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             Woordje van de voorzitter  

 

Beste vrienden en vriendinnen,  

 

alhoewel het weer volgende melding in de verste verte niet 

beaamt, is de herfst in aantocht. Na onze unieke zomer worden de 

dagen steevast korter en naar alle waarschijnlijkheid zullen ook de 

temperaturen weldra een duik(je) nemen. Ik ben ervan overtuigd 

dat ieder van jullie,  

elk op zijn manier, ten volle heeft genoten van de voorbije zomerse 

maanden. Was je erbij bij de KVOO – activiteiten? Perfect, maar 

moest je ze missen, geen nood, volgende keer beter. 

Onze traditionele Braai was weer een voltreffer. De plaats van het 

gebeuren vinden was niet voor iedereen even evident, want menig 

GPS leek nog niet vertrouwd met de idyllische locatie. Eens ter 

plekke, werd de keuze van Leon enkel toegejuicht. Uitstekende 

keuze en zeker voor herhaling vatbaar. Ook onze trip naar 

Vogelsang was een succes. Eens te meer hadden de afwezigen 

ongelijk. Proficiat Luc dat je doorzette, ondanks corona en andere 

hindernissen op weg naar dit stuk(je) historiek en, voor enkelen, 

ook nostalgie. 

Weldra komen onze najaar activiteiten aan de beurt. Jackie bijt de 

spits af en neemt ons op sleeptouw in Herkenrode. Elkeen heeft er 

al eens van gehoord, maar het met eigen ogen aanschouwen en 

zelf beleven met een ervaren gids is natuurlijk veel aangenamer. 

Op 15 november houden we ons jaarlijks korpsbanket, net als 

vorig jaar in ’t Krekelhof. Traditioneel sluiten we af met onze 

december-bowling. Meer over de komende activiteiten verder in 

dit en het volgend NB. Snel inschrijven, dan ben je er zeker bij 

en…vergeet je het niet. 

Ik wens jullie een fijne herfst, hopelijk met inbegrip van enkele 

KVOO activiteiten. 

Groetjes en tot weldra, 

      Benny Croes                                            
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1. Aanwezigheden: iedereen aanwezig. 

2. Verslag vorige vergadering van 08 Jun 2022: iedereen akkoord 

3. Inkomende post: uitnodigingen voor Te Deum van 21 Jul door ProvComd 

4. Kasverslag door Leon: grosso modo status quo 

5. Ziekenboeg:  

a. Marcel Demot is weer (bijna) de oude. 

b. Willy Verghote meldt medische problemen bij Georges Mathuvis 

6. Evaluatie voorbije activiteiten 

a. 22 Jun 2022: Gunfire te Brasschaat: 33 deelnemers.  

Interessante uitstap, er is van alles te zien, gepaste rondleiding maar er wordt 

niets gezegd over het buitenstaand materieel. De loods geeft een chaotische 

indruk.  Maaltijd OK. 

b. 21 Jul 2022: BBQ in Orshof te Neerglabbeek-Oudsbergen: 46 deelnemers.  

 De grote meerderheid toont zich tevreden, wel moeilijk vindbaar. 

7. Geplande activiteiten:  

 a. 07 Sep 2022: bezoek Kamp Vogelsang. 

b. 06 Okt 2022: bezoek Herckenrode te Hasselt-Kuringen. 

15 Nov 2022: korpsmaaltijd in 't Krekelshof te Hasselt. 

8. Nieuws KVOO-nationaal: 

a. Lidgeld 2023: de effectieve leden betalen 27,00 euro, alleenstaande dames 22,00 

euro.  De kosten voor de IB en de NB zijn hierbij inbegrepen. 

b. Items vergadering BO ( Nationaal Bestuursorgaan) van 14 Okt 2022: geen input 

van de bestuursleden. De voorzitter vindt het niet kunnen dat sommige 

kringen te veel bladzijden van het infoblad innemen terwijl er maar 2 voorzien 

zijn. (De kring Namen neemt in het laatste IB 15 bladzijden in beslag.) 

