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In dit nummer... 

Agenda 
Schrijf tijdig in! Betalingen die na de Laatste Betalings Datum (LBD) toekomen 
worden niet in aanmerking genomen. Voor gewone activiteiten geldt de betaling 
aan de schatbewaarder als inschrijving. Voor  gratis activiteiten  inschrijven via 
info@kvvoo-antwerpen.be of bij de secretaris (Jan Vingerhoets).Tf  03 4806101. 

When? Activiteit € pp LBD 

dinsdag 

28 feb 

Algemene Vergadering, info p. 7 

Org.: De Bock, 0473 935602 / Vingerhoets, 0476 331883  
35 14/02 

dinsdag  

21 mar 

Uitstap: Stadhuis Antwerpen + koffie, info p. 8 

Org: De Bock, 0473 935602  
20 7/03 

dinsdag 

4 apr 

Maaltijd in het Hof van Reyen (Brouwerij), 12u 

Org.: Jan Vingerhoets, 0476 331883  
36 21/03 

  
  

En  

verder 
 

(onder  

voorbehoud) 

… apr: Uitstap KMSKA 

… mei: Uitstap: nieuw NAVO hoofdkwartier 

6 juni: Maaltijd in het Hof van Reyen 
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Het KVVOO bestuursorgaan 

 
 

Eddy  
De Bock 

 

Voorzitter 

 
GSM 0473 93 56 02 

debockeddy@telenet.be 

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ 

Raymond “Mon” 

Van Hoof 
 

Penningmeester 
 

GSM 0478 37 59 46 

raymond.vanhoof@skynet.be 

Jan  
Vingerhoets 

 

Secretaris 
Redacteur “De Wapper”   

GSM 0476 33 18 83 
Tel 03 480 61 01 

jan.vingerhoets@gmail.com 

 
 

Willy  
Van Geet 

 

Bestuurder 
 

GSM 0497 34 62 42 

willy.van.geet@telenet.be 

 

 

Henri “Rik” 

Cuypers 
 

Webmaster 
GSM 0472 13 03 19 

Tel 03 457 70 43 

henri.cuypers@skynet.be 

 

Hugo  

Ooms 
 

Bestuurder 
 

GSM  0495 51 72 74 

oomsh@telenet.be 
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Het woordje van de voorzitter 
Beste vrienden, 

In het eerste voorwoordje van 2023 wens ik nog iedereen die niet aanwezig 
was op de Nieuwjaarsmaaltijd van harte een gelukkig jaar zonder zorgen en 
in goede gezondheid. 
Ik wens jullie mooie uitstappen, prachtige reizen, leuke bijeenkomsten, ge-
zellige maaltijden samen en onvergetelijke momenten met familie, vrienden 
en kennissen. 
En zoals ik al zei tijdens de Nieuwjaarsmaaltijd: “Wacht niet op bijzondere 
momenten, maar maak momenten bijzonder”. 

In deze eerste uitgave van De Wapper van 2023 past het even het bilan te 
maken van het afgelopen jaar 2022. Het was een moeilijk jaar, een bewogen 
jaar, een jaar dat de geschiedenis zal ingaan als het jaar dat een einde maakte 
aan de vrij lange periode van vrede in Europa. 
De permanente ongerustheid voor escalatie doet de mensen huiveren voor de 
gevolgen die ons vredig bestaan grondig zou kunnen verstoren. Laat ons al-
len samen hopen dat het nooit zover zal komen en dat de huidige wereldlei-
ders een oplossing vinden om deze oorlog zo vlug mogelijk te stoppen. 

Niet alleen de oorlog in Oekraïne speelde ons parten vorig jaar, maar we ken-
den ook nog de naweeën van COVID 19. In het voorjaar waren er nog veel 
leden die het zekere voor het onzekere namen en thuisbleven. De opkomst 
tijdens onze georganiseerde activiteiten was dan ook niet schitterend te noe-
men. In de tweede helft van het jaar kwam daar verbetering in met al een 
mooi aantal deelnemers tijdens onze barbecue in augustus en 90 leden die 
deelnamen aan de korpsmaaltijd. Laat ons deze positieve evolutie verderzet-
ten in 2023. 

