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Allerheiligen en Allerzielen en een bezoek aan het kerkhof laten
oudere mensen nog een beetje toekomstplannen maken. De keuze
tussen appartement, service flat, ouderlingentehuis, ”we zullen wel
zien”, en” zo laat mogelijk” is niet gemakkelijk, maar een citaat van een
bewoner van een rusthuis, “dik in de negentig” doet me toch wel een
beetje schrik krijgen: “’s avonds komen ze me wakker maken om me
een slaappil te doen slikken”.

De veldslag in Brussel tussen de politie en sommige havenarbeiders, ik
zou ze een andere naam willen geven, wordt officieel door een
vakbond beschermd, en zal gevolgd worden door een volgende
veldslag. De verdediging wordt voorbereid op hoog niveau, want we
mogen de aanvallers, die aanzienlijke schade aan onschuldigen
veroorzaakten, geen pijn doen.
De belasting op de rijken moet binnenkort niet meer geclaimd worden, want de rijken
zullen doen zoals de Fransen en de plaat poetsen, zelfs in communistisch Rusland zijn ze
welkom (cfr Gerard Depardieu). Wie gaat nog investeren in België? (hoogste belasting,
duurste arbeid, files, spontane stakingen (aangemeld of niet, maar steeds erkend))
Om te eindigen probeer ik toch een beetje goed nieuws mee te geven en niet over
indexsprongen, aantasting pensioenen, … te zagen:
onze lieve Laurette zit niet meer in de regering
onze nieuwe premier spreekt fatsoenlijk Nederlands
onze “hesp” of Jan Jambon spreekt klare klaar
we mogen seffens gaan eten in restaurant
en ’t is al betaald
ps. Mijn jaarlijkse bijdrage aan de K.V.O.O. is al betaald.
En de uwe?
Herman

ALLO !... MET DE … REDACTIE
!!!
Oef de laatste NB van dit jaar. Tijd om enkele zaken eens op een rijtje te zetten en eens
een persoonlijke evaluatie te maken.
Met onze kring hebben we dit jaar weer een zeer lange weg afgelegd met vallen en
opstaan. Sommige dingen waren inspirerend, andere teleurstellend. Persoonlijk denk ik dat
het eerste gevoel overheerste. Vele zaken vallen in de plooi, zeker wat betreft het
organisatorische vlak en de bestuurswerking. Nieuwe ideeën werden uitgewerkt, taken
intern gesynchroniseerd en onze website serieus bewerkt. Problemen tussen de kring(-en )
en KVOO Nat werden besproken en waar mogelijk uitgepraat. Met een jongere, frisse
voorzitter wordt dit de grootste uitdaging voor 2015.
Eén van de struikelblokken blijft echter het contact tussen bestuur en leden. Persoonlijk
vind ik dat het bestuur zijn uiterste best doet, maar dat een grote groep leden, om diverse
redenen, zich ostentatief absentueert. Vandaar dat onze secretaris een vragenlijst heeft
opgesteld naar de interesse, motivatie en beschikbaarheid van jullie. Het zou fijn zijn, en
een hart onder de riem steken voor ons bestuur, indien massaal gereageerd wordt op deze
enquête.
Bij leven en welzijn,

Michel

De heer

Cdt b.d. Roland VAN BRABANDT

Echtgenoot van mevrouw Denise

Van den Berghe

Geboren te Oudenaarde op 1 september 1933 en
zachtjes van ons heengegaan in het Jessaziekenhuis,
campus Salvator te Hasselt op 10 november 2014
De afscheidsplechtigheid heeft plaatsgehad op 17
november in de parochiekerk OLV-Maagd der Armen
te ZONHOVEN-TERMOLEN, gevolgd door de
asuitstrooiing op de begraafplaats van ZONHOVENCentrum
Als het leven lijden is geworden,
de kans op beter worden er niet meer is,
dan zal ik naar een plek toegaan
waar ziekte en pijn niet meer bestaan

Namens KVOO Limburg hebben wij aan de familie onze gevoelens van medeleven betuigd

