
 
 

                               Verslag van de meerdaagse reis naar 

                                                      Eigenlijk begon onze reislust al ....... toen ons in de Volkmacht te Hasselt  

                                                      vakkundig uitgelegd werd hoe de reis naar Mallorca van 10 tot 17 mei 2015 zou               

                                                      verlopen, in welk hotel we zouden verblijven, hoe de omgeving eruitzag en  

                                                      natuurlijk wie de deelnemers waren. Hier en daar hoorde je een klein misnoegd  

                                                      gemurmel omdat we vrij laat op de hoogte werden gebracht dat we in een ander  

                                                      hotel zouden verblijven, maar dat kon de pret toch niet echt bederven. 

                                                      Tussen de 41 deelnemers vertegenwoordigden wij met 19 personen KVOO- 

                                                      Limburg. Na de briefing konden we met gerust gemoed aan de werkelijke  

                                                      voorbereiding beginnen. In het foldertje “Okrareizen" bevond zich een praktische  

                                                      checklist voor de reisbagage en een behoorlijke documentatie over de  

                                                      geschiedenis, landschap en taal op de Balearen. Het pakken kon dus beginnen:  

                                                       nog even nakijken of we onze medische steekkaart ingevuld hadden; fotokopies  

                                                       van de identiteitskaart en ziekenfondsdocument gemaakt waren en we konden  

                                                       met een gerust gemoed 9 mei afwachten. Ja, inderdaad, 9 mei, want onze 

                                                       heenvlucht werd voorzien op 10 mei om 05.40 u vanuit Liège Airport (Bierset), 

maar men verwachtte ons daar 2 u vroeger ! Sommigen maakten gretig gebruik van de optie om de speciaal 

ingelegde bus te nemen vanuit Hasselt om 03.00 u, anderen gingen rechtstreeks naar Bierset. Velen gingen 

vroeg naar bed, weinig konden slapen ! Hoe dan ook, iedereen was fris en monter op tijd in de luchthaven, 

weer wat misnoegd gemurmel over de late kennisgeving van de vluchtnummers, maar och, het woog niet op 

tegen ons genoegen enkele dagen op het prachtige Mallorca door te brengen. 
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Ons zeer comfortabel vliegtuig kon stipt op tijd opstijgen;  een bandrecorder en lieve stewardessen, met de 

welgekende gebarentaal, legden ons uit waar de nooduitgangen waren, welke instructies we moesten lezen, hoe 

we het zuurstofmasker moesten opzetten en waar we onze zwemvest konden vinden. We probeerden er niet 

aan te denken dat we die ooit zouden moeten gebruiken ! Daarna konden we genieten van een heerlijk tasje 

koffie en wat lekkers indien gewenst, terwijl we ondertussen alle details van de vlucht konden bekijken op een 

scherm. We vlogen waarschijnlijk met een zeer gunstige wind want we landden 20 minuten te vroeg om 07.50 u 

te Palma. We moesten even op de bus wachten die ons naar het hotel bracht in enkele minuten, maar de zon 

was al van de partij, de palmbomen vormden een mooi beeld en we zagen dat het goed was. Aangekomen voor 

het hotel Caballero hadden sommigen wel wat moeite om met de koffers de trappen te beklimmen, maar 

éénmaal onze bagage in een gesloten ruimte opgeslagen, konden we genieten van een heerlijk ontbijtbuffet. 

Daarna verkenden we de omgeving onder de aangename leiding van onze gids. Ons hotel lag op een paar 

meter van het gele zandstrand, winkeltjes, bars, bankcontact, we wisten het voornaamste. Voor sommigen was 

het een grote opluchting toen onze gids de verlossende woorden sprak : “Wie moe is kan nu terug naar het 

hotel”. De kamers waren al vrij vóór de lunch, die opnieuw bestond uit een prachtig buffet, speciaal voor onze 

groep. De volgende uren kunnen gewoon omschreven worden als “iedereen verdween tot het buffet ’s avonds”. 

Waarschijnlijk hebben we allemaal een flinke siesta gehouden, daar waren we wel aan toe ! 

