
 
 

                 

                                    Woordje van de voorzitter 

 
 

                                              Habemus Papam!  ( We hebben een nieuwe voorzitter!) 

    Kol Croes Benny heeft zich akkoord verklaard om mij, grijsaard en  

    verstandelijk meer en meer beperkt, af te lossen.  

    Ondervoorzitter wordt onze “schuldbeheerder” Leon Monsieur, 

    zodat ik op mijn lauweren kan gaan rusten. De datum van deze 

    overdracht moet nog afgesproken worden.  

    Onze maandelijkse afspraken worden tamelijk goed bijgewoond,  

    maar onze busreizen, nochtans eenparig uitstekend bevonden, kenden 

    minder succes. We zullen een kleine bevraging organiseren om beter  

    aan uw wensen te kunnen voldoen. 

Ik voel me ook verplicht als Haspengouwer u onze appelen en peren aan te bevelen, in de 

hoop ook hiervoor een Europese subsidie te bemachtigen, dus niet voor het fruit!  

Ook wil ik een lans breken of iets anders om een vrijwilliger te vinden om premier te 

worden, liefst niet te perfect tweetalig, want de indruk ontstaat dat het gemakkelijker zal 

worden, na al die onderhandelingen, een reeks besparingen en belastingen door te voeren 

dan een consensus over deze begerenswaardige job te bereiken. 

Ook vraag ik dat u ons op de hoogte brengt wanneer een van onze leden gehospitaliseerd is 

voor enkele dagen, zodat iemand van het bestuur hem kan bezoeken. De eigen familie heeft 

het soms moeilijk om dit zelf te doen (het verwittigen en niet het bezoeken). 

In onze volgende NB verschijnen de inlichtingen over de  

lidgelden ,nationaal en provinciaal, van 2015 en hoe die  

bijdragen moeten gestort worden door onze leden.  

Jaja, een jaartje is snel voorbij.  

        Groetjes, 

                        Herman                                             

 

Koninklijke Vereniging van Oprustgestelde Officieren - Kring Limburg 

K.V.O.O. – S.R.O.R. 

Koninklijke Vereniging van  

Oprustgestelde Officieren - 

Limburg 

Kvoo.limburg@telenet.be 

BE33 9611 9514 0046  

  

 

 

 

 
 

Jaargang 40- nummer 4   September- Oktober  2014 

     

     
Woordje van       1                   

Redactioneel       2 

Necrologie       2 

Verslag bestuursVerg     3  

Uitnodigingen 

      Korpsmaaltijd      4 

      Achel       5 

Verslag voorbije activiteiten 

      Boogschieten      6 

      Roermond       7       

Voor U ………      9 

 

mailto:Kvoo.limburg@telenet.be


 

 

 

 

Zoals onze voorzitter, bijna ere-voorzitter, al tijdens zijn woordje aanhaalde….. ja de tijd 

vliegt. Wij zitten alweer aan onze vijfde NB ( extra bijlage niet meegerekend ) van het 

afgelopen werkjaar. Nog een te gaan.  

Ik hoop dat jullie mij niet in de steek laten en een artikeltje schrijven over een belevenis, 

een bezoek of voorstellen over interessante uitstappen. Indien jullie een website met 

interessante ideeën vinden, deel het met alle leden via ons blaadje.  

Iedereen is uniek en belangrijk! 

In het verslag van de bestuursvergadering kan je lezen dat de lidgelden van kring Limburg 

zullen dalen. Dit heeft te maken met de nieuwe verdeelsleutel van KVOO Nat die ons voor 

volgend jaar een bonus opleveren, maar ook door de zuinige werkwijze van secretariaat, 

penningmeester en onze eigen redactie. In deze tijd van overconsumptie en crisis mag dat 

wel eens vermeld te worden. Ook onze uitstappen worden door de initiatiefnemers altijd 

secuur uitgestippeld om én boeiend, én gevarieerd, én zo goedkoop mogelijk te zijn, zonder 

aan kwaliteit in te boeten. Ook aan hen onze welgemeende dank  

 

Bij leven en welzijn, 

     Michel 

       

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

                                                                                       

  

ALLO  !...  MET DE …  REDACTIE  

!!!  