9. Mededelingen/vragen:  

a. Adreswijzigingen: de voorzitter vraagt CC-bestemmeling te zijn van 

adreswijzigingen 

b. Ontvangst en verspreiding IB: de secretaris krijgt het IB zowel op papier als         

digitaal. Als de digitale versie niet toekomt moet er onmiddellijk gereclameerd         

worden zodat de leden op tijd hun Info krijgen. 

c. Eerste ontwerp planning 2023: verschillende opties liggen open: de 

nieuwjaarbrunch samen met de algemene vergadering in het Krekelshof of De 

Elysée, de algemene vergadering met activiteit in de week eventueel met 

spreker. Qua reizen wordt overwogen de draad van de reis naar Wenen terug 

op te nemen of een vierdaagse busreis te organiseren analoog met de vroegere  

Verslag bestuursvergadering KVOO Limburg 

                        05 September 2022  

                                       Provincie Commando  
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reizen naar de Moezel of Lüneburger Heide. Er zal contact worden genomen 

met Jackie De Mayer van CDSCA omdat hier ook mogelijkheden liggen 

10. Redactioneel nieuws: nihil 

11. Eigen website: nihil 

12. De secretaris meldt het bestaan van nieuwe richtlijnen in verband met logistieke steun 

door Defensie aan derden 

13. Volgende vergadering: 24 oktober 2022 

                                        Lambert Swennen, Srt 

 

 

Leon meldde ons het overlijden van  
 

 
  

                                                  
 
 
Wim was al jaren lid van onze vereniging maar wegens drukke agenda was hij zelden aanwezig op onze 
activiteiten. 
 

 

 

 

 

De heer Wim VAN DE PAAR 
       echtgenoot van Mia SCHRAEPEN 
 
Licentiaat in de Criminologie 
Kapitein-Commandant op rust bij de Rijkswacht 
Ere-Zaakvoerder VME Residentie "Dagenraad" 
Ridder in de Kroonorde 
Ridder in de Orde van Leopold II 
Lid van K.V.O.O. - Kring Limburg 
Lid van N.S.P.V. 
Lid van I.P.A. - Regio Zuiderkempen 

  
Geboren te Leopoldsburg op 28 maart 1942  
en overleden te Heusden-Zolder op 10 juli 2022. 
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Ontstaan van de abdijsite:  

In 1179 wordt graaf Gerard van Loon door de Prinsbisschop van Luik 

gedwongen te verhuizen van Borgloon naar de grensstreek, nl naar 

Kuringen. Hij bouwt er niet alléén een burcht maar sticht er ook, op 

de zuidelijke Demeroever, een abdij voor cisterciënzer zodat zijn 

toekomstige zielerust – en die van zijn nageslacht – gevrijwaard 

wordt tot de wederopstanding. In de abdij resideerden twee soorten 

zusters; enerzijds de abdis en haar koordames (meestal van adel) en anderzijds de conversen (of de 

werkzusters). 

Evolutie: 

De site kende ups en downs en de abdij beheerde op het einde van de 18dee eeuw een terrein van 3108 Ha. Met 

de franse revolutie werd de abdij door de fransen verkocht als “zwart goed” aan de families Claes en Liboton 

die er industriële (weefgetouwen/suikerfabriek) en agrarische activiteiten ontplooiden. Een kerkbrand in 1826 

en verwaarlozing van het patrimonium hebben tot halfweg 

de 20ste eeuw de site zwaar getekend. 

Laatste 50 jaar: 

In 1972 kochten de kanunnikessen van het Heilig graf een 

deel van het domein (abdissenresidentie, Engels 

landschapspark, ..). In 1998 kocht het Vlaams Gewest een 

andere portie en restaureerde er o.a. het poortgebouw, de 

portierswoning, de hoevegebouwen (vandaag herbergt dit 

het belevingscentrum) met kruidentuin, de watermolen op 

de Demer, ... De tiendenschuur uit 1656 werd door 

privésponsors gerestaureerd en bevat sinds 2007 een prachtige feest-concertzaal. 

 

Bezoek KVOO op donderdag 6 oktober 2022 13:00 - 17:00 

• Adres en parking van het domein: Herkenrodeabdij 5 te Kuringen-Hasselt 
• RV aan het poortgebouw (zie foto / 200m van de parking) om 13.00 uur 
• Geleid bezoek aan het belevingscentrum en de kruidentuin ( 2 x 1 uur), al dan niet 

afwisselend in 2 groepen i.f.v. het aantal geïnteresseerden. 
• Het bezoek wordt afgerond met een kop koffie en een stuk vlaai in de brasserie, gevestigd in 

de “paardenstallen” . Zij die willen kunnen het bezoek evt afronden met nog een kleine 
wandeling langs de abdijmolen, het klooster en de Engelse tuin (15 min).  

• Einde bezoek: omstreeks 17.00 uur.  

Deelname: 20 euro/persoon [bezoeken, gids, koffie-vlaai] 

Graag per mail uw deelname bevestigen door een berichtje naar jackie.pira@hotmail.com niet later dan 01 

september! 