 

    

 
Op maandag 11 mei stond er in de voormiddag een geleid bezoek van Palma op het programma. Onze gids 
uit Mallorca stal onmiddellijk ons hart met de passie voor zijn eiland, zijn kennis, zijn humor en zijn 
merkwaardige taal die leek op een mengelmoes van Nederlands, Engels en Duits. Niet erg, we konden alles 
verstaan en genoten van de statige kathedraal, het stadhuis, een winkelcentrum en vooral van de nette straten 
van Palma, geen papiertje op de grond te zien ! 
Dinsdag vertrokken 21 moedige fietsers in de namiddag naar Palma. Voor onze sportieve leider was dit een 
fluitje van een cent, voor de mensen die lang niet meer gefietst hadden een aardige inspanning van geest en 
leden ! Op een smal fietspaadje met verkeer in beide richtingen langs de zee moesten we toch de nodige 
concentratie bewaren als er fietsers, lees “coureurs” uit de andere richting kwamen of langs ons 
doorscheurden, soms met de nodige verwensingen tegen “die oudjes" en het kwam warempel tot een paar 
valpartijen met gelukkig enkel een beetje blikschade en hier en daar een schaafwonde of blauwe plek ! Een 
lekker tasje koffie maakte alles goed voor de terugweg maar de goden waren tegen ons, de wind was 
gedraaid. We hadden gehoopt hem in de rug te hebben, maar neen hoor, pedaleren dat we moesten ! We 
waren opgelucht maar voldaan toen onze fietsen weer op stal stonden, naar ons hotel konden voor een 
ontspannend stortbad en ’s avonds moe maar voldaan weer van het lekker buffet konden genieten. 
Woensdagvoormiddag vertrokken we met de bus en natuurlijk met onze meertalige gids naar ….., een 
pittoresk havenstadje. Na een korte wandeling rond de haven bracht een historische trein, weer kraakproper 
en uitstekend onderhouden, ons naar het stadje Soller. Het was een enige ervaring. De sporen leidden ons op 
een rustige manier door typische straatjes en landschappen, we hadden overal voorrang, de bestuurder moest 
maar “toeteren” om de aandacht van verstrooide autobestuurders of voetgangers te trekken om ons met zijn 
voertuig veilig naar onze bestemming te brengen. 
Donderdag was zowaar vrij. Sommigen genoten van de zon en het zwembad, anderen gingen met de lijnbus 
naar Palma, naar het strand of waren niet afgeschrikt door onze vorige fietstocht en huurden een fiets, nog 
iemand zag het grootser en huurde een auto en verkende met een paar passagiers zuidelijk Mallorca via 
Llucmajor, Campos, Cala Pi, s’Arenal, genietend van verbazende landschappen en rustgevende baaien. 



   
Vrijdagvoormiddag verkenden we in het noorden van Mallorca het schilderachtige stadje Valldemossa. Onze 
gids gaf weer de nodige uitleg over steenwerpers, Barbaren, molens en de  flora terwijl de buschauffeur 
handig de bochten nam. We gebruikten een drankje in een taverne waar een statige matrone de wacht hield 
om te verifiëren of je wel betaalde als je naar het toilet moest indien je niets vooraf gedronken had ! We 
hadden dat natuurlijk allemaal wél gedaan en genoten van het uitzicht op de zee dat de taverne gaf. Terug in 
de bus zorgde onze prima chauffeur ervoor dat we bergaf volop konden genieten van de mooie panorama’s 
die kust en landschap vormden. 
Op zaterdag kregen we nog eens van een vrije dag ! Ieder mocht doen of laten wat hij wilde. Veel kozen voor 
het "laten” door nog wat te wandelen, te rusten of rustig aan het strand te bruinen, maar vijf sportievelingen 
vertrokken toch weer voor een verkenning van 66 km met de fiets. Twee deelnemers namen  wel een 
electrische, maar toch, hoedje af ! 
De laatste dag, zondag was al vlug aangebroken. We konden rustig ontbijten en onze koffers definitief sluiten 
om ze rond 10.00 u weer in een gesloten ruimte te plaatsen. Om 12.00 u vertrokken we met een enigszins 
teleurstellend lunchpakket, toch in vergelijking met onze buffetten in het hotel, naar de luchthaven te Palma. 
We zaten stipt op tijd in ons vliegtuig van JetAir, maar de piloot moest een kwartiertje wachten om op te 
stijgen omdat de wind voortdurend van richting veranderde. De vlucht verliep weer probleemloos en om 
17.20 u stonden we een beetje gebruind, gezond en wel, maar toch blij om terug thuis te zijn, op de luchthaven 
van Bierset. 

