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Agenda
Schrijf tijdig in! Betalingen die na de Laatste BetalingsDatum (LBD) toekomen worden niet in
aanmerking genomen. Voor de activiteiten geldt de betaling aan de schatbewaarder (Mon Van
Hoof) als inschrijving. Voor de gratis activiteiten dient u zich in te schrijven bij de secretaris
(Jan Vingerhoets). Respectievelijk Tf 03 4801986 en Tf 03 4806101.

Wanneer

Activiteit

Prijs

LBD

Vrij Bezoek aan Oudenaarde. Details vorige De Wapper.
20 Feb Org: Frans De Laet. Tf 034402891.

40

13 Feb

Woe Algemene Vergadering. Details op Blz 4.
18 Mar Org: Jan Vingerhoets. Tf 034806101.

25

10 Mar

Din Tweemaandelijkse samenkomst en maaltijd in het Hof
07 Apr van Reyen. 12 u. Org: Jan Vingerhoets. Tf 034806101.

23

01 Apr

Din Bezoek aan Aken. Details op Blz 5.
21 Apr Org: Lou Vranckx. Tf 034572446.

45

10 Apr

Zo-Zat Grote reis Tsjechië-Slovakije. Eerste inlichtingen Blz 6. 250
6-19 Sep Org: Lou Vranckx. Tf 034572446.
1100

20 Feb
Later

Ver- 14 mei: Bezoek Oud Rekem.
der… 02 jun: Tweemaandelijkse samenkomst en maaltijd.
Jun: Bezoek Paradisio.
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Het woordje van de voorzitter
Beste KVVOO-ers,
Nu de Nieuwjaarsdrukte wat geluwd is wordt het tijd om onze jaarlijkse Algemene Vergadering voor te bereiden. Ook dit jaar stelt de commandant van het Departement Artillerie het “Huis van de Artillerie” in het Kamp van Brasschaat hiervoor ter beschikking, waar we, naast vergaderfaciliteiten, tevens de mogelijkheid
hebben om een maaltijd te laten bereiden. Waarvoor onze dank!
U vindt het gedetailleerde programma en het menu ergens in deze Wapper.
Elk jaar herhaal ik ook bij deze gelegenheid: “De Algemene Vergadering is het
belangrijkste evenement van het jaar. Hier moet de administratieve en financiële
situatie door het bestuur worden voorgesteld en door de leden worden goedgekeurd. Alle belangrijke beslissingen kunnen alleen door de Algemene Vergadering worden genomen”.
Het is intussen ook de gewoonte geworden op deze bijeenkomst het programma
voor het komende jaar (nu dus voor 2010) voor te stellen. Verleden jaar werd tijdens de discussie hierover beslist dat de Raad van Bestuur een rondvraag
(“Gallup”) zou organiseren teneinde meer rekening te kunnen houden met de desiderata van de leden.
U vindt de vragenlijst in het midden van deze Wapper.
Het is mogelijk deze vragenlijst elektronisch in te vullen (de leden die met e-mail
bij ons gekend zijn hebben deze ten andere al ontvangen). Het volstaat het formulier te downloaden op onze website in de rubriek “Nieuws”.
Voor de 5e maal zal op deze dag ook de film over de grote reis van vorig jaar worden vertoond. De DVD “Her Barokke Hart van Duitsland” duurt ongeveer 50
minuten en kan na de voorstelling desgewenst aangekocht worden, samen met een
CD met een selectie van de beste foto’s van de reis.
Intussen zijn de “maaltijdmaanden” voorbij en beginnen we aan ons programma
2009 met een bezoek aan de “wandtapijtenstad” Oudenaarde als inzet voor een
jaar dat weer interessant én ontspannend belooft te worden. U kunt nog inschrijven..!
En ja, met dit nummer beginnen we ook aan de 10e jaargang van onze Wapper.
Een succesverhaal… dank aan de redactie en aan die leden die met hun bijdrage
ons blad nog interessanter maken.
John
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Toekomstige activiteiten
Algemene Vergadering
De Raad van Bestuur van de KVVOO heeft het genoegen alle leden uit te nodigen
op de Algemene Vergadering (AV) die zal plaatsvinden op woensdag 18 maart
2009 om 10.00 uur in het Huis van de Artillerie (Artillerieschool Brasschaat).
Programma:
10.00 u. Begin van de AV (De bar is open voor hen die niet
deelnemen).
11.30 u. Aperitief.
12.30 u. Diner.
18.00 u. Sluiting van de bar.
Opening van de AV:
Eerbetoon aan de overleden leden.
Verwelkoming van de nieuwe leden.
Dagorde:
1. Inleiding door de voorzitter.
2. Goedkeuring van de notulen van de AV van 19 maart 2008.
3. Verkiezing van leden van de Raad van Bestuur. Er zijn drie plaatsen vacant:
- Uittredend en herkiesbaar: Kol Vl Ir b.d. H. Cuypers,
EreKol SBH P. Brausch en Maj Vl b.d. J. Vingerhoets.
- Effectieve leden, die zich kandidaat willen stellen, kunnen hun naam
opgeven aan de voorzitter of de secretaris ten laatste vóór de aanvang
van de AV
4. Begroting 2008.
- resultaten eind december 2008.
- nazicht van de rekening lidgelden.
- verslag van de controleurs.
- ontheffing van de beheerders.
5. Begroting 2009.
- voorstel van de begroting 2009.
- vaststelling van de bovenste en laagste limiet van het bezit van
KVVOO per lid.
- aanstelling van de nieuwe controleurs.
6.Vooruitblik op de activiteiten van het jaar 2010. Bespreking GALLUP.
7. Vraag Koninklijk Verbond van Vaderlandsminnende Kringen van Antwerpen.
8. Slotwoord.
9. (Buiten vergadering) Divers.
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Volmachten:
Op het laatste blad vindt u een formulier “Volmacht” voor eventuele stemmingen
tijdens de AV. De volmachten dienen aan de secretaris bezorgd te worden vóór
aanvang van de AV.
Het menu:
- Kervelroomsoep.
- Garnaalkroketten.
- Rumsteak béarnaise.
- Taartbuffetje.
- 1/2 fles wijn.
- Koffie
Prijs en LBD:
De prijs van de maaltijd bedraagt € 25.
LBD 10 maart 2009.
Organisatie: Jan Vingerhoets.

