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Recht van antwoord 
 

  
Enkele weken geleden ontving ik onderstaande mail. Ik wens geen stelling te nemen 

maar als een democratische vereniging heeft elk lid het recht van spreken. 

Na contact met de nieuwe voorzitter  plaatsen wij dus dit recht op wederwoord. 

Ik wil hierbij vermelden dat Raymond niet geeist heeft dit te publiceren. 

 

Bij deze wenst het bestuur en de redactie zich te verontschuldigen voor de nalatigheid en wensen 

Mevr Joris een spoedig herstel en nog een aangename tijd met haar echtgenoot en vrienden.                 

                                         
Deze bloementuil reiken wij haar hartelijk aan.  

Van: Raymond Joris [mailto:rayjoris@hotmail.com] 
 Verzonden: maandag 9 februari 2015 21:20 
 Aan: kvoo.limburg@skynet.be; Kvoo.limburg@telenet.be 
 CC: Herman Schrijvers; Marcel Demot; Leon Monsieur 
 Onderwerp: Mijn eigen mening over mijn ontslag als voorzitter KVOO-Kring Limburg 
   Beste Michel, 
  een 'recht op antwoord' zal waarschijnlijk niet voorzien zijn in de schoot  van 
  de KVOO-Kring Limburg, maar het volgende wil ik wel even kwijt.  
  Toen ik enkele jaren geleden 'het bevel over gaf' (zoals Herman Schrijvers dit verwoordt 
  in zijn voorwoord van de laatste Nieuwsbrief) wegens 'familiale omstandigheden', wist ik  
  dat sommigen mij dit kwalijk zouden nemen. Niemand kon toen echter beter de  
  gezondheidstoestand van mijn vrouw inschatten dan ikzelf. Ik vond dat mijn ontslag als  
  voorzitter van Uw Kring (maar ook van andere  verenigingen) noodzakelijk was om meer  
  en beter voor haar te kunnen zorgen. Ik heb dit toen, dankzij Jan Coolen, trachten uit te  
  leggen, via een 'open brief' in de Nieuwsbrief. Daar waar ik, ten tijde dat ik voorzitter was, 
  regelmatig werd gevraagd hoe het met har ging, heb ik na mijn ontslag ter zake geen 
  telefoontje meer gehad! Blijkbaar waren wij toen niet meer interessant. Of hoe broos  
  vriendschap en 'gemaakte' bezorgdheid kunnen zijn! 
  Mijn vrees en de onwetendheid van sommigen werden echter vorige woensdag bevestigd:  
  mijn vrouw werd in de spoedafdeling van het ziekenhuis opgenomen met een hersenbloeding   
  en ligt nu nog in de IC-unit. Ik hoop dat diegenen die mij destijds mijn ontslag kwalijk namen, nu  
  even in hun diepste binnenste kijken en eens voor de spiegel gaan staan. Spijtig dat dit pas na  
  zo'n persoonlijk drama moet gebeuren. 
 
  Ik hoop ook dat U de nodige verspreiding van mijn mening zou willen geven aan diegenen die ik  
  bedoel.  
 
  Met vriendelijke groeten, 
  Raymond Joris  
  Kolonel SBH b.d.  
  Ere-Militaire Provinciecommandant Limburg 
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 Woordje van de voorzitter 

 

De lente is in ’t land, KVOO Limburg heeft eindelijk een echte nieuwe voorzitter, het 

bestuur staat op scherp, ons programma voor 2015 is rijkelijk gevuld en ziet er veelbelovend 

uit. Zonder twijfel kan ieder die dat wil er zijn gading in vinden. Toch even terug naar die 

“eindelijk een echte nieuwe voorzitter”. Jullie wisten het mogelijk al, maar indien niet, dan 

weten jullie het nu, onze Herman, mijn voorganger, beweerde altijd bij hoog en bij laag dat 

hij geen echte voorzitter was maar een voorzitter ad interim…nu in dat geval is hij 

ongetwijfeld recordhouder voorzitter a. i. en ondanks al zijn bescheidenheid heeft hij, met 

de steun van Nelly, en samen met het bestuur de KVOO Limburg prima geleid de voorbije 

twee jaar. Hartelijk bedankt Herman & Nelly.   

Terug naar ons programma, onze uitstap naar  de vurige stede, Luik, onder de deskundige 

leiding van J-P Dechesne zit er intussen  ook al weer op en zoals maar al te dikwijls, hadden 

ook nu de afwezigen ongelijk. Maar niet getreurd,  er valt nog veel te beleven en te 

bezoeken de volgende maanden. Vandaar een gouden raad, verlies het 

programmaoverzicht op de laatste bladzijde van dit NB niet uit het oog en schrijf u tijdig in 

voor de komende activiteiten. Rita en ik hopen jullie alvast op één of meerdere van deze 

uitstappen te ontmoeten want, hoe meer zielen hoe meer vreugde en elke gelegenheid die je 

laat voorbij gaan is een gemiste. Tot weldra.       

