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Woordje van de voorzitter
Sept – Okt 2019
Voor het eerst sinds mijn voorzitterschap begin ik aan
mijn woordje met een dubbel gevoel.
Ik ben er rotsvast van overtuigd dat onze bestuursploeg
prima werk levert, maar toch liep onze
septemberactiviteit af op een sisser. Geen inschrijving
van de leden, een afknapper van formaat en dit zeker
voor de initiatiefnemer van dienst, Lambert. Waar ligt
de oorzaak? Op de bestuursvergadering hebben we
gespeurd naar mogelijke oorzaken, maar alleen jullie
kunnen ons klaarheid scheppen in deze. We rekenen
dan ook op jullie inbreng, laat het ons en vooral
Lambert weten, zodat deze “zwarte september” een
unicum blijft.

Voorzitterswoordje
Verslag vergadering
Necrologie
Uitnodigingen
Bowling
Korpsmaaltijd
Voorbije activiteiten
Braai
Voor U ………
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Tijd om de focus te verleggen naar de nabije toekomst.
In oktober neemt Willy ons op sleeptouw naar het
vernieuwde “Afrikamuseum” gevolgd door onze de
bowling begin november en we sluiten onze 2019
activiteiten af in Villa Astrid waar ons korpsbanket
wordt geserveerd, begin december.
Meer over onze activiteiten verder in dit NB.
Groetjes en tot weldra,
Benny Croes

Verslag bestuursvergadering KVOO Limburg
02 Sept 2019

1.Aanwezigheden:
-Michel Thielens is verontschuldigd. Michel woont aan de kust en heeft enkel digitaal en
telefonisch contact. Hij blijft wel nog redacteur van onze nieuwsbrief. Vanaf volgende
vergadering wordt deze "niet-aanwezigheid" niet meer vermeld.
2.Goedkeuring vergadering van 13 Mei 2019
3.Inkomende post per briefwisseling: nihil
4.Kasverslag door Leon : lichte daling van ons werkkapitaal
5.Ziekenboeg: geen nieuwe meldingen van ernstig zieken
6.Evaluatie voorbije activiteiten
a. 23 Mei 2019: bezoek Achelse kluis: zoals altijd prima
b. 13Jun2019: bezoek 15 Wing te Melsbroek. De parking lag te ver van het doelgebied,
van het Commando hebben we niemand gezien, we hadden beter verwacht.
De rondleiding in het museum was wel OK .
c. 21 Jul2019: Braai te Millen: mits een iets duurdere deelnameprijs werd het niveau,
vergeleken met vorig jaar, opgekrikt en keren we daar volgend jaar terug .
7.Geplande activiteiten
a. de geplande reis naar Langenboom en Grootloon ( Nl ) op 10Sep2019 werd geschrapt
wegens miniem aantal deelnemers: het bestuur doet een brainstorming waarom deze
uitstap op een sisser uitliep. Vanaf september zakt de belangstelling voor uitstappen
sowieso. Zijn we te vroeg willen vertrekken, zijn de meesten verzadigd van
(oorlogs-)musea, speelt de mobiliteit van oudere leden een rol, is er een overaanbod
van uitstappen, ligt de prijs te hoog? Met elk van deze items zullen we in de toekomst
rekening moeten houden.
b.17 Okt 2019: bezoek Africamuseum in Tervuren. Hier verwachten wij meer deelnemers
c. 08 Nov 2019: Bowling te Diepenbeek. Er zijn elk jaar een beperkt aantal deelnemers
aan deze hapening die meer belangstelling verdient.
d. 03 Dec 2019: korpsbanket
e. 21 Jan 2020: nieuwjaarsbrunch in Leopoldsburg
8.Nieuws van KVOO-nationaal:
Jubileum Kring Leuven, 30-jarig bestaan, op 21 Nov 2019. Gegadigden schrijven
individueel in. Het inschrijvingsgeld, 85,00 euro, ligt aan de hoge kant.
Onze eigen kring viert volgend jaar zijn 45 jaar bestaan
West-Brabant doet de boeken dicht en houdt op te bestaan.
9.Redactioneel nieuws: deadline volgende nieuwsbrief: 15 Sep 2019.Michel somt op wat hij
nog verwacht voor de volgende nieuwsbrief
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10. Websitenieuws: het nationaal bestuur wil voor elk gedigitaliseerd lid een persoonlijke
inlogcode bepalen. Geert vindt dat ze het te gecompliceerd maken.
11.Eventuele aanpassingen kalender, activiteiten 2020 : Willy voorziet voor 2020 naast de
gevestigde waarden nieuwjaarsbrunch, algemene vergadering, meerdaagse reis, de braai en
korpsmaal nog uitstappen in april en mei, en de bowling in november/december. Andere ideeën
zijn welkom. Geert polst een gerenommeerd spreker over China voor de algemene vergadering.
12.Varia/rondgang/vragen: de secretaris merkt op dat bij overlijdens van effectieve leden op
het overlijdensbericht vermeld staat : "lid van KVOO ".
KVOO, niet voluit geschreven is nietszeggend voor lezers die niet tot KVOO behoren
13. Volgende vergadering: 28 october 2019

Lambert Swennen, secretaris.

