
                               Woordje van de voorzitter 
Onze zomer 2017 doet zijn naam alle eer aan. ’t Werd tot nu toe, en alles 

wijst erop dat wat nog komt niet zal onderdoen voor wat we al kregen, 

een warme (soms te warme) en droge ( mogelijk te droge) editie. Voor mij 

mogen de weergoden ons dit elk jaar serveren. 

En KVOO Limburg deed het ook weer op zijn zomers. Onze 21 juni 

klassieker, de Braai, zorgde eens te meer voor de gekende fijne stemming 

en het intussen ook al traditioneel gesmul in het prachtige kader van 

Hoeve Dewaleff te Millen (Tongeren). 

Als jullie dit woordje lezen staan een aantal (gelukkigen) onder ons in de 

startblokken voor ons jaarlijks meerdaags avontuur; dit jaar is Fintel op de 

Lunenburgerheide aan de beurt. Nostalgie voor sommigen, een eerste 

kennismaking voor anderen, maar leute, plezier en ook een behoorlijk 

stukje cultuur verzekerd. 

In september krijgen we een inkijk in de steenbakkerswereld en brengen 

we een bezoek aan de Brug van Vroenhoven. Voor dit evenement 

krijgt/vreest onze onvolprezen reisleider Willy, onverwachts concurrentie 

uit de hoek van Mars en Mercurius dat dezelfde brug ook aandoet. Maar 

beste vrienden en vriendinnen, volgens mij is er geen reden tot 

ongerustheid, want behalve het bezoek aan de brug in Vroenhoven, dat in 

beide programma’s voorkomt, is er geen vergelijk mogelijk noch 

betreffende het aangebodene, noch betreffende het prijskaartje.  

Tot slot wil ik, als nationaal voorzitter van KVOO/SROR België, jullie de 

Nationale KVOO/SROR dag, georganiseerd door de Kring Namen op 15 

oktober 2017 in Namen, warm aanbevelen. Bij de presentatie over Namen 

wordt simultaan vertaling in ’t Nederlands voorzien en de Kring Limburg 

legt samen de Kring Luik een bus transport in. Heeft u niet gereageerd op 

de vraag tot voorinschrijving? Geen nood, inschrijven en vooral 

deelnemen kan nog altijd. Meer hierover en over onze andere komende 

activiteiten vinden jullie verder in dit Nieuws Bulletin.  

Veel lees plezier! 

Groetjes en tot weldra in Fintel, Vroenhoven, Namen of elders,   

         Benny Croes 

 

 

              Tot weldra,                      

    Benny Croes 
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1.Aanwezigheden:Michel Thielens en Geert Stevens zijn verontschuldigd 

2.Het verslag van de vorige vergadering van 06 maart wordt goedgekeurd 

3.Inkomende post per briefwisseling: nihil 

4.Kasverloop voorbije periode: de in- en uitbewegingen, nog te innen bedragen en geplande 

uitgaven beletten ons een exact kasbeeld te geven maar niet getreurd: onze kastoestand is  

zeer gezond. 

5.Ziekenboeg:  ex-voorzitter Kol b.d. De Groote, nu in een rusthuis, verloor zijn echtgenote 

Jenny en Kol SBH b.d. Deckers Nicolas overleed. De gezondheidstoestand van Jules Neven 

gaat achteruit. 

6.Evaluatie voorbije activiteiten: 

 a.16 maart, AWACS Geilenkirchen: 36 deelnemers, inclusief maaltijd op Aero Kiewit,                        

   prima uitstap 

 b.20 april, spionage WO I te Hamont-Achel: 23 deelnemers, prima inclusief maaltijd 

 c.19 mei, bezoek politiezone Genk, lunch in de "Elysée" en voordracht door      

   traumapsycholoog Maj E. De Soir, 34 deelnemers: over gans de lijn een  

                        verrrijkende dag 

 d.21 juni: bezoek aan Vlaams en nationaal parlement te Brussel, 24 deelnemers:  

                        uitstekende gidsen. Enkele deelnemers werden nog geïnterviewd door de RTL       

               ivm de bomaanslag in Brussel Centraal, de dag voordien. 

