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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 034806101.
When?

Activiteit

Prijs

LBD

07 Okt

Maaltijd in het Hof van Reyen.

25

1 Okt

19 Okt

Uitstap naar Boom/Hemiksem. Details vorige editie
Org.: Lou Vranckx. Tf.: 03 4572446.

—

voorbij

18 Nov

Korpsmaaltijd in het Hof van Reyen. Details Blz. 4.
Org.: Jan Vingerhoets, Tf. 03 480 61 01.

50

04 Nov

02 Dec

Maaltijd in het Hof van Reyen + Goedheiligman.
Org.: Jan Vingerhoets, Tf. 03 480 61 01.

25

21 Nov

En
verder

13 Jan.: Nieuwjaarsmaaltijd.
24 Feb.: Algemene Vergadering
* Enkel voor wie aan de maaltijd deelneemt
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Het woordje van de voorzitter
Beste KVVOO-ers,
We zijn nog maar net terug van onze jaarlijkse reis en deze van volgend jaar is al bijna geregeld - de voorschotten zijn al betaald! Een jaar
op voorhand!!
Een beetje uitleg schijnt gepast, want dit hebben we nog niet meegemaakt!
De riviercruise op de Guadalquivir voor 2015 (onder het motto: tradities, gastronomie en flamenco), waarop we ons wilden inschrijven,
werd in augustus 2014 voorgesteld en van dan af kon men reserveren.
De touroperator had ons verwittigd dat we snel moesten beslissen,
want “zeker tegen het eind van 2014 zullen alle plaatsen bezet zijn”.
Het eerder kleine schip (“Belle de Cadiz” met 88 tweepersoonskajuiten) heeft drie dekken. Wij kozen voor het middendek met (slechts) 24
tweepersoonskajuiten, waarvan wij er onmiddellijk 15 voor KVVOO
claimden. Meer was niet mogelijk, want de rest was reeds in optie genomen door een andere groep. De belangstelling bij onze leden bleek
echter (weer eens!) groter dan verwacht, waardoor we de inschrijvingen al op 17 augustus moesten afsluiten. Op dat ogenblik waren er 34
leden ingeschreven!
Organisator (Mil Leys) kon gelukkig twee kajuiten afsnoepen van de
andere groep. Hij heeft intussen zelfs verkregen dat de plaatsen op het
middendek die niet door de andere groep zouden bezet worden (het
gaat om maximum drie kajuiten), eerst aan KVVOO zullen aangeboden worden. Diegenen die nu nog (snel!) willen inschrijven kunnen
dus hopen op een plaats bij onze groep op het middendek…
Het is opvallend dat twee types van activiteiten bij onze leden veel succes kennen. Enerzijds zijn er de tweemaandelijkse maaltijden in Boechout en anderzijds zijn er de jaarlijkse reizen die we organiseren. De
deelname aan de uitstappen en bezoeken schijnt dan weer wat te stagneren of zelfs te verminderen. De Raad van Bestuur zal daar bij de
jaarlijkse planning rekening moeten mee houden…!
John
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Toekomstige Activiteiten
KORPSMAALTIJD
De korpsmaaltijd heeft plaats in de zaal “ORANGERIE” van het “Hof van Reyen” te
Boechout (Oude Baan 39, 2530 Boechout, 03 455 08 94) op dinsdag 18 november
2014.
Aperitief vanaf 12.00 uur en maaltijd te 13.00 uur.
MENU:
Aperitief met koude en warme hapjes
Toast aan Z.M. de Koning
Gebakken zalmtournedos flink gekruid door de chef met een puree van aardappelen
& prei bijgestaan door een witte botersaus & dragon overdekt met een sneetje gerookte zalm
Broccoli roomsoep met gerookte spekreepjes
Opgevulde kwartel met kalfsmousseline begeleid met een witte porto saus & een
brunoise van groenten, krielaardappelen
Passievruchtensorbet & gegrilde amandelen
Mokka of thee met versnaperingen
Aangepaste wijnen
Datum:
Prijs:
LBD:
Organisator:

dinsdag 18 november 2014
€ 50
4 november 2014, na deze datum worden geen in- of uitschrijvingen meer aanvaard.
Jan Vingerhoets (03 480 61 01).