Uitstap naar Aken op 21 april 2009
Aken (van het Keltisch: Ahha, en daarvoor het Latijn: Aquisgranum) (Duits: Aachen, Frans: Aix-La-Chapelle) is een
stadsdistrict (kreisfreie Stadt) in de Duitse deelstaat NoordRijnland-Westfalen, en telt 258.770 inwoners[1]. De stad ligt
dichtbij de grens met Nederland en België, vlakbij het Limburgse Vaals en in de buurt van het Luikse Kelmis (La Calamine); voorts ligt Aken ongeveer 65 km ten westen van de
Duitse stad Keulen. Bestuurlijk vormt Aken een stadsdistrict
in het Regierungsbezirk Keulen.
Met inbegrip van de Landkreis Aachen vormt Aken een agglomeratie van ruim
550.000 inwoners. Dit aantal zou nog groter worden (ca. 800.000), wanneer men
aangrenzende gemeenten in België (o.a. Kelmis) en het gebied Parkstad Limburg
in Nederland (Heerlen e.o.) zou meerekenen.
Aken is een stad met een lange geschiedenis en een beroemde Dom. Het is tevens
een industrieel centrum in een steenkoolgebied en een belangrijk spoorwegknooppunt met aansluiting op de hogesnelheidslijn (Thalys). Het vliegveld
van Aken, Maastricht Aachen Airport, ligt op Nederlands grondgebied, zo'n 30
km van de stad, nabij het Limburgse Beek.
De RWTH Aken (Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule) is een van de
belangrijkste technische universiteiten, speciaal voor werktuigbouwkunde, autoen productietechniek. Een onderdeel vormt het Klinikum Aachen, dat het grootste in één enkel gebouw gevestigde ziekenhuis van Europa is.
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Bronnen: De Romeinen noemden de hete, zwavelhoudende minerale bronnen in deze omgeving Aquis-Granum,
naar de Romeinse generaal Granus. Sinds de Romeinse tijd
zijn deze hete bronnen gekanaliseerd en veranderd in geneeskrachtige baden, die nog steeds in gebruik zijn. Åh, is
een Oud-Germaans woord, verwant aan het Latijnse aqua,
ook terug te vinden in riviernamen, en betekent water. In
Franssprekende delen van het voor-malige Romeinse Rijk
veranderde dit in Aix. Zo is de Franse naam van Aken Aixla-Chapelle. Dit vindt men ook terug in de namen van andere Romeinse kuuroorden zoals Aix-en-Provence en Aixles-Bains.
Dom: De dom van Aken is nog steeds het meest opmerkelijke gebouw van de stad en maakt deel uit van
de palts van Karel de Grote. Het paleis in de palts
werd vele malen verbouwd en vormt nu het stadhuis
van Aken. De centrale cour van de palts is nog steeds
herkenbaar als het plein tussen beide gebouwen. De
dom was gedurende 400 jaar de grootste kerk ten
noorden van de Alpen. De tombes van Karel de Grote
en Otto III bevinden zich in de kerk. Ook worden hier de relieken bewaard die
Karel de Grote in 799 ter inwijding van zijn koninklijke kapel (palts-kapel) vanuit
Jeruzalem had laten overbrengen: de windselen van het Kind Jezus, het lendendoek van Jezus Christus, het kleed van de Maagd Maria en het doek waarin het
hoofd van Johannes de Doper gewikkeld zou zijn geweest. Dit werd echter pas in
1239 openbaar bekend. Hierdoor kreeg de dom een religieuze betekenis als bedevaartsoord en ontstond een pelgrimage. De zevenjarige cyclus van deze Heiligdomsvaart ontstond echter pas in de 14e eeuw.Nog steeds komen elk jaar duizenden gelovigen naar Aken voor de toning van de relieken. De eerstvolgende Heiligdomsvaart in Aken is in 2014.
De dom van Aken was het eerste Duitse monument op de Werelderfgoedlijst van
de UNESCO.
Programma:
07.00 uur:

Vertrek opstapplaats Mc Donalds – Mechelen (te vermelden bij
betaling).
07.30 uur:
Vertrek opstapplaats Vogelzanglaan – Antwerpen.
09.30 uur:
Koffie, Thee of Chocolademelk + taart en Aachener Printen.
10.30 uur:
Bezoek stad met gidsen.
12.00 uur:
Middagmaal. Minestrone, Koninginnepasteitje van het kalf, ijs
met appelgebak.
14.30 uur:
Bezoek dom en schatkamer.
16.00 uur:
Vrije tijd.
17.30 uur:
Terugrit naar Antwerpen en Mechelen.
19.30/20.00 uur: Aankomst Antwerpen en Mechelen respectievelijk.
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Deelnemers:
Datum:
Prijs:

LBD:
Organisatie:

Max 50 personen.
dinsdag 21 april.
€ 45.
Inbegrepen: bus, fooi voerder, gidsen en inkomgelden, één
koffie, thee of warme chocolademelk en gebak, lunch.
Niet inbegrepen: bijbestelling koffie e.a. ’s morgens en dranken
bij de lunch.
10 april 2009, na deze datum worden geen inschrijvingen of
annuleringen meer aanvaard.
Lou Vranckx – Mil Leys.

