
Lezingen Defensie en Oekraïne 

Dinsdag 21 Mar 2023 

 

Een stevige brok om de lente te beginnen… KVOO Leuven kon twee sprekers strikken voor zeer 

interessante lezingen die ons militaire hart een beetje harder zullen doen slaan en onze dames 

backgroundinformatie moeten geven voor sofagesprekjes over de actualiteit… Een unieke 

gelegenheid die je niet mag missen! 

Reconstructie van een defensieorganisatie: het Belgische verhaal (LtGen Marc THYS, Ir, 

Vicechef Defensie) 

  

 

 

Uitgaande van de rol van een Defensie in een democratische maatschappij en 

de huidige context, zowel geopolitiek als de gezondheidstoestand vandaag 

van de Belgische Defensie, wordt de omvang en de maatregelen geschetst die 

genomen zijn en zullen worden om de organisatie opnieuw gezond te maken. 

 

 

Oekraïne: enkele bedenkingen (Kol SBH b.d. Johan SWENNEN, oud-AttaMil Moskou) 

 

 

 

Wat staat ze fier op de onafhankelijkheidszuil op het Maidanplein in Kyiv, 

Vrouwe Ukraina. Vanaf haar positie kijkt ze naar de strijd in haar land, een 

gevecht waarvan de uitslag tot op vandaag onvoorspelbaar blijft. Hoe is het zo 

ver kunnen komen, waar is het misgelopen? Tijdens zijn uiteenzetting zal de 

spreker je nader laten kennismaken met Oekraïne, een immens land met een 

bewogen geschiedenis. Tevens zal hij inzoemen op de complexe haat-liefde 

verhouding tussen Oekraïne en Rusland. Ook wordt de attitude van de EU en 

de NAVO becommentarieerd en biedt de spreker mogelijke perspectieven 

voor de toekomst. 

 

 

Na de beide lezingen nemen we een aperitief en schuiven we de beentjes onder tafel voor een 

lunch à la Ter Buken: minestronesoep, een warm buffet van vis en vlees en een dessertenbord. 

Alle dranken vanaf de ontvangstkoffie tot ongeveer 16 uur zijn inbegrepen (uitgezonderd zware 

bieren). 

Prijs: 48 EUR/pp all-in. IBAN KVOO LEUVEN: BE23 9734 0825 9391. 

Inschrijving tot uiterlijk 14 Mar 23. Op die datum dient uw betaling op onze bankrekening te 

staan! Inschrijvingen aub gegroepeerd per kring, met vermelding van de e-mailadressen van de 

deelnemers! DENK ER AAN: het aantal plaatsen is beperkt, wacht dus niet te lang! 

Betalingsmededeling: 265 Lezing en lunch 21 maart  

Timing 

09u30 Ontvangstkoffie 

10u00 Begin van de lezingen 

12u30 Aperitief en lunch 

Wie tijdens de lezingen zou aankomen wordt gevraagd dit discreet en zo stil mogelijk te doen. 



Adres: Feestzaal Ter Buken, Heystraat 4a – Kampenhout (Buken) via de Haachtsesteenweg. 

Transport naar de zaal: wie met de trein of de Lijn in Leuven aankomt of in Leuven en omgeving 

woont, kan met een door ons gecharterd transport heen en terug naar de zaal rijden (gesponsord 

door KVOO Nationaal). Haltes: busperron 14 Diestse Poort naast het station Leuven, 

Muziekacademie aan de Dirk Boutslaan, Q8-benzinestation Omleiding Herent (hoek 

Weggevoerdenstraat). Het uurrooster wordt later meegedeeld aan wie zich tegen 10 Mar inschrijft 

voor dit transport (jacques.van.lommen@telenet.be of 473/960589, met vermelding van e-

mailadres). 
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