Een zeer positief gegeven van 2022 is dat het ledenaantal van onze vereni-
ging niet is gedaald en dit dankzij de komst van een aantal nieuwe leden. Wij 
wensen hun hartelijk welkom en hopen dat zij zich vlug zullen integreren in 
onze gemeenschap. Mijn steeds terugkerende vraag blijft dan ook geldig : 
“Beste vrienden, doe ook eens een kleine inspanning van potentiële kandi-
daat-leden aan te spreken om lid te worden. Mond-aan-mond reclame is nog 
steeds de beste troef om mensen te overtuigen”. 

Kijken wij nu even naar de toekomst. De eerstvolgende activiteit van de 
KVVOO is de algemene vergadering van 28 februari 2023 om 1100 uur met 
koffie om 1030 uur. Wij hopen niet alleen op een mooie opkomst, maar ook 
op kandidaten om het bestuur te versterken en op aanbevelingen om prachti-
ge activiteiten te organiseren. Tijdens de bijeenkomst zullen ook de foto’s 
getoond worden van de cruise op de Seine van 21 tot 26 september 2022. 

Eindigen doe ik traditioneel met een kleine humoristische noot. Na lang en 
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intens opzoekingswerk heb ik de logica gevonden van een discussie. 
Een vrouw zal altijd het laatste woord hebben in een discussie. Alles wat een 
man daarna nog zegt, is per definitie het begin van een nieuwe discussie. 
Misschien heb ik dit vroeger al eens gezegd of geschreven, maar het is nog 
steeds actueel. 

Leve de KVVOO 

Eddy De Bock 

Uw voorzitter 

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ 

 

Mededelingen 
Necrologie 
Op 1 december 2022 overleed Commandant b.d. Frans DE LAET (°1938). 
Frans maakte van in de jaren ‘90 tot 2017 deel uit van het bestuur, waarbij hij 
o.a. jarenlang verantwoordelijk was voor de lidgelden. Hij en zijn echtgenote 
Monique waren regelmatige deelnemers aan de KVVOO activiteiten tot me-
dische problemen daar beperkingen op legden. 
 

KVVOO biedt aan Monique en aan de familie haar oprechte deelneming aan. 
 

Wij vernamen verder het overlijden van: 

24/10/2022: Col e.r. Gérard LAVEAUX (°1944) 

10/11/2022: Kol b.d. Roger GHILAIN (°1930) 

18/11/2022: Cdt e.r. Jean-Marie FALLA (°1924) 

22/11/2022 Cdt e.r. André DENDELOT (°1931) 

24/11/2022: Col BEM e.r. Eric de NEVE de RODEN (°1926) 

29/11/2022: Col Gd e.r. Golbert SPOIDEN (°1931) 

01/12/2022: GénMaj Avi e.r. Yvon MORIAME (°1933) 

04/12/2022: EreKolonel Joseph ‘Jos’ THEYS (°1941) 

07/12/2022: LtCol Avi Hre Lucien ‘Lulu’ SERVAIS (°1945) 

18/12/2022: Kol Vl Ir b.d. Eric VORMEZEELE (°1938) 

20/12/2022: Kol Vl b.d. Paul DEBOIS (°1931) 

24/12/2022: Cdt b.d. Noël DELYE (°1932) 

26/12/2022: Cdt b.d. Joseph  ‘Jef’ VAN de VELDE (°1934) 

07/01/2023: Cdt e.r. Jean MICHEL (°1935) 

08/01/2023: LtCol d’Avi e.r. Michel d’ARIAN (°1942) 
 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 
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LIDGELD 2023 

!!!    BELANGRIJK    !!!  LIDGELD  !!!    BELANGRIJK    !!! 

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ 

Oproep  

Het bestuur van de KVVOO zou graag nieuwe bestuursleden verwelkomen 
om de werking van onze vereniging ook in de toekomst vlot te laten verlo-
pen. We zijn voorlopig (nog) niet op zoek naar een nieuwe voorzitter, pen-
ningmeester of secretaris, maar wel naar mensen die zich willen bezighouden 
met het organiseren van uitstappen en/of reizen voor de vrienden/collega’s 
van de KVVOO. Om continuïteit te verzekeren in de organisatie van een ac-
tiviteit wordt er meestal met 2 organisatoren per activiteit gewerkt. De func-
tie is onbezoldigd, maar onkosten die gemaakt worden om een activiteit te 
organiseren (vb. een eventuele verkenning ter plaatse) worden natuurlijk ver-
goed. We vergaderen ongeveer 1x per maand, zomervakantie uitgezonderd, 
meestal op een dinsdag van 11 tot 13u. Wens je bij te dragen tot het goede 
verloop van onze activiteiten, laat dan gerust iets weten aan iemand van het 
huidige bestuur.  

