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Agenda
Schrijf tijdig in! Betalingen die na de Laatste Betalings Datum (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). Tf 03 4806101.
When?

Activiteit

Prijs

LBD

Don
21 Jan

Nieuwjaarsmaaltijd, 12 u. Details op Blz. 5.
Org: Jan Vingerhoets Tf 03 4806101.

46

07 Jan

Din
02 Feb

Tweemaandelijkse maaltijd in het Hof van Reyen.
Org: Jan Vingerhoets Tf 03 4806101.

23

21 Jan

Din
09 Feb

Wijndegustatie. Details op Blz. 5.
Org: Dirk Liekens. Tf 03 8289313.

35

27 Jan

Din 23
Feb

Bezoek aan Euro Space Center, kasteel Vêves, e.a.
Details op Blz. 6. Org. Lou Vranckx. Tf 03 4572446.

50

01 Feb

24 - 28
Sep

Reis Spanje. Details op Blz. 18.

350

30 Dec

600

14 Jun

En
verder

10 Mar: Algemene Vergadering
30 Mar: Bezoek aan Bree.

Voorschot

Org: Mil Leys. Tf 03 2954060. Saldo Minimum
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Het woordje van de voorzitter
Beste KVVOO-ers,
Het lijkt misschien vroeg, maar het wordt tijd om aan onze reis van volgend jaar te denken, die - zoals u vermoedelijk wel weet - ons voor vijf
dagen naar Madrid en omgeving zal brengen. Er moeten inderdaad binnen
enkele weken reeds reservaties worden gemaakt en wij moeten zeker zijn
dat we het minimum aantal deelnemers halen. U vindt alle nodige inlichtingen in deze Wapper.
Ik wil even bij deze reis blijven stilstaan, omdat ze op het eerste gezicht
nogal duur uitvalt. Wij hebben natuurlijk de neiging de vergelijking te maken met onze bootreis van dit jaar. Bij de "cruises" is er echter veel concurrentie en er worden vaak trips aan dumpingprijzen aangeboden - waarvan wij geprofiteerd hebben.
Ik denk dus dat we met deze reis wel goed zitten. We hebben ditmaal ten
andere ook een beetje meer de nadruk gelegd op comfort en efficiënt tijdsgebruik. Qua comfort hebben we gekozen voor een hotel in het centrum
van Madrid en voor de heen- en terugreis vliegen we met Iberia (niet de
goedkoopste, maar wel mét voldoende beenruimte!). Qua agenda gebruiken we de beschikbare tijd volledig. Er zijn twee uitstappen gepland: één
naar Toledo en één naar het Escorial (werelderfgoed UNESCO!). Er blijven dan nog twee dagen (+) voor Madrid zelf.
We zouden het eventueel goedkoper aan boord kunnen leggen. Een hotel
buiten de stad nemen bvb. Maar dan zit je weer met het tijdverlies (en de
buskosten) van de verplaatsingen. Of één van de uitstappen laten vallen...?
Maar wanneer krijgen we nog eens de kans…Ik hoop dat we het vereiste
minimum aantal deelnemers halen, want deze Spaanse trip belooft interessant te worden.
o-o-o-o-o-o
Dit is de laatste Wapper van het jaar. We sluiten
hiermee 2009 en de tiende(!) jaargang af. Tijd dus
om jullie allen, in naam van de Raad van Bestuur,
een gezond en aangenaam 2010 te wensen. Wij
hebben ons in ieder geval voorgenomen om ook
volgend jaar er voor te zorgen dat we regelmatig
samen aangename uren zullen kunnen beleven.
John
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Recce
“Recce” betekent in het militair vakjargon “verkenning”. In deze rubriek
zullen we in de toekomst informatie verschaffen over de activiteiten die door
de leden van het bestuur ondernomen worden om een vlot verloop van de
geplande agendapunten te waarborgen.
Hoewel het bezoek aan Madrid slechts in september 2010 zal doorgaan zijn
enkele leden van onze vereniging al een hele tijd druk bezig om alles organisatorisch op punt te zetten. Onze voorzitter maakte in zijn “Woordje…” reeds allusie
op deze reis. Wij onthouden daarbij dat er DRINGEND werk moet gemaakt worden van de INSCHRIJVINGEN. Het is inderdaad absoluut noodzakelijk om de
hotelreservaties en vooral de reservatie van de vliegtuigplaatsen zo vroeg mogelijk vast te leggen. Hoe vroeger we bestellen hoe gunstiger de prijzen!
Aan alle gegadigden wordt er dus gevraagd om hun deelname aan de Spanje-trip
zo snel mogelijk te bevestigen. Méér over deze reis vindt u elders in deze
“Wapper”.

*
Op 21 oktober ll. ging de organisator van de uitstap naar het Euro Space Center
zich ter plaatse vergewissen van de haalbaarheid van deze excursie. Hij had zich
laten bijstaan door een vroegere collega die in die omgeving woont en die voorafgaande contacten had gelegd met de mensen van het centrum. Daardoor was er
veel tijd gewonnen en bleef er genoeg ruimte over om in de loop van de namiddag
een tweede zeer interessante site te verkennen. Het Kasteel van Vêves is één van
de vele pareltjes in de Ardennen en het is een bezoek meer dan waard. Een middaglunch in een echt typisch restaurantje (we verklappen nog niet waar het gelegen is) zal deze daguitstap nog meer leute bijbrengen. Op 23 februari 2010 zullen
we van dit alles kunnen genieten.

