
 
 

Woordje van de voorzitter. 

                2016 loop alweer op zijn eind, 2017 komt eraan met rasse schreden.  

Rita en ik wensen jullie fijne eindejaar feesten en een voorspoedig, vreugdevol en  

bovenal gezond 2017 met talrijke fijne KVOO activiteiten, waarin jullie  

hopelijk jullie gading vinden. Dit is traditie getrouw de periode  

van de goede voornemens en mijn eerste heb ik al gerealiseerd, 

namelijk mijn lidgeld KVOO 2017 op tijd betalen! Doen jullie ook zo?  

We rekenen erop! 

                  Een ander belangrijk en noodzakelijk voornemen is het  

aanzwengelen van de rekrutering van nieuwe leden. Onze leden- 

werving vertoonde de laatste jaren, spijtig genoeg, veel gelijkenis met  

de springprocessie van Echternach, maar ik ben ervan overtuigd dat  

er een kentering kan en zal komen, zeker als we met zijn allen onze  

schouders eronder plaatsen. 

                  Ook hebben Rita en ik het vaste voornemen aan zoveel  

mogelijk activiteiten van KVOO deel te nemen. Jullie komen toch ook?  

Vergeet vooral niet “hoe meer zielen hoe meer vreugde” en “elke kans  

die je laat voorbij gaan is een gemiste kans”. 

Groetjes en tot weldra,  

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

 

Hij was tot vorig jaar lid van onze vereniging. Onder andere daarom willen wij ook gedenken: 

 

 

      

 

 

 
Zijn hart was ruim en goed, hij lachte naar het leven. 

Bewaarde steeds de moed om ’t beste van zichzelf te 

geven. 

 

Wij namen afscheid van  

De heer Albert DERWAEL 
Echtgenoot van mevrouw  Angèle GIELEN 

Generaal-Majoor op rust 

Gewezen Voorzitter en lid van de 

Koninklijke Vereniging der Oprustgestelde Officieren 

Verbroedering 2/4 Regiment Lansiers 

Probus Hasselt 

Geboren te Hasselt op 11 december 1935 en zachtjes 

ingeslapen omringd door zijn geliefden in het ZOL 

  Campus St.- Jan te Genk op dinsdag 25 oktober 2016. 

 

 De crematie werd gevolgd door de bijzetting in het 

columbarium op de stedelijke begraafplaats van  

Genk – Centrum. 

 

De Heer Pierre VANMARCKE 

                 Kolonel SBH op rust 

Gewezen korpscommandant van Bataljon “Bevrijding” 

Gewezen commandant van de 4 Ps Inf Bde 

      Echtgenoot van Mevr Lydie PILLE  

 

Geboren te Wevelgem op 11 december 1930 en 

zachtjes overleden te Hoeselt op 6 november 2016 

Zijn urne krijgt een plaatsje in het urneveld op het 

kerkhof van Hoeselt 



  
 

 

1.Aanwezigheden: iedereen is aanwezig 

2.Het verslag van vorige vergadering wordt goedgekeurd 

3.Inkomende post per briefwisseling: de voorzitter en de secretaris ontvingen  een uitnodiging voor het Te 

Deum te Hasselt op 15 nov 2016 vanwege de Provinciegouverneur. 

4.Kastoestand: Leon geeft een overzicht van de laatste transacties. 

5.Ziekenboeg: we vernemen dat GenMaj b.d. Albert Derwael pas overleden is. De taken, inherent aan een 

overlijden, worden verdeeld. 

6.Evaluatie laatste activiteiten: 

 a.LAG/NOLIKO op 15 sep 2016: ondanks de geringe belangstelling,15 deelnemers,  werd het een 

schitterende dag en voor de meesten een echte verrijking. 

 b.Moezelreis van 03-07 Oct 2016: prachtig weer, fijne keuken en accommodatie, gezellige uitstappen 

bezorgden de 32 deelnemers een zeer genietbare week 

7.Geplande activiteiten:  

 a.bowling te Diepenbeek op 03 nov 2016: de inschrijvingen lopen nog binnen 

 b.korpsbanket van 01 dec 2016: we nodigen de KampComd, de ProvComd uit. We krijgen een 

verrassingsmenu aangeboden. Geert zorgt voor de menukaarten. Om 1230 uur: receptie en om 1315 uur  

 aan tafel. Secr  leest de postogram voor, verzonden naar het Koningshuis. 

 c.Activiteiten 2017:  

 -op 09 jan 2017 om 0900 uur controleren de commissarissen, Willy Schampaert en André Wouters, de 

financiële boekhouding gevolgd door de bestuursvergadering om 1000 uur.  

