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Beste vrienden en vriendinnen,
Volgens de meteorologische kalender staat de herfst voor de deur. Me
baserend op het weer van de voorbije maanden moeten onze meteorologen
deze dringend gaan herzien want bij gebrek aan winter, waar
vanzelfsprekend niemand om rouwde, bleef nu de zomer achterwege en
kregen we regen, wind en somber weer in overvloed tot ieders ongenoegen
geserveerd. Daarbij kwamen nog de zware, catastrofale overstromingen als
toemaat. En dat alles hebben we, volgens de specialisten, te danken aan de
klimaatsverandering…..waarvan, het doen en laten van het mensdom zelf
aan de basis ligt. Als we, met zijn allen, ons leven niet beteren staat ons,
naar alle waarschijnlijkheid nog meer van dat onaangenaams te wachten…
Hoog tijd dus om te genieten van de komende KVOO Limburg activiteiten.
Hélaas, voor de last minuut beslissers, is het bezoek aan de stroopfabriek in
Borgloon uitverkocht, maar voor het bezoek aan de Brandweer in Genk, in
oktober, zijn er nog plaatsen vrij. Snel inschrijven, als je er bij wil zijn. Ook
onze traditionele jaarafsluiter, de KVOO Limburg bowling, waarover meer
informatie verder in dit NB wordt jullie, vanzelfsprekend, aanbevolen.
Tussendoor, het topevenement, de viering van ons 45 jarig bestaan. Een
viering die, hélaas niet zal kunnen doorgaan in de ons vertrouwde club
Astrid, waarover, als we de geruchten mogen geloven het doek gevallen is.
Gelukkig vonden ons aller Willy en Leon een andere toplocatie, waar we
jullie dit uniek gebeuren aanbieden aan het symbolisch, ver beneden de
werkelijke kostprijs gelegen, bedrag van € 45,00 per kop. Geïnteresseerd? Ik
zou het denken, tot onze 50ste verjaardag komt er geen dergelijk aanbod
meer. Dus, sla als de bliksem dit NB open en verneem, in geuren en kleuren,
alles over deze viering en vooral, schrijf je onmiddellijk in, dan kan je het
niet vergeten…..want dat zou echt zonde zijn.
Er van uitgaande dat jullie nu met zijn allen al op de bladzijde met de
informatie over de viering van ons 45jaring bestaan zitten, zet ik er hier een
punt achter.
Ik wens jullie nog een fijne herfst, hopelijk komt er een echte nazomer, onze
KVOO activiteiten waardig.
Groetjes en tot weldra,
Benny Croes
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Verslag bestuursvergadering KVOO Limburg
01 Sept 2021
Vliegclub Zwartberg

1.AANWEZIGHEDEN: IEDEREEN AANWEZIG
2.Goedkeuring verslag van vorige vergadering van 15 Jun 2021 : iedereen akkoord
3.Inkomende post : dankkaart familie n.a.v. overlijden Jef Leroy
4.Kasverslag door Leon: er is een lichte daling door courante uitgaven
5.Ziekenboeg: Willy bezocht ons lid Jean Reinquin
6.Evaluatie voorbije activiteiten: nihil
7.Geplande activiteiten
-16 september: stroopfabriek in Borgloon, er mogen maximaal 25 personen deelnemen
-14 oktober: brandweer in Genk
-16 november: korpsbanket met viering 45-jaar bestaan in "Krekelhof" te Kuringen,
belangrijke tussenkomst kas. De Provinciegouverneur, de Provinciecommandant en
een kleine delegatie van NL KVEO worden uitgenodigd.
-16 december: bowling te Diepenbeek
-begin februari 2022: nieuwjaarsreceptie plus algemene vergadering eveneens in Krekelhof
8.Nieuws van KVOO-nationaal (voorzitter)
nieuwe statuten:
o de kringen worden lid van de nationale kring waarbij het aantal afgevaardigden aan de
nationale algemene vergadering in functie is van het aantal leden per kring. Voor
Limburg mogen 4 leden deelnemen.
o Er komt een uniform lidgeld voor iedereen waarvan eenzelfde vast bedrag wordt
doorgestort naar Brussel
o De nationale voorzitter blijft dire jaar op post. Benny Croes blijft nationaal voorzitter tot
de verkiezingen van Mei 2022
b) richtlijnen inwendige orde (RIO )
o de uitgaven stijgen en het aantal leden daalt. Toch wordt het lidgeld voorlopig niet
verhoogd. Op de algemene vergadering van 03 Dec 2021 wordt gestemd over de
hoogte van het uniforme lidgeld. Nationaal beschikt over een flinke financiële reserve
waarvan een deel naar de kringen kan vloeien maar dan moet er in samenspraak met
de kringen een nationale begroting in evenwicht bereikt worden o.a. via de kosten van
het IB, de nationale vergaderingen en de verplaatsingskosten. Een IB op papier blijft
wel nog mogelijk .
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9.Redactioneel nieuws: nihil
10. Eigen website: nihil
11. Varia
Geannuleerde reis Wenen, stand van zaken (Willy Verghote ):
op 04Jun2020 werden ons door het reisbureau CTT de vouchers bezorgd en doorgestuurd
naar de deelnemers. Wij kozen voor terugbetaling van de vouchers. De overheid is bezig
richtlijnen te formuleren om de terugbetaling van de vouchers te versnellen
Villa Astrid: zeer waarschijnlijk zal Villa Astrid in de toekomst niet meer beschikbaar zijn
voor feesten of andere activiteiten
Locatie vergaderingen: wegens Corona-maatregelen hebben we een paar keer vergaderd
in de Vliegclub Zwartberg. De volgende vergadering zal evenwel doorgaan in het
ProvComdo.
12. Volgende vergadering: maandag 08 Nov 2021 om 1000 uur in het ProvComdo