*
Ook op 30 maart 2010 zullen we kunnen genieten van een erg verrassend bezoek.
Verrassend omdat ons reisdoel Bree zal zijn. Velen hebben ons aangesproken om
te vernemen wat er dáár in godsnaam allemaal te zien is. En na de verkenning die
op 27 oktober ll. werd uitgevoerd onder de kundige leiding van een gedreven inwoner van Brasschaat (die evenwel niet kan ontkennen dat hij een verknochte
Limburger is gebleven) kan ik niet anders dan toegeven
dat een bezoek aan deze Limburgse stad absoluut de
moeite loont. Cultureel maar ook culinair zal er gulzig
kunnen gesnoept worden. En dat ons bezoek niet altijd
beperkt blijft tot de religieuze adressen zal bewezen
worden tijdens een gedreven uiteenzetting van een koffiebrander in den top!
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Toekomstige Activiteiten
NIEUWJAARSMAALTIJD
De Nieuwjaarsmaaltijd heeft plaats in de zaal “ORANGERIE” van het “Hof van
Reyen” te Boechout (Oude Baan 39, 2530 Boechout, 03/455.08.94).
Aperitief vanaf 12.00 uur en maaltijd te 13.00 uur.
MENU:
- Aperitief met hapjes.
- Kippenroomsoep met boschampignons.
- Gegratineerde Sint Jacobsvrucht op een flan van spinazie met een licht currysausje.
- Nootjes van reebok met een garnituur van bosbessen en rode kool en een sausje
van rode wijn en grijze peper.
- Pêche Melba.
- Mokka & versnaperingen.
- Aangepaste Kasteelwijnen.
Datum:
Prijs:
LBD:
Organisator:

Donderdag 21 januari 2010.
€ 46.
07 januari 2010, na deze datum worden geen inschrijvingen
of annuleringen meer aanvaard.
Jan Vingerhoets.

Wijndegustatie
Op dinsdag 9 februari 2010 nodigt ons lid Dirk Liekens, die voorzitter is van de
wijngilde "Anberes", ons uit om de wijnen uit de streek Languedoc - Roussillion
te leren kennen en te proeven.
Languedoc-Roussillon behoort tot
’s werelds grootste en oudste
wijnbouwstreken. Het immense
gebied strekt zich uit van de Rhônedelta tot de uitlopers van de
Pyreneeën. Dit zuidelijk gelegen
deel van Frankrijk omvat twee
wijngebieden:
- Languedoc is het gebied ten
noorden van Perpignan tot aan de
Rhône;
- Roussillon gaat van Perpignan
tot Spanje.
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Wijnen uit deze streek zijn ook onder de naam Sud de France gekend. De streek
kent een grote verscheidenheid aan druivensoorten en herkomstbenamingen. Languedoc-Roussillon produceert "eerlijke wijnen aan een eerlijke prijs". Er worden
vooral witte en rode maar ook rosé en zoete wijnen geproduceerd.
De degustatie gaat door in de zaal PAMA, 's Herenbaan 316, 2840 Rumst (Reet)
(d.i. bijna op het einde van de straat die van de Antwerpsesteenweg langs de Delhaize naar de Matenstraat/Pierstraat loopt).
Ze start om 20.00 uur en wordt geleid door een specialiste uit het Kempisch Wijnhuis van Turnhout. De avond wordt afgesloten met een (eenvoudige) maaltijd.
Er is uiteraard mogelijkheid om desgewenst de geproefde wijnen ter plaatse te
bestellen.
Deelnemers:
Datum:
Prijs:
LBD:
Organisator:

Maximum 40.
Dinsdag 9 februari 2010.
€ 35 (via storting op rekening van KVVOO).
27 januari 2010.
Dirk Liekens. Bereikbaar 2 uur vóór en na op 0471 319 129