 -het scenario van 2016 voor de algemene vergadering van februari wordt aangehouden: welkom door 

voorzitter, overlopen activiteiten 2016 door Secr, financieel verslag, verslag controle boekhouding, planning 

activiteiten 2017. Na de pauze geeft Prof Bruggeman een uiteenzetting over de aanslagen te Molenbeek en 

Zaventem.  

8.Nieuws van KVOO-nationaal: 

 -het lidgeld voor 2017 blijft  hetzelfde. 

 -de nationale dag 2017 gaat door in Namen, nog te bevestigen. 

 -de nationale dag 2018 vindt plaats in Prov Luxemburg op 29 september (org SROR Luxemburg) 

 -onze voorzitter wordt in 2017 voor één jaar nationaal voorzitter.  

              Leon Monsieur, onze  vice-voorzitter zal hem tijdens de vergaderingen vergezellen. 

9.Redactioneel nieuws:  

 -deadline volgende nieuwsbrief: 10 november 

 -Leon bezorgt de gegevens ivm nieuwjaarsbanket en Willy geeft de activiteitenkalender 2017 

10.Agendapunt Leon: er kan nog altijd ingeschreven worden  voor activiteiten via de website en  

e-mail maar een inschrijving is pas voltooid als het deelnemingsgeld op de rekening staat. Alle uitschrijvingen 

gebeuren enkel en alleen via Leon. 

11. Wokavond van KVEO-Nederland op 21 sep 2016: 4 leden schreven in voor deze gezellige Nederlandse 

maandelijkse activiteit in Margraten. 

12.Varia:  

 -gezien Recordbank zal fusioneren met ING-bank zal Leon een nieuwe rekening openen bij Argenta 

 -Willy Verghote vindt dat niet per se elke maand iets moet georganiseerd worden gezien de geringe 

deelnames dit jaar. De voorzitter wijt dit probleem aan de veroudering van onze leden en zal dit punt op een 

volgende vergadering behandelen. 

 -de meerdaagse reis 2017 naar de champagnestreek zal doorgaan in april 

13. Volgende vergadering: 09 jan 1000 uur 

 

                                                                                                               Lambert Swennen, secretaris 

  

Verslag Bestuursvergadering  Woensdag 26 Oct 2016 



                                                                      

 

                              
 

Naar aloude traditie wordt U allen uitgenodigd op de nieuwjaarsreceptie, georganiseerd op 

woensdag, 25 januari 2017 om 12.30 hr in de Villa Astrid te Leopoldsburg. 

Het is een enige gelegenheid om, onder vrienden, het nieuwe jaar op een fijne manier te beginnen. 

 

Programma: 

 

                                                                         
 

Einde omstreeks 17.00 uur 

 

Inschrijvingen: 

 

 Uiterlijk tegen 20 januari 2017 door storting van 40,00 €/ deelnemer op rekening BE33 9611 

9514 0046 van KVOO LIMBURG. 

 

Gelieve op het stortingsformulier Uw voorkeur van tafelgeno(ten) te vermelden zodat de 

verantwoordelijken tafelschikking rekening kunnen houden met Uw wensen. 

 

De Voorzitter en het voltallig bestuur hopen U zo talrijk mogelijk te mogen begroeten in ons 

vertrouwd milieu. 

 

      L Monsieur 

  

Uitnodigingen 

Nieuwjaarsbanket 

12.30- 13.15: receptie  

               Aangeboden: cava, porto, bier, frisdranken 

 

13.15- 16.00:  Koud buffet 

 

  Dessertbuffet 

 

  Witte en rode wijn, water aan tafel  

 

  Koffie 
 



Algemene vergadering 
 

 

Dinsdag  07 Feb 2017 om 13,30 u 

                        Feestzaal Elysée, Koerlostraat , 19, 3600 Genk 

Programma 
13,30 u : Onthaal met koffie, thee, fruitsap, versnapering 

14,00 u : Deel 1 – Agenda   

              –  Welkom door Voorzitter Benny Croes                                                                                                      

  –  Overzicht aktiviteiten 2016   door Lambert Swennen                                                                              

  –  Financiële verslag door penningmeester Leon Monsieur                                    

  –  Nazicht boekhouding 2016 door de commissarissen                                               

  –  Aanstelling commissarissen 2017                                                                               

  –  Planning activiteiten 2017 door Willy Verghote                                                        

  –  Slotwoord door Voorzitter Benny Croes 

Schriftelijke vragen en/of suggesties zijn welkom op Srt Kring Limburg uiterlijk 02 Feb 2017 