Verslag Bestuursvergadering

Maandag 27 okt 2014

1.Aanwezigheden: Alle bestuursleden zijn aanwezig. Kol v/h Vlw b.d. Croes Benny,
kandidaat nieuwe voorzitter komt een eerste keer kennis maken. De huidige voorzitter
wenst hem bijzonder welkom.
2. We overlopen de ziekenboeg. Er wordt aan herinnerd dat enkel effectieve leden een
bezoek krijgen bij ernstige ziekte of hospitalisatie.
3. Het ontwerp voor de uitnodiging van betaling lidgelden voor 2015 wordt opgesteld en
wordt gepubliceerd in de volgende NB.
4. Korpsbanket: het scenario wordt besproken en de taken verdeeld
5. De secretaris brengt verslag uit van de bijeenkomst van alle secretarissen in Brussel op 17
sep 14. Op deze vergadering werd getracht alle kringen qua administratie op de zelfde
frequentie te krijgen.
6. Leon Monsieur verving de voorzitter op de laatste Raad van bestuur in Brussel op 08 oct
14. De resultaten zult u kunnen lezen in het volgend IB. Er was een probleem bij het
verzenden van het IB: Landsverdediging beschouwt KVOO niet meer als gerechtigde om
het IB via zijn diensten te verzenden. In 2014 krijgen de kringen nog de helft van de
voorziene toelage. Vanaf volgend jaar mogen wij rekenen op de helft van de gestorte
lidgelden en de kringen moeten zichzelf verzekeren buiten schade aan derden waarvoor de
besturen verzekerd zijn door Brussel.
7. Willy Verghote legt ons het activiteitenprogramma van 2015 voor.
8. Evaluatie laatste activiteit Zutendaal. Het werd een zeer geslaagde en leerrijke namiddag
9. In de laatste IB's verschijnt er maar weinig info over Kring Limburg alhoewel de
secretaris regelmatig items inzendt. Limburg voelt zich gediscrimineerd.
10. Een bevraging aan de leden over ons activiteitenprogramma en hun desiderata wordt
opgesteld en verschijnt in de volgende NB.
11. Voor onze meerdaagse reis in 2015 naar Mallorca zijn momenteel 21 leden ingeschreven.
Als we aan 25 deelnemers geraken organiseert het reisbureau van OKRA deze reis exclusief
voor KVOO.
12. Volgend jaar bestaat KVOO-Limburg 40 jaar. We moeten stilaan gaan nadenken
wanneer en hoe we deze gebeurtenis gaan inkleuren
13.Volgende vergadering op maandag 12 jan 15, voorafgegaan om 1800 uur door de
jaarlijkse controle boekhouding door de commissarissen Jan Jacobs en Noël Peltier
Lambert Swennen, Secretaris.

Uitnodigingen

Nieuwjaarsreceptie
Naar goede gewoonte starten wij het Nieuwe jaar met een ……receptie, een buffet en een
gezellig samen zijn. Wij nodigen jullie dan ook uit op donderdag, 15 januari 2015 in de
Villa Astrid te Leopoldsburg.

Programma:

12.15 hr: begroeting, uitwisselen nieuwjaarswensen
12.15 tot 13.00 hr: Aperitief
Aangeboden: Cava, bier, fruitsap, drie amuses
13.00 tot 16.00 hr: Koud buffet

Dessertenbuffet
Rode en witte huiswijn, water
Koffie.
Wijnen en water aan tafel bediend.

Inschrijvingen: Uiterlijk tegen woensdag, 07 januari 2015 door storting van
42,00 €/persoon op rekening BE33 9611 9514 0046 van KVOO LIMBURG.
Gelieve Uw voorkeur van tafelgeno(ten)ot te vermelden op Uw stortingsformulier.
Het zou ons ten zeerste verheugen U zo talrijk mogelijk te mogen begroeten. Het is een unieke
gelegenheid tot het smeden van vriendschapsbanden in een ons vertrouwd milieu.

Algemene vergadering 2015

Dinsdag 17 Feb 2015 om 13.30 u
Feestzalen Elysée, Koerlostraat, 19, 3600 Genk
Programma:
13,30 u : Onthaal met koffie, thee , fruitsap , versnapering
14,00 u : Aanvang
Deel 1 : Agenda
– Inleiding door Voorzitter H Schrijvers
– Nazicht boekhouding 2014 door de Commissarissen
– Financieel verslag door de penningmeester
– Aanstelling commissarissen 2015
– Planning aktiviteiten 2015 door W Verghote
– Habemus Praeses : B Croes
Schriftelijke vragen en/of suggesties : voor 10 Feb aan Secr. Kring Limburg
15,30 u Onderbreking: assortiment belegde broodjes ; vla; dranken
16,00 u Deel 2 Conferentie door Mvr. Rose-Marie Hendrikx
“ P Tsjaikovski 's Ouverture 1812 : het muzikale epos van Bonapartes
“ veldtocht in Rusland “
Mevr Hendrikx is musicologe van opleiding en lerares aan het Noord
Limburgs Instituut voor Kunstonderwijs. Zij zal ons fascineren met het
verhaal dat Ouverture 1812 brengt over Napoleons veldtocht met de uiteindelijke overwinning van het Russische volk op het Franse invasieleger.
De finale van de ouverture vertolkt een feestelijke uitbarsting van
nationale geestdrift met klokkengelui en kanongebulder
Een groots opgezet muzikaal spektakelstuk dat zeker, ook door niet
muziekkenners, heel anders zal beluisterd en vooral... genoten worden !!
17,30 u Einde
Afsluiting met bubbels
Inschrijving : 19 Euro pp door storting op Rek nr BE33 9611 9514 0046 KVOO
Limburg met vermelding AV 2015. Uiterlijk 09 Feb 2015