7. Toekomende activiteiten 

      a.21 juli: "braai" te Millen: alles loopt.  

 b.13-18 Augustus: vakantie in Finteln. Willy bekijkt of er bij de terugkeer problemen         

                zijn met geblokkeerde wegen, dit ivm "Pukkelpop" 

 c. 21 september: bezoek aan baksteenfabriek Vanderzanden in Kleine Spouwen en aan  

                het museum bij de brug van Vroenhoven. We moeten nog zien of er een  

                parkingprobleem is aan de brug. 

 d.15 oktober: nationale dag te Namen: er is slechts een beperkte reactie op de vraag tot  

                voorinschrijving wat niet belet dat er nog altijd kan ingeschreven worden. We huren  

                een bus voor de verplaatsing en pikken in Luik deelnemers van die kring op.  

                De voorzitter coördineert met kring Luik. 

8. Nieuws van KVOO-nationaal:  

            de belangrijkste thema's momenteel zijn ledenwerving, het lidgeld en hernieuwde  

            contacten met de afgescheurde kringen van Antwerpen en Oost-Vlaanderen. 

9. Redactioneel nieuws: Michel mailde ons een lijst van to do's ivm de nieuwsbrief van  

            juli/augustus. De deadline is 15 juli. 

10.Varia: 

 a.volgende acties worden ondernomen bij een overlijden 

   -effectief lid of partner: de secretaris ( Srt ) verwittigt alle leden, brengt KVOO- 

                nationaal op de hoogte, verstuurt een postogram naar de familie, bezorgt  een kroon  

                via de regionaal verantwoordelijke. Bestuursleden die naar de begrafenis gaan  

                melden zich bij de secretaris die er zich van vergewist of er een delegatie van  

                KVOO-aanwezig is.  

Verslag Bestuursvergadering  Maandag 26 juni  2017 



 

   -ex-lid of partner ex-lid: de Srt brengt iedereen op de hoogte. Indien ex-voorzitter,  

               ex-provinciecommandant, ex-bestuurslid nationaal of jarenlang trouw lidmaatschap  

               is KVOO-nationaal ook Info-bestemmeling. De Srt stuurt een postogram. 

   -aan alle leden wordt gevraagd de Srt te verwittigen zodra zij op de hoogte zijn van  

               een overlijden zodat de gepaste reactie op tijd kan aanvatten. 

 b. in oktober wordt er buiten de nationale dag geen andere activiteit georganiseerd 

 c. Michel vraagt per mail of buitenstaanders ook kunnen deelnemen aan activiteiten. 

                Dit kan bij autobusuitstappen mits supplement van 5,00 euro. Indien de  

                verplaatsingen met persoonlijke voertuigen gebeuren kan dit ook maar er wordt  

                voorrang gegeven aan leden.  

                Indien er na het verstrijken van de deadline nog plaatsen beschikbaar zijn kunnen     

                niet-leden ook mee. De verhouding leden/niet-leden moet wel gerespecteerd     

                worden.  Zie ook nieuwsbrief van maart/april 2017. 

 d. van Srt: onze kring telt dit jaar 150 leden waarvan 30 weduwen. Er zijn nog 23     

                leden die niet over internet/e-mailverkeer  beschikken 

 e.de korpsmaaltijd gaat dit jaar door in Villa Astrid te Leopoldsburg op 01 december. 

11.Volgende vergadering op maandag 04 september 

 

       Lambert Swennen, secretaris 

 

 

  



Onze secretaris werd op 18 juni op de hoogte gebracht van het overlijden van een van onze trouwe 

leden op 7 mei . Spijtig. Er was wel een misverstand aan vooraf gegaan, maar toch….. 

Lambert heeft nog zoveel mogelijk gedaan om onze KVOO medeleven te betuigen maar wonderen 

kan hij , nog niet, doen. Namens KVOO Limburg werden aan de familie onze gevoelens van 

medeleven betuigd.    