15,30 u : Pauze met assortiment van broodjes en dranken  

16,00 u :  Deel 2  – Conferentie door Prof Dr Willy Bruggeman (*) 

                       “ De terroristische aanslagen in Brussel en Parijs. Aanbevelingen door de            

                “ parlementaire onderzoekscommissie. 

De aanslagen in Parijs en in België hebben heel wat beroering verwekt en waren aanzet van een 

verhoogd onveiligheidsrisico in West-Europa. Inmiddels hebben wetgever, overheid en 

veiligheidsorganen al heel wat maatregelen uitgevaardigd maar een absolute veiligheid garanderen 

blijft gewoonweg een utopie. Er moet, hoe dan ook, een evenwichtige balans behouden blijven tussen 

veiligheid en een leefbare  samenleving met respect voor eenieders individuele rechten. 

(*) Prof Bruggeman ( expert van de federale onderzoekscommissie terrorisme)  maakt o.m. een 

analyse van dysfuncties gelinkt aan deze dramatische gebeurtenis en formuleert dienaangaande zijn 

visie die ten grondslag heeft gediend voor de parlementaire aanbevelingen.                                                                                                                      

In zijn vakgebied is hij een autoriteit. Gesproten uit de KMS ( 101 AW) eindigt hij zijn 

politieloopbaan , Kol bij het Gd Comdo, als Hoger Directeur ( G3)  van de operaties.  Behaalt een 

doctoraat criminologie. Hij was tevens oprichter van Europol Den Haag en vervulde er het vice-

directeurschap tot de pensioengerechtigde leeftijd. Hij is vandaag  nog actief als voorzitter van de 

Federale Politieraad en  hoogleraar aan de Europese universiteit van Eindhoven . 

17,15 u :  Einde -Gebubbelde afsluiter 

Deelname : te melden aan de projectbeheerder- verghotewilly@hotmail.com- gevolgd  door betaling 

van 23 Euro pp  op Rek KVOO BE 33 9611 9514 0046 met vermelding AV 2017.    

Uiterlijk 01 Feb  2017 !!! 

Door uw deelname steunt U ook een filantropisch gebaar van Prof Bruggeman met betrekking tot de 

bouw van een dorpsschooltje voor kansarme kinderen in Senegal .     

               

         Projectbeheer: Willy Verghote 

mailto:verghotewilly@hotmail.com-


  

 

 

          

Vanwege de redactie: 
 De kwaliteit van de foto’s is ondermaats, dit ligt niet aan de fotograaf, noch aan de 

drukkerij,  maar aan het her- en herkopiëren. Ik verwijs iedereen die mooiere weergave 

wil zien naar onze website, afdeling foto’s. De redactie zoekt naar een oplossing om 

dit euvel in de toekomst te vermijden. 

 

  

BEZOEK AAN LAG EN NOLIKO TE BREE 

15 september 2016 

 
De heer Raemaekers, COO van LAG, heet ons welkom en geeft een briefing met film van het bedrijf 

waarna we de assemblagehallen doorwandelen met een medewerker. 

  
 

In 2007 vormt LAG een joint venture met CIMC tot van de Burg het bedrijf volledig aan China 

verkoopt. LAG behoudt een grote zelfstandigheid. 

 

LAG stelt 430 mensen te werk in Bree. Veel onderdelen worden in Oost-Europese landen en in China 

geproduceerd wegens lage lonen, maar de assemblage en de afwerking van de voertuigen gebeurt  in 

Bree. Het bedrijf leidt hoog gekwalificeerde lassers op naast zij die een opleiding elektro-mechanica 

volgden. 

Computergestuurde machines maken het werk lichter, sneller en maken de uitbreiding van het bedrijf 

mogelijk. 

 

Na de interessante rondleiding krijgt iedereen het prachtig boek “Duizend jaar Bree” met daarin een 

uitvoerig hoofdstuk over de familie Geussens en LAG. 

 

                                                                                                    
 

LAG staat voor de broers Lambert (°1909)en Arnold(°1913)Geussens. 