Grote reis Tsjechië - Slovakije van 6 tot 19 september 2009
De organisatie is deze keer niet altijd van een leien dakje gelopen. Ik heb een
paar honderd uur achter de computer gezeten, één keer zelfs 20 uur aan één stuk,
omdat ik toch niet in slaap geraakte terwijl er mij allerlei nog op te lossen kleine
en zelfs nog enkele grotere probleempjes door het hoofd schoten. Dat werd nog
erger gemaakt toen ik op 23 maart (Jawel!) eindelijk de definitieve offertes van
busmaatschappijen toekreeg. Daarin werd ik er op gewezen dat de wetten nu opleggen dat chauffeurs maximum 6 dagen na mekaar mogen rijden alvorens een
volledige rustdag te nemen. Dat moet nog eens alvorens een volgende serie van 6
dagen aan te vatten. In het midden van de reis gaan er bijgevolg twee opeenvolgende busdagen verloren. Ik denk echter ook daar een mouw aan te kunnen passen. Ik ben dus nu, nog net vóór het drukken en versturen van de De Wapper, zo
ongeveer klaar. Zeer kleine details die later nog opkomen kunnen eventueel een
lichte aanpassing van het programma of de prijs vereisen, maar ik denk dat het
laatste niet zal gebeuren.
Van prijs gesproken. Ze beginnen zowel hier als ginder aardig van Wendy … euh
… van wanten te weten. Vooral hier dan. De prijs van de bus ligt zo maar eventjes
65% hoger dan 4 jaar geleden (die knapen hebben blijkbaar hun collectief geheugen afgesteld op de brandstofprijzen van zes maanden geleden en zijn voor de
gemakkelijkheid vergeten dat die nu ruim 100% lager liggen), die van een hotelkamer in Tsjechië bijvoorbeeld 33 %. De prijzen van het eten daarentegen schijnen nauwelijks gestegen te zijn, en bedragen op het eerste gezicht zo’n 10% meer.
In Slovakije zijn ze dan weer sedert 1 januari 2009 overgestapt op de euro, en wij
weten allen uit ondervinding wat dat betekent. Enfin, voor reizen zoals deze moeten we op relatief korte tijd heel wat dieper in de zakken tasten en dat zal er in de
toekomst zeker niet op verbeteren.
Hierna, bij wijze van inleiding en opwarming voor deelname, wat we tijdens de
reis allemaal bezoeken en waar we logeren. Zo kunnen diegenen onder u die op
het net surfen alvast een kijkje nemen. Om de prijs zoveel mogelijk binnen aanvaardbare normen te houden heb ik in Tsjechië en in Bratislava geopteerd voor
wat eenvoudigere hotels, daar waar ik u in het noorden van Slovakije zoveel mogelijk in de watten heb trachten te leggen.
Hier gaan we dan:
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Zondag 6 sep: Vertrek Vogelzanglaan 06.00 uur, aankomst te Praag in hotel ASTRA rond 19.00. Installatie. Onderweg twee plasstops en een stop voor het middagmaal. (920 km)
Maandag 7 sep: Vertrek 09.00 uur. Via Lidice (Memotial) naar Melnik voor een
kasteelbezoek met wijnproeverij en middagmaal in het kasteelrestaurant. Verder
naar Theresiënstadt (concentratiekamp) met rondleiding in het museum en bezoek
aan de kleine vesting. Aankomst hotel Astra ± 19.00 uur. (210 km)
Dinsdag 8 sep: Vertrek 08.00 uur. Aankomst te Bratislava in hotel OREA rond
12.00 uur. Licht middagmaal. Namiddag bezoek aan het kasteel van Bratislava, de
Sint Martinusdom, het Paleis van de Primaat en rondleiding door de oude stad.
Aankomst hotel Orea ± 19.00 uur. (340 km)
Woensdag 9 sep: Vertrek 09.30 uur. Op weg naar Devin boottocht op de Dunay.
Bezoek aan het kasteel van Devin. Na de middag bezoek aan pottenbakkerij in
Modra. Daarna naar Pezinck voor het diner in restaurant Vinum Bozen, wijnproeverij, specialiteit eend/gans. 19.30 vertrek naar het hotel. Aankomst hotel Orea ±
20.30 uur. (99 km)
Donderdag 10 sep: Vertrek 08.30 uur. Via Topolcianky naar Banska Stiavnica,
een stadje op de UNESCO-lijst. Bezoek aan het landgoed. En huis Antol. Na de
middag bezoek aan het mijnmuseum. Vertrek naar de Lage Tatra’s. Aankomst te
Lyptovski Mikulas in Hotel JANOSIK ± 18.00 uur. (301 km)
Vrijdag 11 sep: Vertrek 09.30 uur. Bezoek aan de Demanovska Kelder der Vrijheid, daarna vertrek naar Lyptovsky Mikulas. Na de middag bezoek aan de
Sv.Kriz, kerk op de UNESCO-lijst. 15.00-18.30 uur vrije tijd. 19.00 uur diner in
een typisch Slovaaks restaurant, “Koliba”, met Slovaakse nationale muziek. Aankomst hotel Janosik ± 21.30 uur. (5 km)
Zaterdag 12 sep: Vertrek 09.00 uur. Rondleiding in Lyptovsky Mikulas met bezoek aan de Joodse synagoge, twee kerken, de galerij en het stadje zelf. Na de
middag, 14.00-17.00 uur, vrije tijd om te relaxen in thermaal park Beresova. Aankomst hotel Janosik ± 17.30 uur. (5 km)
Zondag 13 september: Vertrek 09.00 uur. Rondleiding in Levoca met bezoek
aan St Jacob kathedraal, stadhuis Dom Majstra Pavla en het stadscentrum. Na de
middag bezoeken we in Spisske Podhradie het kasteel, opgenomen op de UNESCO-lijst, en is er verder een lokaal programma. Aankomst hotel Janosik ± 18.30
uur. (192 km)
Maandag 14 sep: Vertrek 09.00 uur. Traditionele boottocht op houten vlotten op
de Dunajec in Majere. Middagmaal met “goral” muziek en het program “Leden
van de Goralen”. Na de middag bezoek aan het stadhuis, het kasteel en de kerken
van Kezmarok. Aankomst hotel Janosik ± 20.00 uur. (218 km)
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Dinsdag 15 sep: Vertrek 14.00 uur (’s morgens vrij). In de namiddag beklimmen we de
tweede hoogste berg in de Hoge Tatra’s, de Lomnicky stit (2634 m), uiteraard niet te
voet maar met de kabelbaan. Diner in een typisch Slovaaks res-taurant “Koliba” in Stara
Lesna. Aankomst hotel Janosik ± 21.00 uur. (218 km)
Woensdag 16 sep: Vertrek 09.00 uur. Bezoek kasteel van Orava. In de namiddag Beresova. Aankomst hotel Janosik ± 21.00 uur. (104 km)
Donderdag 17 sep: Vertrek 09.30 uur. Aankomst te Praag in hotel ASTRA ± 18.00 uur.
(496 km)
Vrijdag 18 sep: Vertrek 09.00 uur. Bezoek kasteel Konopiste. Middagmaal in het Oude
Jachthuis bij het kasteel. Na de middag naar Tabor met bezoek aan het stadhuis en het
museum van het Hussitisme. Aankomst hotel Astra ± 18.00 uur. (187 km)
Zaterdag 19 sep: Vertrek 08.00 uur. Aankomst Vogelzanglaan ± 21.00 uur. Onderweg
twee plasstops en een stop voor het middagmaal. (920 km)