   

     

Foto’s: Lambert Swennen 

                                                          

                         

Alle deelnemers waren zeer te spreken over de netheid van 

de kamers, de maaltijden en de vriendelijkheid van het 

personeel in ons hotel. De verhouding prijs-kwaliteit was 

voortreffelijk, de buffetten lekker en verzorgd, het water en 

de wijn moesten niet extra betaald worden en 's morgens kon 

je zelfs enkele malen genieten van een glaasje Cava. Tja, dat 

mis je dan achteraf, maar het voornaamste was de 

innemendheid van al onze leden en de vriendschappen die 

onderhouden of gesloten werden. Tenslotte nog een grote 

"merci" aan onze reisleider, Lambert Swennen en de 

organisator ter plaatse, Guy Breesch die ons al deze 

voordelen bezorgd had, en we hopen je overtuigd te hebben 

om ons bij een volgende gelegenheid te vervoegen. See you !        

                             

                                     Patricia Brys 



 Woordje van de voorzitter 

Bij het verschijnen van dit NB zit een groot gedeelte van de zomer er al weer op. Een zomer die we 

zeker niet snel  zullen vergeten.  Voorop de Griekse tragedie.  Het land staat aan de rand van de 

afgrond en heeft de twijfelachtige eer  als eerste land van de Europese Unie het statuut van 

wanbetaler opgespeld te krijgen.  Verder konden ISIS getrouwen het niet nalaten  zich te 

onderscheiden  door,  in de naam van de Koran en de Islam, om het schokkends en in het blinde 

weg in hun ogen “ongelovigen” Westerlingen te vermoorden, zoals bij het bloedbad op het stand 

van Sousse.  Gelukkig waren er ook minder zorgwekkende, opvallende gebeurtenissen. De verkoop  

van  Standaard Luik bij voorbeeld. Was de voorzitter moe getergd door de heet geblakerde Luikse 

tifosi of was er nog weinig eer en profijt te halen uit deze investering en haalde hij zijn schaapjes op 

het droge? De erkenning van de Champagne- en Bourgognestreek als Unesco-werelderfgoed. 

Hopelijk krijgen die wijnranken het nu niet (nog) hoger in hun bol en wordt het door hun 

geproduceerd lekkers niet nog duurder.  En dan was er nog de hitte golf van eind juni-begin juli met  

, de warmste nacht sinds de opmetingen in Ukkel, je zou voor minder je slaap laten.  

Tijd om over te schakelen op het KVOO nieuws. Met onze klassieke “ braai”  op de nationale 

feestdag in Hoeve Dewallef  en de 2de editie van het KVOO kampioenschap boogschieten op het 

idyllische kasteeldomein Vogelzanck zitten onze zomeractiviteiten, met dank aan de organisatoren 

er weer aan te komen. Hélaas was er ook de nood gedwongen schrapping van de tweedaagse naar 

de Westhoek, bij gebrek aan interesse. Spijtig vooral voor organisator Leon, die al het vele werk dat 

hij in de voorbereiding stak in rook zag opgaan.  

Welke activiteiten liggen in het verschiet. Op 17 september nodigt Geert ons uit op een namiddag  

rond het thema “Dodendraad” en een avondmaal  in Achel  en in oktober neemt Willy ons op 

sleeptouw bij de daguitstap naar Maastricht, de mooiste Nederlandse stad aan de Maas. Meer 

informatie over deze twee, niet te missen activiteiten vinden jullie vanzelfsprekend verder in dit NB.  

Vanzelfsprekend rekenen het bestuur en ik op jullie talrijke aanwezigheid.  

Tot weldra op één of meerdere van onze activiteiten. 

Benny Croes      

 

 

We zijn op vakantie aan de zee.  Zon, zee en strand en…….. de deadline voor een nieuwe editie van 

onze NB. Als je dan geen internetaansluiting hebt begrijp je plots dat er nog een hoop problemen 

dienen opgelost. Ach, het kon wel erger. 

Hoe zou het met de vakantie-plannen en -timings van de leden zijn? Zou er eens iemand ons, over 

zijn schrijversschouders, laten meegenieten?     Naaaaa, da’s teveel gevraagd. Ik daag jullie, 

diegenen die nog zelden of nooit zoiets gedaan hebben, uit. 