Mededelingen
Necrologie
Wij vernemen het overlijden van:
14/08/2014: KTZ b.d. Vincent Segaert (°1929)
04/09/2014: Kol MAB Jean Schoysman
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Computerhoekje
Computerhoekje
Is Google wel veilig?
Bij elke zoekopdracht leest Google de gegevens van je browser en van je IP-adres
(IP=Internet Protocol) – een soort telefoonnummer voor het internet. Uit de zoekopdrachten, die door het bedrijf opgeslagen worden, kan Google bv onze interesses
inschatten en deze kennis dan eventueel gebruiken.
Je kunt desgewenst je eigen zoekopdrachten nakijken via google.be/history (je moet
wel een Google-account hebben of aanmaken). Je zult verwonderd zijn over de omvang!
Dat Google zoveel weet over ons PC-gebruik is eigenlijk wel verontrustend…
Wie zich daar zorgen over maakt kan desgewenst beroep doen op veiligere alternatieven. Drie ervan (er zijn er nog meer!) wil ik hier voorstellen.
* Duckduckgo (duckduckgo.com) pakt de zoekdata van meer dan 50 andere zoekmachines over en voegt er eigen zoekresultaten aan toe. DuckDuckGo verklaart geen IP-adressen en individuele zoekopdrachten op te slaan op zijn
servers. Ook gebruikt de zoekmachine amper cookies. Bij de opties heb je
de mogelijkheid (de veiligere) HTTPS-encryptie in te schakelen en te zorgen dat je anoniem blijft wanneer je op een zoekresultaat klikt.
* Startpage (startpage.com) geeft je de (“afgeslankte”) zoekresultaten van Google,
maar zet een eigen zogenaamde “proxyserver” tussen jou en de zoekgigant.
Google “ziet” alleen deze proxy en kan dus geen persoonlijke informatie
over jou en je internetgedrag verzamelen.
* Yacy (yacy.net) is anders dan de vorige, dankzij de P2P-zoekopdrachten (peer-topeer) waarop het is gebaseerd. Dit betekent dat je bij het zoeken verbonden
wordt met de PC’s van andere Yacy-gebruikers! Ook jij komt dan in dat P2P
-netwerk terecht. Daarvoor moet je wel een programma installeren dat een
lokale zoekindex aanmaakt op je harde schijf. Door de indexen van alle
YaCy-gebruikers aan elkaar te verbinden, is de zoekmachine gedecentraliseerd maar zeer krachtig. Op yacy.net vind je meer uitleg hoe dat juist in
zijn werk gaat. Overigens is er een stealth-modus, voor als je de peer-topeer-functie eenzijdig wil uitschakelen en dus zelf geen informatie meer wil
doorsturen (maar nog wel ontvangen).
Google zelf scoort nog altijd het beste qua zoekgemak en –kwaliteit, maar daarvoor
moet je qua veiligheid wat inboeten. De drie hier vermelde zoekmachines scoren veel
beter op het vlak van veiligheid, maar daarvoor moet je dan bij de zoekresultaten wat
toegeven.
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De eerste twee hebben .com als TLD (Top Level Domain – het laatste gedeelte van
het internetadres): het zijn commerciële sites en ze moeten dus ergens inkomsten
genereren. Dit kan bv. door reclame te maken: in de resultatenlijst komen dan reclameboodschappen en “gesponsorde” sites worden vooraan in de lijst geplaatst
(Google doet dat ten andere ook)! Maar dat is in ieder geval aanvaardbaarder dan het
“noteren” van IP-adressen en onderwerpen van zoekopdrachten om die eventueel te
gebruiken voor commerciële doeleinden…
Duckduckgo bestaat al sinds 2008 en heeft de meeste volgers.
Startpage scoort qua veiligheid het beste en benadert de resultaten van Google het
dichtst. Het is dus geen slechte keuze!
Yacy is wat moeilijker te gebruiken en het systeem peer-to-peer schrikt velen af. De
TDL .net in het internetadres wijst erop dat het geen commerciële site is. Het aangeboden programma is een zogenaamd “open source”-programma d.w.z. dat de broncodes ervan voor iedereen toegankelijk zijn en mogen bewerkt/aangepast worden.
John