OPGELET!!!
DE PRIJS VAN DIT ALLES IS € 1350 PER PERSOON.
(Wie single is moet rekenen op zo’ n € 150 à 200 meer)
Daarin is alles begrepen behalve 6 lunches tijdens uitstappen
in Slovakije. Dat was te moeilijk om te organiseren. Ieder voor
zich dus die dagen. Een lichte lunch kan je daar zeker vinden
vanaf een euro of vijf, en hooguit 10 per persoon. Voordeel is
dat iedereen doet wat hij wil. Eén ding is nog niet duidelijk en
dat is hoe ik de twee rustdagen van de chauffeur kan opvangen. Misschien moet ik daar lokaal transport huren en, als dat
het geval is, zou het kunnen dat één of meer van de drie lunches onderweg ook niet meer inbegrepen zijn.
In functie van de door mij genomen opties MOET ik ten laatste op 20 februari weten wie deelneemt. Stort daartoe vóór 18
februari (traagheid banken) een voorschot van €250/persoon
op de rekening van KVVOO. Minstens 42 is ideaal! Geraak ik
niet aan 40 dan wordt alles afgezegd.
PS: Mijn organisatrice in Slovakije laat mij ‘last minute’ weten dat er een redelijke kans
bestaat dat zij hotel Orea nog kan vervangen door een ander hotel, met een sterretje
meer, aan dezelfde prijs.
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Computerhoekje
Het register
Het register is de centrale bewaarplaats van alle instellingen in Windows. Het is een
database in het besturingssysteem, waar de gegevens over het systeem zelf, maar ook
over de toepassingen, de gebruikers en de geïnstalleerde hardware worden opgeslagen.
Het register is opgedeeld in 5 verschillende “hoofdstukken” (“hives” genoemd) met een
boomstructuur. Elk onderdeel van een hive wordt een “sleutel” genoemd.
De 5 hives zijn:
•

HKEY_CLASSES_ROOT. Deze bevat (veel) sleutels met gegevens voor algemeen gebruik.
HKEY_CURRENT_USER. Hier worden alle gegevens, die de huidige gebruiker
heeft ingesteld, bewaard.
HKEY_LOCAL_MACHINE. Hier bewaart Windows alle algemene instellingen
voor hard- en software.
HKEY_USERS. Bevat alle gebruikersprofielen.
HKEY_CURRENT_CONFIG. Deze afdeling bevat gegevens van het actieve
hardwareprofiel. Met die gegevens kan het systeem de juiste stuurprogramma’s
laden.

•
•
•
•

Je kunt het register zonder gevaar bekijken door op “Start” te klikken, in het “zoekvak”
onderaan (of in het vak “uitvoeren”) regedit te typen en op Enter te drukken. Je kunt
gerust ook de verschillende hives “ontvouwen”. Maar toch: Opgelet! Wijzig niets aan
de sleutels (rechterdeel van het scherm)! De kleinste aanpassing kan, als de gebruiker
niet bekend is met het register, desastreuze gevolgen hebben voor de werking van
programma’s en zelfs voor het besturingssysteem zelf.
Het register afdrukken zou veel papier kosten! In totaal bevat het namelijk honderdduizenden sleutels. Het besturingssysteem zelf maakt er al een heleboel aan. En telkens een nieuw programma wordt geïnstalleerd of de instellingen van een bestaand programma worden aangepast worden automatisch nieuwe sleutels aangemaakt.
Bij het verwijderen en/of aanpassen van een programma blijven de registersleutels echter
meestal bestaan. Daardoor krijgt men na verloop van tijd een echte vuilnisbak van nutteloze verwijzingen (sleutels) waardoor het systeem kan worden vertraagd.
Gelukkig bestaan er programma’s die het register kunnen “kuisen” door die nutteloze
sleutels te verwijderen. Eén ervan is CCleaner (CrapCleaner), een programma waarvan
je een gratis versie kunt downloaden op www.ccleaner.com
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Speciaal voor diegenen die het (nog)
niet van hun computer moeten hebben,
op de volgende twee bladzijden onze
GALLUP
Die is dus uitneembaar zonder uw exemplaar van deze
De Wapper te beschadigen. Doe dan ook de moeite om
hem in te vullen en op te sturen naar:

MIL LEYS
Drabstraat 99
2640 Mortsel
ten laatste één week vóór de Algemene Vergadering,
zodat het exploitateren van de verkregen gegevens op
een rustige en diepgaande manier kan plaatsvinden.
Op de AV worden de resultaten besproken.

GALLUP
“ Uitstappen & Reizen “
Richtlijn voor het invullen van deze vragenlijst.
•
Zet een kruisje in het (de) vakje(s) die u passen (behalve vraag 6: bedrag invullen)
•
Meerdere kruisjes per vraag zijn mogelijk.
•
Uiteraard is er geen enkele verplichting om deel te nemen.
Maar ook als u niet op alle vragen antwoordt is uw mening voor ons belangrijk.
•
Stuur hem vóór 10 maart 200 naar Mil Leys, Drabstraat 99, 2640 Mortsel.
Desgewenst kun je de lijst downloaden op onze site (rubriek “Nieuws”) en elektronisch invullen.
Vraag 1: Waaraan neemt u graag deel?
Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Daguitstappen
Korte reisjes (2 à 3 dagen)
Langere reizen (10-tal dagen)
Vraag 2: Welk soort daguitstappen spreken u aan?
Stadsbezoeken (met wandeling en gids)
Themabezoeken (floraliën, musea, bedrijf, expo)
Streekbezoeken (type: rondrit)
Vooral culinaire activiteiten
Vraag 3: Welke soort korte reisjes spreken u aan?
Vooral stadsbezoeken (met gids)
Vooral streekbezoeken (met wandelingen)
Bezoek van activiteitscentra (bedrijven, expo’s …)
Vraag 4: Welke soort langere reizen spreken u aan?
Ja
Plaats

België en naburige landen
Verre buitenland
Overzees (Vb. Ierland, …)

Transportmiddel

Touringcar
Trein
Vliegtuig
Boot

Nee

Aard

Type strandvakantie
Vast logement als uitstapbasis
Rondreizen

Vraag 5: Wat vindt u een goede frequentie?
Opmerking: Er worden in principe GEEN uitstappen/reizen georganiseerd in de maanden NOVEMBER, DECEMBER en JANUARI.
OK

Minder

Meer

VIJF dagreisjes per jaar
Jaarlijks

Tweejaarlijks

Korte reisjes (2 à 3 dagen)
Langere reizen (10-tal dagen)
Vraag 6: Wat is volgens u een aanvaardbare kostprijs? (bedrag in euro per
deelnemer per dag)
Vul een bedrag in
Voor een daguitstap (Incl. maaltijd en transport)
Voor korte reisjes (Incl. maaltijden, transport en logement)
Voor langere reizen (All-in)
Vraag 7: Speciale wensen?
Ja
Zou u, als langere reis, een cruise overwegen?
- een cruise op zee
- een riviercruise
Verkiest u kant-en-klare reizen via een reisagentschap?
Kunnen weekendreisjes uw voorkeur wegdragen?
Eigen suggesties
en/of persoonlijke voorstellen? Laat ze ons hier kennen.
suggesties.
ggesties. Speciale
S

Nee

INGEVULD EN OPGESTUURD?
NEEN?
DOE HET DAN NU!