Zutendaal
Deze uitstap heeft heel wat energie gevraagd van de organisatie. Door een zeer late
afzegging van C-Mine Genk moesten Willy en Leon heel wat organisatorisch talent aan de
dag leggen om toch een deel van de uitstap te redden. Onze gemeende dank hiervoor.
Natuurlijk had dit zijn impact op de deelname, die eerder aan de lage kant was.
De doorzetters hebben het zich niet beklaagd.
Met 21 deelnemers tekenden wij in voor deze activiteit die uiteraard militair getint was. De
kwartiercommandant Majoor Tony Peeters en zijn opvolger Majoor Bart Houben verwelkomden
ons in de Zulu-bar waar we nog eens konden genieten van een lekkere militaire keuken,
voorafgegaan door een aperitief.
Daarna geeft Maj Peeters een uiteenzetting over de historiek en opdrachten van het depot. Het
domein is 417 ha groot en moest op het einde van WO II een tijdelijk vliegveld worden. Ook nu nog
is het een noodvliegveld alhoewel de piste een grote onderhoudsbeurt nodig heeft. In de jaren 80
was het depot een stockageplaats voor US materieel en vanaf 2001 wordt het door Defensie
uitgebaat. Zutendaal is momenteel afhankelijk van Rocourt en telt 140 personeelsleden, 28 loodsen
en 69 bunkers.
De opdracht van de eenheid is veelvoudig:
-beheer van zwaar materieel
-stockage van uit omloop genomen materieel
-inname en verdeling van voertuigen
-verkoop overtollig Mat.
Het is zielig te moeten vernemen dat onze vroegere Leopardtanks, AIFV's....verkocht worden voor
afbraak
-INES, Installatie en Neutralisatie van Explosieve Stoffen, in samenwerking met
DOVO ( Dienst Ontmijning van Onontplofte tuigen )
-het in concessie geven van infrastructuur
Het depot werkt samen met burgerlijke instanties zoals het agentschap natuur.

Zeer interessant was het bezoek aan de installatie voor neutralisatie van munitie ( INES )Op
een temperatuur van 700 ° barst de munitie open in een versterkte trommel en het kruit verbrandt.
Andere munitie wordt gebombardeerd met water, versterkt met snijkorrels, en dit bij een druk van
4000 bar! Dit noemen ze Waterjet Cutting System. Zeer merkwaardig is dat de volgende 4 jaar
vooral munitie van het Fort van Zwijndrecht wordt vernietigd. Dit fort was een munitiedepot waar
na WO II duizenden tonnen munitie in de omliggende gracht werden gedumpt. Dit jaar werden
250 Ton munitie afgebroken en de capaciteit moet de volgende jaren stijgen tot 1000 Ton per jaar.
Om de namiddag af te sluiten trokken we nogmaals naar de ZULU-bar om na te kaarten over onze
ervaringen. Oprechte dank aan Leon Monsieur die als kind des huizes dit bezoek mogelijk maakte.
Lambert Swennen, secretaris

Reeds meerdere jaren gaat onze korpsmaaltijd door in de Villa Astrid te Leopoldsburg en steeds is
iedereen uiterst tevreden over de maaltijd, de sfeer en de zeer geslaagde organisatie. De grote
vragen zijn steeds: “hoelang kunnen we dit hier nog blijven doen?” en “hoeveel leden nemen deel
aan dit festijn?”. Antwoorden: “Wij weten het niet!” en “ Telkens iets minder ; dit jaar 89”
Opnieuw was dit een zeer geslaagde bijeenkomst die meer dan de verwachtingen heeft ingelost.
Oke, het vlees kon iets malser ,maar de rest was prima. De speech van onze voorzitter was kort
maar krachtig en de toost op de koning royaal.
Wij voegen hier enkele sfeerfoto’s toe ter bevestiging.