Bezoek Euro Space Center, Kasteel van Vêves en
Musée du Patrimoine Medieval in Bouvignies
Deze bezoeken vinden plaats op dinsdag 23 februari 2010.
In het Euro Space Center worden wij ruimtepassagier … Het biedt ons een
droomreis aan, een grandioos spektakel:
Scheep in voor een waterval van shows, een fantastische odyssee vanaf de Big
Bang (het ontstaan van het heelal) tot aan de toekomstige projecten van de ruimteverkenning.
Een unieke realisatie in Europa : een multi-sensorieel spektakel-parcours waarin
de ruimtedimensie vorm krijgt dankzij een licht-, kleur- en klank spektakel.
De Tempel der Planeten, het Columbus- Laboratorium en het Internationaal
Ruimtestation hebben dan geen geheimen meer voor u.
Kom aan boord van de Amerikaanse Space Shuttle (op ware grootte) en beleef
voor enkele ogenblikken alle emoties van de astronauten die in de ruimte leven en werken .
Dirk Frimout vertelt u over het fantastische avontuur
van jongeren die trainen als echte astronauten.
Op het einde van de reis maakt u nog de adembenemende Space Show of dynamische cinema mee, een al
te gek avontuur op een asteroïde in handen van een
geheimzinnige indringer.
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We worden ontvangen met koffie, sinaasappelsap en een croissant. Het bezoek
duurt ongeveer 1u30 en is, spijtig genoeg maar begrijpelijk in functie van wat er
te zien is en geboden wordt, redelijk duur. Er zijn dan wel gidsen inbegrepen.
Rond de middag komen we aan in de Auberge de la Lesse te Celles, voor een menu
met drie gangen. Het gaat hier om een typisch knus en gezellig restaurant, zoals we
die vinden in vele uithoeken van Wallonië.
Het hoofdgerecht is forel. Wie niet van vis
houdt kan in de plaats kip bekomen. Uw
keuze op het betaalformulier vermelden
a.u.b. Wie dat niet doet wordt automatisch
ingeschreven voor forel.
Na de maaltijd bezoeken we het nabijgelegen Kasteel van Vêves, met gidsen.
Als leengoed van Pepijn van Herstal in de
8ste eeuw en vervolgens vesting van de
Sires van Beaufort (door hen in 1410 heropgebouwd), en dan het onderkomen van hun
afstammelingen de Graven van Liedekerke
Beaufort, vormt het kasteel van Vêves na
een lange woelige geschiedenis de levendige en harmonieuze getuige van de voorbije
eeuwen en een prachtig voorbeeld van militaire kunst.
Het staat bovenop een rotspunt en heeft vijf schitterende torens en een opmerkelijke galerij met vakwerk (16de eeuw). De bezoeker die de appartementen van het
kasteel betreedt, komt onder de indruk van zoveel verfijnde charme: meubels uit
de 18de eeuw, zeldzaam porselein, historische souvenirs en schilderijen. Het kasteel van Vêves, steeds door dezelfde familie bewoond, is een prima bewaker van
herinnering en tijd.
Vervolgens vervoegen we het Maison (Musée)
du Patrimoine Médiéval Mosan in Bouvignies
sur Meuse, vlak bij Dinant. Het bevindt zich in
het hart van de oude stad. Begeleid door gidsen
dompelen we er ons onder in de turbulente geschiedenis van de Maasvallei. Het nodigt u uit
om te ontdekken: de rivier, de stad en het kasteel, de mens en zijn omgeving in de Middeleeuwen, de religieuze grondslagen en de begrafenisrituelenkeramiek, koperwerk, leerwerk, enz...
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We sluiten af met een uurtje vrije tijd in Dinant en keren terug naar Antwerpen.
Programma
07.00 uur:
07.30 uur:
09.30 uur
10.00 uur
11.30 uur
12.15 uur
13.45 uur
14.00 uur
15.00 uur
15.30 uur
17.15 uur
17.30 -18.30 uur
18.30 uur
20.00 uur

vertrek aan Mc Donalds Mechelen.
vertrek aan de Vogelzanglaan.
aankomst Euro Space Center. Ontvangst .
bezoek.
vertrek naar Auberge de la Lesse.
middagmaal.
vertrek naar kasteel van Vêves.
bezoek.
vertrek naar museum.
bezoek.
vertrek naar Dinant.
vrije tijd.
vertrek naar Antwerpen.
aankomst Vogelzanglaan (20.30 uur, aankomst Mc Donalds).

Deelnemers:

Maximum 50. (Meer zou eventueel nog kunnen afhankelijk
van beschikbaarheid na LBD van grotere bus)
Dinsdag 23 februari 2010.
€ 50 (via storting op rekening van KVVOO).
1 februari 2010.
Lou Vranckx.

Datum:
Prijs:
LBD:
Organisator:

Mededelingen
Necrologie
Sinds de laatste Wapper heeft KVVOO twee zeer verdienstelijke leden verloren:
Op 25 september overleed plots en onverwacht Ereluitenant-kolonel v/h Vlw
Armand Pauwels (°1930). Armand was lid van de Raad van Bestuur van 1993 tot
2002. Hij organiseerde in deze functie menige reis voor KVVOO, o.a. naar Wenen, een stad waar hij "verliefd" op was en die hij enkele weken voor zijn overlijden nog met ons had bezocht.
Op 10 oktober overleed na een slepende ziekte Commandant b.d. Gaston Van
Hoof (°1932). Hij werd eveneens in 1993 lid van de Raad van Bestuur. In 1998
werd hij secretaris van onze vereniging - functie die hij met veel toewijding zou
vervullen tot 2005. Hij verhuisde naar Knokke, maar hij bleef steeds actief bij
KVVOO.
Beide uitvaartplechtigheden werden door zeer veel leden bijgewoond. Wij willen
hierbij nogmaals onze oprechte deelneming betuigen aan de echtgenotes en aan de
beproefde families.
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Verder vernemen we het overlijden van:
27/08/09: Kol b.d. Pierre Henin (°1927)
30/08/09: Cdt b.d. Roger Peltgen (°1917)
21/09/09: LtKol Vl b.d. Charles Bocquet (°1919)
03/10/09: Kol b.d. Albert Lonnevlle (°1918)
08/11/09: Cdt b.d. Robert Minten (°1929)