In 1933 staan zij met hun stiefvader (vader stierf enkele maanden voor  

de geboorte van Arnold.) in de dorpssmisse aan het begin van een 

bedrijf dat vandaag is uitgegroeid tot een deel van CIMC. 

Dit chinees bedrijf is de grootste bouwer ter wereld van trailers, 

chassis en tankwagens allerhande.  

LAG bouwt tientallen jaren aanhangwagens, bussen, fuel- en 

foodtankwagens, trailers en containerchassis. Het bedrijf verkoopt 

afdelingen, o.a. de bussen aan Van Hool; wordt overgenomen door 

Kees van de Burg in 1996. 
 

In het gezellig restaurant “Mussenburghof” 

genieten we van een lekkere maaltijd om met 

nieuwe energie het namiddagprogramma te 

beginnen. 
 



 
  

 

 

 

 

      
 

 

 

Van 1964 tot vandaag wordt ook dit bedrijf groter door overnames. Sedert 2013 behoort NOLIKO tot 

“Greenyard Foods”, een beursgenoteerd bedrijf, maar behoudt zijn naam. 

In Bree werken 750 arbeiders, personeelsleden en 50 studenten of interims. Het aantal varieert 

volgens het seizoen en de hoeveelheden die op een korte tijd moeten verwerkt worden. Allerlei 

controlesystemen zorgen voor een correcte, veilige en hygiënische verwerking. 

 

De vereniging BND, Belgische, Nederlandse en Duitse telers werken nauw samen met het bedrijf om 

de beste kwaliteit te bereiken. 

Na het aantrekken van een schort, een hoofddeksel en een audiofoon betreden we de fabriekshallen 

waar een hels lawaai heerst door de ratelende transportbanden. De aangevoerde groenten die in open 

lucht gewassen en bewerkt zijn, doorlopen het ganse project in de hallen. Aan het einde staan de 

gepasteuriseerde of gesteriliseerde glazen bokaaltjes of blikken verpakt op palletten. De bestemming 

in binnen- en buitenland en de verschillende merken zijn duidelijk af te lezen voor de logistiek; 30-

tonners rijden af en aan om de bestellingen op te halen. 

 

Behalve konserven produceert NOLIKO ook sausen allerhande en pasta's. In deze afdeling is meer 

handenarbeid nodig. 

Het merk NOLIKO vinden we niet vaak in de supermarkten omdat zij hun eigen huismerk verlangen. 

 

De bezoekers kunnen nu op de wegen en in de supermarkten met andere ogen de producten bekijken 

van twee belangrijke Limburgse bedrijven die meespelen op de wereldmarkten. 

             

                                                                                                           Monique Van Camp 

 

 
 

  

Aan de andere kant van het kanaal bezoeken we het konservenfabriek 

NOLIKO, of   Noord-Oost Limburgse Konserven. 
Ook hier begint het bezoek met een briefing een filmpje. De bodem in 

Nederlands- en Belgisch- Limburg tot het Duitse grensgebied is 

uitstekend geschikt voor het telen van tuinbouwproducten. De tuinders 

moeten wel naar Mechelen om de groenten te verkopen. Jan Spaas 

zoekt daarom een plaats in de regio om de groenten te verwerken en 

komt in Bree terecht wegens de goede kwaliteit van het water en de 

nabijheid van het kanaal. 



 

 

 

 

5 dagen all-in Moezel  

maandag 3 oktober tot vrijdag 7 oktober 2016. 

 

Nadat we even voor 14.00 u onder de rijkswachterlijke autoriteit van Willy onze 

parkeerplaatsen hadden ingenomen op Parking Aero Kiewit stapten we met onze bagage 

naar het vertrekpunt, enkele meters buiten de parking. Er ontstond al vlug een aangename 

babbel tussen de deelnemers, 32 in totaal. We moesten niet lang wachten op de prachtige 

chocoladekleurige bus van B & V reizen uit Hechtel. 

De bagage was vlug gerangschikt en we konden plaatsnemen in de comfortabele zetels.  

Na een korte uitleg over de reisroute door Willy, nou ja “kort”,( de chauffeur vroeg of we ter 

plaatse bleven slapen), stelden onze welbespraakte gids Robert en onze uitstekende 

chauffeur Jos zich voor en na een aangename rit met de nodige uitleg over natuur en 

geschiedenis van de streek, kwamen we na ongeveer 3u rijden toe op onze bestemming, 

het 4-sterrenpark “Eurostrand”, Rein ins Vergnügen, Lewein. 