 

  

De heer Jos (Anselm)VERMEIR 

                 Luitenant Kolonel Luchtmacht 

echtgenoot van wijlen mevrouw Marie-Thérèse  HARCQ  

echtgenoot van mevrouw Elisabeth KRAWINCKEL  

Geboren te Mol op 20 oktober 1928 en van ons heengegaan te Hasselt 

op 17 september 2014. 

De afscheidsplechtigheid heeft plaats gehad op dinsdag 23 

september in de parochiekerk Sint Catherina te Hasselt, gevolgd 

door de bijzetting in de familiegrafkelder op de stedelijke 

begraafplaats Kruisveld 

. 



 

        

 

 

1.Aanwezigheden: iedereen aanwezig behalve Geert Stevens die zich verontschuldigde. 

2.Ziekenboeg: het bestuur bespreekt de leden met gezondheidsproblemen waarvan zij op de hoogte     

   is en actie wordt ondernomen waar gepast. 

3. Onze voorzitter is opgelucht, hij stelt ons de naam voor van een lid dat bereid gevonden werd het  

    voorzitterschap van onze kring op zich te nemen. Het gaat om Kol v/h Vlw b.d. Benny Croes uit  

    Sint Truiden. Meer info volgt in de nieuwsbrief van november. 

4.De secretaris herinnert iedereen aan de nationale dag KVOO die zal doorgaan op 15 oktober 14 

   te Leuven. Tegelijk viert de Kring Leuven zijn 25e verjaardag.  

   De deadline voor inschrijving is 01 oktober. Zie info in laatste IB. 

5.Bij wijzigingen aan de ledenlijst en tamtamlijst zal de secretaris aan het bestuur de errata  

   doorgeven. De leden kunnen voortdurend op de website de correct bijgehouden lijsten  

   raadplegen. Leden die een aanpassing wensen gelieve contact te nemen met de secretaris. 

6.Willy Verghote doorloopt de resterende activiteitenkalender. Marcel Demot en Leon Monsieur  

   zullen de coördinatie doen met de Comd Kamp Beverlo ivm de korpsmaaltijd 

7.Evaluatie laatste activiteit in Roermond:  het blijft een constante, er is minder belangstelling voor  

   onze activiteiten. Er waren 23 deelnemers die allen zeer tevreden waren. Er wordt zelfs aan  

   gedacht volgend jaar luik twee te organiseren in dit gezellig stadje. 

8.Meerdaagse reis 2015: de secretaris, zelf reisleider, maakt de bedenking dat de gemiddelde leeftijd  

   van onze leden aan de hoge kant ligt en dat de meerderheid van onze leden niet staat te trappelen   

   om dagen lang achter een gids aan te lopen. Daarom stelt hij volgend jaar een ontspannende reis  

   naar Mallorca voor gedurende acht dagen ( zeven nachten ) met facultatief drie halve dagen  

   cultuur en een vlakke  fietstocht van 12 km langs het strand met talrijke terrasjes. 

   Deze reis kan tegen een meer dan democratische prijs die zich situeert rond de 700 euro per   

   persoon. Alle kamers met balkon geven uitzicht op zee, het is volpension in een viersterrenhotel   

   dat pas gerenoveerd is en  de wijn/drank aan tafel is inbegrepen. 

   Is ook inbegrepen: vlucht  heen en terug, luchthaventaksen, transfers luchthaven - hotel en  

   annulatieverzekering. Het bestuur weerhoudt deze reis voor 2015, meer info later. 

 9.Willy Verghote stelt de randanimatie voor tijdens de algemene vergadering van februari 15,  

     het idee komt van Eddy Massé.  

     De secretaris stelt een lezing voor door Ruben Weytjens, de weerman van Limburg. Dit wordt  

     weerhouden voor volgend jaar. 

10.Lidgelden 2015: na een schatting van inkomsten en uitgaven voor 2015 stelt onze financieel  

     verantwoordelijke Leon Monsieur voor vijf euro te vragen als bijdrage voor Limburg. Dit door  

     een zeer zuinig bestuur en de meer inkomsten van nationale subsidies.  De betaling van de   

     lidgelden nationaal voor 2015 wordt bekend gemaakt in de nieuwsbrief van november 

11.Volgende vergadering op maandag 27 oktober 2014 

        Lambert Swennen, Secretaris. 

 

Verslag Bestuursvergadering  Maandag 15 Sept  2014 



 

 

 

            

                         

 

Wij nodigen U uit op ons jaarlijks Korpsbanket op dinsdag, 04 november 2014 in de Villa 

Astrid te Leopoldsburg. 