Goed om weten!
Vanaf 01 november 2009 wordt een nieuw controlesysteem aan verkeerslichten
(type Mesta 3000) in gebruik genomen in België.
De Mesta 3000 bestaat uit antivandalisme materiaal
en bevat o.a. een digitale camera en een PC. Hij
werkt automatisch en stuurt overtredingen door naar
een controlecentrum.
Hij kan 4 rijbanen tegelijk controleren. Controle,
aanpassing van de parameters en onderhoud zijn
mogelijk in real time.
Via een video-opname kan hij overtredingen controleren en analyseren in geval van dispuut.
Het systeem stelt snelheidsovertredingen vast op
twee manieren:
1. het betrapt de bestuurder die door het rood rijdt " op heterdaad ";
2. het betrapt eveneens de bestuurder die zijn snelheid verhoogt om bij oranje
door te rijden "op heterdaad".

!!!

BELANGRIJK

!!!

Waarde collega het is weer zover!
De periode voor de betaling van het lidgeld voor 2010
begint op 1 december 2009.

Het lidgeld voor 2010 bedraagt € 10,00
Diegenen die een gift willen doen voor het ‘Fonds 2012’ (voor de viering
van het 125-jarig bestaan van KVVOO), kunnen dit doen door het bedrag
van de storting te verhogen.
Alle bedragen boven € 10 zullen overgeheveld worden naar het ‘Fonds 2012’
Betaal vanaf 1 december 2009 – indien gewenst met ingesloten overschrijvingsformulier – met vermelding “Lidgeld 2010” als u lid wilt blijven van KVVOO in
2010 en “De Wapper” wilt (blijven) ontvangen!
KVVOO rekening : 979-9971675-80, Eeuwfeestlaan 96, 2500 Lier
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Computerhoekje
Extensies (1) - Algemeen
Een (bestands)extensie is het achtervoegsel aan een bestand dat meestal uit 3 karakters bestaat (maar 1 tot zelfs 9 karakters kan tellen) en dat het type van bestand
aangeeft - m.a.w. men kan aan de extensie zien om welk soort bestand het gaat en
met welk programma (of programma's) het kan geopend worden. De extensie
wordt gescheiden van de bestandsnaam door een punt. Zo is het bestand "Voorbeeld.doc" een documentenbestand dat o.a. kan geopend worden met het programma Word van het Windows Officepakket." Voorbeeld.jpg" is dan weer een afbeelding die kan geopend worden met programma's zoals Windows Paint of meer gesofisticeerde programma's die afbeeldingen kunnen weergeven (en meestal ook
bewerken).
Als je Mijn computer opent - of beter nog als je explorer.exe uitvoert - zie je een
lijst van de verschillende mappen die op je computer staan en in deze mappen kan
je dan de bestanden zien die in die map aanwezig zijn. Om de extensies te zien
moet je wel in Beeld de weergavemodus Details kiezen. Om een of andere duistere reden houdt Windows standaard de extensies van de meest voorkomende bestanden verborgen. Men kan die echter gemakkelijk te voorschijn toveren door in
het Configuratiescherm (Klassieke weergave) de Mapopties te openen en onder de
tab Weergave het vinkje te verwijderen voor Extensies voor bekende bestandstypen verbergen.
Dubbelklikken op een bestand opent het automatisch: Windows houdt een lijst bij
van bestandsextensies en de overeenkomstige programma's waarmee ze standaard
geopend worden. Daarom mag je nooit de extensie van een bestand wijzigen of
verwijderen - opletten dus als je een bestand een nieuwe naam geeft!
Wanneer je een bestand wil openen waaraan (nog) geen programma is gekoppeld,
wordt een schermpje getoond dat je de keuze laat om een overeenkomstig programma te zoeken op Internet of tussen de bestaande programma's op je computer. Maar opgelet: er zijn ook veel bestanden die men best niet opent - en gelukkig
lukt dat meestal ook niet. Bestanden met de extensie .dll (Dynamic Link Library)
bvb zijn nodig om de programma's te doen draaien - elke wijziging aan zo'n bestand zou tot gevolg hebben dat één of meer programma's niet meer werken!
Als je rechts klikt op een bestandsnaam opent er zich een hulpscherm (lijst) waarin (meestal) de vermelding Openen met... voorkomt. Als je hier op klikt krijg je
een lijst van programma's die op je computer staan en waarmee het bestand kan
geopend worden. Daaronder staat ook de vermelding Programma kiezen (in XP)
of Standaardprogramma selecteren (in Vista). Als je die optie kiest krijg je een
scherm zoals in de afbeelding. Soms, als er maar één programma in aanmerking
komt, krijg je onmiddellijk het afgebeelde scherm.
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In dit voorbeeld zijn er dus twee programma's die in aanmerking komen om het
bestand .doc te openen. Het door Windows als standaard geregistreerde programma is het (gemarkeerde) Microsoft Office Word. Je kunt het bestand ook met Adobe Acrobat openen door hierop te klikken en daarna OK te kiezen. Als je om één
of andere reden wil dat het bestand .doc in de toekomst altijd opstart met Acrobat
i.p.v. met Word, moet onderaan "Dit type bestand altijd met dit programma openen" aangevinkt zijn alvorens op OK te klikken; verwijder dus het vinkje als je
enkel deze ene keer Acrobat wil gebruiken.
Als je op het pijltje rechts van Andere programma's klikt krijg je een lijst van alle
bestaande programma's op je computer. Maar de kans dat je met één hiervan het
bestand leesbaar zult kunnen openen is eerder klein...hoewel Kladblok bij veel
onbekende bestanden soms onverwacht resultaat oplevert!
Er is nog heel wat te vertellen over de extensies: in de volgende Wapper zullen we
de meest gebruikte extensies en de programma's die ermee samengaan van naderbij bekijken. Intussen kunnen de moedigen onder jullie eens gaan kijken op
www.fileinfo.com waar de vele honderden extensies (per type of alfabetisch gerangschikt) worden opgesomd.
John
Bankieren is de kunst om geld van hand tot hand te doen gaan
Tot het uiteindelijk in het niets verdwijnt.
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Toeristisch-Recreatieve Informatie
ANTWERPSE STRAATNAMEN