In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden is er geen strand te bespeuren, maar is 

het eerder een vakantiedorp met straatjes en huisjes bestaande uit drie kamers en een 

living. Wij werden gelogeerd in de wijk “Im Winzerhof”. 

Nog voor het uitstappen werden we verwelkomd door een knappe, vriendelijke, blonde 

jonge man met de assistentie van een dame die ons schitterende lichtblauwe armbandjes 

rond de pols aanbracht om ons van de “all-in” te verzekeren. De blonde man riep onze 

huisnummers af en ik had “zeuvenhonderdneugentien”, juist, het was een Nederlander, Luc, 

uit Schiedam, die onze uitstappen op een bijzondere aangename, humoristische manier zou 

begeleiden. Vaak deed Robert “the talking” en Luc de choreografie.  

We vonden vlug ons onderdak voor de volgende dagen en om 18.00 u konden we al 

genieten van een uitgebreid buffet in de zaal “Klostergarten”. Driemaal per dag werd ons dit 

aangeboden en was fijn om wat bij te praten over onze ervaringen en excursies. Een 

uitgebreid rapport schrijven zou ons te ver leiden, maar verzeker jezelf van ons zeer 

gevulde programma: 

 

 

Dinsdag 4 oktober a.m. 

Bezoek aan Lewein waar we al bemerkten dat de  

Moezel behoorlijk grillig kon zijn en in de voorbije  

jaren soms wel héél erg kon stijgen, vooral in  

de winterperiodes. 

 

 

 

 

 

 



Namiddag : Bezoek aan Trier. Ik zal nooit vergeten dat je achter de Petrusbron de oudste 

apotheek van Duitsland ziet liggen, daterend van 1231, want hierdoor verloor ik zowaar een 

quiz op de terugreis!  Trier is een overweldigend mooie stad, de geschiedenis ervan werd 

van de Romeinen tot heden op een meeslepende manier verteld door onze gids Robert met 

de visuele ondersteuning van Luc. 

          

Woensdag 5 juni 

                                                                           
 

Donderdag 6 oktober   

a.m. Vrij 

  

p.m. Bezoek aan Echternach. Na eerst het klooster  

van Willibrordus bewonderd te hebben vertelde  

Robert over de verbondenheid met Limburg en  

kregen we een mooie video te zien van de vermaarde 

springprocessie, daarna konden we vrij  wandelen  

in de smalle, gezellige straatjes.  

 

 

 

 

 

Elke avond waren in Eurostrand activiteiten, je kon dansen, drinken op het Oktoberfest, 

maar bowling droeg de voorkeur weg van de meesten. We hadden een heus tornooi 

Bezoek aan Traben-Trarbach, 

lunchpakket op de boot naar 

Bernkastel, terwijl we de prachtige 

natuur konden bewonderen met 

duizenden wijnstokken op de 

heuvelruggen. Hier werd terug de bus 

genomen naar Eurostrand, bedolven 

onder Belgenmoppen door Luc en 

niemand, maar dan ook niemand die 

een Hollandermop kende! 

 



georganiseerd dat gewonnen werd door onze voorzitter Benny bij de mannen en door Nora 

bij de vrouwen. 

         

Op de terugweg had Willy nog drie verrassingen voor ons in petto: een bezoek aan een 

wijnbedrijf, op enkele kilometers van Eurostrand, en een bezoek aan een hambedrijf in onze 

eigen Ardennen. Last but not least had hij een quiz georganiseerd aan de hand van 

prachtige filmmuziek waarvoor hij speciaal een CD had samengesteld. De uitleg werd 

gegeven, de antwoordbriefjes, met keurig de nummertjes van 1 tot 10 op gedrukt, 

uitgedeeld, maar toen onze sympathieke Willy triomfantelijk zijn hoesje bovenhaalde stak er 

geen CD in! Maar inventief zoals hij is, heeft hij interessante vragen gesteld over de films 

zelf. Je kan je de stress in de bus niet voorstellen, we voelden ons precies deelnemers aan 

“De slimste mens” en Eric van Looy was klein bier vergeleken met Willy, alleen de jury 

ontbrak! 