Allerlei
Antwoord op onze brief aan de Koning ter gelegenheid van 15 november.

Aan Generaal-majoor b.d. J. SCHELLEMANS
Voorzitter van de K.V.V.O.O. Afdeling Antwerpen
Generaal,
De blijken van trouw aan de Dynastie die u de Vorsten overmaakte naar aanleiding van het Feest van de Koning, hebben hen zeer getroffen.
De Koning en de Koningin gelasten me met de eer om u, evenals al diegenen van
wie u de tolk was, van harte te danken voor deze warme sympathiebetuiging
alsook voor uw aanhankelijkheid aan het land en het vorstenhuis.
Met bijzondere hoogachting,
(getekend)
Generaal Jef Van den put
Hoofd van het Militair Huis van de Koning

Na installatie van het programma zie je 4 grote onderdelen.
•
Met het gedeelte “Cleaner” kun je alle overbodige bestanden op de harde
schijf (niet het register) verwijderen - en je zal zien, dat zijn er nogal wat!
•
Met het onderdeel “Register” kun je dan het register zelf opkuisen. Vermits dit toch altijd een precaire operatie blijft, stelt het programma voor om
een back-up te maken van het bestaande register alvorens het op te kuisen.
Er wordt dan een bestand aangemaakt met de extensie “.reg” op de plaats
die je zelf bepaalt. Als er iets mis moest gaan (ik doe dit al jaren en het is
bij mij nog nooit mis gegaan…) kun je gewoon dubbelklikken op dit bestand, waardoor het oorspronkelijke register terug wordt geïnstalleerd.
•
Met het derde onderdeel kan je op een eenvoudige manier vroeger geïnstalleerde programma’s verwijderen.
•
In het laatste deel kun je het programma instellen volgens je eigen voorkeuren en ook cookies verwijderen.
Een ander freeware kuisprogramma is RegSeeker
(www.hoverdesk.net/freeware.htm). NTREGOPT
(www.larshederer.homepage.t-online.de/erunt) , is dan weer geen echt kuisprogramma: het defragmenteert het register - wat natuurlijk ook nuttig kan zijn om de
snelheid wat op te drijven.
John
Google Earth
Het programma Google Earth komt laat nu ook toe dat kunstminnaars de meesterwerken van het Prado museum in Madrid Spanje tot in het detail kunnen bekijken. Deze kunstwerken werden gefotografeerd en in zeer hoge definitie aan
Google Earth gekoppeld. Men kan tot in de breuken van de verf kijken.
Waarschijnlijk zullen later nog andere musea volgen. Om de kunstwerken te bezien moet men wel de versie Google Earth 4.2 of hoger gebruiken. Het volstaat
dan om in de lagen (layers) de optie "3D gebouwen" aan te klikken en dan naar
het Prado museum in Madrid te gaan (Museo Nacional del Prado met coördinaten 40°24' 48 76 N - 3° 41' 33 17 W). Met het inzoomen op het gebouw kan men
dan 14 kunstwerken in het Prado in grote definitie onderzoeken.
Jozef Van Troy
Computergrapje
Bij een van je vrienden thuis, of op het werk, in een onbewaakt ogenblik:
Verwissel de pluggen van het toetsenbord en van de muis. Geen van beide reageren dan, en als ze kijken of alle pluggen er wel goed in zitten zien ze (de meesten)
vast niet dat ze verkeerd zitten.
Lou
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Mededelingen
Necrologie
•
Op 21 december is, na een jarenlange moedige strijd tegen haar ziekte,
Louisa De Greef (°1933), echtgenote van Eddy Thys, overleden. Op de
begrafenisplechtigheid in de Sint Bavokerk te Wilrijk was een uitgebreide
delegatie van KVVOO aanwezig.
•
Op 26 december overleed Julia De Clerck (°1926), echtgenote van onze
jarenlange penningmeester Jef Van den put. Veel leden hebben de uitvaartplechtigheid in de kerk van OLV Bijstand te Deurne bijgewoond om afscheid te nemen van Julia.
Aan de getroffen families bieden wij langs deze weg nogmaals onze oprechte deelneming aan.
Verder vernemen wij het overlijden van:
24/10/08: Kol b.d. Jacques Binamé (°1918)
09/11/08: Cdt b.d. Roger Braye (°1924)
17/11/08: Kol b.d. Robert Van Den Eede (°1923)
17/11/08: Cdt b.d. Joseph Adam (°1930)
30/11/08: Cdt b.d. Philippe Germonprez (°1945)
04/12/08: Kol Vl b.d. Eddie Laden (°1921)
08/12/08: Ere-hoofdaalmoezenier Eduard Heymans (°1935)
19/01/09: Kol b.d. Lambert Mertens, penningmeester KVOO
20/01/09: Cdt b.d. Roger Claeys (°1931)
Algemene Vergadering – Volmacht
Op de laatste bladzijde vinden jullie een voorbeeld van Volmachtformulier.
Wie een volmacht aan een ander lid wil geven zonder zijn ledenblad te beschadigen, hoeft dat uiteraard niet uit te knippen. Een kopie, een zelf geproduceerd gelijkaardig formulier of een met de hand geschreven tekst voldoen. Wel moeten
alle gevraagde gegevens daarop vermeld staan uiteraard.
Dvd + CD Reis Frankenland
Op de dag van de AV zullen de DVD + CD van de reis naar Frankenland van
verleden jaar verkrijgbaar zijn aan € 10.
Herinnering lidgelden
Tot op heden hebben de meeste leden hun lidgeld 2009 voor KVVOO/
Antwerpen betaald. Indien wij uw bijdrage nog niet ontvangen hebben,
dan vindt u hiernaast een rode sticker. Om De Wapper in de toekomst te
blijven ontvangen en verder aan onze activiteiten deel te nemen, verzoeken
wij u alsnog de betaling van uw bijdrage (€ 10) in orde te brengen op rekening 979-9971675-80 van KVVOO,Eeuwfeestlaan 96 te 2500 LIER. Mocht
dit ondertussen reeds gebeurd zijn, beschouw dan deze opmerking als niet
bestaande.
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Verhalen/Inzendingen van onze leden
EEN 'INSPECTION A LA F.P.'
Dat de houding van enkele hoger officieren
getuigde van een zekere machtwellust, waarbij