SCHELDEKEN
Zeer waarschijnlijk was dit de naam van het gansch kwartier, midden hetwelk het
huidig Scheldeken gelegen is, het kwartier namelijk van de St Michielstraat
(Kloosterstraat) tot aan de Hooiwerf. Hier hadden we toegang tot de “porte vant
scelleken”.
Wanneer het tot straatnamen komt, krijgen we Groot Scheldeken (of Witte Boterhamstraat) en Klein Scheldeken (Steegsken of Hillegerstraatken). Grooten Klein
Scheldeken zijn reeds vermeld in 1342.
Papebrochius hield zich reeds met de afleiding bezig en legde uit: Schelleken=belleken, kleine bel, een uithangbord in de straat. Maar de oude schrijfwijze
gedurende minstens geheel de XIVe eeuw is Scheldeken. Anderen hebben daarom
gemeend te moeten denken op Kleine Schelde die men dan vermoedde te moeten
zien in de naburige Sint Jansvliet.
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SINT JANSVLIET
N.v.d.r. Het wordt hier een
beetje moeilijk omdat de
St Jansvliet in 1926 wel vernoemd wordt maar niet expliciet behandeld. Het moet
dus toen nog echt een vliet
geweest zijn, zoals die op de
oude kaart rechts, in verband met de derde uitbreiding van de stad, einde
13e, begin 14e eeuw, duidelijk te zien is. Ook in het kader van wat volgt lijkt deze
veronderstelling
logisch,
want op het gebied van straten heeft mijn boek het over
de niet meer bestaande:
SINT JANSKAAI
De Zuidzijde der St Jansvliet. Hier was het oorspronkelijke bevolkingscentrum in
de XIe en begin der XIIe eeuw, bij de kerk, de St Michielskerk der Kamerijksche
geestelijken. Tanchelm, Norbertus, de eerste twaalf Norbertijnen hebben hier aangelegd. In de buurt (op den Oever bij de Munt) was een aloude vierschaar. Is de
vliet, die in 1200 tot vest gaat dienen voor de Noordwaarts-verlegde gemeenschap, soms de kil die Kiel zijn naam gaf? Het zou uitleggen ook waarom de
Kielsche vierschaar op den Oever stond.
In 1200 kwamen tot hier de vesten –wallen en muur- en een poort die St Janspoort heet. Wij vernemen ook van een Sint Jans Gasthuis. Maar of nu de St Jan
van de poort het gasthuis heeft genaamd ofwel de St Jan van het gasthuis de poort,
blijft onzeker. Opmerkelijk toch dat zoovele stadsvesten van de XIIe en XIIIe
eeuw eenSt Janspoort hebben. Geldt het niet St Jan in de olie ante portam latinum?
STEEGSKEN
Behoorde tot het Scheldeken. In den Franschen tijd had men er Steekske van gemaakt om het dan te kunnen vertalen, en wel door rue de la petite piqûre.
De naam is minstens van de XVIe eeuw.
PLANTINKAAI
Aldus genaamd op 24 juli 1819, op voorstel van burgemeester Van Ertborn, na
voltooiingswerken aan de kaaien.
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MUNTSTRAAT, rue de la monnaie
Geopend door de stad in 1498 om den toegang tot de Munt, die
daar in de halle van Cruyninghen sedert 1470 overgebracht
werd, te vergemakkelijken. De naam der straat wordt echter,
enkele jaren later, Augustijnenstraat, later nog Corte Augustijnenstraat. Eerst op het einde der XVIIIe eeuw, verschijnt de
naam Muntstraat.
Munt (lat. Moneta) naar de eerste Romeinsche geldsmisse bij
den tempel van Jupiter moneta d.i. verwittiger.
STEENHOUWERSVEST, rempart des tailleurs de pierre
Een gedeelte der vesten die rond 1314 om de stad gegraven werden. Scheldewaarts was de St Jansvliet en landwaarts de Gilles Sandersvest, welke twee namen
ouder zijn dan die waarom het hier gaat.
Deze verschijnt voor het eerst in 1409. Buiten de vest blijken er de logiën of
werkhuizen te zijn geweest van de steenhouwers-bouwmeesters.
AUGUSTIJNENSTRAAT
Heeft haren naam ontvangen uit den volksmond in het begin der XVIe eeuw. Rond 1511 hadden twee Antwerpsche
poorters, uit dieperen godsdienstzin, te Antwerpen, achter
de Munt, een klooster helpen oprichten van de bedelorde
der Eremyten van den H. Augustinus. Die orde was vooral
in Duitschland verspreid. De eerste kloosterlingen der Antwerpsche neerzetting kwamen ons toe uit Enkhuizen. Maar
men opende hier geen klooster en vooral geen kerk zonder
overleg met het Kapittel van O.L.V.r. vertegenwoordigend
het diocesane gezag. Dit kapittel nu voerde een fellen strijd met de nieuw gekomenen. Wanneer nu Luther tegen de gevestigde kerk opstond, gingen zijne ordegenooten te Antwerpen met hem mee. De ketterij verwekte vervolging, afzwering,
nieuwe ketterij, sluiting van het klooster (1522) en tenslotte twee terechtstellingen
(Brussel, i juli 1523), de eerste martelaren volgens Luther, van het nieuwe geloof.
Hunne kloosterkerk kwam terug in gebruik en wel als parochiekerk onder patroonschap van St Andries, in 1529. De straatnaam blijft echter aan de eerste oprichters herinneren en aan hun droeve, nog onvoldoend opgeklaarde geschiedenis.
WAAISTRAAT, rue du vent
Waar de wind op een hoog gebouw of toren slaat is er aan den voet van den bouw
een Waaigat (O.L.V. Kerk) of een Waaistraat (St Andries). Onze Waaistraat
heeft sinds haar opening rond 1530 haar naam altijd behouden.
Lou
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Verhalen/Inzendingen van onze leden
TAM-TAM IN DE NACHT
Donker grijze wolken dreven die avond als opgejaagd laag boven YELEPIA en hulden de bivakzone in een kleurloze donkerte. Alsof de zon zich wou
verontschuldigen voor haar vroeg verdwijnen
priemde ze haar laatste stralen sporadisch doorheen
de wolken waardoor de omgeving met diepe rode
en purperen penseeltrekken gekleurd werd. Gelukkig had het neerhalen van de vlag, gevolgd door de
bedeling van het avondrantsoen, ongestoord door
een te verwachten storm kunnen doorgaan. De regen liet trouwens niet lang op zich wachten . Nadat
de sergeant met weekdienst, gebruik makend van
een korte regenpauze, me het avondverslag gebracht had doofde ik meteen het flikkerend lantaarnlicht en legde me voorzichtig neer op het wat