        BENNY 

 

 

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

 

Ere Luitenant-Kolonel Willy DE GREEVE 

echtgenoot van Mevr Anne-Marie MARTENS 

geboren te Hasselt op 31 mei 1950 en overleden 

in het Jessa Ziekenhuis ( campus Salvator ) te 

Hasselt op 28 februari 2015. 

De uitvaartdienst had plaats op vrijdag 6 maart 

en het plaatsen van de urne gebeurde in het 

columbarium op de stedelijke begraafplaats 

Kruisveld te Hasselt 



  
 

 

 

1.Alle bestuursleden zijn aanwezig. Er is een plaats voor een bestuurslid vacant ter vervanging van 

Jules Neven die om gezondheidsredenen ontslag genomen heeft.  

Jules heeft wel toegezegd voorlopig nog te helpen bij het opstellen van pensioendossiers  

bij overlijdens. De secretaris meldt nog dat de sociale dienst van het leger altijd hulp biedt bij 

overlijdens. In een volgende NB zal hieraan aandacht besteed worden. 

2.De nieuwe voorzitter,  Benny CROES, opent de vergadering en legt ons zijn aanpak van de 

vergaderingen en het opmaken van de verslagen uit. Hij kiest voor duidelijke structuur. 

3.Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd. 

4.Ziekenboeg: de secretaris meldt ernstige medische problemen van vijf leden. De 

regioverantwoordelijken van betrokkenen worden aangeduid voor een bezoek.  

5.Evaluatie van de algemene vergadering van 17 februari 2015: de belangstelling van de leden was 

beduidend hoger dan vorige jaren en het culturele luik, een lezing over de ouverture 1812 van 

Tsjaikovski, werd erg geapprecieerd. 

6. Leon Monsieur overloopt nog eens de kastoestand die momenteel erg gezond is. 

7.Ledenbestand: de secretaris geeft een situatie van de betaling lidgelden 2015: van de 180 

betaaladressen van vorig jaar hebben inmiddels 159 leden hun bijdrage betaald. Na contact name 

wensen 6 leden hun lidgeld niet meer te betalen, sommigen hebben beloofd onmiddellijk hun 

bijdrage te betalen en aan de rest zal een rappel gestuurd worden. Gelukkig mogen we ook enkele 

nieuwe leden begroeten. 

8.Evaluatie nieuwjaarsbanket: in alle domeinen was deze activiteit een groot succes. In de toekomst 

zal de voorzitter zijn toespraak houden nadat alle deelnemers aan tafel hebben plaats genomen. 

9.Resultaten enquête activiteiten: we kregen slechts 23 antwoorden binnen. We kunnen uit 23 

antwoorden geen duidelijke conclusies trekken en hoeven dus ook geen koerswijziging te doen. De 

secretaris oordeelt enerzijds dat de meeste leden zelf geen betere voorstellen hebben en anderzijds 

dat ze ons programma ook niet afkeuren. 

10.Willy Verghote neemt het activiteitenprogramma door en meldt ons dat zelfs voor 2016 de grote 

lijnen al vast liggen. Volgens Willy kan, eventueel, de maand december oningevuld blijven omdat 

de wintermaand december tussen de korpsmaaltijd van november en de nieuwjaarsreceptie van 

januari ligt.  

11. De voorzitter is nog aan zijn studieronde bezig en informeert zich  over het huishoudelijk 

reglement en de nationale vergaderingen. In de nabije toekomst zullen we het sociaal aspect onder 

de loupe nemen. We besluiten ook bij interne communicatie alle bestuursleden bestemmeling te 

maken zodat iedereen van alles op de hoogte is. De secretaris zal nagaan in hoever het vademecum 

van KVOO nog actueel is en of het nog verspreid wordt. 

12.Verzekeringen: momenteel is het bestuur enkel  verzekerd voor schade aan derden  ( BA ) tijdens 

activiteiten of verplaatsingen. In de toekomst zullen we nagaan welke mogelijkheden er nog bestaan 

in risicogevallen. 

13.De secretaris neemt de inkomende post door. 

14.Website KVOO: Geert Stevens heeft een artikel klaar voor de volgende nieuwsbrief over het 

raadplegen van onze site. 

15. Volgende vergadering op 20 april 2015 

         Lambert Swennen, secretaris 

  

Verslag Bestuursvergadering  Maandag 23 Feb 2015 



In Mei staat onze meerdaagse reis naar Mallorca gepland. 