 

Op voorhand bedankt,  

Eddy, Rik, Hugo, Willy, Mon en Jan  

 
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ 

Herinnering lidgelden 

 

De inhoud van dit kader is afhankelijk van 

uw persoonlijke situatie, gelieve daarvoor 

het u toegezonden (mail of post) exemplaar 

van “De Wapper” te consulteren. 
 

de bestuurders    
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Toekomstige activiteiten 
 

Algemene Vergadering - 28 februari 2023 

Het bestuursorgaan van de KVVOO heeft het genoegen alle leden uit te nodi-

gen op de Algemene Vergadering (AV) die zal plaatsvinden op dinsdag 28 

februari 2023 in het Hof van Reyen te Boechout. 

Programma:  

10.30 u. Koffie in de Brouwerij  

11.00 u. AV, lokaal te bepalen in functie van het aantal deelnemers.  

 Na de AV projectie van beelden van de Seinecruise 2022. 

12.00 u. Aperitief in de Brouwerij  

13.00 u. Maaltijd in de Brouwerij  

Opening van de AV om 11.00u  

Dagorde.  

1. Inleiding door de Voorzitter.  

  Eerbetuiging aan de overleden leden.  

  Verwelkoming van de nieuwe leden  

2. Goedkeuring van de notulen van de AV en BAV van 2022.  

3. Verkiezing van leden van het bestuursorgaan :  

• Uittredend en herkiesbaar:  

 Kol v/h Vlw Ir b.d. R. Van Hoof en Kol b.d. W. Van Geet.   

• Uittredend en niet herkiesbaar:  -  

• Effectieve leden, die zich kandidaat willen stellen, kunnen hun naam 
opgeven aan de voorzitter of de secretaris ten laatste vóór aanvang van 
de AV.  

4. Jaarrekening 2022:  - resultaten eind december 2022.  

    - nazicht van de rekening lidgelden.  

    - verslag van de controleur.  

    - ontheffing van de beheerders.  

5. Begroting 2023: - voorstel van de begroting 2023.  

   - aanstelling van de nieuwe controleur(s).  

6. Vooruitblik op de activiteiten van het jaar 2023.  

7. Toekomstperspectieven.  

8. Slotwoord.  

9. (Buiten vergadering) Divers.  
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Prijs en LBD.  

De prijs van de maaltijd bedraagt 35 euro.  

LBD 14 februari 2023. 

Volmachten  

Op pagina 15 vindt u een formulier “Volmacht” voor de eventuele stemmin-
gen tijdens de AV. De volmachten dienen aan de secretaris bezorgd te wor-
den vóór aanvang van de AV.  

Wie een volmacht aan een ander lid wil geven zonder zijn ledenblad te be-
schadigen, hoeft dat uiteraard niet uit te knippen. Een kopie, een zelf gepro-
duceerd gelijkaardig formulier of een met de hand geschreven tekst voldoen. 
Wel moeten alle gevraagde gegevens daarop vermeld staan uiteraard.  

Op onze site is het document beschikbaar onder “Statuten/ Volmacht” 
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ 

Stadhuis Antwerpen - 21 maart 2023 

Wij gaan nog eens een uitstap organiseren. Het is lang geleden, maar de 
vraag is groot. Wij gaan bescheiden starten met een groep van maximum 20 
personen. Indien nodig zal een tweede uitstap aangevraagd worden in mei of 
september 2023. De vrijstelling van de laatst uitgelote leden (zie vorige edi-
tie van De Wapper) wordt verlengd tot 31 maart 2023.  
 

Het bestuur heeft een bezoek geregeld aan het stadhuis van Antwerpen met 
gids op dinsdag 21 maart 2023  Rendez-vous STIPT om 1300 uur op de Gro-
te Markt bij de boom ter hoogte van Grote Markt, 13. 

Nadien gaan wij nog samen een koffie of biertje drinken in de brasserie Bella 
Patio, Grote Markt, 14 waar er ook nog een stukje appeltaart is voorzien. 
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De uitgebreide rondleiding (105 minuten) start met de renaissance buitenzij-
de van het Stadhuis van Antwerpen. Vervolgens brengt de groep een bezoek 
aan de gerenoveerde gelijkvloerse verdieping waar de gids ons leidt langs 
een leuke audiovisuele opstelling over de geschiedenis en restauratie van dit 
indrukwekkende historisch gebouw. Tot slot verkennen wij de mooiste ver-
dieping, het vermaarde ‘Schoon Verdiep’, en maken wij kennis met de mo-
numentale pracht, de sociale en culturele betekenis en de huidige politieke 
functie van dit schitterende stadhuis, een groots paleis waarin de Antwerpe-
naren zich terecht trotse wereldburgers voelen. 