Verhalen/Inzendingen van onze leden
NAWEEËN VAN ONZE FIETSTOCHTEN
1 - Lichtaart 08/08/2014 : Cycling and singing in the rain.
Ik was een gelukkig man toen ik op de parking van "De Residentie" 16 goedgezinde
fietsliefhebbers zag toekomen (Viviane en ik met de tandem maakten er 18 deelnemers van). Dat was een bemoedigend aantal. Waarschijnlijk had iedereen de voorbije
week en de dag zelf regelmatig naar het weerbericht gekeken en geluisterd, de buienradar geraadpleegd, eieren gebracht naar de gekende nonnetjes en gehoopt dat die
laatste een gunstig pact hadden afgesloten met de weergoden.
Toch moesten we vertrekken met een gesloten hemel en druilerig weer met de hoop
dat het wel zou beteren. Maar we kregen niet alleen regenvlagen maar ook dito buien
over ons heen. Jullie moeten maar eens vragen aan de deelnemers wat het verschil
was tussen vlagen en buien: ze zullen het met veel plezier uitleggen!
Van al het moois dat de zuidoostelijke hoek van de Kempen ons te bieden gaf hebben
we weinig gezien omdat we steeds met ons hoofd, diep over de stuurstang gebogen,
bescherming zochten tegen regen en wind en om de plassen te mijden: het was echte
pure natte natuur! Schuilen onder de bomen leek een gewone frisse douche en natter
konden we toch niet worden.
Blij waren we toen we het "Corsendonkse Hof" bereikten en droog konden genieten
van een lekkere uitgebreide snack in een mooi, artistiek en gezellig interieur. Geloof
me of niet maar tijdens de middagpauze kwam "Laura" ons even verwarmen en
troosten. Spijtig duurde dat niet lang want op weg naar de "Watermolen van Retie" waar we even de oude constructie ervan konden bekijken - en naar de "Windmolen
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van Kasterlee" kregen we weer de
hemelsluizen over ons heen. Als
natte waterkiekens werden we daar
vriendelijk ontvangen, mochten in
de rieten zetels zitten en kregen
handdoeken om ons te drogen. Aan
de kapstokken ontstond een waterplas onder de opgehangen lekkende
hesjes. De drank-, rust- en plaspauze
was een verademing en dankzij het
vriendelijk personeel een oprechte
meevaller.
Vol nieuwe moed zette ons gezelschap de laatste km ‘s in maar ik denk dat er veel
zondaars in ons midden meereden want ze goten met bakken het hemelwater over
ons heen. Toch bleef iedereen goedgezind en opgewekt, geen gezeur, geen gemor
noch geklaag!
Heel de tocht verliep zonder moeilijkheden en gevaar. Het schitterend teamwork van
Maurice en Roland als wegkapiteins en Staf als bezemfiets (later wegens een leeglopende tube vervangen door Willy) brachten ons veilig naar !!!!!!! een !!!!!! cruciaal
punt. De versnellingen en de kettingspanner van de " bicycle made for two" van onze
leider liet het afweten: krak en gedaan. Gelukkig zijn er tussen onze leden die iets
kennen van fietsen (een wielertoerist in hart en ziel + een bijgeschoolde fietsenmaker) en die de tandem weer bedrijfsklaar maakten zodat we verder konden peddelen.
Iedereen op de pedalen voor de laatste km ‘s.....maar in het peloton werd Roger plots
gehinderd door twee trage starters, ging daardoor even slagzij en wou gaan controleren of het gras in de berm wel voldoende water had gekregen. Hilariteit alom maar
naar verluidt was er op dat punt geen enkel probleem.
Als verzopen waterkiekens (natte
was in het begin) werden we, dankzij
onze leider die al zijn charme (t.t.z.
zijn blote benen) aanwendde, opgewacht door de charmante Charisse
en mochten we beschikken over droge handdoeken, douches, kleedkamers, zwembad en sauna. Wat een