Onze secretaris Lambert, tevens organisator, zal de deelnemers 

aan dit fijne event individueel de nodige Info verstrekken. 
Hopelijk zullen zij ons, na de reis, met een boeiende reportage het water in 

de mond laten lopen om volgende keer mee te gaan. 

 

 

STAYEN en brouwerij WILDEREN 

 

 
Wanneer? Dinsdag 16 juni 2015 

Programma: 

 10.00 Grand Café Stayen, Tiensesteenweg 168, 3800 Sint-Truiden 

     koffie en kattekop 
 10.45  Bezoek aan stadion en complex “Stayen” 

  12.00  Maaltijd (3- gangen) in brasserie 

    Drank voor eigen rekening 
  13.45 Verplaatsing naar brouwerij Wilderen, 

     Zoutleeuwsesteenweg 120 
  14.00 Bezoek brouwerij en proeverij 

 16.00 Gezellig napraten in taverne Wilderen 

  16.30 Einde 

 

                                                                                      
 
Deze fijne uitstap wordt U aangeboden aan de prijs van 42 Eur / pp  

Te voldoen : KV00 BE33 9611 9514 0046 met vermelding: Wilderen 16 juni 2015  

Uiterste betalingsdatum : 08 juni 2015  Uw betaling geldt als enige inschrijving. 

Tf piloot-officier: Michel THIELENS,  0479/269628  
 

 

 

Uitnodigingen 



    TWEEDAAGSE WESTHOEK. 

 

In het kader van het 100-jarig herdenken van het uitbreken van de eerste wereldoorlog 1914-1918 

organiseert KVOO LIMBURG een tweedaagse naar de WESTHOEK: Diksmuide- Ieper-Poperinge. 

Wanneer:  31 augustus-  01 september 2015. 

 Hotel:  Hotel ****ARIANE 

  Slachthuisstraat 58 

  Tel.: 057/218218 

             Gelegen in het centrum, op wandelafstand van de Grote Markt en de Menenpoort.  

             Gerenomeerd in 2014 als Nr 1 in de Top 25 van de vier sterrenhotels in België in de      

             Traveler's Choise Awards van Trip Advisor. 

             Het hotel voorziet gratis WIFI tot 1MB, de kamers beschikken over een safe, TV met radio,      

             bad en/of douche, haardroger, strijkstation, comfortabele bedden (erkend door de     

             Internationale Associatie van Chiropractors voor hun houdings- en rugcomfort).  

             Lift naar elk verdiep. 

     Uitgebreid ontbijtbuffet (warm en koud). 

  Restaurant met eigentijds interieur- klassieke keuken met seizoensgebonden ingredienten. 

  Kortom: een top-locatie. 

Programma: 

 Maandag, 31 augustus 2015 

  06.30: vertrek aan ALK-reizen, Steenweg 170 te 3570 ALKEN. Ingesloten parking. 

 10.00-10.15: bezoek Belgische Militaire Begraafplaats KEIEM: rustplaats van 628 militairen van 

  8ste en 13de Linieregiment. 

 10.30-11.00: bezoek Duitse Militaire Begraafplaats VLADSLO: met het “Treurende Ouderpaar” 

  van Käthe KOLLWITZ, symbool van het lijden, aanklacht tegen het zinloze geweld. 

 11.15-12.00: de Dodengang: gedurende vier jaar een vooruitgeschoven loopgravenstelling  

   van het Belgisch Leger aan de Ijzer.  

 12.30: lunch in een uitzonderlijke locatie in DIKSMUIDE. 

 “Water en Vuur”: tafelen in het laadruim van een vrachtschip bouwjaar 1942. Er worden  

  dagverse producten geserveerd in een origineel, uniek en stijlvol kader.  

   Tevens doen binnenruim en dakterras dienst als expositieruimte. 

   Menu: warme beenham op wijze van de chef (champignons, gebakken ui, gerookt 

     spek, kervel). 

  13.30-14.15: vertrek naar IEPER. Onderweg, bezoek aan Essex Farm Cemetery: hier schreef 

   John Mc Crae op 2 en 3 mei 1915 zijn wereldberoemd gedicht “In Flanders Fields”.  

  14.30-16.00: bezoek aan Flanders Field Museum IEPER 

  16.00-17.00: kleine wandeling Ieper met o.a. St. Georges Memorial Church. 

  Naar hotel voor check-in. 

  18.00: avondmaal in hotel. 

  20.00: bijwonen Last Post aan de Menenpoort. 