                                  

Enkele dagen later ontvingen we van Willy Verghote volgende mededeling: 

Aan Allen, 

Door louter toeval vernam ik het overlijden van Jenny,   echtg. Kol bd Roger de Groote (Gewezen Comd Mil 

Prov Limburg) 

Roger was jaren lang de zeer geëngageerde voorzitter van de Kring Limburg 

Hij is momenteel 94 j en woont in het WZC te Diest ;  

De familie had een zeer beperkte verspreiding gedaan van het overlijdensbericht ivm Jenny  

Adres Roger De Groote : WZC Ezeldijk--p/a Roger De Groote--Bogaardenstraat 13--kamer 025-- 3290 Diest 

Grtn 

Willy  

                                                                       

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



 

 

                                            Donderdag 21 september 2017  

                                                           Kleine Spouwen en Vroenhoven 

1. Steenbakkerijen Vandersanden  Group 

 

 

 

    

 

                                 Het  grootste  gevelsteen producerende familiebedrijf van Europa 

                                 Locatie : Riemsterweg, 3740, Kleine Spouwen ( Bilzen) 

Programma 
09.45 u- 10.00 u Onthaal met koffie en koek 

10.00 u -11.00 u Presentatie van het bedrijf 

11.00 u -12.15 u Rondleiding in de productiehallen 

2. Middagpauze 

  12.15-14.20 u .We begeven ons naar de brasserie “ Smokkelhoeve “ voor de lunch 

                                    Locatie :  Lafelterweg,1, 3770 , Vroenhoven ( Riemst). 

            Menu :  Bloemkolensoepje—Noorse garnalencocktail-- Steak met Stroganoffsaus (A)  

                          of Afrikaanse tongfilet met witte wijnsaus  (B) –Dame blanche 

              Alle hoofdgerechten worden geserveerd met warme groenten, sla, kroketjes 

3.  Museum De Brug van Vroenhoven (*) 

               Locatie: Maastrichtersteenweg, 212, Vroenhoven 

  14.30–16.00 u Rondleiding  

Het museum is een belevingscentrum over WO II en de binnenvaart. Dhr Eric Rombouts, Lt 

Kol Res, is een expert in oorlogsgeschiedenis WO II en zal ons gidsen 

(*) Meer Info over het museum en afbeeldingen op internet 

4.  Inschrijvingen voor deelname 
Door betaling van 29 Euro pp op Rek nr KVOO : BE33 9611 9514 0046. Uiterlijk 14 Sep 

2017. 

Met vermelding :  Uitstap 21/09 -- menu A of B  !!  Dranken blijven Excl. 

                                                                                  

                                                                                                        ( Projectbeheer: Willy Verghote )   

 

 

Uitnodigingen 



 

NATIONALE DAG KVOO 2017 

 
OP zondag 15 oktober 2017 organiseert de Kring NAMEN de nationale dag van KVOO  

in Namen 

 

Programma van de dag in Namen: 

09.00 – 09.30 : Aankomst van de deelnemers aan de citadel  

09.45 – 10.00 : Bloemenhulde aan het dodenmonument van de citadel 

10.30 – 11.00: Ontvangst door de Cercle de Wallonie:  

                           Koffie – croissant 

11.30 – 12.30 : Conferentie over Namur door Professor Axel Tixhon 

12.30 – 16.00 : Aperitief en galadiner 

16.00 – 16.30 : koffie en versnaperingen 

16.30 einde van de activiteit 

 

Transport 

KVOO Limburg legt samen met KVOO Luik een bus in voor de verplaatsing heen en terug 

naar Namen.  

Vertrek: Vliegveld Kiewit omstreeks 07:00 (Het juiste uur volgt later) 

              08:00 RV deelnemers KVOO Luik (Parking MAKRO – Alleur) 

Terugkeer aan het Vliegveld Kiewit omstreeks 18:30 

 

Deelname in de kosten:  

Ontvangst, academische zitting, receptie en galadiner: €65 per persoon te storten op  

Rek BE 33 9611 9514 0046 van KVOO Limburg uiterlijk op 05 september 2017 met als 

mededeling: naam, voornaam, Nationale Dag 2017 en het aantal personen. 

Onze schatbewaarder zorgt voor de gezamenlijke betaling van de deelnemers van KVOO 

Limburg  

Er worden geen kosten aangerekend voor het transport! 

 

 

Aandacht voor ons Korpsbanket 2017. 