Tijdens onze laatste bijeenkomst, de braai, melden sommige leden boos op dat hun opgestuurde 

foto’s niet (of slechts gedeeltelijk ) in onze website opgenomen waren. 

Zij hebben gelijk. Dit is een foutje in het bestuur. Onze verontschuldigingen. Voor de toekomst beloof 

ik iedereen die mij persoonlijk foto’s stuurt, ik deze zal doorsturen naar onze webmaster. Voor de 

foto’s naar andere kan ik niet garant staan. 

Voor diegenen die met spanning ons papieren literair brouwsel afwachten heb ik minder goed 

nieuws. Door verlofperikelen van onze drukkerij zal het papierexemplaar slechts in de tweede helft 

van augustus bij jullie in de brievenbus terecht komen. Ik heb geprobeerd hier een mouw aan te 

passen, maar tevergeefs. Voor inschrijving naar volgende activiteiten wordt de tijdspanne een 

beetje korter maar dat kan nog geen probleem zijn voor normale deelnemers. 

Ik wens iedereen nog een zonnig en ontspannende vakantietijd en……. 

bij leven en welzijn, 

     Michel  

ALLO  !...  MET DE …  REDACTIE  

!!!  

 

 

 

  



  
 

 

Dank zij Willy kon deze vergadering doorgaan in Limburghal te Genk 

1.Aanwezigheden:  alle bestuursleden zijn present in de Limburghal, welwillend ter beschikking 

gesteld door zijn directeur. 

2.Ziekenboeg: er zijn geen nieuwe gevallen van ernstig zieke of gehospitaliseerde leden bekend 

3.Financieel verslag: Leon Monsieur maakt een overzicht van de kastoestand.  

4.Visie van Willy Verghote ivm zijn werking in het bestuur: Willy heeft nog andere engagementen 

buiten de KVOO en wordt een jaartje ouder. Hij wenst nog plezier te hebben in zijn werk en dit kan 

niet door uitvoerig actief te blijven in verschillende domeinen. Daarom stelt hij voor dat  twee 

regioverantwoordelijken: Geert Stevens en Luc Van Camp hem zouden helpen in de organisatie van 

onze activiteiten. Bovendien stelt hij dat soms dringende beslissingen moeten kunnen genomen 

worden zonder de volgende vergadering af te wachten. De voorzitter stemt hier mee in maar vraagt 

telkens van de juiste context op de hoogte gebracht te worden. 

5.Verslag van de RVB te Brussel op 26 mei 2015: op deze vergadering, bijgewoond door onze 

voorzitter, namen heel wat leden van het nationaal comité ontslag naar aanleiding van de commotie 

rond het afhaken door  KVOO-Oost-Vlaanderen van KVOO-nationaal en de vertrouwensstemming 

die daar op volgde. De kernleden doen hun taak nog verder "ad interim". Zie uitvoerig verslag in IB 

534 van juli/augustus 2015. 

6.Evaluatie voorbije activiteiten: Zowel het bezoek aan de Oekraïens-Orthodoxe kerk in Winterslag, 

het daarop volgend middagmaal in de "Elysée" te Genk en de voordracht van dokter/geriator De 

Simpelaere dwongen ieders waardering af.  

7.Evaluatie meerdaagse reis naar Mallorca: qua prijs/kwaliteit was deze reis geslaagd te noemen. 

Het hotel voldeed ruimschoots aan de verwachtingen. De drie halve daguitstappen vormden een 

interessante afwisseling in de recreatief en ontspannend aangekondigde vakantie. De voorzitter 

beklaagt zich wel over de amateuristische aanpak van OKRA-Limburg, o.a. de rommelige 

voorafgaande info. 

8.Vooruitblik op komende activiteiten: de tweedaagse uitstap naar de Westhoek wordt geannuleerd 

wegens gebrek aan belangstelling ( slechts 12 deelnemers). 

Geert Stevens onderzoekt een vervanguitstap naar de  historische reconstructie van  de 

“dodendraad” in Achel. 

9.De voorzitter vraagt de secretaris en Michel zich samen te zetten om na te gaan hoe op de meest 

efficiënte manier artikels kunnen worden doorgegeven voor de nieuwsbrief, IB, website...., vooral 

de deadline beter afstemmen. 

10.Volgende vergadering op 31 augustus in het ProvComdo 

 

Lambert Swennen, secretaris. 