Dinsdag, 01 september 2015: 

  Vanaf 07.00: ontbijtbuffet 

 08.45: vertrek naar ZONNEBEKE 

 09.00-10.30: bezoek aan Memorial Museum Passchendaele 1917: het museum, ondergebracht in 

  het historisch kasteeldomeein van Zonnebeke, houdt de herinnering levend van de 



  Slag van Passendale, waarbij in 1917 in 100 dagen tijd een half miljoen slachtoffers 

  te betreuren vielen. 

  10.45-11.15: bezoek aan Tyne Cot Cemetery in Passendale, de grootste Britse militaire 

    begraafplaats op het Europese vasteland. 

 11.15-12.00: verplaatsing naar DRANOUTER. 

  12.00-13.30: middagmaal in restaurant De Bralle. 

  Menu: -Scampi’s diabolique 

    -Rundstournedos met sausje van rode port, gewokte groentjes en frietjes 

    -Dame blanche of Irish coffee. 

  14.00-15.30: bezoek aan de Commandobunker Kemmel, een ultrageheime commandobunker  

   van het Belgisch Leger, zenuwcentrum van het Opperbevel tijdens de Koude oorlog, 

   gebouwd begin jaren 1950 en NOOIT in gebruik genomen. 

  16.00-17.30: bezoek aan Talbot House te Poperinge, een clubhuis en ontspanningsruimte voor 

  Britse militairen. O.l.v. een gids worden we mee genomen naar alle authentieke  

  ruimtes van het domein, de prachtige tuin, de concerthall,...Het bezoek wordt  

  afgesloten met een kopje thee. 

  17.30-18.00: korte wandeling Poperinge met o.a. de executieplaats in de binnenkoer van het 

  stadhuis. 

 18.00: terugkeer. Facultatief avondmaal in wegrestaurant. 

  Aankomst rond 22.30 hr. 

Verdere gegevens: 

  Prijs:  -vanaf 30 deelnemers:  258 €/persoon 

    -toeslag single: 55 € 

   Inbegrepen:-verplaatsing met luxe-autocar, met bar, frigo, airco, dvd 

             -één overnachting in tweepersoonskamer op basis van HP (avondmaal + 

               ontbijtbuffet        

             -vermelde middagmalen 

             -inkomgelden 

             -fooi chauffeur  

   Niet inbegrepen:    -overige, facultatieve maaltijden ( bv. Bij morgenstop heenreis  

               en avondstop terugkeer) 

             -dranken tijdens maaltijden 

             -annulatieverzekering 

Inschrijvingen: 

Het hotel heeft een geweldig grote bezettingsgraad waardoor het slechts beschikbaar was voor deze 

periode. Bovendien hebben we slechts een optie bekomen tot 03 april 2015. Dit betekent dat de 

inschrijvingen uiterlijk dienen te gebeuren voor 03 april  door storting van een voorschot van 50,00 

€/persoon op onze rekening BE33 9611 9514 0046 met vermelding Westhoek 2015. 

 

 

 

 

 

         Leon Monsieur. 



I                           In deze  nieuwe rubriek willen we onze leden iemand van het bestuur voorstellen met  

       zijn functie, zijn streefdoelen en bekommernissen in verband met onze kring. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------ 

------------------------------------- 

 

 

 

 

                                                                       

Om deze reeks te starten konden we niemand beter bedenken dan onze nieuwe voorzitter. 

Hopelijk krijgt hij niet te veel bedenkingen na mijn gezaag als hoofdredacteur!! 

CROES Benny 

  °19 juni 1954 in Sint-Truiden 

Adres: Dekkenstraat 73, 3800 Sint-Truiden 

Familiaal:   

Gehuwd met CUYPERS Rita (°06 april 1957) 

Drie dochters: Wendy & Chris (28 jaar), Heidi (26 jaar) 

Een kleinzoon: Quinten (2 jaar) 

Bezigheden: 

Voorzitter en Secretaris in verschillende verenigingent 

Hobbies: 

Reizen  Tuinieren   Klussen 

Militair verleden: 

Laatste graad: Kolonel van het Vliegwezen 

Eenheden: - Basis Sint-Truiden  

                   - Hoofdkwartier Commando Tactische Luchtmacht  

                   - 1 Wing – Beauvechain  

                   - Staf Luchtmacht (VS3 Protec) 

                   - 10 Tactische Wing – Kleine Brogel  

                   - Commando Luchtoperaties (COMOPSAIR – Force Protection) 

KVOO Limburg – Zo ziet de nieuwe voorzitter het. 

KVOO beschikt zonder de minste twijfel over een enorm potentieel, het komt er op aan dit potentieel 

maximaal te benutten en zo de werking van KVOO Limburg te optimaliseren. Twee grote 

uitdagingen liggen voor ons; vooreerst de aanwerving van nieuwe leden en vervolgens de verhoging 

van de deelname aan de activiteiten. 