onstabiel veldbed. Na een lange tijd geluisterd te hebben naar het afnemend pletsen der regendroppels, dwaalden mijn gedachten af naar GOMBARI, naar de familie en naar Adjt X, m’n adjunct, die ik de volgende dag met de bevoorrading en
voornamelijk met de brieven van mijn eega alsmede ietwat literatuur verwachtte.
Eindelijk de slaap gevonden, werd ik terug wakker. M'n flashlight aanstekend
bemerkte ik dat het inderdaad nog maar 11 pm was. Slaapdronken besefte ik dat
de regen opgehouden had. Gedreven door de capriolen van windstoten drong een
vreemd klagend gezang, begeleid door een eentonig tamtam geroffel tot me door.
M'n eerste gedachten gingen naar de bivakzone, naar de soldaten. Zouden ze onder invloed van die verraderlijke malufu wijn een bizar feest begonnen zijn met
alle gevolgen van dien (zie vroeger artikel 'ABA Opwinding in de stille bivakzone)? Kortom, ik trok mijn onder het hoofdkussen verborgen lange kousen aan
(voorzorg tegen ongewenste insecten ), tilde voorzichtig het muskietennet op,
klopte mijn bottines enkele malen hard tegen de grond om eventuele kakkerlakken, spinnen of schorpioenen te verwijderen en kleedde me verder aan. De diepe
regenplassen vermijdend trok ik naar de legeringplaats waar ik vaststelde dat het
lawaai niets te maken had met een soldateske braspartij en uit de richting van het
wat verwijderd verblijf van de chef YELEPIA kwam. Even gelukkig maakte me
het feit dat de schildwacht niet ingeslapen was. Gedreven door een onweerstaanbare nieuwsgierigheid gebood ik hem me met een stallantaarn te vergezellen naar
YELEPIA's domein. Het weeklagend gezang gaf me een wat sinister gevoel, een
ongemak dat ik als een moderne 'Bula Matari' wist te onderdrukken in het vooruitzicht iets ongewoons te kunnen beleven.
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Even werd halt gehouden toen uit het pikdonker plots een hijgend wezen gewapend met een lans kwam aangelopen en ons het verdergaan wou beletten. Mijn
stallantaarn optillend herkende ik meteen aan het in flarden hangend politievestje
de lijfwacht van de Chef. Op zijn glimmend gezicht parelden ondanks de nachtelijke koelte vele zweetdroppels terwijl zijn trillende lippen zich verwrongen tot
een grijns. M'n 'obangi tè, bianga mokonzi na yo' (wees niet bang roep uw chef)
scheen hem meteen gerust te stellen. Ook hij scheen de 'mondele' (de blanke) herkend te hebben.
We volgden hem behoedzaam over een pad afgezoomd met door de wind tot aan
de grond neergezwiept olifantengras, tot we een open cirkelvormige plek bereikten. In het midden brandde een enorm vuur waarvan de gensters, hoog opspringend en vervolgens uitgedoofd, in zwarte vlokken traag neerdwarrelden op een
zich traag bewegende massa: Een dertig tal vrouwen, schaars gekleed met uit bladeren vervaardigde rokken zetten, ongestoord in een soort trance verkerend, hun
ritmische trage rondgang en dans verder. Het leek op een militaire driloefening,
een 1,1-2 manoeuvre. Dit simplistisch choreografisch vertoon leek geenszins op
de wilde, ongecoördineerde bewegingen en sprongen waarmede doorgaans de
inlandse groepsdansen vereenzelvigd worden. Het lijkt me in dit verband aangewezen hieronder dr HABIG's omschrijving van de inlandse dansen te vermelden.
« La danse des hommes de la brousse africaine n'est pas seulement un témoignage
d'un certain plaisir,mais également un signe de détresse, de malheur qu'ils éprouvent 'en famille', en groupe. Aussi n'est le cercle fermé qu'ils forment en dansant
rien d'autre qu'une épreuve, un symbole de leur solidarité, de leur unité ».
Inmiddels kwam YELEPIA, verwittigd door zijn policier, te voorschijn. Het flikkerend licht der vlammen
weerkaatste op zijn zo te zien onafscheidelijk waardigheidsattribuut, zijn staatsmedaille. Me bewust wordend
van het feit dat ik iets sacraals bijwoonde, liet ik de
stormlantaarn doven en schakelde eveneens m'n flashlight uit. Stilzwijgend volgde ik het nachtelijk schouwspel ; het weeklagend gezang ging ongestoord door m'n
aanwezigheid verder. Zweetdruppels daalden in dunne
stralen neer over hun gelaat en bovenlichaam. Verrassend bleek dat vele vrouwen op hun rug een pak droegen
waaruit een kinderkopje op de ritmische bewegingen van
hun moeder op en neer schommelde, hetgeen de kleintjes blijkbaar niet in hun slaap stoorde.
YELEPIA leidde me na zijn begroeting tot bij de muzikant, de enige mannelijke
deelnemer aan die nachtelijk vertoning. Verscholen achter de muur van de dichtstbijgelegen hut stond zijn tamtam opgesteld, alsof hij de intimiteit van het vrouwenspektakel niet wilde storen door een zichtbare aanwezigheid. Ongehinderd
door onze komst vervolgde hij zijn tamtam geroffel. Hoe fascinerend het nachte-
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lijk spektakel ook bleek, lang wou, of liever durfde ik als vreemdeling dit blijkbaar intiem familiegebeuren, (het waren immers zonder onderscheid allemaal YELEPIA's vrouwen) niet storen. Van de me begeleidende schildwacht vernam ik
uiteindelijk het waarom van dit dansfeest. YELEPIA, als familielid van de grote
AZANDE chef DEKPE, was door de broussetelegrafie , ofte tamtam, van dorp tot
dorp gaande verwittigd van het feit dat de eerste vrouw van DEKPE overleden
was. Als teken van medeleven en de oeroude gebruiken volgend, beval YELEPIA
zijn eigen vrouwen gedurende 3 nachten die rouwdansen uit te voeren.
Bijna devoot nam ik afscheid van YELEPIA en van zijn dansende, rouwende harem. Terug in de gite dacht ik met voldoening terug aan het bijgewoond spektakel,
aan het feit dat ik als bevoorrecht toeschouwer deelachtig geweest was van een
natuurlijke, niet voor toeristische doeleinden bestemde dansvertoning.
Roger