Inschrijving definitief bevestigen door betaling (BE17 9731 8482 2521 van KVOO Limburg) niet later dan 15 

september 

                                                Project: Jacky Pira 

 

Namiddag uitstap 

Herckenrode 

do 06 oktober 

Uitnodigingen 

 

 

mailto:jackie.pira@hotmail.com
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De voorzitter en de bestuursleden van KVOO LIMBURG hebben de eer U en Uw partner uit 

te nodigen op het jaarlijks Korpsbanket van onze vereniging welke dit jaar plaats heeft op 

15 november 2022  

in feestzaal ‘t Krekelhof, Rechterstraat, 6 te 3511 KURINGEN-HASSELT. 

Programma en menu: 

• 12.30- 13.15: receptie met Cava en sinaasappelsap + 3 smaakmakertjes 

• 13.15- 17.00: Korpsbanket 

Menu:   

• Pladijs * Orzo * Broccolini 

• Kalfsfilet * jonge groenten * aardappelgratin * Dragon 

• Appel * Frangipane * vanillesorbet 

• Koffie & zoetigheden 

      Inbegrepen tijdens de lunch: aangepaste wijnen, waters op tafel. 

 

Deze all-in wordt u aangeboden voor de prijs van € 59,00 per persoon.  

Inschrijven uiterlijk tegen 10 november 2022 en dit door storting van het betreffend bedrag 

op rekening BE17 9731 8482 2521 van KVOO LIMBURG.  

Op uw stortingsformulier eventueel vermelden Uw voorkeur voor tafelgenoten. 

 

We hopen u zo talrijk mogelijk te mogen begroeten. Het is een enige gelegenheid om 

vrienden en kennissen te ontmoeten en van gedachten te wisselen. 

 

Verantwoordelijk organisator, 

    Leon 

 

 

UITNODIGING KORPSBANKET 2022 
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Bezoek aan het Gunfire Museum te Brasschaat 22 juni 2022 

 
De weergoden waren ons gunstig gezind toen we met 29 leden om 10.30u  de bus opstapten richting 

Brasschaat. Het vroegere militair kwartier “Brasschaat Noord” was onze bestemming. In het verleden 

was hier de School van het Lichte Vliegwezen gestationeerd alsook de PUMA-helikopters van de 

Rijkswacht. Vandaag is het, naast een oase van rust voor fietsers en wandelaars tevens een 

toeristische trekpleister met de “Site Gunfire – WHI”. 

Het bezoek startte met een lunch op het (gelukkig met schaduw voorziene) terras van het “Bistro 

Perron Noord”, de tot horeca omgetoverde vroegere logementsblok. Willy had natuurlijk netjes 

bijgehouden wie menu A had en wie er voor B geopteerd had, en ook de afrekening van de drankjes 

per tafel werd vlotjes opgelost. 

   

Na de lunch werden we opgesplitst in twee groepjes om een bezoek te brengen aan het museum, 

ondergebracht in de vroegere Alouette- en PUMA-loodsen. De Gunfire site is, onder de hoede van het 

WHI (War Heritage Institute = het vroegere Koninklijk LegerMuseum ofte KLM) een samenraapsel 

van het vroegere Artilleriemuseum uit Brasschaat Kwartier West, elementen van het brusselse 

Tankmuseum en stukken uit het vroegere KLM-depot van “Fort Kapellen”.  
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De gids gaf ons een overzichtelijke bloemlezing van alle mogelijke munitiesoorten en kalibers van de 

aanwezige houwitsers, tanks en luchtdoelgeschut. De 30, 75, 105 en 155 millimeters klonken bij de 

heren als muziek in de oren, maar zullen onze dames wellicht een beetje afgeschrikt hebben. Ook de 

aanwezigheid van de T72 – tank, van Russische origine, projecteerde de door éénieder beleefde 

Koude Oorlog terug naar het heden met het conflict in Oekraïne. 

Na het bezoek bracht de bus ons terug naar het oosten, waar de Wijzen vandaan kwamen … terug 

een stukje wijzer en voldaan van een mooie dag. 

 

 

 Daguitstap EINRUHR & VOGELSANG 

             Woensdag 07 september 2022 

 

 

 

Wij waren met 25 deelnemers die verzamelden aan het vliegveld in Kiewit waar met de bus 

de rit naar Duitsland begon. 

In Einruhr aan de Rursee werd in Hotel Seemöwe een verzorgde maaltijd geserveerd. 

Daarna bracht de chauffeur het gezelschap naar Kamp Vogelsang. 

De geschiedenis van de Ordensburg Vogelsang begint in 1933. 