Lambert Swennen: Secretaris
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Beknopte Historiek van KVOO-Limburg dd 01 Aug 2021
Lambert Swennen, secretaris
De leden van de in 1857 opgerichte Nationale Vereniging van Gepensioneerde Officieren
beperkten zich enkel tot het betalen van het lidgeld, er was geen onderling contact.
Stichting van onze vereniging
In 1975 bestond reeds de KVGO, Koninklijke Vereniging van Gepensioneerde Officieren, waarvan
Limburg geen deel van uit maakte.
Het was LtKol GD i.r. Aloïs Meganck die op 18 februari 1975 het initiatief nam een Limburgse
Kring te stichten, afgeleid van de franstalige "Cercle".
De eerste werkvergadering had plaats in de Mess Officieren van het 31 Artilleriebataljon in
Hasselt. Aanwezig waren: LtKol GD Meganck, Kol GD Plaquet Camille,
Kol Vaneetvelde Germain, Provinciecommandant van Limburg en Cdt GD Spoiden.
De fundamenten werden gelegd tijdens de eerste echte werkvergadering van 23 april 1975 in het
Provinciecommando waar volgende functies verdeeld werden:
Voorzitter: LtKol Meganck,
Ondervoorzitter: Kol Vaneetvelde (nog in actieve dienst ),
Secretaris: Cdt René Boyen
Penningmeester Cdt Cyrille Vangrootloon.
Op 16 juni volgde de eerste uitstap naar een "Opendeurdag" in het Kamp van Beverlo.
Doelstelling KVOO
Onder leiding van een eigen gekozen bestuur de korpsgeest bevorderen en de samenwerking
ontwikkelen, dit door het opstellen en realiseren van een jaarlijks activiteitenprogramma. Dit
programma moet toelaten de onderlinge contacten die ontstaan zijn tijdens de actieve loopbaan
verder te zetten, te onderhouden en uit te bouwen.
De eerste maandelijkse vergaderingen waren eerder aperitiefontmoetingen,
een van de wensen van de voorzitter was tradities in ere te houden. Zo werd op 25 november
1975 het eerste korpsmaal georganiseerd in de Mess Astrid te Leopoldsburg.
KVGO werd in 1978 omgedoopt tot de huidige KVOO en de afkortingen i.r. (in rust ) en o.r. ( op rust
) veranderden in b.d.( buiten dienst )
Mijlpalen in onze historiek:
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14 maart 2000: zilveren jubileum te Hasselt + 't Driessent te Diepenbeek (109 deelnemers )
09 mei 2000: nationale dag te Hasselt ( 413 deelnemers )
17 maart 2005: 30-jarig bestaan in "De Baenwinning" te Diepenbeek ( 126 deelnemers)
23 maart 2010: 35-jarig bestaan in "De Baenwinning" (87 deelnemers )




24 november 2015 : 40-jarig bestaan in Villa Astrid te Leopoldsburg
01 december 2020 : 45-jarig bestaan in Villa Astrid ( gepland maar uitgesteld tgv
coronamaatregelen )

Ledenbestand:
Naslagwerk in de nieuwsbrieven leert ons dat we 227 leden telden in het jaar 2000,
einde december 2019 staat de teller op 133, waarvan 107 effectieven en 26 weduwen.
Momenteel maken 109 leden, exclusief echtgenotes/partners, deel uit van KVOOLimburg. Overlijdens zijn de hoofdoorzaak van de neerwaartse trend maar het grote
probleem is dat geen nieuwe leden aansluiten.
Regioverantwoordelijken: Op de vergadering van 12 maart 1985 werd beslist om
regioverantwoordelijken aan te stellen. Cdt Jules Neven werd financieel raadgever.
Verbroedering met KVEO van Nederlands Limburg ( Koninklijke Vereniging van
Eervol Ontslagen Officieren ):
Na een contact met KVEO ( " rayon " Nederlands Limburg) door secretaris Lambert
Swennen en Willy Verghote op 05 november 2015 te Lanaken werd overeengekomen met
elkaar te verbroederen.
Op 19 januari 2016 stuurde KVEO voor de eerste keer een delegatie van 7 personen naar
ons nieuwjaarbanket.
Aktiviteiten:
Vaste organisaties zijn het nieuwjaarbanket, de algemene vergadering, de barbecue van
21 juli en het korpsbanket. Daarbuiten worden nog bezoeken en uitstappen voorzien en
meerdaagse buitenlandse reizen met als uitschieters: Thailand, Sint-Petersburg, Israël,
Turkije.
Opeenvolgende voorzitters:
-april 1975 - maart 1985
-maart 1985 - april 1995
-april 1995 - februari 2002
-februari 2002 - februari 2011
-februari 2011 - februari 2013
-februari 2013 - februari 2015
-februari 2015 -
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LtKol GD Meganck
Kol De Groote Roger
Kol Vl Claes Pierre
Kol Vl SBH Demot Marcel
Kol SBH Joris Raymond
LtKol Schrijvers Herman
Kol v/h Vlw Croes Benny
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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 (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 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 )
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Door Covid 19 hebben er geen activiteiten meer
plaatsgevonden sinds vorige nieuwsbrief. Dus…….
Nihil

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.

Hallo allemaal,
ter info: hier is nog een link naar de historiek van KVOO Limburg :
http://kvoolimburg.magix.net/public/
Groetjes
Geert
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