Programma: 

 Receptie van 12.30 tot 13.00 hr.: aperitief naar keuze met hapjes  

 Banket van 13.00 tot 17.00 hr. 

Menu:  Oostendse vissoep met grijze garnaaltjes 

   Groenlandse heilbot op een bedje van gewokte groentjes en pommes risolées 

   Everzwijnfilet met Cumberlandsaus 

   Wildgarnituur en Knolselderpuree 

  Dessertbuffet 

Koffie- pralines 

      Wijnen: AMELIE CHARDONNAY 

        FONTARECHE 

 Het diner wordt voorafgegaan door een toast op Zijne Majesteit de Koning. 

Praktische schikkingen: 

Kostprijs menu, all-in: receptie, schuimwijn, alle dranken aan tafel: 50,00 €. Een bedrag van 2,00 € 

wordt door KVOO LIMBURG bijgedragen. Deelname door storting van 48,00 €/persoon op 

rekening BE33 9611 9514 0046 en dit uiterlijk tegen 23 oktober met vermelding “Korpsbanket”. 

Inschrijvingen na deze datum kunnen niet meer aanvaard worden. 

Na het banket is er mogelijkheid tot verbruik in de bar van de Villa Astrid en dit tot 18.00 hr. 

Verbruik op eigen kosten. 

Gelieve op Uw stortingsformulier Uw voorkeur voor tafelgenoten te vermelden. Dit zal ons toelaten 

zoveel mogelijk rekening te houden met Uw wensen voor de tafelschikking. 

 

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. 

 

 

 

Uitnodigingen 

Korpsmaaltijd 



 

                   Uitstap Achel 

 

 

Ons jongste bestuurslid Geert nodigt ons uit een bezoekje te brengen aan het hoge Noorden van 

onze provincie. 

Hopelijk zijn de weergoden (die van de straat) ons goedgezind 

Hieronder een programma voor 3 december. 

 

   
 

Programma: 

10u00 Ontvangst G.C. Michielshof met koffie  en taart 

    Michielsplein 3 

    3930 Hamont-Achel 

10u30 Bezoek Grevenbroekmuseum   (3 minuten te voet) 

11u45 Verplaatsing naar restaurant kasteel Genebroek (10 minuten te voet of 800 meter met de 

auto) Middagmaal   (exclusief drank) 

13u30 Vertrek naar kaasmakerij Catharinadal (3 minuten te voet) 

 

                                                
 

15u00 einde of voor degene die nog willen een gezellig samenzijn in cafetaria van kasteel 

 of G.C. Michielshof 

Deelname door storting van 26,00 €/persoon op rekening BE33 9611 9514 0046 en dit uiterlijk tegen 

26 November  met vermelding “Achel, november 2014”. 



Boogschieten 

                              

 

 

 

     

12 augustus 2014 te Kermt 

Onze Willy Verghote en de voorzitter van de boogschuttersvereniging AFGAS van Kermt 

zijn beiden piloot bij de "Limburgse Vleugels" van Zwartberg en blijkbaar praten ze naast 

vliegen nog over andere onderwerpen, bijvoorbeeld een ontspannende namiddag in de 

schuttersvereniging voor onze KVOO-leden. 

Waarschijnlijk hadden de meesten van onze deelnemers nog nooit een boog in hun handen 

gehad en dus trokken we erg nieuwsgierig naar Kermt. Na de alom aanwezige koffie en 

vlaai bij aankomst ontsluierde voorzitter Pierre alle geheimen van het boogschieten. AFGAS 

staat voor: Archery Fun Game And Sport waarmee de club boogschieten wil promoten als 

plezier, spel en sport. Vroeger was de boog een jacht- en oorlogswapen en alhoewel  in 

verschillende landen van de wereld de boog nog altijd een jachtwapen is wordt deze sport 

in de westerse beschaving vooral beoefend als concentratiesport. Je kan eigenlijk alleen 

maar een goede boogschutter worden door heel veel te oefenen en goede gewoontes aan te 

kweken. 