Vergeet niet de datum van 01 december 2017 in het rood aan te stippen 

in Uw agenda. Zoals steeds komen we samen in Villa Astrid te 

Leopoldsburg om samen het Korpsbanket van onze vereniging te vieren.  

In de volgende nieuwsbrief worden U alle gegevens medegedeeld.  

Zoals steeds hoopt het bestuur van KVOO LIMBURG op een talrijke 

aanwezigheid. 



 

 



    

 

 

 

                             

                           

Bezoek politiezone MidLim en conferentie Maj  Eric De SOIR 

Uitstap KVOO  dd 19 mei 2017 

Alhoewel alle deelnemers prompt arriveren op het gestelde uur bleef het een heksenboel 

om een parkeerplaatsje te vinden ; een  congres in de Limburghal heeft alle parkeerruimten 

reeds van ‘s morgensvroeg volgestouwd…  Om deze reden kan ons bezoekprogramma bij 

de politie pas aanvatten met een half uur vertraging. 

Wij genieten van de stijlvolle ontvangst in , wat Willy noemde,  “ deze Genkse 

politietempel “. Vervolgens gaat Willy  verder met de inleidende toelichting over de 

historische aanloop naar de politiehervorming tot 2002.  Daarbij aansluitend verstrekt de 

zonechef , Hoofdcommissaris Frank Mulleners, verdere duiding over de  actuele stand 

van zaken in zijn politiezone die nu weeral aan een  fusie toe is en vandaag ruim een 

derde beslaat van het provinciaal territorium. 

                              

De hertekende politiezone, Carma genoemd, omvat nu negen gemeenten en zorgt voor 

een geïntegreerde aanpak van heel wat veiligheidsaspecten en uitbreiding van  expertise. 

De veiligheidsdiensten zijn nu beland in een nieuw tijdperk en de schaalvergroting ( een 

beetje rijkwacht !! ) moet daarbij helpen. 

Een korte rondgang in het gebouw met de ruime open-landschapburelen en een tsunami 

van PC’s , overtuigt ons van het ultra moderne concept van  leefruimte voor het personeel . 

Een  gedroomde werkplek voor elke  ambtenaar!! 

De zonechef gidst ons nadien naar de garage om zijn indrukwekkend wagenpark voor te 

stellen waarbij hij ons  uitlegt hoe het beheer  en de aankoopprocedures ervan gebeuren. 

Een indrukwekkend arsenaal van rollend materiaal, waarvan een  4-tal quads de aandacht 

trekken. Een toekomstbeeld van de gemotoriseerde politie in het straatbeeld...om aan te 

wennen. 

 



 

  

Tenslotte maken we kennis met de drone : een technologische innovatie in opmars bij de  

politie  die het gebruik ervan als pilootproject van de FOD BinZ kreeg toegewezen.  

 IP  Kris  Swennen, ( jawel , de  zoon van...) piloteert dat UFO-achtig  ding een 100-tal m 

hoog in het luchtruim . De performante camera  

laat ons, op een scherm van het grondstation,  

een verbluffend mooi beeld  zien van de  city en 

omgeving in haarscherpe kleurenmodus .  

Toepassingen voor het politiële werk zijn  dus 

luchtobservaties waarbij de drone voortaan als  

budgetvriendelijk alternatief kan ingezet worden  

 i p v  peperdure helicopters.  

 

De voormidddag afgerond zijnde houden we  pauze in zaal Elysée waar we ons laten 

verwennen door de lunch van het huis, zoals steeds verzorgd en lekker . We keren daar nog 

zeker terug !! 

             

De namiddagzitting wordt door Willy ingeleid . Hij typeert de spreker , Eric de Soir als 

Belgisch nr 1 in zijn vakgebied: expert in crisispsychologie en opvang van slachtoffers 

getroffen door terreur of andere collectieve noodsituaties. Gesproten uit de KMS ( 124 AW) 

is hij nog steeds in actieve dienst en fungeert als brandweer-psycholoog en hulpverlener 

voor de zone Noord-Limburg.  