Lidgelden KVOO-Limburg voor 2015
Aandacht: de situatie van de jaarlijkse lidgelden is voor 2015 drastisch veranderd,
zowel nationaal als voor onze kring. Lees dus dit artikel zeer nauwgezet en breng vandaag
nog je lidgeld in orde. Penningmeester Leon en secretaris Lambert zullen jullie dankbaar
zijn. Indien er toch nog vragen zijn gelieve best met iemand van het bestuur contact op te
nemen voor antwoorden. Wij zijn er klaar voor!
1.Effectieve leden (ongeacht de graad) en Sympathisanten betalen 22,00 euro lidgeld voor
KVOO Nationaal.
Geassocieerde leden ( weduwen, ex-partners ) betalen 14,00 euro.
2.Bovendien betaalt iedereen aan KVOO LIMBURG een toelage van 5,00 euro.
3. Het totaal bedrag: 27,00 euro of 19,00 euro ,naargelang, zou vanaf heden tot uiterlijk
einde december gestort moeten worden op rekening:
BE33 961 1951400 46 van KVOO-Limburg
4. KVOO-Limburg stort de lidgelden door naar KVOO-nationaal zodat u automatisch met
het nationale niveau in orde bent. U zelf hoeft daar verder niets voor te doen.
Opmerkingen:
-voor dit jaar werden de laatste lidgelden betaald begin juli na het verzenden van
talrijke onnodige e-mails en brieven. Dit leidt tot frustraties en onbegrip bij bestuursleden,
betrokken bij de registratie.
- indien u toch nog vragen zou hebben: telefoneer of mail naar de secretaris in plaats
van het verkeerde bedrag te storten en nadien te moeten corrigeren.
Lambert Swennen, secretaris
Tel: 089/867428
mail: lambert.swennen@telenet.be of kvoo.limburg@telenet.be

"Tam-tamlijst KVOO"
leden die nog niet over een e-mailadres beschikken wordt gevraagd, indien mogelijk, een
e-mailadres door te geven aan de secretaris van een familielid of bekende. Zo bent u direct, zonder
omwegen, op de hoogte van flashes of spoedberichten en is de kans groter dat de flash u bereikt. De
indruk is ontstaan dat sommige spoedberichten niet correct worden doorgegeven.

Lambert Swennen, secretaris

Bevraging leden KVOO-Limburg over activiteiten
Voorafgaande opmerkingen:
1. Wij vragen u deze vragenlijst over te maken uiterlijk tijdens de nieuwjaarsreceptie
2. De antwoorden blijven binnenskamers in het bestuur
3. U kan de vragenlijst als volgt terug sturen, indien gewenst naamloos:
- scannen en per PC terug sturen naar: kvoo.limburg@telenet.be
- per post verzenden naar: Secretariaat KVOO-Limburg, Poststraat 17, 3960 Bree
-afgeven tijdens de nieuwjaarsreceptie aan de secretaris
Vragen:
1.Vindt u dat er elke maand een activiteit moet plaats hebben? Indien neen, hoe dikwijls
wel.
Antwoord: ______
2.Welk soort activiteit verkiest u ?

( kruisje in de gepaste cirkel zetten)

O cultureel doel
O ontspannend
O sportief ( natuur, wandelen )
O daguitstap
O halve daguitstap O militaire installaties bezoeken
O seniorenacademie
O lezingen
O verder gelegen reisdoelen
O nostalgische reis in BSD
O lekker gaan eten
O tweedaagse reis, voorbeeld naar Westhoek, Noord-Frankrijk, Nederland,
Duitsland……….
O meerdaagse cultureel getinte reis
O meerdaagse ontspannende reis
3.Indien u niet meer of zelden deelneemt aan onze activiteiten, welk is de reden?
( kruisje in de gepaste cirkel zetten )
O zit niet graag in een bus
O blijf liever thuis, weg van alle drukte
O ik heb al alles gezien wat ik wenste
O andere reden

O ben niet meer zo mobiel of te oud
O heb geen tijd
O deelnameprijs is dikwijls te duur