Bij het schieten onderscheiden we verschillende disciplines, de voornaamste voor ons zijn: 

  1.doelschieten van 18 tot 90 meter (olympische discipline ) 

 2.Field archery: 24 of 48 doelen, waarvan de helft op onbekende afstand, worden in              

                                   de natuur opgesteld en het traject doorlopen kan een ganse dag duren 

 3.3D en 2D archery: hierbij wordt een jachtparcours gesimuleerd waarop ofwel  

                                               namaakdieren in 3D staan opgesteld ofwel afbeeldingen in 2D 

 4.Liggende en staande wip: hierbij is pinten drinken even belangrijk als boogschieten 

 5.TRAP schieten: te vergelijken met kleiduifschieten maar dan met pijl en boog 

 Tenslotte liet Pierre ons kennis maken met de verschillende boogtypes waarvan het 

pronkstuk uitgerust is met verstelbare richtsystemen. De prijs van een boog varieert tussen 

50 en 2000 euro. 

 Na deze voor ons zeer boeiende uitleg mochten wij ons uitgebreid bekwamen in drie 

takken: kruisboogschieten, TRAP-schieten en gewoon op doel schieten, de pijlen vlogen in 

alle richtingen... 

 Toppunt van de namiddag was een schietcompetitie in deze drie disciplines en die 

werd warempel gedomineerd door dames. Als eerste eindigde weliswaar Eddy Massé met 

79 punten, de eerste eredame was zijn echtgenote Sidi met 76 punten ( hadden die stiekem 

getraind ? ) en Lutgarde, echtgenote Vandevijver, nam met een score van 72 de derde 

podiumplaats in. Dikke proficiat aan onze laureaten! 



 Tussen de bogen door zagen wij een diep ongelukkig speenvarken rondjes draaien 

rond een spies, opgewarmd door een smeulend vuur. De “finishing touch “van de 

namiddag was inderdaad het verslinden van een heerlijk gebakken speenvarken omlijst 

met alle mogelijke attributen zoals groenten, vis, aangepaste wijnen….          en afgerond  

met een dame blanche en koffie. 

 Bedankt Willy voor deze fijne en ontspannende namiddag. Als we nu al mochten 

inschrijven voor volgend jaar zouden verschillenden van ons al direct intekenen! 

Lambert Swennen, secretaris. 

 

  

 
Vooraleer ik aan dit verslag begin wens ik toch uit naam van het 

bestuur en de deelnemende leden Jean en zijn vrouwtje Ans te 

bedanken voor deze zeer geslaagde uitstap. Het doet ons deugd als 

leden nog zulke initiatieven nemen uit sympathie en interesse voor de 

vereniging. 

Op 9 september worden wij, 23 leden, opgewacht ter hoogte van het Indië-monument te 

Roermond door enkele oud-strijders/gidsen. Het monument ligt in een prachtig park.  

Never start a visit without coffee and cake en zo gebeurde. De spreker van dienst na de koffie is een 

aalmoezenier die indertijd alom aanwezig was in Indonesië. 

Hij start zijn verhaal met een geschiedkundig overzicht: Indonesië is een land dat anno 1600 wel 

13.000 eilanden telde met koninkrijken en sultanaten.Net zoals België zocht Nederland economische 

en financiële expansie en het lukte in zijn opzet door de talrijke stamhoofden tegen elkaar uit te 

spelen. Het land was potentieel producent van rubber, specerijen, olie, tin, katoen, thee...waar 

Nederland handig gebruik van maakte maar als compensatie zorgde het moederland wel voor 

infrastructuur, spoorwegen, onderwijs, gemeenten, politie enz.. 

Ingenieur Soekarno startte het eerst verzet tegen de kolonisten in 1927 maar wordt meermaals 

gevangen gezet. Na de terreurbezetting door de Japanners tijdens de tweede wereldoorlog wordt op 

17 augustus 1945 de Republiek Indonesië gesticht na een bloedige oorlog die Nederland 6200 doden 

kostte,…… vandaar het Indië-monument. Merkwaardig is wel dat zelfs nu nog veteranen sterven 

die vragen dat hun as wordt uitgestrooid op de strooiweide vlakbij hun strijdmakkers van weleer. 

 
 

 

Onze aalmoezenier/ gids bij het 

monument en de buste van  

Generaal Spoor 



Wij hadden het voorrecht  dat het voorbije weekend er juist de nationale herdenkingsplechtigheid 

gevierd was. Vandaar dat het monument opgesmukt was met een enorme bloemenpracht. 

Volgens onze gids hadden 25000 mensen deelgenomen aan deze huldiging. 