Het werd een vlotte terugtocht, aangenaam onderbroken door de twee bezoeken 

hogervermeld en de quiz. In Kiewit was het handjes geven, hier en daar een kusje, het was 

weer fijn, tot een volgende keer. 

 

Graag zou ik willen eindigen met een Belgenmop van onze Nederlandse vriend Luc: “Wat 

moet je doen om een Belg gek te krijgen?”. Antwoord: “Door hem te zeggen dat hij gratis 

bier kan krijgen in de hoeken van een rond café”. Eerlijk, vind je dit nu niet eerder een 

Hollandermop?   

Met heel veel genoegen deze herinneringen nog eens opgehaald en zoals gezegd: “Tot de 

volgende keer”!  

Patricia 



 

                                 

Een miezerige decembernamiddag was me dat, maar geen nood : de verwachtingen waren 

zeer hoopvol bij onze 14 aangetreden deelnemers. Allemaal enthousiast en blij met ons 

eigen bestaan lonkten we  zeer begerig naar de te winnen trofee. Een voor KVOO – Limburg  

speciaal ontworpen houtsculptuur ; een creatie van een Genks kunstenaar.   

De spieren geolied ,  het sportschoeisel aangemeten en dan vooruit: : let the games begin !! 

 “ Ik zal ze hier allemaal  eens wat demonstreren “  zo orakelde Luc , de kampioen 2015. 

 “ Dat wordt hier  piece of cake “  concludeerde ook Benny , de onbetwisbare winnaar van 

het bowlinggebeuren tijdens de meerdaagse Moezel reis. 

Ja, zij waren nu eenmaal de twee gedoodverfde favorieten voor de titelstrijd in de Ipselon. 

De eerste ronden verliepen zoals gebruikelijk zeer uitbundig en  met regelmatig applaus 

voor een gerolde “ strike “ . En toen, ja, toen gebeurde het. Algemene verbijstering bij de  

( mannelijke) favorieten :  een zekere girlpower Kathy (Snoekx)  bowlde zich resoluut naar 

de leiding en zou die nooit meer afstaan tijdens de rest van de spelrondes.  Met rustige 

vastheid knalde zij de ballen telkens in een juist gemikt tracé en met de kracht vergelijkbaar 

met de obus van een Leopard kanon.  

André (Wouters) met in zijn kielzog Benny en Geert (Stevens) zetten verbeten maar 

hopeloos de achtervolging in. Het mocht helaas niet baten. De computerschermen bleven 

onverbiddelijk: Kathy’s voorsprong bleef incontournable.  Veni, vidi, vici… 

 En zo werd de einduitslag neergezet : Kathy ( 282 ptn) : goud  – André ( 238) : zilver – 

Geert ( 216) : brons. 

                   

Na de gebruikelijke zegeviering volgde nog ter afsluiting een superlekker etentje met veel 

nagenieten  over alles en nog wat. Keigezellig ; wat een fijne bedoening was me dat toch !! 

                                                                                                                                          W.V. 

  

Diepenbeek 

DONDERDAG 03 NOVEMBER 2016 

     Bowling 



 

Zoals ieder jaar rond eindejaar is het tijd om de lidgelden te storten. 
vorig jaar konden onze penningmeester Leon en onze secretaris Lambert opnieuw een 

aanmerkelijke verbetering vaststellen in de betalingen, zeker de tijdslimieten. 

De situatie van de jaarlijkse lidgelden is voor 2017 onveranderd. De overeengekomen prijzen, 

zowel nationaal als voor onze kring, blijven behouden. Desondanks zijn er nog steeds leden die 

de juiste bedragen niet verzenden Lees dus dit artikel zeer nauwgezet en breng vandaag nog je 

lidgeld in orde. Penningmeester Leon en secretaris Lambert zullen jullie dankbaar zijn.  

 

Hier opnieuw een overzicht van de bedragen 

 

1.Effectieve leden (ongeacht de graad) en Sympathisanten betalen  22,00 euro lidgeld voor     

   KVOO Nationaal. Hiervan vloeit 11,00 euro terug naar onze kring. 

   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 het laatste lidgelden betaald begin mei na het verzenden van 

meerdere e-mails en brieven. Dit leidt tot onnodige meerkost, frustraties en onbegrip bij 

bestuursleden betrokken bij de registratie. 

 - indien u toch nog vragen zou hebben: telefoneer of mail naar de secretaris of 

penningmeester. 