Dat jaar gaf Hitler het bevel burchten te bouwen, verdeeld over het rijk, te beginnen met 

Vogelsang in de Eifel. Later volgden er nog drie. Luc Bruylandt, de gids, begeleidde ons door 

en rond de imposante gebouwen in de typische Nazi-bouwstijl. 
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Doel van de partij was: Jongelingen (Junkers genaamd) opleiden tot toekomstige partijleiders 

van de NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei). 

De kandidaten werden gekozen uit partijgezinde families, waren tussen 23 en 30 jaar oud, 

niet van gemengd ras noch intellectueel, liefst getrouwd, kerngezond en sterk. 

In 1936 kwamen de eerste 500 kandidaten aan. Zij waren geen militairen, maar werden 

vooral geïndoctrineerd in de Nazi-ideologie met een ijzeren discipline. 

Nog voor hun opleiding beëindigd was begon WO II en werden zij ingezet bij de inval in 

Polen in 1939. Zij waren gebiedscommissarissen, organiseerden het leven in de bezette 

gebieden, maar ook deportaties van burgers tot massamoorden toe, etc. 

Omdat de Junkers hier weg waren, hebben enkele Nazi’s in de Ordensburg een eliteschool 

opgericht, waar uitgekozen scholieren hun middelbare opleiding volgden. 

De Ordensburg Vogelsang is geen lang leven beschoren geweest. 

Naar het einde van WO II, op 4 februari 1945, nam de US-Army dit enorme complex in, later 

overgedragen aan het Britse bezettingsleger. In 1946 maakten de Britten er een militair 

oefenterrein van tot het Belgisch leger het “Kamp Vogelsang” overnam op 1 april 1950.  

Het werd door Natotroepen gebruikt tot 2005. Na de overdracht aan de Bondsrepubliek  

op 1 januari 2006 begon de derde fase van Kamp Vogelsang en werd het belangrijk 

natuurgebied opengesteld voor het publiek. Bezoekers kunnen de imposante gebouwen 

binnen en buiten bezoeken en natuurwandelingen maken in het 5500 ha grote natuurpark. 

In het fijn ingerichte bezoekerscentrum en museum waren het ontstaan en de activiteiten van 

de Ordensburg Vogelsang voortreffelijk voorgesteld. Het ganse complex maakt nu deel uit 

van het Nationalpark Eifel, zo belangrijk voor het behoud van de ongerepte natuur en de 

geschiedenis van de ganse regio. 

Een afsluiter op het terras met prachtig uitzicht maakte een mooi einde aan dit bezoek. 
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Dag dames en beste KVOO collega’s, 
In maart 2020 stond ik op het punt terug een rondreis te leiden naar Oman toen de eerste 
lockdown een feit werd. Dus gedaan met groepsrondreizen en dat nu al bijna twee jaar lang. Ik 
ben dan wat in de kelder, in vergeten schuiven en classeurs op reis gegaan en kwam een paar 
zaken tegen die me een aantal periodes van mijn actieve diensttijd in herinnering brachten. Ik 
noem het hier verder “relieken”. Bovendien is het zeker geen verplichte lectuur maar slechts 
als een hopelijk aangenaam tijdverdrijvend moment bedoeld. 

Beste groeten, JJ 

Reliek 5 Een verkiezingsdocument uit 1994  

Ja, ik was toen al een drietal jaren met pensioen ofte bd ,“buiten dienst “, wat een term is 
dat zeg .Waarom niet in B.N.R. ( Beyond Normal Repair )? Haha.          

Via mijn groepsreizen had ik contact met een Euroambtenaar die me in maart 1992 liet 
weten dat men iemand zocht om de allereerste echte verkiezingen in Zuid-Afrika te 
monitoren.  
Om na te gaan of de aanloop naar en de verkiezingen zelf “fair and free” zouden verlopen. 
Het waren dus de eerste verkiezingen waar ook de gekleurde bevolking mocht 
deelnemen.  
Ik belandde in Klerksdorp een stad op 170 Km van Johannesburg. Het was in het hart van 
het vroegere Voortrekkersgebied en het oude Transvaal. In de buurt lag ook Ventersdorp. 
Dit grote Voortrekkersdorp uit de jaren ‘30, 19deeeuw, was het bolwerk van de AWB ( 
Afrikaner Weerstands Beweging) met ene Eugène TerreBlanche ( zijn echte naam ) als 
leider. Deze uiterst rechtse beweging had oa een oorlogje ontketend in 1991 ter 
gelegenheid van een bezoek van President F.W. De Klerk die ze als De Grote Verrader 
aanzagen omwille van de op til zijnde grote veranderingen in het staatsbestel (algemene 
verkiezingen, vrijlating Mandela en legaliseren van het Afrikaans Nationaal Congres ANC 
in 1990 enz)  Er vielen een viertal doden. 