vernederende opmerkingen t.o.v. recent aangekomen jonge Offr en OOffr en hun geringschatting van uit het metropoliteins Leger
overgekomen kader bijdroegen tot een laag
moreel, getuige het hierna volgend verslag
over de 'Inspection', dat insgelijks kadert in de
afsluitingsmaanden van mijn eerste dienstjaar.
Een zonnige maandag, juni 1956
06u10! Een soldaat van wacht komt hijgend de barza van mijn woning opgerend.
Nog in pyjama open ik verrast de deur. “Mon lieutenant, ... Colonel azali kuna is
daar!”, waarop hij meteen naar de nabijgelegen woonst van een blanke collega
loopt.
06u50! Wat vroeger dan gewoonlijk sta ik reeds op het paradeplein voor de vlaggengroet, me afvragend wat er in feite aan de hand is. Drie zich onder de verste
palmboom ophoudende blanken komen te voorschijn. De sedert enkele maanden
nieuwe Commandant van het Escadron troont een anderhalve kop boven een korpuleus naast hem lopend 'kereltje', drager van een tot onder de knieën afhangende
kapitula ... De Kolonel! Het tweetal wordt op enkele stappen gevolgd door een
zware aktetas dragende Kapitein, de ordonnansofficier.
07u00! Adjudant X, de van dienst zijnde eenheidsofficier, presideert de vlaggengroet en stelt de troep voor waarbij hem meteen gewezen wordt op zijn grote
flater, gezien het aantal 'geeft acht’s’, gebracht door een geëmotioneerde, vals
spelende klaroenblazer, niet in overeenstemming is met de graad van de hoge
bezoeker. Even later fluistert de berispte Adjudant me in het oor: “Le sale type, il
s'est infiltré avant 6 hr au Camp afin de vérifier si le réveil des hommes se faisait
á l'heure exacte et si je contrôlais le sergent de semaine”.
07u10! ”Le Colonel a ordonné un exercice de dépaquetage, zijn stokpaardje”,
zucht een doorwinterde LT Y. Gelukkig is het Escadron hierop getraind en wordt
de lijning met de nog niet door zon of regens uitgeveegde wit gekalkte richtstenen
gemakkelijker. Het blank kader, gelast met de diverse boekhoudkundige functies,
rept zich naar magazijn en of bureel terwijl het zwart kader de 'dépaquetage' verder leidt. De inspectie is voorzien om 09u00.
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09u45! Eindelijk is het trio terug tevoorschijn gekomen. Alles wijst erop dat ze
een 'break' ingelast hebben, gezien ze uit de villa van de Kampcommandant schijnen te komen. Inmiddels staat de eenheid onder de reeds hete zon te sakkeren
voor de 45 minuten nietsdoenerij … alhoewel links en rechts nog een paar bottines waarvan de zolen een te merkbare sleet vertoonden vlug vervangen werden
door enkele uit de eenheidsreserve; een tijdig ingrijpen waardoor de Pelotonscommandant ontsnapte aan een negatieve beoordeling (dixit de 'anciens')
De inspectie is aangevangen. Beginnend met het vooraan geplaatst Peloton hoop
ik dat 'Hij' niet eens tot het mijne, het derde, komt, alhoewel ik ervan overtuigd
ben dat alles OK is. Helaas, vlugger dan verwacht is het mijn beurt. Een wat té
Britse groet brengend stuit ik meteen op een me kwetsende opmerking van de
Chef, temeer daar zijn twee begeleiders 'het' horen en met enige moeite een spottend lachje verbergen. “Arrêtez vos gestes Anglaises, la guerre est finie ... ici c'est
la Force Publique! ” Ik volg gedwee 'De' Kolonel. Nauwelijks enkele passen verder lijken zijn argusogen plots iets belangrijks ontdekt te hebben. ”Et alors! Wapi
aiguille monene?' (waar is de grote naald ?)”. De soldaat in kwestie grijpt verschrikt naar het naaldenkokertje van zijn naaiset ... en schudt, schudt ... tevergeefs. Met een gezicht dat getuigt van totale verrassing, stamelt hij “azali tè '('t is
er niet)”. Met een ruk draait de Kolonel zich om. Over mij heen kijkend wendt hij
zich tot de ordonnans: “Georges, notez, équipement de la section incomplet!”
Enkele passen verder wordt de inspectie van mijn Peloton plots stopgezet.
”Ackère (hij bedoelt VAN ACKER), inutile de continuer ... Rien n’est en ordre
dans votre peloton! Georges, notez!” Even sta ik perplex. Me afvragend wat niet
in orde is, is hij inmiddels reeds begonnen aan het laatste Peloton. Met een heimelijk lachje zie ik de aktetasdrager iets in zijn boekje noteren. Enfin 't zal wel een
wat pijnlijk aanvoelend grapje geweest zijn denk ik en plaats me terug voor het
Peloton. ‘L’ INSPECTION’ lijkt plots afgelopen, gezien het trio zich immers begeeft naar een wat hoger gelegen magazijn voorzien van een schaduwverlenend
terras....De slimmerds!
Inmiddels staat het Escadron, gelukkig in 'ter plaats rust', in een brandende zon
geduldig te wachten op het einde van dit 'komisch' spektakel. 't Is trouwens reeds
10u30, tijd voor een normale 'break' voor troep en kader. Helaas! De Escadronscommandant daalt het terras af met de melding: “Exercice d'alerte. Tout l' Escadron sauf le Peloton E.M. doit être prêt pour le combat ... sans munitions. Rassemblement á 11 hr 15 'pinza' (stipt) ... Adieu ... break!”
Koortsachtig wordt de uitrusting in rugzakken en kitbags
geladen en de oefenkledij verwisseld voor onze 'Mao tse
Tung'-gevechtsoutfit. Chauffeurs reppen zich naar hun voertuigen terwijl het blank kader zich naar hun woningen spoedt
want ook zij dienen zich met gevulde webzakken, pistool,
verrekijker, kaartenhouder, vetpotloden enz… klaar te maken voor 'het' gevecht. De ‘Wolseley cap’ wordt vervangen
door de loodzware helmen.
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Ha!Ha!

