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    Woordje van de voorzitter        

                                                               Nov– Dec 2020  

Het stond in de sterren geschreven; 2020 zou een speciaal jaar 

worden. Alleen al de dubbele 20 wijst op iets speciaal; een 

jaartal met een dubbel tiental komt immers slechts eens in een 

millennium voor! Maar 2020 zou vooral een speciaal jaar 

worden vanwege de 45ste verjaardag van KVOO Limburg, 

een verjaardag die wij vanzelfsprekend met de nodige luister 

zouden vieren. 

Na een vliegende start met een top nieuwjaar banket en een 

geslaagde algemene vergadering kwam in maart de 

ontnuchtering. Geen uitstappen meer, geen gezellig 

samenzijn, geen sociale contacten, al deze fijne dingen werden 

bruusk vervangen door een quasi op hok plicht ten gevolge 

van de COVID-19 pandemie. Na enkele lichtpuntjes, op het 

einde van de zomer, die het beste lieten verhopen voor onze 

herfstactiviteiten kwam echter de ontnuchtering en werden 

en worden we geconfronteerd met “Blijf in je kot” deel 2. 

Wat er ook van moge zijn, we zitten ermee en vaccin of niet  

het einde van de tunnel is nog niet in zicht. Maar het heeft  

geen zin om weg te kruipen en te klagen, KVOO Limburg 

kijkt vooruit en als we weer veilig en gezond ontmoetingen 

en uitstappen mogen en kunnen organiseren zullen wij er 

klaar voor zijn. Meer hierover verder in dit NB. 

We zullen 2020 niet kunnen afsluiten met fijne en gezellige 

eindejaar feesten en feestelijkheden, maar aarzel niet elkaar te 

mailen en te bellen, want een fijn woordje of een gezellige 

babbel doen wonderen in deze donkere, ingevolge COVID-19 

extra zware maanden, zeker voor diegenen die er alleen voor 

staan. 

Het einde van het jaar nadert en zoals bij elk jaareinde ook nu, 

bede jullie lidgeld KVOO 2021 tijdig te betalen. Hoe sneller je 

het betaalt……hoe kleiner de kans dat je het vergeet… . 

Tot slot wensen Rita en ik jullie allen een voorspoedig, 

vreugdevol en bovenal gezond 2021. Al zullen we ook in 2021 

met COVID- 19 moeten leren leven. 

Groetjes, hou het vooral gezond en hopelijk tot weldra, 

      Benny Croes 
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OMWILLE CORONA ZIJN  VERGADERINGEN IN HET PROVCOMDO VOORLOPIG TOT EINDE JAAR NIET 

TOEGESTAAN. DAAROM NAM HET BESTUUR HET INITIATIEF OM EENS SAMEN TE KOMEN VOOR EEN 

GEZELLIGE BABBEL EN KNABBEL MET AANSLUITEND EEN KLEINE VERGADERING.  

DEZE VOND PLAATS OP 11 SEP 2020 BIJ VLIEGCLUB ZWARTBERG    

 

1.Aanwezigheden:  Luc Van Camp is verontschuldigd 

2.Goedkeuring  verslagen vergadering (13 Jan2020 ) en Algemene vergadering (18Feb2020 ) :         

            geen opmerkingen 

3.Inkomende post : LtKol  SBH Ganne  wordt de nieuwe Provinciecommandant 

4. Kasverslag door Leon: het batig saldo van einde 2019 wordt verminderd met de factuur van de         

            korpsmaaltijd van 2019. Dit was ingecalculeerd. Geen acute problemen. 

5.Ziekenboeg:  er bereikte ons geen slecht nieuws 

6.Evaluatie voorbije activiteiten 

 a. nieuwjaarsbanket van 21 Jan 2020 : zeer geslaagd in  alle facetten 

 b. algemene vergadering van 18 Feb  2020: correct verloop en voortreffelijke spreker  

7.Geplande activiteiten: 

 a. maart 2020: nihil 

 b. alle geplande activiteiten vanaf april zijn wegens de coronacrisis on-hold gezet  voor  

                onbepaalde tijd 

 c. Quid 45-jaar KVOO-Limburg?  

      Dit jubileum zal gevierd worden tijdens de volgende korpsmaaltijd. Modaliteiten later. 

  d. vooruitzichten activiteiten:  er zullen geen grote activiteiten georganiseerd worden  

       zolang het mondmasker verplicht blijft en waarvoor autobussen moeten ingelegd  

       worden. Kleinere excursies met eigen vervoer zijn wel  mogelijk in functie van de  

       coronadreiging. 

  e. korpsbanket: aangezien Landsverdediging voorlopig alle accommodaties sluit zullen we  

      trachten in de burgerlijke horecasector onze gading te vinden. Willy en Leon zullen op  

      verkenning  gaan in " Krekelhof " en " Stiemerheide "en de mogelijkheden aftasten qua  

      maximum aantal deelnemers, prijs, datum en zaalschikking. Een periode rond 15  

      november zou ons goed uitkomen. We zullen eerst via mail en telefoon bij onze leden 

      peilen naar hun belangstelling. Tegen 10 oktober moeten de antwoorden binnen zijn,  

      tegen einde oktober de inschrijvingen.  