Voorgaande om te situeren in welk gebied wij de voorbereiding naar en het uitvoeren van 
die allereerste algemene verkiezingen mochten monitoren, waar ALLE volwassenen 
eender welke kleur of afkomst, konden aan deelnemen. Tot dan was enkel de blanke 
bevolking gemachtigd om te stemmen. Dus het ging een soort politieke aardbeving en 
omwenteling worden, daar was iedereen van overtuigd. Alleen bleef de vraag: gaat de 
machtsoverdracht zonder geweld en bloedvergieten verlopen.? Wel dat werd het geval, 
ondanks de pessimistische vooruitzichten. Ik maakte oa een politieke (zwarte) meeting 
mee (met kogelvrije vest) in het sportstadium van Klerksdorp geen TerreBlanche gezien, 
gelukkig maar. De dagen van de verkiezing (26 – 29 April leek bijna iets religieus bij de 
zwarte bevolking Sommige stembureaus waren trouwens in kerkelijke gebouwen. Bij het 
binnentreden leek het net of ze kwamen in de kerk, heel stil, met schroom. 

VOOR U ….DOOR U. 

Op deze pagina kan interessante informatie doorgegeven worden aan de 

andere leden. Enkele leden hebben beloofd militair getinte boeken voor ons 

te screenen, anderen een hobby-artikel te schrijven of info te verspreiden, 

zoals mooie en interessante websites. De artikels zullen steeds afgesloten 

orden met de initialen van de schrijver. Het is zeker niet de bedoeling een 

polemiek te starten of iemand te kwetsen. 
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Eerst de vingers, neen niet in een wijwatervat maar onder een soort lamp die bij oplichting 
eventueel aangaf dat er al eens gestemd werd door deze persoon. Dan de stem 
uitbrengen op stembrieven met naam in afkorting van de partijen (bv ANC ), hun 
tekensymbool EN de foto van de leider ( bv Mandela )  Tenslotte de vingers in een 
speciale vloeistof die dagen nadien nog zou oplichten bij controle , om fraude tegen te 
gaan. 

Gezien de bevolkingsverhouding, de massale opkomst en de populariteit van Mandela 
won het ANC met een absolute meerderheid.  

Met Nelson Mandela waren ze goed vertrokken en dat duurde tot 1999 toen hij zich 
terugtrok voornamelijk wegens gezondheidsreden. Madiba, de Vader des Vaderlands 
overleed in Dec 2013. Hij werd 95. Bij zijn terugtrekking werd hij opgevolgd door Mbeki. 
Mede door het invullen/vervangen van vele leidende functies op basis van positieve 
discriminatie ( en niet de competentie ) plus het begin van allerlei malversaties begon het 
op vele vlakken minder goed te gaan. Ook het Afrikaans (Mandela sprak het vloeiend) 
kwam in de verdrukking en vele boeren werden en worden nog steeds vermoord ( die 
Plaasmoorde ) De voorlaatste president Mr Nzuma spant de kroon inzake verduistering 
van vele miljoenen staatsgelden. Zijn proces is nog lopende. Langzaamaan begint de 
bevolking te beseffen dat het ANC dat sinds 1992 onafgebroken aan de macht was toch 
niet al te veel van de nobele ideeën van Mandela heeft kunnen waarmaken en op vele 
niveaus geen onderscheid kon maken tussen staats- en eigenbelang. De regionale 
verkiezingen van 2021 zijn voor het eerst uitgedraaid op het niet behalen van de 
meerderheid door het ANC. Misschien komt er een minder gewetenloze ploeg aan de 
macht. 

Zuid-Afrika blijft natuurlijk een magneet voor de rest van centraal en zuidelijk Afrika 
waar het dikwijls nog veel slechter gaat. Met alle nefaste gevolgen van dien qua 
veiligheid, werkloosheid enz. 

Tot daar mijn “relieken- overpeinzingen” . Bij het overlopen van die verschillende 
episodes stel ik vast dat ik , soms van zeer nabij , enkele kantelmomenten van de lokale 
en/of wereldgeschiedenis heb mee gemaakt . 

JJ 

Bij deze willen wij, de redactie, Jan van harte danken voor deze mooie reeks van 5 
relieken die we van hem mochten ontvangen. Wij hopen van ganser harte dat anderen 

hem zullen volgen en ook enkele van hun mooie herinneringen willen meedelen met onze 
kring. Jan mag natuurlijk ook een vervolg aan deze reeks doorsturen. Nogmaals dank 

Jan. 

  

  

 
 

 