 

 

Verslag Bestuursvergadering  Maandag 01 juni 2015 



"DE  DOODENDRAAD"       1915 – 1918 

 

De Eerste Wereldoorlog wordt vanzelfsprekend gerelateerd met de enorme ellende die heeft 

plaatsgevonden in de Westhoek. Minder is bekend dat de Duitse bezetter ook rekening moest 

houden met vluchtelingen, oorlogsvrijwilligers, spionnen en smokkelaars die via het neutrale 

Nederland hun heil zochten. De bijna 350 km lange Belgisch-Nederlandse grens tussen het 

"Vierlandenpunt" bij Aachen en Knokke werd respectievelijk bewaakt  en gecontroleerd door Duitse 

"Landsturm"-troepen en de Nederlands Marechaussee. De inzet van mens en materieel was niet 

meer houdbaar en de Duitse bezetter voelde zich genoodzaakt om België "in te kooien". Vanaf einde 

1915 werd op verschillende plaatsen gestart met het plaatsen van een elektrisch geladen draad langs 

de grens.  Onder leiding van de Beierse 2de Landsturm-Pionier-Kompagnie moesten opgeëiste 

Belgen deze enorme klus klaren. Elektriciteit was nog niet ingeburgerd en zelfs de letale gevolgen 

bij aanraking ervan waren nog minder gekend. 

Toch zijn er veel mensen in geslaagd om de "Doodendraad" te passeren al dan niet met behulp van 

anderen; de zogenaamde "passeurs" 

Benieuwd naar deze minder gekende geschiedenis? 

Op donderdag 17 september 2015 organiseert KVOO Limburg een bezoek aan de tentoonstelling 

"De DOODENDRAAD" die plaatsvindt in de Achelse Kluis. 

   

Programma  

14u00 Ontvangst met koffie en vlaai (cafetaria Achelse Kluis) 

14u30 Bezoek tentoonstelling 

 16u00 Vrije tijd voor een losse babbel bij een lekkere trappist of iets fris 

17u00 Maaltijd in "de Kluizenaar" 

OPGELET : Om praktische redenen kunnen slechts 30 PERSONEN deelnemen. 

Kostprijs : € 30 per persoon (incl koffie en vlaai, tentoonstelling en maaltijd) te storten op onze 

rekening voor 10 september. Hoe sneller je boekt, hoe zekerder je bent dat je mee bent. 

Projectofficer: Geert Stevens 0470/97 52 80 

Samenkomst:  De Kluis 1,  3930 Hamont-Achel 

Uitnodigingen 



Maastricht 

 

                                                        

DONDERDAG 15 OKTOBER 

 FORT SINT PIETER 

Het fort ligt aan de zuidkant van de stad, hoog boven de Maas. Het dateert uit begin 1700 en is 

grotendeels intact of gerestaureerd. Het bevat meerdere rondgaande galerijen en bomvrije ruimtes 

die u onder leiding van een gids bezoekt. Buiten is het uitzicht over de stad en het omringende 

landschap van indrukwekkende schoonheid. 

Er heerst een constante temperatuur van ca 12°C. Een vest, trui of jas en stevig schoeisel wordt 

aangeraden. 

         KAZEMATTEN  BASTION WALDECK 

Tussen 1575 en 1825 is aan de Westkant van Maastricht een netwerk van gangen of mijngalerijen 

ontstaan. Deze gangen werden gebruikt om tijdens een belegering van de stad de vijand 

ondergronds te benaderen en onschadelijk te maken. Als mollen onder de grond hebben 

hoofdzakelijk vrouwen in de 18e eeuw een 14 kilometer lang verdedigingsstelsel uitgegraven onder 

de westkant van de stad. De rondleiding door de Kazematten geeft je een goed beeld van het hoe en 

waarom van dit unieke en indrukwekkende krijgsbouwkundige monument. 

Programma 

- Vertrek met autocar  om 13.30 u ( !!)  Aero Kiewit  Vliegveldlaan ,100, Hasselt 

 Er is ruime parkeerplaats voor onze voertuigen. Opgelet : uitzonderingswijze is deelname beperkt                  

tot max 33    personen ( !! )  Tijdsorde van betalingsontvangst  zal arbitreren. 