Een beetje verder in het park, maar toch steeds in dezelfde symboliek en architectonische structuur 

bevindt zich ook het monument van alle gesneuvelde Nederlandse militaire in het buitenland. 

Slechts één woord: PRACHTIG  

  

   

Gezien ons programma moesten we ons haasten met het middagmaal. Zelf vind ik het altijd gezellig 

als we bij een activiteit aan tafel  gaan  om te middagmalen. Ook nu werd er weer voor een 

smakelijke en gevarieerde maaltijd gezorgd met een goede wijnkeuze. 

 

Een vrouwelijke gids leidde ons tenslotte rond in de Sint Kristoffelkathedraal. Het beeld van deze 

heilige staat gehuld in bladgoud op de torenspits. Zijn linkerarm is gehavend omdat kort na zijn 

installatie de bliksem insloeg. In de kathedraal zelf gaven  prachtige glasramen, zilveren 

ornamenten en houten sculpturen ons een overzicht van de rijkdommen, door de eeuwen heen, van 

deze stad , die van 1830 tot 1839 deel uitmaakte van Koninkrijk België! 

Ter afronding van ons bezoek leidde Jean ons naar café " De verleiding"  die op zijn wekelijkse 

sluitingsdag toch voor ons de deuren opendeed. Gezien het warme weer deed het Belgisch bier op 

Nederlandse bodem echt deugd. 

Een van de spreuken op de muur: “Wie niet kan liegen, …. kan niet vertellen.”  Tiens, tiens. 

Bedankt Jean Janssen voor de fijne dag die je ons bezorgd hebt! 

       Lambert Swennen, secretaris. 

       Thielens Michel 

De namiddag werd ingezet met een bezoek 

aan de oude Kazimirkazerne te midden van 

het bruisend stadsleven. Heden ten dagen is 

dit een outletvillage waar veel van onze 

dames graag langer hadden willen vertoeven. 

Om 1500 uur trokken we naar het 

monumentale stadhuis waar een "audiëntie" 

met de burgervader gepland was maar die 

stuurde zijn kat omdat het  bezig zijnde 

college van wethouders langer duurde dan 

voorzien. Daarom gaf de kabinetchef ons de 

nodige uitleg. 



 

 

   
 

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. 

 

Boek gelezen voor U door Yvan Lambrechts 

     Voorzitter Stichting Geheim Leger.  

Stichting Geheim Leger                                           Fondation Armée Secrète. 

                                        Letterkundige prijs 2012 

Terechtgesteld 

Duitse executies in Oost- en West Vlaanderen 1941-1944  T. De Craene 

Nadat Tim De Craene   ons in 2009 zijn masterscriptie “Semper fidelis . de geschiedenis van 

de executieoorden van Rieme en Oostakker “ had voorgelegd ter beoordeling ,biedt hij  ons 

een nieuw boek aan met als titel: 

                    “Terechtgesteld.” Duitse executies in Oost- en West- Vlaanderen. 

Ook met dit boek benadert en onderzoekt hij het lot van verzetslieden die werden 

geëxecuteerd na uitspraak van het vonnis door de Duitse Oberfeldkommandant ,die ook 

Gerichtsherr was  in Gent.  

Voor minstens 96 personen betekende dit een executie in Loppem, Rieme of Oostakker. 

De kracht van dit boek ligt in de confrontatie die de lezer aangaat met de ter dood 

veroordeelden. Ze staan met foto gedrukt en betrekken de lezer zo nauwer met het lot dat 

de verzetslieden te beurt viel. 

De auteur beschrijft de activiteiten in het verzet van deze personen die aanleiding waren tot 

executie. Meestal ging het om sabotagedaden, zoals spoorwegsabotage, doorknippen van 

elektriciteitskabels, vernietiging van stoorzenders, brandstichting, aanslagen op leden van 

de gestapo. 

Deze daden waren de kerntaken van het verzet. 

De lezer verneemt ook dat niet zelden verklikking aan de basis van de terechtstelling ligt. 

De sporen van executies in Rieme en Oostakker werden door de bezetters zoveel mogelijk 

gewist. Onderzoek leidde tot de ontdekking dat  dode lichamen  ver van de 

executieplaatsen, naar het geheim kerkhof van Hechtel in Limburg werden afgevoerd. 