Via André Van Kerkhoven werden we op de hoogte gebracht van het overlijden van:

Mevrouw

Iris Baelen

echtgenote André Van Holle

Via deze weg bieden het bestuur en de leden van KVOO Kring Limburg de familie
onze blijken van medeleven aan.
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Uitnodigingen
DIEPENBEEK VRIJDAG 08 NOVEMBER 2019
BOWLING KVOO TOERNOOI

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 2018 weer verdedigen ! Wie daagt haar uit ?

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 2019
Het wedstrijdgebeuren wordt afgerond met een culinaire “ after-bowling”
Grill formule (28 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 email verghotewilly@hotmail.com, uiterlijk 31 oktober 2019
Gevolgd door betaling ( !!) op KVOO Rek BE17 9731 8482 2521.
Ik kijk uit naar uw massale opkomst !!
( Projectbeheer : Willy Verghote )
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UITNODIGING KORPSBANKET 2019.

De Voorzitter en de bestuursleden van KVOO LIMBURG hebben het genoegen U en Uw partner uit
te nodigen op het jaarlijks Korpsbanket van de vereniging.
Naar jaarlijkse gewoonte zijn we te gast in de gezellige en ons zo vertrouwde Villa Astrid te Leopoldsburg
en dit op dinsdag 03 december 2019 vanaf 12.30 uur.
Hieronder programma en menu:
12.30- 13.15: receptie met drank naar keuze en drie hapjes
13.15- 17.00: Korpsbanket
-toast op Z.M. de Koning
-Groenlandse heilbot met pastinaak en gerookt spek
-Noordzeevelouté met grijze garnaaltjes
-Kalfsmedaillon met champignonroom, geflambeerd met cointreau,
kastanjechampignons en oesterzwam, boontjes met spek,
geglaceerd pijltje witloof, worteltje met loof, peertje met bosbessen
-Coupe “della passione”
-Mokka
witte en rode wijnen TEMPRANILLO, aan tafel geschonken.
Waters op tafel.

All-in wordt U aangeboden aan de ongelooflijke prijs van 48,00 Euro/persoon. Inschrijven door storting
op rekening BE17 9731 8482 2521 van KVOO LIMBURG en dit uiterlijk tegen 25 november 2019 met
vermelding “Korpsbanket 2019” en eventueel Uw voorkeur voor tafelgenoten.

We hopen U zo talrijk mogelijk te mogen begroeten.

Leon
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Braai 2019
Tekst: Michel Thielens
Foto’s: Geert Stevens
De opkomst was misschien niet meer zoals enkele jaren geleden maar toch was iedereen die
aanwezig was weer getuige van een heerlijke, fijne , gezellige bijeenkomst van KVOO Limburg.
Mede door de tussenkomst van onze organisator Leon werd het een aangename culinaire
BBQ waar iedere aanwezige duimen en vingers van aflikte. Vlees en vis waren excellent,
aardapeltjes en pasta’s prima. Eventueel kon het groentebuffet iets uitgebreider maar zijn we niet een
beetje te veel verwend?

Zoals steeds was de grote meerderheid ruim voor het vooropgestelde beginuur reeds aanwezig.
Geen probleem: elke deelnemer kreeg onmiddellijk een drankje aangeboden en terwijl alle gasten
toestroomden steeg de gezelligheid. Het viel wel op dat veel van onze mannelijke collega’s een
pintje NA bestelden ( wisten zij meer over controles later of was het omdat zij weet hadden van enkele
oud-rijkswachters onder ons?). Alle aanwezigen verschoten als men kwam melden dat we aan tafel
mochten.
Na een kleine speech van de voorzitter werden de gasten per tafel uitgenodigd om hun borden te
vullen. Alles verliep in een buitengewone stemming. De glazen werden constant gevuld met geestrijk
nat. Iedereen kreeg de gelegenheid om nog een tweede maal langs de BBQ te passeren, en daar werd
gretig gebruik van genomen. Na het hoofdgerecht volgde nog een mooi dessertbuffet en voor iedereen
het besefte was de avond voorbij.
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Langzaam maar gemoedelijk begonnen de eerste deelnemers afscheid te nemen en keerden huiswaarts.
Enkele leden bleven nog een poosje op de gezellige binnenkoer napraten.
Iedereen was het er over eens. Dit is een blijver in ons jaarprogramma.
Bedankt Leon voor alle moeite en tijd die je stak in deze organisatie.
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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.