Het bezoek verloopt verder met een  spectaculaire Demo 

van de hondenbrigade door Hoofdinspecteur  Geert 

Meyvisch. Zijn  twee viervoetende medewerkers Djaka  

en Aron  demonstreren alle aspecten van het 

“hondenwerk” in uitvoering van de  ontvangen 

commando’s . Voorbeeldig gedisciplineerd  en op bevel 

prompt een aanval  kunnen afbreken  hoort bij het 

vereiste  karakterprofiel van een geschikte politiehond. 

Proficiat Djaka en Aron !! 

 



 

              

In  zijn zeer gedocumenteerde presentatie met beklijvend beeldmateriaal overloopt  

Maj de Soir de traumatische ervaringen die slachtoffers en hulpverleners meedragen na 

terreuraanslagen,  her en der in de wereld . Eric de Soir, als psycholoog, verdiept zich ook  

in begrippen zoals   “gevaarsituaties” en  “risico”.  

Hoe gedraagt de overheid zich nadien tot de slachtoffers en redders ?? Helaas, een soms 

pijnlijk en kafkaiaans verhaal !! 

Wij zitten er muisstil bij en worden geraakt door de kracht en vastberadenheid die de 

spreker uitstraalt. Hij schuwt geen waarheden , gaat recht op zijn doel af en benoemt de 

dingen vanuit zijn psychologische logica .  Kortom, een lezing die een onvergetelijke indruk 

heeft nagelaten. 

 

Tot slot bedankt voorzitter Benny  

     Maj Eric de Soir en overhandigt hem  

           onze Limburg- wimpel !! 

 

 

Weer zo een topdag van KVOO Limburg die, zoals als gebruikelijk, wordt afgesloten met 

gebubbelde vochten.            

       ( Onze correspondent ter plaatse ) 

                                          

 



                 

           

Bezoek Parlement d.d.  21/06/2017 
 

 
 

Brussel, 20 juni  ‘s avonds. 

Er ontploft wat in het centraal station ;  paniek en chaos want de terreur is terug van 
weggeweest. Gelukkig was er de aanwezige militair die doet wat hij moet doen: 

vakkundig opruimen. Daarvoor is hij  opgeleid en gebrieft. Een dikke proficiat voor 
onze Ardeense Jagers ; de week kan al niet meer stuk. 

 
Maar Willy, organisator van de uitstap,  verneemt dat allemaal slechts  veel later t.t.z.  

‘s morgens rond vier uur op 21 juni . Onnodig zijn emoties te beschrijven (het harakiri 
nabij ) toen het nieuws de sluiting meldde van  het Centraal Station, cruciale locatie 

voor de operatie “Brussel” Dan maar snel een alternatief plan B uitgewerkt.  
 

Rond 08.20 u komt de heuglijke mare : het Centraal Station is terug open .  
De Mov naar Brussel kan dus planmatig doorgaan en we arriveren  met zijn allen op 
tijd aan de bezoekersingang van het Federaal Parlement. 

 
Een corpulent sympathieke gids maakt er zijn opwachting en loodst ons doorheen het 

screening systeem. Het bezoek begint vanaf de imposante inkomhall ( peristilium) in 
neoclassicistische stijl. De gids wijst naar de gigantische Dorische zuilen ,  symbolen 

van de democratie die ont- stond in het antieke Griekenland. 

     
De eerste steen van het gebouw (het Paleis der Natie) werd al in 1779 gelegd. Het 

diende aanvankelijk als vestigingsplaats van de Raad van Brabant, het hoogste 
bestuursorgaan van het hertogdom Brabant. Onder de Franse overheersing waren er de 

rechtbanken gevestigd en in de Nederlandse periode diende het gebouw als plaats voor 
de Staten-Generaal.  Bij de Belgische Revolutie vestigde het Voorlopig Bewind en het 

Nationaal Congres zich in het huidig parlement en vanaf 1831 zetelden er de Kamer 
van Volksvertegenwoordigers  en de Senaat. 

De groene eretrap , die leidt naar zalen en werkruimten, is ons zeer bekend uit de 
media want daar wordt traditioneel de groepsfoto genomen van een  nieuwe 
aantredende regering. Met onze Limburgse KVOO doen wij vanzelfsprekend iets 

gelijkaardigs ( zie foto).  