Roerend wordt het wanneer men de laatste woorden aan de familie door de veroordeelde 

leest. De auteur beschrijft  ook de gesteldheid , de psychologische druk , die op de leden 

van een executiepeleton rust. 

Verder in het boek beschrijft de auteur de executieoorden  en de plechtigheden die er 

plaatsvinden ter nagedachtenis van de geëxecuteerden. 

Voor U en door U 



Rieme is sinds 1998 opgegeven .Men spreekt nu van het geïntegreerde Executieoord 

Oostakker-Rieme. Het is een oord van bezinning. 

“Terechtgesteld “is een boek dat gebaseerd  is op een doorgedreven onderzoek. 

De auteur consulteerde de archieven van het herdenkingscomité van de executieoorden van 

Rieme en Oostakker. Het stadsarchief van  de stad Gent diende eveneens als steun voor dit 

werk alsmede de autopsieverslagen van de vakgroep gerechtelijke geneeskunde  van de 

universiteit van Gent. 

De auteur verrichtte ook opzoekingen in het Soma, Documentatiecentrum Oorlog en 

Hedendaagse maatschappij.  

Werden verder geraadpleegd: het Belgisch staatsblad, persartikels, andere auteurs. 

Men kan spreken van een historisch uiterst betrouwbaar boek. 

Het verdient een grondige lectuur. In een verzorgde taal worden de gebeurtenissen 

voorgesteld. Het woordgebruik richt zich op het essentiële. 

De lezer wordt benaderd met foto’s en afdrukken van documenten. Hierdoor kan hij 

meeleven op het ritme van de gebeurtenissen. 

Werken zoals dat van Tim De Craene dragen ertoe bij meer interesse voor het verleden  op 

te brengen.Het is een boek dat de plicht van de herinnering ondersteunt.    

Het is conform aan de  doelstellingen van onze Stichting Geheim Leger 1940-1945. 

 

 Het comité "Burgerlijke Militaire Samenwerking" Sint-Truiden, nodigt u en uw familie uit op de 

 

7 de Militaire Academie  

Academiezaal Sint-Truiden   -   donderdag 23 oktober 2014 om 20.00 uur 

Bij de Eerste Wereld Oorlog wordt onmiddellijk gedacht aan het slagveld aan de Yzer en op 

Limburgse bodem aan de Slag der Zilveren Helmen in Halen, maar ook elders, zo ook in Sint-

Truiden speelde zich heel wat af. 

 Om hieraan meer bekendheid te geven koos het Comité Burgerlijke Militaire Samenwerking Sint-

Truiden als onderwerp voor zijn 7de Militaire Academie: 

“ De Eerste Wereld Oorlog en Sint-Truiden  

Inleidende lezing door Frank Decat, historicus,  gevolgd door een panelgesprek  

De toegang is gratis. 

Uit praktische overweging vragen wij u om op voorhand in te schrijven, dit ten laatste voor 20 

oktober bij: "UiTbalie" van het cultuurcentrum De Bogaard: uitbalie@sint-truiden.be  

of telefonisch  011-70 17 00 

Wij hopen alvast u en uw familie te mogen ontmoeten op deze 7de Militaire Academie 

Vriendelijke groet, 

 
 

 

 
Benny Croes 

Kolonel v/h vliegwezen b.d. 

Voorzitter 



Het dialect is de kortste taal in ons land en dus de meest    

efficiënte! 

In het Nederlands                              In het dialect 

Dit behoort tot de mogelijkheden.          Da kan. 

Hieromtrent kunnen wij u                         Ge wet noeit nie. 

geen enkele zekerheid bieden.               

Zou u dat eens willen herhalen?               Watte ? 

Zulks ben ik niet van plan.                          Denket nie. 

Ligt dat in de lijn der verwachtingen?      Zou da? 

Dit wordt door mij als bijzonder      Das sunde. 

spijtig ervaren.                                           

Hetgeen u mij vertelt,                                 Wa zeigde na? 

verbaast mij ten zeerste.                         

Deze informatie is geheel                           Das nief. 

nieuw voor mij.                                          

Ligt dat binnen het kader                           Meugde da wel? 

van uw bevoegdheden?                           

Ik heb hierover een enigszins                   Da nie ! 

afwijkende mening.        

                           

Met dialect als voertaal kun je 80% 

bezuinigen op de tijd van de werkbesprekingen. 
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