DE MILITAIRE ERFENIS VAN BRASSCHAAT
De militaire aanwezigheid in Brasschaat gaat terug tot in 1818. In deze periode
werden de terreinen in Maria-ter-Heide gepacht om er militaire oefeningen op te
houden. Onze contreien maken op dat ogenblik deel uit van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. In 1820 maakt Koning Willem I er officieel een schietveld
van. Vanaf dat moment groeit de Polygoon van Brasschaat uit tot wat hij vandaag
is - eerst onder Hollandse, daarna onder Belgische vlag. En de militairen die je er
vandaag nog aantreft hebben niet de intentie om deze stek op korte termijn te verlaten!
Sinds 1994 volgt de ene reorganisatie de andere op bij landsverdediging en daalt
het aantal militairen dat tewerk wordt gesteld. Minder militairen wil zeggen een
minder grote behoefte aan militaire kazernes en oefenterreinen. Sinds de jaren '90
worden de kleine kwartieren afgestoten en vele gemeenten krijgen de mogelijkheid om voor een prikje militaire domeinen te verwerven. Naast de gemeenten
tonen ook private ondernemingen grote belangstelling voor deze domeinen. Je
mag gerust stellen dat er de komende jaren een heuse overdracht zal gebeuren van
vermogens in de vorm van domeinen. Hierbij zal de federale overheid ook grote
transferten naar derden doen. In Brasschaat bvb is momenteel de overdracht van
de Lt Coppenskazerne een feit en de verkaveling van de voormalige officierenwijk is volop bezig.
Sommige buitenstaanders hebben het idee dat de militaire site zich enkel beperkt
tot het grondgebied van Brasschaat. Je kan wel stellen dat de voordeur zich in
Maria-ter-Heide bevindt, maar de rest van het militair domein ligt op het grondgebied van de gemeenten die eveneens deel uitmaken van de cluster "de Noordertuin
van Antwerpen". De jeugdbewegingen van de Bethanië, de Driehoek en Maria-ter
-Heide kennen reeds meerdere tientallen jaren dit domein - al is het maar door de
voettocht doorheen het Klein Schietveld om in de Kalmthoutse Heide te gaan ravotten.
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De Lt Coppenskazerne was de
meest zichtbare militaire installatie in de wijk, de andere sites liggen verder weg van de Bredabaan
en zijn zo onttrokken aan het oog
van de toevallige voorbijganger.
Jaren lang was deze kazerne beter
gekend onder de naam "Cavalerieschool". Deze militaire school
werd in 1920 gebouwd en vormde
ruiters. Mannen die met paarden
overweg konden en ze wisten te berijden als geen ander. Deze kazerne werd grotendeels verwoest op het einde van de Tweede Wereldoorlog door de vergeldingswapens van Duitsland: de V1’s en V2’s. Vooraan in de jaren '50 werd deze kazerne terug opgebouwd. Ze werd terug in gebruik genomen in 1953 en bleef in gebruik tot 2007.
(wordt vervolgd) Jos