 

Lambert Swennen, secretaris     Leon Monsieur, penningmeester 

   Tel: 0476/95 59 08      Tel: 0478/21 81 98 

 lambert.swennen@telenet.be     monsieurleon@skynet.be 

  of kvoo.limburg@telenet.be 

 

 

 

 

Lidgelden 

 

 
   

mailto:lambert.swennen@telenet.be
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mailto:kvoo.limburg@telenet.be


 

   
 

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. 

  

 

 

Voor U en door U 



Een van onze leden, bekommerd met onze gezondheid, vroeg me dit artikeltje in ons 

blaadje op te nemen. 

WANNEER WATER DRINKEN ? 
Veel mensen zeggen dat ze niets willen drinken voor het naar bed gaan omdat 
ze dan 's nachts moeten opstaan om naar het toilet te gaan. 

HARTAANVAL EN WATER. 
Ik wist dit allemaal niet. Interessant..... 
Ik vroeg aan mijn cardioloog waarom mensen vaak zoveel moeten plassen 
's nachts. 
Zijn antwoord was: 
De zwaartekracht houdt het water in het onderste deel van je lichaam 
wanneer je rechtop staat of zit. 
Dat is de reden waarom de benen opzwellen. 
Wanneer je ligt zoekt het onderste deel van je lichaam evenwicht met de 
nieren. 
Dan verwijderen de nieren het water samen met de afvalstoffen omdat het 
gemakkelijker gaat. 
Water is essentieel om afvalstoffen uit je lichaam te verwijderen. 
Ik vroeg aan de cardioloog wat de beste tijd is om water te drinken. De 
cardioloog zei: 
Water drinken voor het slapen gaan, vermijdt ongewenste beenkrampen 
tijdens de nacht. Uw beenspieren zoeken namelijk vocht op wanneer ze 
verkrampen. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
ASPIRINE (Bron: Mayo kliniek) 
Dr. Virend Somers is een cardioloog van de Mayo kliniek. Hij schreef een 
belangrijk artikel in het magazine van het American College of Cardiology. 
De meeste hartaanvallen gebeuren overdag, meestal tussen 6.00 uur ’s 
morgens en de middag. 
Een hartaanval ’s nachts, wanneer het hart het rustigst moet zijn, betekent dat 
er iets ongewoons is gebeurd. 
Somers en zijn collega’s proberen al tien jaar aan te tonen dat slaapapneu de 
schuldige is. 

  

Water drinken op bepaalde tijdstippen maximaliseert de efficiëntie ervan op 

het lichaam. 

 2 glazen water na het opstaan activeert de interne organen. 

1 glas water 30 minuten voor elke maaltijd verbetert de spijsvertering. 

1 glas water voordat u een bad (of douche)neemt, verlaagt uw bloeddruk. 

1 glas water voordat u gaat slapen, vermijdt een beroerte of een hartaanval. 



1. Als u elke dag een aspirine neemt, neem deze dan wel  
's avonds in. 
De reden: aspirine heeft een “half leven” van 24 uur. 
Dus: als de meeste hartaanvallen in de vroege ochtend gebeuren, zal de 
aspirine in uw lichaam het sterkst zijn. 
 

2. Aspirine gaan jarenlang mee in uw medicijnkastje. Wanneer ze veroudert, 

ruikt ze naar azijn. 

Waarom aspirine naast je bed leggen? 

Behalve de pijn in de linkerarm zijn er nog meer symptomen van een 

hartaanval. Intense pijn in de kin, nausea en veel zweten… Maar die 

symptomen komen minder vaak voor. 

 

Noteer: tijdens een hartaanval kunt u ook GEEN pijn in de borst hebben. 

 

Wanneer u wakker wordt door hevige pijn in de borst, slik dan direct twee 

aspirines met wat water. 

Bel dan het noodnummer (112) en waarschuw een buurman/vrouw of een 

familielid dat dichtbij woont. 

Zeg: "hartaanval"! en ook dat u 2 aspirines hebt genomen. Ga zitten op een 

stoel dichtbij de voordeur en wacht op hun komst. GA VOORAL NIET LIGGEN! 

 

Een cardioloog heeft verklaard dat wellicht een mensenleven kan worden 

gered als elke persoon die dit ontvangt het doorstuurt aan 10 mensen! 

Ik heb dat gedaan. En nu jij! 

"Het leven is een eenmalige gift" dus wees er zuinig op. 

 

  

                           

 