      Onze kas zal een substantieel deel van het inschrijfgeld dragen. 

  f. nieuwjaarsbanket/algemene vergadering: in eerste instantie zullen deze  belangrijke  

                  organisaties gecombineerd worden, misschien wel op zondag 07 februari 2021.                            

                  Later meer als we meer zicht hebben op het coronagebeuren en de horecamogelijkheden. 

   8. Nieuws van KVOO-nationaal: nihil 

   9. Redactioneel nieuws: nihil 

   10. Eigen website: nihil 

   11.Volgende vergadering: maandag 211000Dec2020 in de Vliegclub Zwartberg. 

       Lambert  Swennen, secretaris 

Noot van de redactie: 

Ondertussen zijn al enkele items alweer achterhaald en probeert het bestuur zich op de steeds 

wijzigende situatie aan te passen. Ik kan jullie verzekeren dat dit niet gemakkelijk is. Chapeau!! 

Verslag  bestuursvergadering KVOO Limburg 

                                               11 Sept 2020 
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      Namens onze kring bieden wij de families onze innige deelneming aan.      
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       Het jaar 2020 zal de geschiedenis ingaan als het grootste rampjaar ooit. Corona ofwel covid-19 houdt 

niet alleen ons land doch ook de ganse wereld in een ijzeren wurggreep. De gevolgen van deze pandemie 

op de gemeenschap en op het individu zijn niet te schatten en het einde is nog niet in het zicht. De eerste 

lock-down werd gevolgd door een tweede en hopelijk komt er geen derde, catastrofale. 

 

Dat het verenigingsleven hard getroffen wordt door dit virus is een understatement. Ook onze mooie 

vereniging lijdt onder de noodzakelijke doch harde maatregelen, getroffen door de onderscheidenlijke 

regeringen. Sinds maart ligt het verenigingsleven stil. Geplande activiteiten zoals Borgloon, Vogelsang, 

BRAAI, Korpsbanket, Bowling werden onherroepelijk afgeschaft of dienen uitgesteld tot normale tijden. 

Echter, niets is definitief. Het bestuur blijft waakzaam, het plannen van activiteiten voor 2021 is reeds in 

een ver gevorderde staat. We blijven niet stil zitten, integendeel. 

Het jaar 2020 loopt ten einde. Onze verwachtingen werden niet ingelost. Toch moet er verder gewerkt en 

geïnvesteerd worden en daarom is het zo noodzakelijk trouw te blijven aan KVOO LIMBURG en dit door 

uw lidmaatschap te hernieuwen. 

Het bedrag van het lidgeld is NIET gewijzigd: 

 -Effectieve leden en sympathisanten: 27,00 Euro 

 -Weduwen en gelijkgestelden:  19,00 Euro 

 -Leden, effectief aangesloten bij een andere Kring dan LIMBURG doch welke zich eveneens willen     

                aansluiten:     10,00 Euro  

 

Om onze Secretaris en Penningmeester te ondersteunen wordt gevraagd Uw lidgeld te storten op rekening 

BE17 9731 8482 2521 van K.V.O.O. KRING LIMBURG en dit uiterlijk tegen 31/12/2020. 

Tegen deze datum moet de bijdrage voor K.V.O.O. Nationaal overgemaakt worden op hun rekening. 

Nogmaals hartelijk dank voor Uw vertrouwen, niet afhaken, wij rekenen op U. 

 

Hopelijk blijven jullie en allen die dierbaar zijn, gespaard van covid-19, blijf waakzaam, blijf gezond, hou 

vol. 

                                             Leon 
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                       ONZE KRING IN 2021  

                      QUO VADIS ?? 

        

                   Door de corona pandemie is de wereld in een ongekende crisis beland. Wie had ooit 

gedacht in Feb 2020 dat onze jaarlijkse ledenbijeenkomst het laatste evenement van het jaar zou 

worden?? Het overige deel van de geplande activiteiten, inclusief     onze viering van 45 jaar 

jubileum, verzandde in algemene kommer en kwel bij ons allen. 

                   Zien we elkaar weldra terug in 2021? Hopelijk wel, maar " Who knows. ?" 

Het eind van de tunnel is geenszins in zicht alhoewel het perspectief op hervatting van een 

genormaliseerd levenspatroon zich stilaan aankondigt. De vaccins komen eraan en onze 

vereniging kan dan ontwaken uit een lange winterslaap.  