11u15! Het Escadron is opgesteld per
Peloton gelijnd met jeeps, camions en de
antieke ' STAGHOUNDS, alhoewel 3 op
de 9 van onze 'blindés' bij gebrek aan
wisselstukken sedert enkele maanden 'op
rust' gesteld werden. Onder de loodzware
zon
worden
de
helmen
'ondraaglijk'. Straaltjes zweet druipen
langs gelaat in de nek en onder 'MAO’skledij’ over het ganse lichaam. Eindelijk
komt het bijna 'gehaat' trio terug uit het
bureel. God zij dank schijnen hun ontspannen en lachende gezichten te wijzen op een betere stemming. Het 2de Peloton van
Adjt Y wordt zo te zien het slachtoffer. Luid klinkt immers de stem van mister
'ARGUS': “Adjt Y, votre peloton est prêt pour le combat?” Een schuchtere “oui, mon
Colonel” wordt een minuut later gevolgd door: “Et les Jerrycans d'eau remplis ... j’
espère!?” Het antwoord wordt niet eens afgewacht, want bij het openen van de eerste
achteraan een jeep bevestigde jerrycan ontsnapt een 'mouche magon' uit de ledige waterbus. Er volgen enkele opmerkingen die de arme Adjt 'met de grond gelijk maken.
Oef, denk ik, 't zal hier wel eindigen. 't Is trouwens etenstijd, 12u00, en het trio heeft
zich immers onder het schaduwrijk dak van het magazijntje teruggetrokken.
Plots weergalmt boven de nog steeds opgestelde troep: “Lt ACKERE! (Waarom verbetert mijn Comd niet die als een vloek klinkende naam flitst het door mijn opgeschrikt
brein)”. De drill bewegingen uitvoerend (niet te British, ROGER !) begeef ik me naar
het laagste trapje van het terras. Ik blijf daar enkele lange seconden 'in houding ' staan
en laat, de onbeweeglijkheid bewarend, een zweetdruppel van mijn neus druipen. Zich
langzaam omdraaiend, lachen én mijn Comd en die ordonnansofficier me bemoedigend
(?) toe terwijl de 'Big One', zijn waardigheid bewarend, zich tot mij richt: “ACKERE,
votre commandant est mort!” De 'dode' bevelhebber blijft me geheimzinnig toelachen.
Zoekend naar een houding passend in dat 'theaterstuk' waag ik het te glimlachen ...
slechts eventjes, want een “Tu te fous de moi ... quelles sont vos réactions?” uit de
mond van de Kolonel wijzen op de ernst van de zaak... Na enkele seconden waag ik
het: ”Mon Colonel, dans ce cas je pense que je dois comme plus ancien le remplacer.” ”Enfin! Cela a pris du temps, c’est malheureux vu LA SITUATION... ” Zich tot
zijn ordonnans wendend, vervolgt hij: “GEORGES, explique!” Georges is nu ook
ernstig geworden en zegt het met enkele woorden: “Voilá la situation. L'ennemi avance
á toute allure vers GOMBARI. Venant de WATSA, i1 se trouve á 60 km d'ici. A vous
de prendre des mesures adéquates, donnez vos ordres, vous avez 3 minutes!”
Overrompeld door dit order, dat volledig afbreuk doet met de nodige tijd en de schoolse tactische begrippen waarin alle factoren (OVTB) dienen ontleed te worden vooraleer een fatsoenlijk bevel te kunnen geven aan de pelotonscommandanten, word ik verder opgejaagd door de 'Boss’: “N.d.D, quand vas-tu réagir? L’ennemi ne s’arrête
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pas, compris!” Ik roep mijn O-groep samen. Kort samengevat beveel ik aan Peloton 1 onmiddellijk te vertrekken ten einde zich aan een riviertje op 30 km op te
stellen en vandaar uit een vertragingsgevecht te leveren, een 2de Peloton stelt zich
langs de weg aan het vliegveld op (je weet maar nooit, straks zegt die kerel dat de
vijand er geland is). Het derde en vierde Peloton verdedigt de BOMOKANDI, na
de voorste pelotons opgevangen te hebben. Verrassend meen ik een 'bon' te horen.
Het gezelschap verdwijnt nadat de ordonnans nog even terugkeert met een belachelijk mededeling: “Dans une demie heure le Colonel inspectera vos positions”.
13u00! Ik bevind me aan de stelling 'vliegveld', waar ik met veel moeite én de
troep én de jeeps gecamoufleerd van de baan af opgesteld heb. Het zweet druipt
van onze gezichten en ja, de etensbevoorrading, daar had ik zelf niet eens aan
gedacht
13u30! In de verte duikt een stofopjagend voertuig op. Voorbijrazend, 't is een
jeep, meen ik de 'boss' ontdekt te hebben ... Waarom stopt hij niet? Misschien gaat
hij het verderaf opgesteld peloton eerst inspecteren denk ik opgelucht.
13u40! De jeep is daar terug. Ditmaal heb ik me rechtstaand op de weg geplaatst.
Gelukkig heeft hij me opgemerkt. Remmend stopt het voertuig. Ik er naar toe, in
de hand kaartenhouder, opstellingscroquis enz… Nauwelijks heb ik de tijd om
hem te groeten (te velde of niet, 't is beter zo meen ik). Zijn woorden dringen
langzaam tot me door (zelfs na zovele jaren, nu nog): “IMBECILE, où se trouvent
vos gens?” Het antwoord niet eens afwachtend, slaat hij woedend het stof van zijn
kapitula en hemdje af en slingert me in het gezicht: “JE VAIS DIM1NUER VOS
NOTES de DEUX DEGRES, COMPRIS!?” Ik bijt me op de lippen, trouwens
enkele GS hebben het gewaagd zich ook op te richten. Zouden ze 'het' gehoord
hebben? Terug in de jeep stappend slingert hij me naar het hoofd: “Et, je veux
voir tirer toutes les armes de votre peloton, y compris le canon 37 de vos STAGHOUNDS dans une heure!” Verontwaardigd geef ik het bevel ASAP terug te keren naar het Kamp. De 'imbécile' en de 'notes’ spelen me door de geest. Ik vervloek die kerel en vraag me af of hij onder invloed van 'le camp des fous' gekomen is. Hoe kan ik de munitie, de schietstanden en de wapens klaar hebben en …
de veiligheidsmaatregelen, binnen het uur!?
14u 55! Dank zij de medewerking van de pelotonsoversten die gelast waren met
de verdediging van het kamp is een stand opgesteld van waaruit geweren, falo's en
Mi’s tot op een afstand van 400 m de haastig geplaatste schietschijven kunnen
treffen ... Het zweet gutst van ons allen. Inmiddels is uiteindelijk het 'eten' voor de
troep aangekomen, hetgeen geenszins de voorbereiding tot de schietoefeningen
bevordert. Het blank tewerkgesteld kader zal 'straks' wel iets verorberen, na 'Le
grand Cirque'.
Roger
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Toeristisch-Recreatieve Informatie
ANTWERPSE STRAATNAMEN (Aflevering 16)