- 14.30-17.15 Bezoek aan hierboven geciteerde locaties 

- 18,00 u  Terugkeer vertrekplaats  Aero Kiewit 

- 18,00 – ….. Happy End met gezamenlijk avondmaal ( Facultatief )  in de taverne van de vliegclub. 

             Naar keuze : mosselen  OF  koude schotel . Telkens met friet ( of stokbrood naar wens)     

                          inclusief een glas wijn.   

Inschrijvingen: 

Msg via e-mail verghotewilly@hotmail.com of  Tf  089-362467 . Gelijktijdig met betaling op 

KVOO  Rek   BE33 9611 9514 0046 . Uiterlijk 03 oktober. !!! 

Vermelden:     Maastricht    ( 27 Euro pp )     geen deelname  “Happy End “  

  Maastricht  A  ( 47 Euro pp )  voor de optie mosselen 

                          Maastricht  B  ( 42 Euro pp)   voor de optie koude schotel  

Wij kijker er al naar uit  !! 
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16 juni 2015  STAYEN  en brouwerij  WILDEREN 
 

  
26  leden boden zich aan om onze uitstap in  Zuid-Limburg  mee te maken. Nadat allen hun 
voertuig  op de parking of elders hadden achtergelaten , werden we ontvangen in het 
“Grand Café” door de piloot-officier   Michel, en werden we vergast op allerhande koffie of 
thee. De bijhorende “Kattekop”  viel bij ieder in de smaak . (Een kattekop is een  typisch 
fruitstreek gerecht waar een gebakken appel in een gebakje verwerkt is. )  Echt lekker !!!!! 

 
De gids  (Michel VANDERLOOP) die ons het verdere  bezoek aan Stayen  verwoordde, 
praatte met kennis van zaken. Als oud-voetballer van STVV konden we hem slecht als 
onpartijdig aanschouwen. Hij bracht ons op de mooiste plaatsen van de verwezenlijking 
van Mr DUCHATELET, die van Stayen een echt commercieel bolwerk heeft gemaakt . Er is 
niet alleen het stadion met kleedkamers, douches en fitnessruimte, maar ook 
appartementsblokken en plaats voor handelszaken. Alles kan gehuurd worden. De gids 
sloot af met een traktatie en een relatiegeschenk.  
Het middagmaal dat ons nadien in het “Grand Café” geserveerd werd, was weer eigen aan 
de Fruitstreek. Champignonsoep, hoevenkip met Gelmense bloedworst overgoten met 
appelmoes en ook kroketten. Als dessert kregen we aardbeien met een ijsje. En of het 
smaakte!!!! 



 

     
                                     

                                             
Alvorens onze uitstap verder te zetten dienden de wagens van de respectievelijke parkings  
gehaald te worden, hetgeen niet  van een leien dakje liep . Er moest namelijk betaald aan de 
automaat die opgesteld stond aan de balie. Met de hulp van het personeel geraakte toch 
ieder op weg.  
Te midden van het Truiense streekdorp Wilderen , tussen uitgestrekte fruitboomgaarden, 
ontdekten we een authentiek industrieel complex, anno 1743,met een nieuwe high-tech  
brouwerij  en distilleerderij. Een imposante alcoholstokerij uit 1890  in een monumentale 
Haspengouwse vakwerkhoeve. De gids en conservator van de brouwerij beperkte zich, zoals 
overeengekomen, tot het uitleggen van het distilleren en klaarstoken van whisky  in al zijn 
soorten en graden. Na de uitleg van de gids, die ook nog een traktatie aanbood, werd duchtig 
nagekaart op het terras van de brouwerij vóór het naar huis gaan. 

   



        
Michel, ge hebt ons een leerrijke dag bezorgd, die nog lang in ons geheugen zal blijven.  
PROFICIAT !!!! 
 
          JN 
 
 
___________________________________________________________________________________ 

Onze bestuurslid Willy heeft een van zijn gerenommeerde vrienden gevraagd  een artikel te willen 

schrijven voor onze NB. Met plezier hier zijn publicatie. 

 

OP ZOEK NAAR EEN MEER GESTRUCTUREERDE INZET VAN POLITIE                        

       EN MILITAIREN IN EIGEN LAND. 

