nepal, Taiwan en Vietnam. 

Het Middellandse zeegebied met Corsica, Kreta, Malta, Turkije, Marokko, Tunesië, Libië ( Khadaffi 

leefde nog ), Egypte( er tevens drie jaar gewoond ), Israël ( één jaar gewoond ), Libanon (één jaar 

gewoond ), Syrië, Jordanië, Jemen toen het even één land was, Oman nog onder wijlen Sultan 

Kaboos, leeftijdsgenoot, maar helaas overleden ondanks een laatste oplappoging in Leuven. 

Ik besef nu dat het reisleidersgedoe eigenlijk de ideale manier was om niet te lang te piekeren en 

peinzen over de grote levensvragen. Ik was voortdurend bezig met het maken van plannen, het 

voorbereiden van reizen en het uitvoeren ervan. Waarvoor dank aan mijn tolerante, lieve 

compagnon Lieve (al bijna 55 jaren! ) Zij was trouwens meerdere malen groepsreisgenoot, vooral in 

het Midden-Oosten. Daar kwamen haar goede noties van het gesproken en nog meer het 

geschreven Arabisch goed van pas. 

We zijn ook onder ons twee (soms met vier ) op stap geweest oa naar Schotland, Ierland, IJsland, 

Marokko, Zuid-Afrika, Namibië, Botswana, USA en Venezuela (Angel Falls, de hoogste ter wereld, 

1km) h), Sao Tomé et Principé ( 2 eilanden op de evenaar die samen 1 land vormen), Gabon (o.a. 

naar Lambarene, Albert Schweitzer ziekenhuis) en Java en Taiwan. 

Tenslotte hebben we ook met motorhome in Europa van Finland tot Gibraltar rondgezworven, en 

zijn heen en weer van Lommel, via Turkije, Syrië, Jordanië, Israël (Jeruzalem); door de Gaza strook 

en de Sinaï, over het Suez kanaal ( op een Russisch pont ) naar Cairo gereden. En terug via Syrië 

alwaar per schip uit Latakia naar Volos Griekenland en Joegoslavië binnen op de dag dat 

Maarschalk Tito werd begraven. 
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Ja, met dat op een rijtje te zetten stel ik vast dat er nogal wat kilometers werden afgevlogen en 

rondgereden; de ecologische voetafdruk is zeker véééél te groot; sorry, ik zal het dus niet meer  

doen. Als kleine compensatie zijn we “Mooimakers “ geworden, tijdens onze dagelijkse wandeling 

speuren we naar zwerfafval, dat wordt opgepikt en meegenomen. 

Met het wegvallen van de reisactiviteiten en het oud(er) worden, zijn de grote thema’s meer op het 

voorplan gekomen. Niet dat ik nu elke dag stil sta bij vragen over de zin van het leven, een 

eventueel leven na de dood, hoe ik de overstap zal maken en dergelijke meer. Maar Sophocles (496-

406 v Chr ) zei het al “ een oud lichaam heeft slechts een klein stootje nodig om te vallen “ Tot op 

heden mag ik niet teveel klagen Enkele jaren geleden kreeg ik één stent geplaatst; een tand trekken 

kan pijnlijker zijn. 

Maar goed, in vergelijking met het lot van de meerderheid op onze planeet leven we nog altijd in 

een luxe landje. Wij kunnen nog een tijdje comfortabel verder, zelfs in deze energie – en 

voedselcrisis, waar vele miljoenen mensen zich de laatste jaren voortdurend moeten afvragen hoe 

het nu verder moet met hun leven. 

  Ik zou nog een paar uur reisverhalen en anekdoten kunnen opdiepen zoals bv toen ik Eyers Rock  

 ( ofte ULURU ) in Australië; de piramide van Cheops en de Jebel Mousa ( waar Mozes zijn tafels  

 kreeg) in Egypte, de Nyamuragira vulkaan bij Goma in Congo een paar maal ben opgeklauterd.  

 Maar voorlopig (?) blijft het bij dit soort overzicht. 

Beste groeten 

Jan 

  

  

 

  

 
 

 

 

 

 