Lente 2021 ?? Hoop doet leven , don't worry, we make KVOO great again ! 

De wegens corona van kracht zijnde beperkingen resulteerden in het omboeken van onze 2020 

activiteiten naar 2021. Opgelet: enkel indien vooruitzichten op een normaal verloop ervan 

gegarandeerd zijn! Maw : quid mondmaskers- social distancing- grootte van de groep etc etc. ? Een 

activiteit kan dus maar doorgaan mits een minimum aan welzijn beleven! 

Hierna verschaf ik u dus een inventaris van de projecten (onder voorbehoud) van haalbaarheid 

en/of gekozen periode. 

Blijft nog een groot vraagteken: het voortbestaan van Club Astrid …….. 

1 Nieuwjaar-Algemene Vergadering- Jubileum 45 j Kring Limburg 

     Streefperiode : een zondagbrunch in Feb 2021. 

     Keuze van de locatie is nog niet beslist. Hetzij Genk ( Stiemerhotel ) hetzij Hasselt ( Krekelshof ) 

2. Uitstap Stroopmuseum - Borgloon + lunch 

3. Bezoek Brandweer Genk + lunch 

4. Reis Wenen en omgeving ( 28/5--03/6 ) 

5. Braai 21 Jul 

6. Daguitstap naar Vogelsang 

7. Daguitstap naar Tienen-suikerfabriek 

8. Korpsmaal 

9. Tornooi bowling 

                                                                                       (Willy Verghote ) 
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  Alaaf ! Carnaval… Vlaanderen, Wallonië, Duitse kantons, etc. 

Jean-Pierre Dechesne 

Binnenkort is het carnaval (indien corona-covid het toelaat) , voor vele van ons een goede reden om te 

vieren. Wat vieren we?  

Sommigen genieten van “verloren maandag”, anderen van “vette dinsdag/mardi gras”, of de “laetare”, of 

nog op een zondag, de Duitstaligen van “rosenmontag” … Geen belang, als het maar feesten is en lawaai 

maken om de winterse boze geesten te verjagen; nog eens goed feesten – eten en drinken – vóór de vasten; 

zich nog eens goed laten gaan vóór de moeilijke weken die komen. Carnaval komt nl. van het Italiaans 

“carne levare”, vlees weghalen, vasten dus. In feite is het een samenvloeiing van heidense en christelijke 

tradities.  

Deze morgen (ik schrijf dit artikel op 11/11/2015), tijdens de 11 november stoet door de Stad, zagen we 

een grote tent. Een lid van het Stedelijke Feestcomité vertelde ons dat het voor de machtsoverdracht van 

Prins Carnaval was; Sint-Truiden is inderdaad een belangrijke carnaval stad. 

Prins Carnaval… Dat is ook iets dat ze in Wallonië niet kennen (zoals het “BV” effect trouwens). 

Carnaval… Persoonlijk heb ik nooit iets gevoeld voor carnaval. Ik ging naar de Truiense carnavalstoet 

kijken als mijn dochters klein waren (jaren ‘70) en nadien, go home. Dat ik niets voelde komt 

waarschijnlijk dat ik dat niet in mijn genen heb, want inderdaad in Luik werd er tijdens mijn jeugd (jaren 

50 en 60) geen carnaval op grote schaal gevierd. Scholen en privé organisaties deden het wel hier en daar, 

maar daar bleef het bij. Nu, als het carnaval is, blijf ik gewoon thuis. 

                 

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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  Maar als Luikse gids heb ik wel les gehad over folklore en tradities in Wallonië.  In het Musée de la Vie    

  wallonne (www.provincedeliege.be/fr/node/820) stond vóór de renovatie werken (2006-09) een  

  prachtige zaal met op ware grootte poppen met kleren van de Waalse carnaval figuren, waar ik de  

  nodige uitleg kon geven. De meest zijn vrij goed gekend, ook in Vlaanderen: Binche (gilles), Fosses-la- 

  Ville (gekleurde chinels), Stavelot (blancs moussis= letterlijk wit gekleed), Tilff (porais= prei), en  

  …Malmedy (haguètes, die grote tangen ‘happechair’ genoemd, ‘vleespakker’) e.a. 

 

  Malmedy Waals? Ja ja! 

  Men heeft de gewoonte om Malmedy bij de Duitse kantons (“pays rédimés” ) te plaatsen, zie kaart  

  hieronder. 

  De verwarring komt van het verschil met de Deutschsprachige Gemeinschaft (Duitse Gemeenschap van  

  België) waar Malmedy (en Waimes) wel erbij hoort. Yesss, this is Belgium!  Malmedy en Waimes zijn  

  Waalse gemeenten, met faciliteiten voor de Duitstaligen. Een beetje de Voeren van de Duitse streek . 