 

             Beknopte reflectie door  Prof. Dr. W. Bruggeman  * 

 

1. De politie  

In uitvoering van het regeerakkoord heeft de Minister van Veiligheid en Binnenlandse 

Zaken een beperkte werkgroep van politiemensen en veiligheidsexperts ten persoonlijke 

titel en op basis van hun expertise gevraagd om op zeer korte termijn het takendebat voor te 

bereiden, zonder taboes. Het kerntakendebat is niet nieuw en was ook bij de vorige regering 

al aan de orde, maar de politieke discussie werd steeds vooruitgeschoven. Ook andere 

landen voeren eenzelfde debat. De politie werd zo’n vijftien jaar geleden niet alleen 

hervormd, ook haar capaciteit werd geleidelijk uitgebreid. De politiecapaciteit ligt sinds de 

politiehervorming wel hoger per aantal inwoners, maar ook de werkdruk voor de politie is 

toegenomen. De situatie is nu wel gewijzigd: de kosten van de politie nemen toe en het 

politiebudget slinkt als gevolg van de economische crisis. Ook de verwachtingen omtrent 

veiligheid nemen toe en dan zijn er nieuwe fenomenen als radicalisering en 

cybercriminaliteit waarmee rekening moet worden gehouden. Als gevolg hiervan zijn de 

limieten van de lokale en de federale politie bereikt. Wil men dat de politie kwaliteitsvol 

blijft werken, dan vraagt dit om dringende maatregelen. De “sense of urgency” is meer dan 

ooit een prominent gegeven. De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken wil dan 

ook een stap verder gaan door een globale oefening te laten maken waarbij op een 



coherente manier naar een aantal veiligheidstaken wordt gekeken. Het komt erop neer dat 

concrete voorstellen worden gedaan die zoveel mogelijk politiemiddelen vrijmaken én het 

mogelijk maken om die vrijgekomen middelen te herinvesteren in de kernopdrachten en 

prioriteiten van de politie. Samenwerking met partners, mede op basis van over te dragen 

taken, wordt hierbij essentieel. Dit moet de overheid en de politiek hefbomen aanreiken. 

                     2. Defensie  

Ook defensie staat onder druk en de Minister van Defensie heeft aangekondigd (op basis 

van hetzelfde regeerakkoord) dat er binnen enkele weken een toekomstplan voor defensie 

zal bekendgemaakt worden. De focus van landsverdediging ligt nu bijna volledig op 

buitenlandse opdrachten. Ondertussen worden – en dat is nieuw- militairen ingezet in 

België ter bescherming van bepaalde doelwitten en dit in uitvoering van het 

dreigingsniveau 3. De Minister van Defensie stelt dat defensie meer draagvlak moet krijgen 

in de maatschappij en een betrouwbare partner moet blijven en een budgettair stabiel 

context. De hamvraag is: heeft België een Defensie nodig tegen 2030? En zo ja, wat zijn dan 

de kerntaken van dat leger van de toekomst? Alleszins is duidelijk dat de complexe en 

onzekere internationale veiligheidssituatie steeds meer invloed zal hebben op onze  

nationale veiligheid.  

                   3. De toekomst ?? 

De regering is nu aan zet om beslissingen te nemen. Alleszins mag verwacht worden dat de 

complementariteit en samenwerking tussen politie en defensie zal herverkaveld worden. 

Dit kan in het verlengde van de bewakingsopdrachten die nu in fase drie aan de militairen 

worden opgedragen , maar ook in andere domeinen (luchtsteun, maritieme politiezorg …). 

Samen met jullie ben ik evenzo  nieuwsgierig hoe de herverkavelde situatie -

politie/defensie- er  binnen korte tijd  zal uitzien . Mits, voorafgaand,  een stevig politiek 

debat  natuurlijk. Daaraan twijfelt niemand . 

–--------------------------- 

(*) Willy Bruggeman , gewezen rijkswachtkolonel ; Als  stafofficier beëindigt hij er zijn 

loopbaan als  hoger directeur van de operaties (G3 Gd). Doctoraat in de criminologie ; 

mede-oprichter en vice-president van Europol in Den Haag. Alhoewel hij  gepensioneerd is 

blijft hij nog steeds het voorzitterschap waarnemen van de Federale Politieraad 

 

Wij danken de Hr BRUGGEMAN voor dit interessante artikel …. En Willy voor dit uitstekend 

initiatief. Hopelijk zijn er navolgers!  



 

 

   
 

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. 