Willy heeft in zijn enthousiasme voor onze NB aan een van zijn vrienden, Kol Gd bd Bruggeman, die we
reeds in onze kring ontmoet hebben, gevraagd volgend artikel te schrijven
De veiligheidsmonitor opnieuw ingericht!

Voor het eerst in tien jaar heeft de federale politie een nieuwe veiligheidsmonitor voorgesteld. Dat is een grootschalige bevraging waar
deze keer 168.206 Belgen aan deelnamen, mooi verspreid over het hele land. Zij vulden een vragenlijst in over verschillende
veiligheidsonderwerpen zoals buurtproblemen, onveiligheidsgevoelens, aangiftes, preventie en tevredenheid over de politie.
De veiligheidsmonitor van de federale politie doet in essentie aan opinieonderzoek. Het overstijgt het louter weergeven van
criminaliteitscijfers. Er bestaat immers een verschil tussen het aantal misdaden dat de politie registreert en het aantal misdaden dat
mensen ervaren.
Een belangrijke vaststelling is dat dat drie vierde van de Belgen zich zelden of nooit onveilig voelt. Drie vierde van de 168.000
ondervraagde inwoners voelt zich zelden of nooit onveilig. Vijf procent voelt zich altijd of vaak onveilig. Dat is het laagste niveau sinds
de eerste veiligheidsmonitor in 1997. In 2008 was dat acht procent, in 2000 nog twaalf.
Mannen (4,7 procent) voelen zich minder onveilig dan vrouwen (6,7 procent). Opvallend: van alle leeftijdsgroepen voelen de jongeren
(15-24 jaar) zich het meest onveilig, en de ouderen (65+) het minst.
Ondanks het wijdverspreide veiligheidsgevoel vertonen heel wat inwoners mijdingsgedrag. Zo doet meer dan een op drie de deur niet
open voor onbekenden - vooral jongeren en ouderen. Bij vrouwen is dat 42 procent. Vijftien procent vermijdt het om bij duisternis de
woning te verlaten, en twaalf procent blijft weg van drukke evenementen. Acht procent vermijdt het openbaar
vervoer.
Wat buurtproblemen betreft, liggen inwoners vooral wakker van verkeersmisdrijven. Liefst twee derde van de respondenten zegt last
te hebben van onaangepaste snelheid in het verkeer, en bijna de helft van agressief rijgedrag en wildparkeren.
Daarnaast is sluikstorten steeds meer een bekommernis. Overlast door woninginbraken nam in tien jaar dan weer sterk af.
Volgens het gros van de Belgen zijn hardrijders probleem nummer één. Maar liefst 67 procent van alle bevraagden vindt overdreven
snelheid in het verkeer een probleem in de buurt. Op plaats twee staan zwerfvuil en sluikstorten (50 procent), gevolgd door agressie in
het verkeer en hinderlijk parkeren (allebei 44 procent). Woning- inbraak vervolledigt de top vijf (39 procent).
Die vijf steken met kop en schouders uit boven pakweg diefstal, drugsdealen, hangjongeren of geluidshinder.
Dit is geen verrassing. Tussen deze en de vorige veiligheidsmonitor, Ook eerder kwamen steeds diezelfde bezorgdheden komen
bovendrijven, behalve dan in de periode net na de aanslagen in Brussel. Toen was er meer bezorgdheid over terreur. Dat komt voor
l om reden dat sluikstorten, zwerfvuil en verkeerskwesties heel zicht- en tastbaar zijn, veel meer dan bijvoorbeeld
cybercriminaliteit of fraude.
Dit zijn erg tastbare problemen waarmee we haast elke dag worden geconfronteerd dus, en de vraag is of
de meeste steden en gemeenten vandaag de strijd tegen sluikstort en zwerfvuil nu wel degelijk aanpakken?. Er worden nu veel meer
mobiele (flits)camera’s ingezet en er worden steeds vaker gemeenschapswachten ingezet tegen zulke problemen. Toch is dat geen
garantie op succes.
De aangegeven en geregistreerde criminaliteit blijft in België verder dalen, van 879.000 feiten in 2017 naar 869.000 vorig jaar. In tien
jaar tijd is er een afname van veertien procent. Maar de veiligheidsmonitor geeft een ander beeld. Zowel bij zedenmisdrijven als bij
cybercriminaliteit valt het grote verschil tussen het slachtofferschap en de aangiftebereidheid op. Slechts veertien procent van de
burgers van wie de smartphone of computer werd gehackt, deed daarvan aangifte. Terwijl cybercrime het meest voorkomende
criminaliteitsfenomeen is, blijft dat het vaakst ongemeld. In totaal werden vorig jaar naar schatting 200.000 feiten van digitale misdaad
niet gerapporteerd bij de politie.
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Ook zedenfeiten blijven in meer dan vier vijfde van de gevallen onder de radar. Aangezien vorig jaar 12.000 zedenfeiten wel werden
aangegeven, begroot de politie het zogenaamde dark number op liefst 60.000. Twee procent van de respondenten zegt het laatste jaar
slachtoffer te zijn geworden van zedenfeiten - bij vrouwen ligt het cijfer bijna drie keer zo hoog als bij mannen.
Dat 'dark number' loopt dus snel op tot tachtig procent en meer. Justitieminister Koen Geens (CD&V) beloofde onderzoek naar de
redenen van dat 'disparate cijfer'.
Slachtoffers maken eerst een kosten-batenanalyse. Levert het iets op? Heeft de politie kans op slagen om de daders op te sporen en de
geleden schade te vergoeden? Bij een negatief antwoord wordt een bezoek aan het plaatselijke politiekantoor geschrapt. Dat ligt
anders wanneer de verzekering per definitie een proces-verbaal eist.
Behalve economische spelen ook culturele en psychologische redenen een rol, zeker in het geval van de zedenmisdrijven. Uit de cijfers
blijkt dat vrouwelijke studenten in verstedelijkte gebieden de grootste groep van slachtoffers vormen. Toch zijn die hoogopgeleide
vrouwen het minst bereid om een aangifte te doen.
De veiligheidsmonitor capteert 70.000 zedenmisdrijven per jaar, amper een op vijf wordt gemeld. Daarbij speelt het gebrek aan
vertrouwen in een efficiënte politie zeker een rol. Ander onderzoek illustreerde dat amper een aangegeven feit op zes uiteindelijk
leidt tot een veroordeling.
Sommige vrouwen verkiezen het om zichzelf ervan te overtuigen dat ze iets verkeerds gedaan hebben, het laat toe om opnieuw de
controle over het eigen leven te krijgen. Of ze kennen de dader en vrezen de gevolgen van de aangifte, voor zichzelf en voor de
schuldige.
Het opkrikken van de aangiftebereidheid wordt een hele uitdaging. Op zijn minst moet er meer preventief worden gewerkt. Voor de
cybercriminaliteit kan dat niet zo moeilijk zijn, al moet de politie daar dringend op zoek naar beter gespecialiseerde agenten.
Rond zedenzaken zal er meer nodig zijn. Daar gaat het om een sociocultureel probleem, het betreft de omgangsvormen tussen
mensen. Maar ook de manier waarop ongepast gedrag toch wordt vergoelijkt. .