   

  Trouwens, de straatnaamplaten in het centrum van 

   Malmedy zijn in twee talen: Frans en … Waals . 

   Ah ja, Malmedy en niet Malmédy zoals men nog  

   dikwijls in Wallonië hoort. 

DEUTSCHSPRACHIGE GEMEINSCHAFT:  BLAUW & ROOD SAMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carnaval? Ik had het toch over carnaval… Zou ik afdwalen? 

Er is inderdaad een verschil tussen Waalse- en Duitse carnaval. Ik had 

het hierboven over een prins carnaval die ze in Wallonië niet kennen.  

Dat is juist het verschil: Wallonië heeft geen prins carnaval! Geen 

prins nodig om te vieren . Tenminste één uitzondering, 

Tournai/Doornik heeft een “roi carnaval”, maar het gaat hier om een 

recente organisatie: 1980. 

Vandaar dat Binche, Fosses-la-Ville, Stavelot, Malmedy en al de Waalse carnaval steden geen prins 

carnaval hebben … en bewijs (sic) dat Malmedy Waals is en niet “Duits”. 

Een ander verschil is dat elke Stad zijn eigen “personages” heeft, weliswaar met verschillende “sociétés de 

carnaval”: gilles, chinels, blancs-moussis, porais, …  

DUITSTALIGE GEMEENSCHAP MET  

BESCHERMENDE FRANSTALIG MINDERHEID 

FRANSTALIGE GEMEENTE MET 

BESCHERMENDE DUITSTALIG MINDERHEID 

DUITSE KANTONS 

http://www.provincedeliege.be/fr/node/820
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Hebt u in uw streek een carnaval met een prins carnaval, dan hebt u een Duitse carnaval, wat in 

Vlaanderen meestal (steeds?) het geval is. M.a.w., carnaval kent geen nationale grenzen maar wel 

Belgische taalgrenzen . 

Nu is de vraag waarom een prins carnaval? “Vroeger”, werd iemand aangeduid als ceremoniemeester om 

alles in goede banen te leiden. Zijn kosten waren dat hij een “rondje” (één? ) moest betalen, alsook de 

wagen met de snoepjes en zijn kostuum. De evolutie wilt dat hij de stadsleutels ontving en werd hij – 

symbolisch – de stadsmeester voor de tijd van de feesten, meestal drie dagen. De Vlaamse steden (op bijna 

alle Limburgse steden na) waren rechtstreeks eigendom van de Habsburgse keizers, ze werden dus Duits 

tijdens Keizer Karel (afgetreden in 1555); vandaar waarschijnlijk dat zij de Duitse traditie overnamen. 

Goed en wel, maar waarom geen prins carnaval in Wallonië dan? Want de meeste Waalse carnaval steden 

hingen vroeger af van het prinsbisdom Luik en de staatshoofd, de prinsbisschop, was een leenman van de 

Duitse keizer, dus ook van het Heilig Room Keizerrijk. En waarom de (meeste?) Limburgse steden (Diets) 

van het prinsbisdom Luik wel een prins carnaval hebben? Dat zal ik moeten opzoeken; ik ben geen 

carnaval specialist; wie weet zal ik ooit tijd vinden om het uit te zoeken, tenzij een collega KVOO hierover 

meer weet. 

Hebben Brazilië en Monaco een prins carnaval? Geen flauw idee, maar ik weet wel dat ze het daar vieren 

in betere weeromstandigheden en dat de dames schaarser gekleed gaan en dansen . 

Dit gezegd, geniet er maar van ! 

Maar dat dit allemaal je niet belet om goed te slapen  

Alaaf, santé! 

 

 

 

De economen hadden er niet aan gedacht … 

 In deze tijden van allerhande releases is hier een studie die de financiën schrik aanjaagt. 

 De CEO van een bank zette de economen aan het denken toen hij zei: 

 

 "Een fietser is een ramp voor de economie van het land! 
 

Hij koopt geen auto en neemt geen autolening - koopt geen autoverzekering - koopt geen brandstof. 

Stuurt zijn auto niet naar onderhoud en reparaties - gebruikt geen betaald parkeren - veroorzaakt geen 

grote ongelukken - heeft geen meer baan wegen nodig - wordt niet zwaarlijvig. 

 Ja,... Nou, verdomme! Gezonde mensen zijn niet nodig voor de economie. Ze kopen geen medicijnen. 

Ze gaan niet naar ziekenhuizen en dokters. Ze voegen niets toe aan het BBP van het land. 

Integendeel, elke nieuwe McDonald's outlet creëert ten minste 30 banen - 10 cardiologen, 10 tandartsen, 10 

gewichtsverliesdeskundigen naast de mensen die in de McDonald's outlet werken. 

Kies verstandig: een fietser of een McDonald's? 

 

 

                        