 

Onze tandenborstels. 
inds een paar weken heb ik het in de mot,  onze tanden-borstels staan normaal in een 

bekertje op het aanrecht boven de wastafel, in gezelschap van een tube tandpasta, in zover 

niks opmerkelijks, ... tandpasta hoort er nu eenmaal bij. 

Wat me wel opvalt als ik me klaar maak om me aan het borstel-gebeuren over te leveren, onze 
tandenborstels hangen zo'n beetje verstrengeld in mekaar, een verliefd koppeltje ? Tandenborstels ? 
allez... alstublieft zeg ! 
 
Alleen al uit het oogpunt van de hygiëne (het vervoer en het mixen van bacteriën) is deze intieme 
omgang tussen tandenborstels niet direct aan te raden, niet ? 
En toch, in de intimiteit van dat bekertje staan ze daar te smoezen, het is aandoenlijk en toch ook een 
tikkeltje opwindend. Wat vertellen ze daar allemaal ? Gaat het over hun laatste ingrijpen in ons 
tanden-arsenaal ? 
Ik hoor het haar al zeggen tegen haar geliefde, zo van ... 
"Ja hoor, die baas van mij zou ook eens een keer meer naar de tandarts mogen!". en gelijk heeft ze 
waarschijnlijk ! 
Dit is echter geen betoog om de tandartsenpraktijken te pushen, nee, we weten uit ervaring dat het 
bezoek aan de tandenmeester, alleen al met frisse tegenzin, zo lang mogelijk wordt uitgesteld. 
Ik had het niet eens dadelijk opgemerkt, maar tijdens al die overwegingen stond de kleinste peuter 
van ons nageslacht mij met haar allergrootste ogen aan te staren, trok me aan de mouw... 
"Zeg opaaaa, krijgen die tanden-borstels dan ook kleine tanden-borsteltjes ?" 
Leg dat nu maar eens uit aan zo'n kleintje !!! 
WJS 
                                                            

Van: jean-louis mehren [mailto:mehren.jl.1971@gmail.com]  

Onderwerp: Fwd: The Belgian Military Publication 10 

The Belgian Military Publication 10 is on-line. 

http://www.irsd.be/website/index.php/component/content/article/24-francais/rmb-fr/1098-

rmb-rmb10 

or  http://www.irsd.be/website/index.php/nl/component/content/article/54-nederlands/rmb-

nl/1099-rmb-rmb10 

  

  

Voor U en door U 

S 

mailto:mehren.jl.1971@gmail.com
http://www.irsd.be/website/index.php/component/content/article/24-francais/rmb-fr/1098-rmb-rmb10
http://www.irsd.be/website/index.php/component/content/article/24-francais/rmb-fr/1098-rmb-rmb10
http://www.irsd.be/website/index.php/nl/component/content/article/54-nederlands/rmb-nl/1099-rmb-rmb10
http://www.irsd.be/website/index.php/nl/component/content/article/54-nederlands/rmb-nl/1099-rmb-rmb10


hiel sumpel . 

 Hoe leer ik gemakkelijk 'Antwaarps'  

De truc in deze wereldtaal is eigenlijk gewoon: een hele zin herleiden tot 1 woord:  

Het is nu jullie beurt - Tizonnolle  

Ik heb je er nog voor gewaarschuwd -Kemmetoenogzoegezei  

Hij kon er niets aan doen - Akosterniondoeng  

Ze heeft het niet goed verwerkt - Zissernichoefan  

Hij zei het immers ook - Azeigetoemmesoek  

Dat had je niet gedacht he? - Dadoddenichedochtei  

Hij neemt alles mee - Aschaardallesmej?  

Het is er echt aan te zien - Geziegeterbegoton  

Hij praat nonsens -Azeiwerriswa  

Hij kon er niet opkomen - Akwammerniejoep  

Dat is zeer goedkoop - Dasbekaanstverniet  

Hij heeft het in de gaten - Ajeigeteur  

Je moest eens weten - Gemoestetbegotisweete  

Het is haar dagje niet - Zeigetnogalissitte  

Een ruitjeshemd - Eukarowem  

Kan ik u ergens mee van dienst zijn? - Kannekoewellepe ?  

Heb je het door? - Eddetindemot?  

Wat had je zoal graag gehad ?- Wamoetemme ?  

Wat heeft hij gezegd ?- Wasseitem ?  

Wat sta je daar nu te kijken? - Oestodderna ?  

   

    

Eddetverstoan ?   
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