SCHOENMARKT, marché aux souliers
Vroeger een der straten die Kerkhofstrate heeten (ook de Melkmarkt hiet soms
Kerkhofstraat). Dan heet het er een tijd lang tien gebodenstraat , naar de tien huizen die er geheten waren: het eerste gebod, het tweede, enz…
In den Franschen tijd werd het rue Bonaparte en rue de la préfecture, omdat ze
leidde naar de Place Bonaparte (Groenplaats), of omdat het Bisschoppelijk paleis
het huis der Préfecture was.
De naam Schoenmarkt kwam haar doordien bij de jaarmarkten die om O.L.V.
Kerk en Kerkhof gehouden werden., naast lijnwaad-, handschoen-, en andere
markten, hier de kramen stonden die door de oprichter dezer (het Kapittel) aan het
schoenmakersambacht waren voorbehouden.
MEIRBRUG en MEIR
Oudste ons bekende vermelding: “Joannes Villicus assignavit abbati et conventui Sti Bernardi
mansum, in qou edificia corum ad presens sunt
constructa, situm juxta Mere infra fossatum…”.
1275 (Oorkonde I, 206). Het fossatum is de vest
rond 1200.
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In 1272 vinden we: “in campo antverpiensi, retro ortum Walteri Vuest, super Mere” (Tekst Kan. Nose, Burg. Godshuizen). In 1274 heet het in Mere, later Houtmere.
Het is dan het Antwerpsche akkerveld met oudere hoeven, en jongere hovingen.
In 1284 geeft Walter van Duffel, decanus lirensis aan het O.L.V. gasthuis: “medietatum
molendini mei ad ventum stantis in campo antverpiensi… qoud construxi in expensis
communibus cum dite hospitali”. Die molen stond bij de Meirpoort waar de grond het
hoogst was (Archief Burg. Godsh.)
De naam verraadt een vroegeren toestand waarvan ons geen documenten zijn overgebleven; een nattige laagte tusschen de hoogere gronden van Hoogstraat, Cammerstraat,
Gasthuissteger enerzijds en Kipdorp anderzijds. Deze ligging had reeds de lijn richting
der vesten van 1200, bepaald in deze buurt.
BEDDENSTRAAT, rue aux lits
Een zeer oude straat met een betrekkelijk jongen naam. De straat dagteekent voor ’t
minst van de eerste helft der XIVe eeuw, met den naam Cortstrate.
In de XVe-XVIe eeuw zou zij een tijdlang Lombaerdstraetken geheeten hebben.
In de XVIe eeuw vestigt zich in elk geval haar naam Beddenstraat naar de schrijnwerkers die er woonden en die zich vooral op huismeubelen toelegden (Oudtijds scrijnmaeckeren).
GRAMAYESTRAAT
Een onzer vele tragische straatnamen. De Gramaye’s waren van Piëmonteeschen oorsprong. Peeter Gramaye was als page van Margarita van Oostenrijk naar Brussel overgekomen. Zijn zoon en zijn kleinzoon Geeraert en zijn andere kleinzoon Jakob, ’t worden alle grond- en geldspeculeerders die heerlijkheden koopen en verkoopen en waar
de koningen niets aan te weigeren hebben. Onze Antwerpsche Geeraert, de vriend van
de Schetzen en van Van Stralen, is ook een der grote geldschieters van Philips II. Hij
was ten andere ontvanger der Staten van Brabant in het kwartier van Antwerpen. Hij
bebouwde na aankoop van grond tegen Antoon van Stralen, den westkant der nieuwe
straat die in 1565, van de Meir uit, noordwaarts getrokken was en die naar hem Gramayestraat genoemd werd. Maar daar de Koning insolvent was, geraakte alles spoedig
gehypothekeerd en stierf de rijke Geeraert overlast van schulden, evenals ten andere
zijn broer Jakob. In de testamenten der Gramaye’s klinkt het dan ook herhaaldelijk:
“Moest het zijn dat de Koninklijke Majesteit haar schuld betaalde…”
Een Gramaye werd historieschrijver van Aartshertog Albrecht en heeft de Antwerpsche geschiedenis veel dienst bewezen. Maar ’t is niet naar dezen dat de straat
genoemd werd.
KAMMENSTRAAT, rue des peignes
De Cammenstrate is reeds vermeld in 1232, leidende dan naar de stadsvestingen, naar
de Cammerpoort (1200). Bij den bouw dier poort heeft de straat dus bestaan. Even als
voor de Hoogstraat mag hier gezegd worden dat het een oude landweg is, bekend om
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de camden, cammen, of brouwerijen. Hier eerst, oostwaarts van den heuvel die de
Schelde scheidt van de kom van het Schijn, was er goed water voor de brouwerijen te
vinden. Eerst in de jaren 1550 zal de straat haar naam niet meer verdienen, en dan zal
hij weldra niet meer begrepen worden. Dan komen er de brouwerijen in de Nieuwe
Stad en krijgen we een Brouwersstraat en Brouwersvliet. De oude straat kon nu haar
naam niet meer verjongen. En, onbegrepen, werd het in ’t Fransch rue des peignes. Het
woord cambe komt van het middeleeuwsch Latijn Camba, dat in de opsomming der
dominiale instellingen de brouwkuip beteekent. In het Fransch werd het cambe en
chambe. Dit laatste woord werd voor onze straat gebruikt in de XVIe eeuw: rue dal la
chambe.
LEEUWENSTRAAT, rue des lions
Werd geopend in 1547 door Van Schoonbeke bij zijn
aanleggen van de gronden van het hof van Spangen,
waaruit hij het kwartier der Vrijdagsche Markt schiep.
Vroeger zegde men Leeuwstraat. De naam is gekomen
van de huisnamen en uithangborden: Zwarte Leeuw, de
Slapende roode Leeuw, het wit Leeuwken, de roode zittende Leeuw.
Dit geldt natuurlijk voor heraldieke leeuwen. Men weet
dat sinds de wapenuitrusting het wezen van den ridder
gansch bestopte, deze zich kennelijk maakte door zijn
wapenteekenen. Een geliefkoosd wapenteeken van die
preutsche ridders werd daarbij de leeuw, onder invloed
zoo van Bijbelteksten als van de kruistochten in het Oosten. Vlaanderen had een zwarten leeuw, Brabant een
gouden, Holland (-Henegouw) een rooden, evenals Limburg en Luxemburg. Gent voerde een witten leeuw in het schild.
Lou
VOLMACHT
Ondergetekende (Naam en Voornaam)
…………………………………………………………………………………….
wonende te (Woonplaats, straat, nummer, bus, postcode)
…………………………………………………………………………………….
geeft hierbij volmacht aan (Naam en Voornaam)
…………………………………………………………………………………….
om mij te vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering van KVVOO die plaatsgrijpt op woensdag 18 maart 2009 te Brasschaat.
(Handtekening)
NB: 1. Handtekening dateren en laten voorafgaan door “Goed voor volmacht”
2. Meegeven aan een ander lid of tijdig opsturen naar de secretaris
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