luxe werd ons geboden! Bij het aperitief en het lekkere diner, rijkelijk
overgoten met opbeurende dranken, werd menig regenverhaal verteld.
De K.V.V.O.O.-leden en vrienden keerden allen tevreden huiswaarts met de uitdrukkelijke wens volgend jaar opnieuw een fietsdag te organiseren liefst zonder regen.
Het bewijs van een geslaagde en gewaardeerde fietstocht was dat iedereen een kopie
vroeg van deze trip. Een grote dank aan al de sportieve deelnemers voor de inzet,
moed en kameraadschap.
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2 - Vorselaar 20/08/2014 : Het Kempisch Vuurtje.
Waarom deze titel voor een fietstocht? Dat vernemen jullie later wel in dit relaas
maar het was een unieke smaakervaring!
Was het de schrik voor slecht weer of waren de vele clubleden met vakantie of moe?
De fiets- en wandeltocht kreeg maar een minimale bezetting en zoals altijd, zoals
later zou blijken, hadden de afwezigen ongelijk.
"Brasserie De Wingerd", Vispluk 83 in Vorselaar, ons RV-punt, was voor sommigen
moeilijk te vinden want heel de wijk droeg dezelfde naam en een goede GPS was wel
goud waard. Gelukkig kwamen de laatste deelnemers juist op tijd toe om op het afgesproken uur te kunnen vertrekken. Zoals beloofd werd het voor de fietsers een kalme,
rustige rit met de eerste km ‘s veel gefluit tussen leider en bezemfiets (= rechts houden!) maar nadien werd er door een mooi stukje natuur gereden o.a. de Lovenhoek en
de Pulderdijk met een grote variatie aan biotopen en zeldzame fauna en flora. Het
ommetje langs de meanderende Kleine Nete in Grobbendonk viel bij iedereen in de
smaak: het was gewoon prachtig! Viviane was zo sportief om een troep kwakende
eenden van onze fietsweg in het water te laten plonzen zodat we zonder hinder verder
konden. Zelfs de enkele waterdruppels konden de pret en het kijkgenot niet verstoren.
De verrassing kwam in het iets verder gelegen fietscafé "De Chalet". Tijdens mijn
verkenning had ik daar een lekker maar onbekend biertje ontdekt. Het was het engeltje dat op je tong...je weet wel wat hé! Werkelijk de laatste 8 blonde en donkere biertjes verdwenen met veel smaak in de dorstige kelen want het Kempisch Vuurtje gaf
een hemels genot. Zij die niet geloofden in deze verkwikkende drank hebben iets
gemist. Onze tocht ging verder langs de koekjesfabrieken van Lu waar we rijkelijk de
vanillegeur konden opsnuiven. Langs kronkelende maar nog altijd vlakke wegeltjes
bereikten we opnieuw de gemeente Vorselaar. In het park en langs de Kasteeldreef
werd even halt gehouden om het gekende kasteel te bezichtigen en te fotograferen.
De laatste km was kinderspel, iedereen was goed gezind, niet moe en tevreden over
onze tocht die langs het Bart Wellens- en het Kardinaal Van Roey-pad gereden werd.
Onze voorzitter verwelkomde ons met de glimlach want we waren goed op tijd op de
afspraak. Samen met de wandelaars en andere "gourmands" genoten we van een
heerlijk diner. Spijtig dat de akoestiek niet al te best was want iedereen riep maar om
zich verstaanbaar te maken t.o.v. zijn tafelgenoten. Je moet niet vragen welke kakofonie we te horen kregen!
Een hartelijke dank aan de wegkapiteins (Maurice en Staf) en de bezemfiets (Mon)
die het mogelijk maakten dat onze rit vlekkeloos en zonder moeilijkheden verliep.
Het was weer een toffe en gezellige ontspanningstocht tot voldoening van al de deelnemers.
Tot de volgende keer met goed weer en dezelfde enthousiastelingen - bij leven en
welzijn.
Uw dienaar,
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Walter