4. Suggesties en ideeën van de leden zijn zeer welkom!

Lambert Swennen
Secretaris

Voorlopige planning KVOO activiteiten 2015
Onderstaand schema is omzeggens “ afgewerkt “ maar hier en daar kan wel
nog een lichte aanpassing gebeuren. De definitieve planning zal voorgesteld
worden op de AV 17 Feb 2015.
15 Jan : Nieuwjaarsreceptie Astrid
17 Feb : AV + Conferentie Mevr Hendrickx “ Ouverture 1812 P. Tsjaikovski “
09 Mar : Luik Expo WO I + Opera
24 Apr : Oekraïens orthodoxe kerk te Genk + Conferentie Dr Geriater P Desimpelaere
Mei : meerdaagse reis Mallorca
Jun : Stayen STVV + whisky stokerij Wilderen
21 Jul : Braai te Millen
Aug : KVOO Tornooi boogschieten ( locatie nog te bepalen)
Sep : 2- daagse uitstap naar de Westhoek WO I
Okt : KVOO Tornooi bowling Diepenbeek
Nov: Korpsmaal Astrid
Dec: Uitstap Aachen
NB. De geannuleerde uitstap “ C- Mine Expeditie – dd 24 Mar 2014 “ blijft behouden
en wordt terug opgevist ter gelegenheid van een latere opportuniteit.
Zoals U kan merken blijft uw bestuur het bezig bijtje om U te dienen.

Willy Verghote

Eerste bijdrage over Mallorca (ook Majorca ) in verband met onze
meerdaagse reis in 2015
Mallorca is het grootste eiland van de eilandengroep Balearen in de Middellandse zee. Sinds 1983
is het een autonome regio van Spanje. De gesproken taal is Catalaans of Spaans. Mallorca is ofwel
afgeleid van het Latijnse insula major (grootste eiland ) ofwel komt de benaming van Griekse
kolonisten die er de tempel "Heracles Maliorcas" bouwden. Palma de Mallorca, de enige grotere
stad en hoofdstad, ligt centraal aan zee aan de westzijde. Er is een luchthaven en metro. Enkele
grote wegen en spoorwegen doorkruisen het eiland. In de bergzone is er een speciale regeling voor
bussen en vrachtwagens: tijdens bepaalde uren mag je alleen bergop of bergaf rijden want er zijn
veel haarspeldbochten en de wegen zijn er smal.
Toeristisch gezien is Mallorca vanaf 1950 pas
echt open gebloeid en bekend geraakt. Het
wordt door toeristen vooral begeerd omwille
van zijn uitstekend klimaat en zachte
winters .In 2011 bezochten 10,1 miljoen
toeristen het eiland, de helft van de
bevolking is in de toeristische sector tewerk
gesteld.

In mei is de gemiddelde temperatuur 18,8 graden, de gemiddelde maximum temperatuur 22,5
graden en de gemiddelde minimumtemperatuur 15 graden. Per jaar schijnt de zon zo een 300
dagen. In de noordelijke helft is het vochtiger omdat de bergketen het zuidelijk gedeelte afschermt
voor de neerslag. Sneeuw valt er zelden.
De noordelijke helft is dus eerder bergachtig met een hoogst toegankelijk punt van 1364 meter
(regio Valldemossa- Soller ) De zuidelijke helft is weinig heuvelachtig en daar wordt in het
binnenland meer aan landbouw gedaan.
Ons hotel "Java" ligt ten zuiden van
Palma in Can Pastilla op 12 min
rijden van de luchthaven. Vanop de
balkons heb je overal zeezicht aan de
voorzijde, op de achterkant zie je de
luchthaven. Hotel Java werd vorig
jaar volledig gerenoveerd, de kamers
werden groter en het meubilair
vernieuwd. Nu is het een
viersterrenhotel.

Voorlopig (10 nov 14 )zijn 21 leden ingeschreven voor deze meerdaagse reis. Als we aan 25
deelnemers geraken wordt onze verblijfsperiode van 10-17 mei exclusief gereserveerd voor KVOOLimburg . We hopen spoedig dit aantal te bereiken.

Lambert Swennen, secretaris

Voor U en door U
Op deze pagina kan in de toekomst door onze leden informatie doorgegeven worden aan de andere
leden. Enkele leden hebben beloofd enkele militair getinte boeken voor ons te screenen, anderen
beloofden een hobby-artikel te schrijven.
De redactie had ook gedacht Info te verspreiden, zoals mooie en interessante websites.
De artikels zullen steeds afgesloten worden met de initialen van de schrijver.
Het is zeker niet de bedoeling een polemiek op te starten of iemand te kwetsen.

DEFENSIEHUIS LIMBURG
MILITAIR
PROVINCIECOMMANDO
Guffenslaan 26
3500 Hasselt

U.V.