De aanwervingen van nieuwe leden is voor elke vereniging een hekel punt en KVOO Limburg is 

hierop, hélaas geen uitzondering. Dit betekent echter niet dat we ons zo maar, zonder slag of stoot 

bij deze trend des tijds zullen neerleggen. In tegendeel wij zullen er alles aan doen om het tij te 

keren en met zijn allen zal dit ongetwijfeld lukken.  

Wat het potentieel aan nieuwe leden betreft, is het vanzelfsprekend, hoofdzakelijk aan het bestuur 

om dit uit te vissen, wat echter niet wegneemt dat  eenieder, die een mogelijke nieuwkomer kent, 

deze gerust mag aanbrengen bij onze secretaris. 

KVOO Limburg is sowieso een aantrekkelijke vriendenkring/organisatie, maar het is erg belangrijk 

over KVOO Limburg op een gestructureerde en doortastende manier te communiceren en dit zowel 

intern als extern. Wij hebben onze website, ons Nieuws Bulletin (NB) en het nationaal Informatie 

Bulletin (IB) ter beschikking, het is aan ons, bestuur KVOO Limburg om hier maximaal gebruik van 

te maken. 

Onze tweede grote uitdaging; de verhoging van de deelname aan de activiteiten. De klassiekers 

braai, korpsmaaltijd en nieuwjaarbanket kunnen steeds  op een ruime belangstelling rekenen en 

zullen in de toekomst  zeker behouden blijven. Voor de andere activiteiten, en dan vooral de 

meerdaagse dringt een meerjarig programma zich op, zodat eenieder deze, tijdig kan inplannen in 

zijn ongetwijfeld drukke agenda. Hopelijk schrijven onze leden voortaan in grote getalen en tijdig in.   

  

In the spotlights 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

17 februari 2015           "Elysée"  te Genk 

Er kwamen 63 leden opdagen voor deze vergadering. 

De uittredende voorzitter, Herman Schrijvers, neemt het woord en dankt de bestuursleden, elk in 

hun domein. Een extra attentie voor Jules Neven die omwille van ouderdomsperikelen ontslag heeft 

gevraagd. Jules was bij overlijdens de steun en toeverlaat voor de getroffen families inzake 

pensioendossiers. De voorzitter vermeldt ook een speciaal nieuw lid, Cdt v/h Vlw b.d. Patricia Brys, 

de eerste vrouwelijke officier die lid werd van onze vereniging.  

Herman moedigt alle leden aan op tijd de nodige betalingen te doen en indien mogelijk wat talrijker 

aanwezig te zijn op onze maandelijkse activiteiten. Hij is er ook trots op een gezonde financiële 

situatie achter zich te kunnen laten.  

Vervolgens geeft hij het woord aan Jan Jacobs, een van de twee commissarissen, die begin januari de  

financiële boekhouding gecontroleerd hebben en tot het besluit kwamen dat onze financies correct 

beheerd werden in 2014. Leon Monsieur, de financieel verantwoordelijke, belicht de kastoestand die 

er gezond uitziet. Ons vermogen groeide in 2014 ook al moet hierbij worden opgemerkt dat het 

grootste gedeelte van deze aangroei op conto komt van de gewijzigde procedure van de inning van 

de lidgelden. 

De ex-voorzitter  vraagt de kandidaat nieuwe voorzitter even de zaal te verlaten om tot stemming te 

kunnen overgaan. Niemand heeft bezwaar tegen de aanwijzing van Kol v/h Vlw b.d. Benny Croes 

als voorzitter en hij wordt dan ook met applaus onthaald. 

Onze nieuwe voorzitter bedankt iedereen voor het vertrouwen en overhandigt attenties aan zijn 

voorganger en diens echtgenote. Ook Jules Neven wordt bedacht met een afscheidscadeau. Benny is 

er zeker van met het huidig bestuur de vereniging in goede banen te kunnen leiden. 

Er worden twee nieuwe commissarissen gevraagd om begin volgend jaar de financiële boekhouding 

te controleren. Jan Jacobs en Willy Schampaert willen deze taak op zich nemen. 

Willy Verghote, onze coördinator van de activiteiten, doorloopt het jaarprogramma. 

Leon Monsieur geeft meer uitleg over de geplande tweedaagse uitstap naar de Westkust 

Na de koffiepauze volgt er een lezing over de ouverture 1812 van Tsjaikovski door mevrouw Rose-

Marie Hendrikx. Willy Verghote leidt haar in. Op vraag van de Russische tsaar geeft Tsjaikovski 

muzikaal het verloop weer van de nederlaag van Napoleon in Moskou in 1812.Alle aspecten van dit 

gevecht worden meesterlijk door de gepaste muziekinstrumenten weergegeven. Mevrouw 

Hendrikx wist op sublieme wijze zelfs  niet- muziekkenners te boeien voor dit onderwerp. 