Toeristisch-recreatieve Informatie
Het Antwerpse straatnamenboek

Schaafstraat Lange en Korte Winkelhaakstraat

VICTORIEPLAATS, place de la Victoire
Buiten de Kipdorppoort op den Steenweg.
Na de afbraak der Spaansche vestingen gaf men aan deze plaats, voorloopig, de benaming Victorieplaats, ter herinnering aan de overwinning welke de Antwerpsche burgerij behaalde bij de Kipdorppoort op de troepen van den Hertog van Alençon in
1583. Deze gebeurtenissen heette men de Fransche Furie, waaraan een gedenkteken
op de Victorieplaats is opgericht, dat de namen der 83 gesneuvelde Antwerpenaars
vermeldt.
Deze benaming werd echter korten tijd nadien veranderd in Gemeenteplaats (1869),
om in meer algemenen zin te herinneren aan onze vroegere gemeentelijke vrijheden
en de dapperheid onzer burgers om die te verdedigen en te handhaven, tot op 21 Februari 1919, het College beslist ‘ten titel van herdenking aan den wereldoorlog en de
rol daarin vervuld door ons vaderland, onze Vorsten en de bondgenooten, een zeker
aantal plaatsen en leien der stad te herdoopen…Gemeenteplaats wordt terug Victorieplaats.
N.v.d.r. Na het verschijnen van dit boek werd de plaats omgedoopt tot Franklin Rooseveltplaats. De ouderen onder ons herinneren zich ook dat ze vroeger in de volksmond Geuzenhofkes werd genoemd.
GEMEENTESTRAAT
Voor de afkomst van de benaming, zie Victorieplaats.
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ANNEESSENSSTRAAT
De benamingen Anneessens, Breydel, de Coninck en Van Artevelde werden rond de
jaren 1868, 1869 op voorstel der Commissie van straatbenamingen gegeven aan straten geopend op de oude krijgsgronden, ter herinnering aan onze Vlaamsche volkshelden, bijzonder in de omgeving der vroegere Gemeenteplaats (nu Victorieplaats), welke laatste herinnert aan onze gemeentelijke vrijheden en de overwinning der Antwerpsche bevolking op den Hertog van Alençon, bij de Kipdorppoort (Fransche Furie) in 1583.
Frans Anneessens werd geboren te Brussel, op 25–2–
1680. Hij was deken der St Niklaasnatie te Brussel en
aldaar lid van den stedelijken raad. Het Barreeltraktaat (15-11-1715) legde aan de Belgische provinciën eene schatting op van 500.000 Kronen. De gouverneur de Prié vroeg nieuwe belastingen aan de dekens der Natiën. Deze en bijzonder Anneessens, weigerden. Een volksopstand greep plaats in 1717-’18.
Anneessens werd den 14-3-1718 aangehouden. Hij
werd veroordeeld op 9 Sept. en te Brussel onthoofd op 19-9-1719. Het volk vereerde
zijn lijk als eene relikwie, zeggen de geschiedschrijvers. Standbeeld te Brussel.
STATIESTRAAT EN STATIEPLEIN
Het eerste gedeelte der Statiestraat werd geopend in 1869 op de oude krijgsgronden;
het gedeelte van de Breydelstraat tot de Van Schoonhovenstraat (nu Statieplein) werd
aangelegd in 1874 en werd insgelijks Statiestraat gedoopt bij Collegiaal besluit van
25 April 1879.
Het College van 2 Feb. 1904 beslist aan het plein gelegen tegenover de hoofdingang
der nieuwe Middenstatie en begrensd door de Van Schoonhovenstraat en de Gemeentestraat, … den naam te geven van Statieplaats, en de benamingen Van Schoonhovenstraat en Gemeentestraat op die plaats te laten wegvallen.
Het College van 1 April 1904 beslist, in verband met het besluit van 1 Maart ll., de
plaats voor de Middenstatie niet Statieplaats maar Statieplein te doopen en de benaming in het Fransch over te zetten door Place de la Gare.
De huidige Statieplein was vroeger bijna gansch ingenomen door de Reizigersstatie.
De dierentuin had zijn ingang langs de Carnotstraat.
N.v.d.r. Jaren na het uitgeven van dit boek werd het plein nog eens omgedoopt tot
Koningin Astridplein.
BREYDELSTRAAT
Voor de afkomst van de benaming, zie Anneessensstraat.
Jan Breydel, de held der Brugsche Metten (1302), werd met Pieter de Coninck tot
een zinnebeeld van Vlaamsche volksliefde en weerbaarheid, dank zij vooral Conscience’s ‘Leeuw van Vlaanderen’.
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SCHAAFSTRAAT, rue du Rabot
In 1876 wordt besloten, door verschillende eigenaren, om de Winkelhaaksteeg door
te trekken tot in de Loosstraat. Het College gaf alsdan op 17 Juli 1876 aan deze nieuwe straat, de benaming Schaafstraat, rue du Rabot.
N.v.d.r. De Van Schoonbekestraat heette toen nog Loosstraat.
KORTE EN LANGE WINKELHAAKSTRAAT, rue de l’équerre
De benaming Winkelhaakstraat werd gegeven door het College op 19 Nov. 1850 aan
enen weg welke tot dan toe nog geen benaming had, en werd aldus gedoopt ‘à cause
de sa forme (formant coude et conduisant de la rue Carnot à la rue Dambrugge)’.
DE KEYSERLEI
Deze lei werd getrokken op de oude
krijgsgronden na de afbraak der
Spaansche vestingen en aldus genaamd in Collegezitting van 8 Jan.
1868. ‘L’ Avenue commençant à l’estaminet Longchamps et finissant au
rond point du vase, s’appellera Avenue De Keyser, comme l’avait nommée Mr Moretus. Les voies que Mr
Moretus avait tracées sur les terrains
voisins et qu’il avait nommées avenus
Jacobs et Avenue Van Lerius, s’appelleront rue Jacobs et rue Van Lerius.’

Nicaise De Keyser: De slag der Gulden Sporen

De benaming herinnert aan schilder Nicaise De Keyser, geboren te Santvliet in 1813;
hij studeerde te Antwerpen op de Akademie onder Van Bree en werd een der baanbrekers van het romantisme in onze schilderkunst. In 1855 werd hij bestuurder onzer
Academie en bleef het meer dan 25 jaar.
Lou
Een mooi kaartje van
begin vorige eeuw. Ik
wachtte al een aantal
afleveringen van onze
De Wapper om dit
eens als bladvulling
te kunnen gebruiken.
(N.v.d.r. Na 40-45
werd dat ‘pilote’)
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