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Beste KVVOO-eÍs.
Deze speciale Wapper is nodig omdat er vóór de volgende editie (augustus) twee
activiteiten zijn gepland waarvoor we nog niet over alle gegevens beschikten bij
het verschijnen van de vorige Wapper.
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Holland

De jaarlijkse gezamenlijke uitstap met KVEO (NL) gaat door op 31 juli
en heeft Vlissingen en Veefe als bestemmingen. Zoals de vorige kefen
wordt de bus (hopelijk bus5gql) betaald door de vereniging.
Het Wereldfestival van Folklore te Schoten viert ditjaar zijn 50've{aardag. Vool die gelegenheid is er een speciale galavoorstelling vootzien op
de slotavond op l8 juli. Mars & Mercurius Antwerpen heeft hiervoor een
blok plaatsen gereserveerd en is be|eid ons daarvan een deel af te stf,Jn.
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België op donderdag 3l

juli

2008

Onze vrienden van KVEO (Breda) organiseren dit jaar de traditionele gezamenlijke activiteit op 3l juli 2008.

PROGRAMMA:

L
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

09.00 uur: Vertrek aan de Vogelzanglaan.
10.00 uur: RV met KVEO in OSSENDRECHT. KotÏie met gebak in
Restaurant De Blauwe Paauw van de Volksabdij O L V ter Duinen.
10.45 uur: Vertrek uit Ossendrecht naar het Arsenaal in VLISSINGEN.
I1.30-13.00 uur': Bezichtiging van het Piratenpark & Zeeaquarium Het
AÍsenaal.
13.00 uur: Vertfek bussen uit Vlissingen naar 'S-HEERENHOEK voor
een heerlijk 3'gangen diner.
13.30-15.00: uur 3-gangen diner.
15.00 uur: Vertrek naar VEERE.
16.00 uur: Vanuit Veere varen wij gedurende ca. 50 minuten, met Redenj Dijkhuizen, langs de mooiste plekjes op het Veerse Meer, het unieke
watersportgebied, langs plaatsen zoals de "Haingvreter" en de "Goud-

plaat" met zijn wilde paarden.
16.00-16.45 uur': Bezichtiging, op eigen ritme, van het oude stadje Veere
(of gewoon een "terasje doen")

Rond 17.00 uur: Venrek naar Antwerpen.

Piratenpark & Zeeaquarium Het Arsenaal in Vlissingen.
Van het bovendek tot in het donkere ruim, is in dit zeeroversnest voor jong en oud
van alles te beleven! Het Arsenaal laat zien hoe het leven er aan toe ging in de tijd
van de piraten. In de Pírdte's Adventure ga je op avontuur door de piratenwereld.
Het piratenhol, waar het woeste piratenleven met een vleugje humor wordt uitge
beeld, ervaar je wat 'zeebenen' zijn. Ervaar een bloedstollende zeeslag aan bootd
van de scheepssimulator.
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Geniet van het schitterende uitzicht vanuit de 65 meter hoge uitkijktoren (met lift)
over Zeeland en de dlukbevaren Westerschelde. Je ontdekt hier hoe het loodswezen mammoettankers richting haven loodst en ziet hoe imposante autoschepen je
rakelings passeren. Tenslotte: de indrukwekkende onderwatelwereld hier kun je
zelfs de haaien en roggen aaien. Onlangs is de onderwater weteld uitgebreid met
een tropische zaal met viel grote aquaria met hierin ontelbare felgekleurde tropische vissen,

De stad Veere.

Veere was vanouds een vissels en handelsstad. ln de l6' en 17" eeuw nam Veere
een belangfijke plaats in als stapelplaats voor de wolhandel in de Lage Landen en
later vestigden zich er de garnalenvissels. De vroegere vissershaven is nu in ge
bruik als jachthaven. Bezienswaardigheden:
- De Grote o;f O.L.V. kerk. is een laatgotische kluisbasiliek uit de 15"
eeuw, waarvan de 42m hoge toren nooit werd voltooid.
Cístente of Stad{onteítu bij de O.L.V.-kerk. Als overdekking van een
waterput dienend natuurstenenr Iaatgotisch gebouwtje. met aan de open
zijde Tudorbogen.
- De bouw van het Sradh&l.! startte in I474. Op de voorgevel zijn de beelden van de Heren en Vrouwen van Veere te zien.
De Sc/zotse luizett, Kaai 25-27, welden gebouwd en bewoond door'
Schotse wolhandelalen - nu: Museum De Schotse Huizen.
- Canpveerse Toreu, Kaat 2. op de walmuur omstreeks 1500 gebouwde
toren van baksteen met lagen natuursteen: eeuwenlang stadsherberg, nu
hotel/restaurant.
De kosten voor deze dag bedragen € 37,00 per persoon. LBD is 15 juli.
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Wereldfestival Folklore te Schoten.
Mars&Mercurius Antwerpen biedt aan een aantal plaatsen voor KVVOO te resetveren voor de galavoorstelling op de slotavond van het 50e Wereldfestival Folklore in het Kasteel van Schoten op vrijdag l8 juli 2008. De voorstelling begint
om 20.00 uur en wordt om 19.00 uur voorafgegaan door een receptie in het kasteel. Op deze slotdag is op het einde een speciaal evenement - de "Wereldcocktail" (met vuurwerk) voorzien.

Het aantal plaatsen is beperkt. Gemteresseerden kunnen zich inschlijven bij
KVVOO volgens de normale procedure. Wij zullen de aanvragen gezamenlijk
overmaken aan M&M. Parkeren is mogelijk in de Kasteeldreef. Het festival heeft
normaal plaats in open lucht, maar bij slecht weer verhuist het naar de evenementenhal. PIaàtsbewijzen worden verdeeld tijdens de receptie. Na de voorstelling is
een zaal voorbehouden in het kasteel voor diesenen die nos wat willen nakaarten

en/of iets drinken.

LBD: 1juli. Prijs: 21 € (receptie inbegrepen).
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