De namiddag wordt afgesloten met een glaasje bubbels 

         Lambert Swennen, secretaris. 

 

Verslag Algemene vergadering 2015 



Uitstap 9 maart 2015 - K.V.O.O. naar Luik…  

                 “Ik was 20 in 14”   &   “Opéra Royal de Wallonie” 
 

Uitzonderlijk op een maandag vertrokken 26 KVOO’ers op stap naar Luik. De dag begon en 

eindigde supergoed: de treinen waren op tijd en dat is een vermelding waard.  

Herman onze nieuwste ere-voorzitter zag er gelukkig en rustig uit, zonder de stress van de 

verantwoordelijkheid kon hij gewoon gaan genieten. 

Aangekomen in de Guillemins en na de klassieke verzameling (tja, we zijn eenmaal oude militairen 

hè!) hadden enkelen nog net de tijd om een koffie te drinken, want we moesten om 11u15 stipt de 

tentoonstelling binnen. 

11u10, binnen in onthaalruimte, vestiaire en uitleg over de audiofoon. De reis in de tijd kon 

beginnen:” we waren 20 jaar in 1914.” Vreselijke tijden die jaren: op de “Belle Epoque” (niet voor 

iedereen) volgde een oorlog, en wat voor een!  KVOO’ers die er vandaag niet bij zijn kunnen nog 

gaan kijken, een echte aanrader. Dat heb ik tenminste opgevangen uit de commentaren van de 

deelnemers. 

De maaltijd werd genomen in een stampvol Grand Café de la Gare, meer dan 100 plaatsen. Een 

driegangen menu dat bediend werd zoals gevraagd: snel maar zonder ons te overrompelen. Menu: 

grijze garnaal kroketten – (onvermijdelijk) Luikse bouletten – chocolade Charlotte. Commentaren 

hierbij waren ook loofwaardig. 

Dan weer de trein nemen naar Gare du Palais, in het centrum, aan place Saint-Lambert. Te voet (5 

minuten) naar de opera. Ik liep iets voorop om een “pass” te gaan halen. Ook zo iets uit onze leger 

tijd: een elektronische pas om deuren open te doen. 

Ontdekking van een opera gebouw is ook … trappen gebruiken. We namen wel de tijd om 

regelmatig te zitten in de (prachtige) grote zaal, waar enkele een herstellend slaapje deden …  

Was mijn uitleg zo saai?  

De vloer van de orkestbak was opgeheven tot podium niveau en de stoelen van het orkest waren er 

opgesteld. Inderdaad, af en toe wordt er een concert opgevoerd vanop het podium. Daardoor misten 

we echter het zicht op een opera-decor. 

En dan, naar de 9de verdieping dankzij panoramische liften, met adembenemende zicht op Luik. 

Maar ja… weer met trappen naar gelijksvloer met tussenstops in de loges, de foyer en de koninklijke 

loge. 

In de opera zijn de gidsen soms afhankelijk  van voorvallen die tot een aangename verrassing 

kunnen leiden. Dit keer hadden we geluk; enfin, niet voor iedereen. De twee  panoramische liften 

hebben een max capaciteit. Uit mijn ervaring – en die is groot – weet dat ik maximum 25 pers. in de 

grote en 15 in de kleinen kunnen. Goed, we gingen dus met een 18 personen naar boven, ik stuurde 

de lift terug naar beneden om de laatste leden te gaan halen, met Rita, mijn vrouw. Toen we in de 

grote zaal kwamen (9de verdieping) was er een hoornspeler aan het repeteren, alleen. Hij moest 

waarschijnlijk een bepaald stuk uit zijn partituur inoefenen. Terwijl we wachten op het 2de groepje, 

heeft hij ons een mini concert gegeven. Zo konden wij niet alleen zijn vaardigheid appreciëren maar 

ook de akoestiek van deze zaal. 

Na de opera genoten we van een drankje in de zon, place de la République Française. 

Als organisator kan ik moeilijk een oordeel geven . Maar volgens wat ik gehoord heb was iedereen 

(zeer) tevreden. Indien zo niet, zeg het mij maar gerust. 

Toch een geslaagde dag, of niet? Tot een volgende bezoek naar Luik? Ik zal nog wel iets vinden 

zeker… Collegiale groeten.  

         

        Jean-Pierre Dechesne, lid én gids 

PS. Er was geen fotograaf aanwezig dus zullen we het moeten doen zonder foto’s. 