                       
 

Wij doorlopen de galerijen met de marmeren en bronzen borstbeelden van gewezen 
kamervoor- zitters en eerste ministers , “ vereeuwigd “  door bekende kunstenaars. We 

nemen een kijkje in de leeszaal  ( Linda De Win was even afwezig) en commissiezalen  
waarbij onze gids telkens uitgebreide duiding verschaft over werking en procedures. 

Tenslotte , de moment suprême van het bezoek : de plenaire vergaderzaal waar we ons 
nestelen op de zitplaatsen van  kamerleden en senatoren. Daarbij voelt Willy zich echt 

comfortabel  op de plaats van de eerste  minister. Vanitas vanitatum et omnia vanitas!! 

      
Vooral de senaat overweldigt ons door de glitter en praal van honderden kilo’s 
bladgoud en de aanblik van een unieke architectuur. Maar helaas… veel vergane 

glorie !! Want in de politieke besluitvorming stelt deze ooit zo prestigieuze assemblee  
niets meer voor ten gevolge van de zesde staatshervorming. Er zijn geen rechtstreeks 

verkozen senatoren meer noch senatoren van rechtswege. (koningshuis) 
Na de  rondgang doen we ons tegoed aan een rijkelijk gevuld Bourgondisch buffet, 

opgediend in het parlementsrestaurant “ De Moniteur “ .  
 

  
 
 

 
 

We worden er opgewacht door kamerlid 

Karolien Grosemans, voorzitter van de 

permanente commissie Defensie. Eén en al 

jovialiteit, verschaft zij ons een overzicht van 

de werkzaamheden in haar commissie . Wij 

onthouden door haar statements, dat Mevrouw 
Grosemans rotsvast gelooft in de noodzaak van 

een daadkrachtige defensie. 



 

Na de fel gesmaakte lunch begeven we ons naar het Vlaams Parlement . We worden 
onthaald door de gids van dienst in de lokettenzaal van het vroeger postchequegebouw 

dat aansluit met de nieuwbouw van het parlement. Modern van materialen en vooral 
futuristisch van concept hebben de architecten daar iets verwezenlijkt dat bewondering 

afdwingt. Een veelheid beeldende kunst van  bekende Vlaamse meesters, die de zalen 
en galerijen verfraaien, moet tevens getuigen van Vlaanderens culturele uitstraling. 

Zeer gedetailleerd verschaft onze gids de nodige uitleg bij al deze kunstwerken.  
 

  
 

Na rondgang in enkele commissiezalen eindigt ons bezoek met de kers op de taart: het 
live bijwonen vanop de publiekstribune van de wekelijkse plenaire vergadering !! De 

sprekers vooraan houden het beschaafd maar enigszins saai onder het waakzaam oog 
van voorzitter Jan Peumans . We bemerken ook de ministers Crevits en Bourgeois, 

beiden aandachtig luisterend, op de regeringsbank. 
 

     
 
Het bezoek sluit af met een welgekomen verfrissing in de cafetaria, ons  aangeboden  

“ door het Huis “. Vervolgens wandelen we rustig terug naar het Centraal Station voor 
de trein naar Limburg. 
Wat een fijne dag !!! 

  
                                                                                   ( Onze correspondent ter plaatse) 

                                                                                                                                 

          

    

 



 

 

   
 

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. 

  
Comité National Belge                                 Belgisch Nationaal  
     du Souvenir a.s.b.l.                                Herdenkingscomité v.z.w.               
               Sous le Haut Patronage                                             Onder de Hoge Bescherming  

                    de Sa Majesté le Roi                                              van Zijne Majesteit de Koning 

A.s.b.l.- V.z.w. 870 005 074 –Moniteur Belge 26.11.2004 Belgisch Staatsblad. 

Erkend door het Ministerie van Defensie (nr.363) en de FOD Binnenlandse Zaken (nr.145).  

Maatschapp.zetel: Karmelietenstr.24/7 rue des Petits Carmes, 1000 Brussel- Bruxelles. 

Secrétaria(a)t: Tentoonstellingslaan 50, B-2020 Antwerpen.  