Last Minute
SPANJE – reis
(Van 24 t/m 28 september 2010)
Intro
Het programma voorziet vijf reisdagen met vier overnachtingen in een van de
prestigieuze hotels van Madrid. Hotel NH Embajada (***) is gelegen in het
stadscentrum, niet ver van gezellige bars, cafés en typische restaurants. We logeren er in HP (half pension).
Vanuit onze klassieke thuisbasis Antwerpen/Vogelzanglaan vertrekken we naar
Zaventem waar we in een comfortabel Iberia-lijntoestel zullen plaatsnemen.
Programma (*)
DAG 1: (24/09/10) Vlucht Brussel – Madrid (07.55 – 10.15).
Citytour (Panoramische rondrit in Madrid).
Daarna Installatie in hotel.
DAG 2: (25/09/10) Intensieve kennismaking met Madrid. (*)
DAG 3: (26/09/10) Historische treinreis naar de “koningsstad” Aranjuez. (*)
DAG 4: (27/09/10) Daguitstap naar Toledo met autocar. (*)
DAG 5: (28/09/10) ½ daguitstap met autocar naar El Escorial + Valle de los Caidos. ’s Namiddags transfer naar luchthaven, terugvlucht naar Zaventem.
(*) detailprogramma volgt later.
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Prijzen
BASISPRIJS in HP bedraagt 950 EUR pp. (logement in 2-persoonskamer). Toeslag single: 180 EUR (logement in eenpersoonskamer).
Bijkomende info
° In de bovengenoemde basisprijs zijn volgende kosten INBEGREPEN:
Hoteltaksen en diensten. Fooien hotel-, restaurant- en autocarpersoneel.
Fooien gidsen. Annuleringsverzekering.
° De genoemde prijzen zijn enkel geldig vanaf 25 deelnemers!
Bij een lager aantal zal de prijs herberekend worden.
° Fuel-supplementen en eventuele verhoging van de luchthaventaksen kunnen tot
prijscorrecties leiden.
Betalingen en LBD
Te betalen vóór 31 december 2009: voorschot 350 EUR per deelnemer.
Te betalen vóór 15 juni 2010: het saldo (+ eventueel supplement single).
!!! De vermelde data gelden als LBD !!!
!!! Vergeet dus niet uw storting VROEG GENOEG aan uw bank door te geven !!!
Bevestig uw deelname ZO VROEG MOGELIJK en ten laatste VOOR
31/12/2009
Dat kan ook geschieden via het telefoonnummer 03-295.40.60

Allerlei
Hieronder de tekst die naar het paleis gestuurd werd ter gelegenheid van Koningsdag op 15 november.

Sire, Mevrouw,
Samengekomen ter gelegenheid van Koningsdag bieden de Officieren van
KVVOO/Antwerpen aan hunne Majesteiten de Koning en de Koningin de
verzekering aan van hun blijvende gehechtheid en trouw.
Voor Gen Maj b.d.
J. SCHELLEMANS
Voorzitter

Maj Vl b.d.
J. VINGERHOETS
Secretaris
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