Het noemt dan ook ‘Paleis voor wereldburgers’. 

 

Het stadhuis is het kloppend hart van de Antwerpse politiek. Het impressio-
nante gebouw is samen met het Brabo-standbeeld een van de blikvangers op 
de Grote Markt. In 1999 werd het Antwerpse stadhuis opgenomen op de we-
relderfgoedlijst van UNESCO. 

Het Antwerpse stadhuis is van groot cultureel belang. Het is één van de eer-
ste voorbeelden van de renaissance in de Lage Landen. Het gebouw heeft een 
rijke geschiedenis en is al in gebruik sinds de zestiende eeuw. Er valt heel 
wat te bewonderen aan én in het statigste gebouw van ‘t stad. De Renaissan-
ce voorgevel, prachtige zalen en tal van kunstwerken. 

 

Zoals hierboven al vermeld gaan wij na het bezoek nog samen rustig iets 
gaan drinken in de brasserie Bella Patio van 1515 tot 1700 uur. Er worden 
per persoon twee consumpties voorzien en één stukje appeltaart (geen sterke 
dranken). 

 

De prijs voor het bezoek, de gids, de koffie of drankje met een stukje appel-
taart is 20 euro per persoon. 

Inschrijvingen worden verwacht vóór 7 maart 2023. 

 

Graag tot dan met hopelijk mooi weer voor onze eerste uitstap. 

 

 

Prijs : € 20 pp 

LBD: 7  maart 2023 

Organisator: Eddy De Bock, 0473 93 56 02 

 

 

 
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ 
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Nieuwjaarsmaaltijd 
 

10 januari 2023 

 
 
 
 
 

fotograaf van dienst Raymond Van Hoof 

 

 

 

 

 

 

 

zie ook http://www.kvvoo-antwerpen.be/ 
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12 

 

Van onze lezers 
DE CONGRESKOLOM te BRUSSEL 

(via Jan Verhasselt) Bron: Wandelen door de Kunstwijk – Bruzz - Wikipedia 

Waarschijnlijk zijn we er al ettelijke keren achteloos voorbij gewandeld. 

Toch loont het de moeite om dit merkwaardig monument eens beter te bekijken. 

Plaats 

De kolom (47 meter hoog) bevindt zich op het Congresplein. Ze siert het 
plein dat tegenover de Congresstraat ligt en grenst aan de Koningsstraat. Het 
plein werd in 1847 door Jean-Pierre Cluysenaar getekend en maakt deel uit 
van de fraaie Brusselse Kunstwijk. 
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Bouw 

De kolom werd opgericht op initiatief van minister Charles Rogier (1800-
1885). De eerste steen werd op 25 september 1850 gelegd. Hiermee werd de 
20ste verjaardag gevierd van het Nationaal Congres. Tijdens dat Congres 
werd de Belgische grondwet bekrachtigd. De liberale grondwet was voor die 
tijd erg progressief. 

De wedstrijd voor dit project werd door architect Joseph Poelaert gewonnen 
(de ontwerper van het Justitie paleis). 

Het monument werd uiteindelijk in 1859 ingehuldigd. 

Onbekende Soldaat 

Aan de voet, vóór de ingang, pronken 2 bronzen leeuwen. Ze zijn het ont-
werp van Eugène Simonis. De stoere dieren bewaken de vuurpot met de eeu-
wig brandende vlam. 

Hier bevinden zich de stoffelijke overschotten van de “onbekende soldaat”: 
zij zijn een symbool voor de slachtoffers van de eerste wereldoorlog. Deze 
onbekenden werden in de grafkelder geplaatst tijdens een indrukwekkende 
ceremonie op 11 november 1922. 

Na WO II werd een 2de gegraveerde denksteen gelegd en in 1998 werd de 3de 
plaat gelegd met inscriptie “aan alle Belgen gevallen voor de vrede, sinds 
1945”. 

Links en rechts van de toegangsdeur staan de namen gegrift van de leden van 
het Voorlopig Bewind, van het Nationaal Congres en van de toenmalige Re-
gent. 