E-mail: souvenir.herdenking@gmail.com 

DANK voor de INLASSING in het NIEUWSBLAD van uw VERENIGING. 

Het thema van de volgende «Belgian Memorial Day 2017» is: 

«De VROUWEN in de GROTE OORLOG 14-18» 

als eerbetoon aan de opofferingen en de lijdensweg van de burgers; de angst van de 

moeders en familieleden voor mogelijk slecht nieuws, het verdriet van de weduwen en 

kinderen, de actieve deelname van vrijwilligsters aan militaire operaties of aan het Verzet en 

aan de bijdrage van vrouwen aan de continuiteit van onze samenleving door de soldaten te 

vervangen in fabrieken of in organisaties gelijk hospitalen. 

Dit thema zal, waarschijnlijk voor de allereerste keer, op vrijdag 22 september 2017 van 

14.00 tot 16.00 u. herdacht worden voor het graf van de Onbekende Soldaat aan het 

Congresplein in Brussel. 

1.172 namen van burgerlijke en militaire slachtoffers ,op Belgische bodem gesneuveld 

tijdens het jaar 1917, worden voorgelezen door dames die een afspiegeling van de 

Belgische samenleving vertegenwoordigen, onder meer 

een verpleegster, een diplomate, een secretaresse, een vrouwelijke militair, 

een ambtenares, een alleenstaande moeder, een dakloze, een geestelijke, 

een onderwijzeres, een verkoopster en buitenlandse dames in België. 

De buitengewone inzet, de angsten en het lijden van de vrouwen 

           tijdens de Grote Oorlog 14-18 niet naleven zou ondenkbaar en  

                             bijzonder onrechtvaardig zijn... 

U wordt uitgenodigd uw dankbaarheid te komen getuigen. 

                                 Inlichtingen per e-mail: souvenir.herdenking@gmail.com 

 

Voor U en door U 

mailto:souvenir.herdenking@gmail.com


Hallo Michel, 

een Info die ik onze leden zeker niet wil onthouden nu het vakantie is..... 
Groetjes, 

  Benny 

Onderwerp: Nieuwe manier om uw auto te stelen, zeer makkelijk. (geen mopje - wel 

een waarschuwing)  
 

 WAARSCHUWING – VOORKOM EEN AUTODIEFSTAL 

 Nieuwe manier om een auto te stelen, zeer makkelijk. 

 Nieuwe met hode om je aut o t e st elen : al in gebruik in Frankrijk en Duit sland. 

Men kleeft  een groot  blad papier ( st uk krant  ) op de acht erruit  van je aut o.  

Dit  is de nieuwe met hode voor aut odiefstal (dit  is geen grap!) 

Je begeeft  je naar de parking waar je aut o geparkeerd st aat.  
Je opent  de deuren, st apt in en je st art  de mot or en schakelt  de aut o in acht eruit .  

Plot s merk je, als je in je acht eruitkijkspiegel kijkt ,  dat  midden op de acht erruit  een 

groot  papier kleeft . 

Je st apt uit  om het papier dat je zicht wat belemmert te verwijderen, en dan 

gebeurt  het  ! 

 Wanneer je aan de acht erkant van de aut o bezig bent  om het  papier t e 
verwijderen, duikt uit  het niets een aut odief op. 

Hij st apt in en rijdt weg ...   Jij blijft alleen acht er, zonder iet s. 

En weet  je wat nog erger is ?  

Je port emonnee of t as is nog st eeds in de aut o. 

Dus  de aut odief heeft niet alleen je aut o, maar ook je adres, je geld, je sleut els.  
Je huis en je identiteit zijn aan hem overgeleverd! 

De bendes  zijn zeer goed georganiseerd en veel chauffeurs werden reeds op deze 

wijze best olen. 

Als je merkt dat er een papier op de acht erkant van uw aut o kleeft , sluit dan eerst  

je aut o van binnenuit  af en... 

wegwezen is de boodschap. 

Pas lat er verwijder je het  papier.  

Een port efeuille  bevat  veel belangrijke document en. 
Je wilt  niet bestolen worden 

St uur deze e-mail naar uw familie en vrienden. 
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