 



                                                          Onze Website 

 

Enkele van onze leden hadden vragen bij de toegankelijkheid en het gebruik van onze 

website. Geert heeft eens een round-up gemaakt van de grootste problemen en een artikeltje 

geschreven zodat iedereen ( wees maar gerust, ik ben ook geen bolleboos ) onze site 

gemakkelijker kan bereiken en raadplegen.  

Om nog eens na te lezen 

KVOO Limburg gaat met de tijd mee en beschikt al geruime tijd over een website. 

Op deze site staat interessante informatie over onze  activiteiten,  foto's en vanzelfsprekend ook  onze 

nieuwsbrieven en een adressenlijst van de contactpersonen en de leden. 

 Website raadplegen 

 hieronder wordt  de gemakkelijkste manier beschreven  om de website te bereiken. 

   ofwel via een zoekmachine zoals Google. Tik in het zoekveld  KVOO Limburg  en klik  

         vervolgens op de link waarin www.kvoolimburg.be  verschijnt (voorbeeld "Bestuur" hieronder)  

                

    ofwel  rechtstreeks via de adresbalk van de browser (internet explorer, Firefox, Chrome, ...) :  

   geef in de adresbalk volgende tekst  www.kvoolimburg.be                                  

 

De website 
  In het midden een knop "contact" om ons via mail te bereiken in de linkerkolom een menu  

             met zelfverklarende teksten. 

  Knop "Informatie"   

   -Bestuur : samenstelling van het bestuur van KVOO Limburg 

   -Leden : dit is om privacy redenen een afschermde zone met de adresgegevens van  

     de leden van KVOO Limburg. Deze is door u te raadplegen mits het invullen van  

     een gebruikersnaam (KVOO) met als paswoord (zal apart doorgemaild worden)    



   Klik vervolgens op Login en de lijst verschijnt.                                        

                    

          -Tamtam : hierin wordt de procedure beschreven om de leden die geen internet hebben  

  eveneens op de hoogte te stellen van dringende mededelingen. Wie verwittigt wie is  

  in een overzichtslijst getoond. 

          -Statuten : een beschrijving van ons huishoudelijk reglement 

Knop "Nieuwsbrief" 

         -de meeste recente nieuwsbrieven KVOO Limburg zijn hier digitaal  te raadplegen en te     

           downloaden 

Knop "Agenda' 

  -een lijst met bijkomende informatie over de nakende activiteiten zoals bijvoorbeeld  

     de reis naar Mallorca of de Braai in Millen op 21 juli 2015 

Knop "Foto's"  

  -een activiteit zonder foto's is zoals een café zonder...   

Knop "Verslagen" 

  -Korte berichten over de voorbije activiteiten waaronder uitstappen en de algemene  

               vergadering 

Knop "Links" 

  -verwijzing naar andere interessante websites 

 

                                       Limburgers en het internet 

 

 Het WWW (world wide web / wereldwijde web) is een uitvinding van  de Tongerse  

  informaticus Robert Cailliau (Tongeren, 26 januari 1947) die samen met Tim  

  Berners-Lee een grondlegger van het wereldwijde web is. 

  Het versleutelen van uw mails, bankgegevens etc.,  gebeurt via Rijndael, een  

   cryptografisch algoritme bedacht door Joan Daemen (Achel, 1965) en Vincent  

  Rijmen (Leuven, 1970). De naam Rijndael is enigszins afgeleid van "Rijmen" en  

  "Daemen". 

      In november 2001 werd het algoritme door het Amerikaanse NIST uitgekozen tot  

            de nieuwe Advanced Encryption Standard, de opvolger van de Data Encryption 

            Standard.  

Tip voor wie een poging wil ondernemen om het algoritme te kraken : Op 17 

augustus 2011 raakte bekend dat onderzoekers aan de Katholieke Universiteit 

Leuven in samenwerking met Microsoft en de Ecole Normale Supérieure in Parijs 

een zwak puntje in het algoritme gevonden hadden. Door dit te benutten kan het 

kraken van het algoritme vier keer sneller gebeuren, al duurt het nog altijd twee 

miljard jaar met duizend miljard computers die duizend keer sneller zijn dan de 

huidige generatie computer. 

 

           Geert 



 

   
 

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. 

  

 

Inkom gratis 
--------------------------------------------------------------------------  

Dag  Michel, 

Hierboven een gebeurtenis , interessant voor onze KVOO kleinkinderen,  

De vliegtuigparade , met zegening van de vloot op Zond 05/07 is zeker de moeite waard om bij te wonen 

Met bede  om het gepaste tijde in ons  NB te publiceren 

MVG 

  Willy 

 

 

Voor U en door U 



                                                                WO I 

E. Alexander Powell, F.R.G.S was speciale correspondent voor “The New York World” 

gedurende de eerste wereldoorlog. Hij vervoegde het Belgisch leger in de periode dat de 

Regering Brussel verliet tot na de val van Antwerpen. Verbleef nadien in Londen waar hij in 

december 1914 het boek “Fighting in Flanders” publiceerde. In februari 1915 verscheen 

reeds de derde druk. 