De namen van de congresleden staan verder verspreid over de andere zijde 
van de sokkel. 

Aan de voorzijde kan men de voornaamste artikels van de Belgische grond-
wet lezen.  

Het voetstuk van de kolom 

Hier werden vier belangrijke data van de Belgische geschiedenis aange-
bracht. 

- September 1830 : de onafhankelijkheidsgevechten 

- 10 november 1830 : installatie van het Nationaal Congres 

- 7 februari 1831: stemming van de grondwet 

- 21 juli 1831 : intrede van de eerste koning, Leopold I 

Al deze versieringen zijn van de hand van beeldhouwer Louis Mélot. 

De hoeken van de voet van de kolom 

Op iedere hoek van de voet bevindt zich een bronzen zittend vrouwenbeeld. 

- Langs de Koningsstraat ziet men een beeld met opgeheven vinger. Het is 
van Jozef Geefs en stelt de “vrijheid van onderwijs” voor. 
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- Een andere beeld is van Charles Fraikin en symboliseert de “vrijheid van 
vereniging”. 

- De beelden langs de andere zijde van het monument stellen enerzijds de 
“vrijheid van de pers” voor van Joseph Geefs, anderzijds de “vrijheid van 
eredienst” van Eugène Simonis (het beeld met de fakkel). 

De binnenzijde van de voet is versierd met frontons die de kunsten, de we-
tenschappen, de industrie en de landbouw voorstellen. 

De Kolom 

De kolom is versierd met een sculptuur van Eugène Simonis: de negen figu-
ren in dit beeldhouwwerk stellen de negen provincies voor. 

Een tiende figuur, vooraan, verpersoonlijkt de “Genius van het Koninkrijk”. 

Beeld van koning Leopold I 

Op 48 meter hoogte wordt het geheel bekroond met het 4m70 h bronzen 
beeld van koning Leopold I (1790-1865). Dit beeld is van Guillaume Geefs. 

De sierlijk vergulde balustrade word verfraaid met een fries. De 4 zijden: 
Wijsheid, Kracht, Onsterfelijkheid en Roem omringen de initialen van ko-
ning Leopold I. 

Onderhoud 

Tussen 2002 en 2008 werden aan het monument verschillende renovaties en 
restauratie werken uitgevoerd. 

Sinds 2020 wordt het monument belicht met zuinige led toestellen. 

- de teksten worden langs 4 zijden verlicht door lineaire led toestellen 

- de zuil wordt belicht door  projectoren 

- het standbeeld van Leopold I wordt belicht door kleine led spots 

 

Vermelde kunstenaars: 

Guillaume (Willem) Geefs Borgerhout 10/9/1805 – Schaarbeek 19/1/1883 

(o.a. het standbeeld van P.P. Rubens op de Groenplaats te Antwerpen en het monument Pro 
Patria op het Martelarenplein te Brussel) 

Joseph Geefs (broer) Antwerpen 23/12/1808 – Brussel 9/10/1885 

(o.a. staties en beelden in de St Pieters en Paulus kerk te Mechelen) 

Eugène Simonis Liège 11/7/1810 – Koekelberg 11/7/1882 

Charles Fraikin Herentals 14/6/1817 – Schaarbeek 22/11/1893 

Egide Louis Melot Antwerpen 16/8/1817 – Schaarbeek 19/4/1885 

 

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ 



 

15 

 

 

——————————————————————————————————— 

VOLMACHT  (mag ook eigenhandig geschreven worden, mits alle gegevens vermeld worden) 

Ondergetekende (Naam en Voornaam): 

............................................................................………................................... 

wonende te (Straat, nummer, bus, postcode, Woonplaats): 

........................................................................................................................... 

geeft hierbij volmacht aan (Naam en Voornaam): 

............................................................................………................................... 

om mij te vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering van KVVOO die plaats 

grijpt op 28 februari 2023 te Boechout. 

(handtekening): 

 

NB:  

1. De handtekening dateren en laten voorafgaan door "Goed voor volmacht".  

2. Meegeven aan een ander lid of tijdig opsturen naar de secretaris (post of mail). 

——————————————————————————————————–-- 
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K V V O O 

 

DE WAPPER 

 
TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT 

Februari - Maart 2023 

Jan VINGERHOETS 

Planeetstraat 34 Bus 3 

2500 Lier 

Tel.: 03/4806101 

E-mail: jan.vingerhoets@gmail.com 

Redactie, verantwoordelijke uitgever en afzender: 