Een ander belangrijk punt uit de veiligheidsmonitor :is de vraag naar meer blauw op straat. Slechts 43 procent toont zich namelijk
(zeer) tevreden over de aanwezigheid van de politie in het straatbeeld. Dat is gelinkt aan enkele van de grootste ergernissen bij de
mensen, want mensen zullen niet geneigd zijn hard te rijden, zich agressief te gedragen, in het midden van de straat te parkeren of
vuilnis op straat te gooien als er een politieagent in de buurt is.
Een conclusie die gedeeld wordt door ontslagnemend minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V). Bij de voorstelling van
de veiligheidsmonitor brak ook hij een lans voor de herwaardering van de wijkagent. Of de volgende federale regering hetzelfde doet,
is nu onmogelijk te zeggen. Toch is het de bedoeling dat die lessen trekt uit deze veiligheidsmonitor, als instrument om het nationaal
veiligheidsbeleid een update te geven.
Uiteraard biedt de veiligheidsmonitor ook op lokaal vlak heel wat info per politiezone. De gemeenten hebben zicht op hun eigen
resultaten. Naast een hernieuwd nationaal veiligheidsplan,
kan ook het lokale niveau hier het beleid op afstemmen.

W. Bruggeman

Hello,
Welke van de twee is “BEM” (SBH), welke is de popo (polytechnieker)?
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