Na al wat vorig jaar over deze wrede periode werd gezegd en getoond en diep onder de 

indruk van dit verslag dat ik voor 50 jaar de eerste keer las dacht ik dat het de moeite zou 

zijn jullie lezing te geven van Powell’s  in zijn opdracht neergeschreven bewondering voor 

het  Belgische volk.                                                                           

To  my friends The Belgians 

     “I have eaten your bread and salt, 

       I have drunk your water and wine; 

       The deaths ye died i have watched beside 

       And the lives that ye led were mine.” 

Vertaling Voorwoord: Als Amerikaan trok ik bij het begin van de oorlog, zonder enig  

vooroordeel, naar België . Ik kende de Britten evengoed als de Fransen, de Belgen en de 

Duitsers. Ik had vrienden in elk van de vier landen en menige gelukkige herinneringen  aan 

de dagen dat ik er mocht verblijven.  

        Toen ik Antwerpen verliet na de Duitse bezetting was ik even 

pro-België alsof ik was geboren onder de rood-zwart-gele vlag. Ik zag een land ,een van de 

mooiste en meest vredelievende in Europa ,aangevallen door een meedogenloos brutaal 

leger; Ik zag zijn steden en dorpen in as gelegd door het vuur en tot puin herleid onder de 

granaatinslagen; Ik zag zijn vernietigde kerken en historische monumenten ; Ik zag zijn 

hoofdwegen bevolkt door opgejaagde thuisloze vluchtelingen; Ik zag zijn vruchtbare 

velden bestrooid met de lichamen van wat eens de mannelijkheid van de natie was; Ik zag 

zijn vrouwen  die hun mannen verloren en zijn kinderen die vaderloos achterbleven; Ik zag 

wat eens de tuin van de Heer was veranderd in een desolaat land; en ik zag zijn mensen- 

een volk   dat ik zoals de rest van de wereld beschouwde als genietend van het leven 

,inefficiënt, gelukkig- ik zag dit volk opstandig, vindingrijk, onbevreesd en vechtend, 

vechtend, vechtend . 

Ben je verwonderd dat ze mijn verbeelding veroverden en mijn bewondering afdwongen?  

Ik ben pro-België dat geef ik openlijk toe. Ik zou me schamen mocht het anders  zijn. 

                 Londen,1 november 1914  

Aanvulling: Een onkel  van Nieke  schreef in 1914 van uit de omgeving van Leuven zijn 

laatste brief naar zijn ouders in Morkhoven  met daarin de zin :”Morgen zullen we hier 

allen sneuvelen”. Inderdaad sneuvelde hij de dag nadien. Toen de familie werd ingelicht en 

ze vernamen waar hij begraven lag spande vader Schellens paard en kar in en vertrok 

dwars door de botsende linies van Belgische soldaten en husaren naar Leuven om het 

lichaam van zijn zoon naar huis te halen en in zijn geboortedorp te begraven. 

 



  Stap voor stap ,zo gaan de peerden 

  Traagzaam treurig stille en stom 

   En ze kijken of’t hun deerde 

   dikwijls naar hun hun meester om 

  Baai zo sprak hij “baai en blesse” 

  Heden moeten …stille! Fraai! 

   Moeten wij naar de uitvaartmesse, 

   Met de wagen, Blesse en Baai !  

                                                              Groeten uit Genk 

        LVDB 

 

 

Doordenkertje... 

 Een oudere priester heeft een jongere collega op bezoek.  

Tijdens het avondeten bemerkt de jonge priester het bevallige figuur van de 

huishoudster. 

Hij weet niet wat hij zich bij de relatie van de oudere priester met diens huishoudster 

moet voorstellen. 

De oude priester bemerkt de blik in de ogen van de jonge priester en verzekert hem dat 

er niets gaande is tussen hem en zijn huishoudster. 

 Een week later merkt de huishoudster op dat er al een week een sauslepel ontbreekt. 

De oudere priester schrijft hierop een brief naar zijn jonge collega: 

"Ik zeg niet dat je de sauslepel hebt meegenomen, 

maar ik zeg ook niet dat je hem niet hebt meegenomen; 

een feit is wel dat hij nu al een week ontbreekt." 

Enkele dagen later ontvangt de oudere priester een antwoord:  

"Ik zeg niet dat je met je huishoudster slaapt 

en ik zeg ook niet dat je niet met haar slaapt,  

maar feit is wel dat als je in je eigen bed sliep,  

je hem nu al wel gevonden zou hebben.”  
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