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betaal je nog 7,5 €. Je ontvangt alle CCMS-Xplorer nummers van die periode. 
 

 
 

Beste leden, 
 
we hebben het weer eens gehad.  Carnaval bedoel ik dan.  Terwijl sommigen er een weekje 
tussenuit trekken, gaan anderen eens zwaar de beest uithangen.  Geloof je het niet?  Het bewijs 
staat op de cover! 
 
Voorbijgaande maand hebben we een paar leuke activiteiten gehad: 
- de uitstap naar HMC Antwerpen. Na HCC Utrecht is Antwerpen dus wel echt een afkickertje, maar 
de fun voor en na het evenement maakt veel goed.  (Zie het artikel van Sabine) 
- we hebben een introductie 'websites maken' gehad.  Misschien alledaagse stuff voor sommigen 
onder ons, maar Robert heeft het licht gezien.  Klim-op staat nu ook online.  Lees over zijn euforie in 
zijn bijdrage... 
 
Wie geïinteresseerd is in archieven van CCMS, moet begin april zeker op het appel zijn.  Naar verluid 
zijn er massa's foto's die eens allemaal gegroepeerd gaan worden.  Bedoeling is om er eens een hele 
presentatie van te maken (en straffe verhalen vertellen natuurlijk bij een lekkere warme choco van 
Jenny). 
 
Uw voorzitter, 
 
Michel Gielens 
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4) Uw contacten beheren 
Als je in Outlook een lijst van je contactpersonen bijhoudt, maak dan voor jezelf uit wat qua look 
voor jou het beste werkt.  Onder “View, Current View” kan je instellen of je een adreskaartje wilt, 
een lijst per bedrijf, enzovoort.  Binnen die keuze kan je dan nog instellen wat je eerst wil zien.  Het 
is bijvoorbeeld mogelijk om kaartjes te sorteren op bedrijf of op achternaam.  Een andere indeling is 
per categorie.  Je moet dan wel elk contact onderbrengen in een bepaalde categorie, zoals zakelijk, 
privé, klanten, leveranciers, ........ 
Het vergt enige discipline om dit steeds in te voeren, maar het maakt het doorzoeken later een stuk 
eenvoudiger.  Wil je aan iemand contactgegevens doorsturen, dan kan dit in de vorm van een fiche.  
Je klikt op het contact dat je wenst door te sturen, en bij “Actions” kies je voor “Forward as a Vcard”.  
Je krijgt dan automatisch een nieuw mailvenster met de fiche toegevoegd.  Vcard is een formaat dat 
makkelijk door andere mailprogramma’s kan gelezen worden. 
 
5) Sneltoetsen of shortcuts 
De top 10 van Outlook.  Als je ze uit het hoofd leert kunnen ze je heel wat tijd besparen. 

Helpfunctie F1 
Email verzenden / ontvangen F5 
Inbox weergeven Ctrl+Shift+I 
Een nieuw bericht maken Ctrl+Shift+M 
Een nieuwe contactpersoon aanmaken Ctrl+Shift+C 
Een nieuwe afspraak maken Ctrl+Shift+A 
De geselecteerde items afdrukken Ctrl+P 
Een bericht antwoorden Ctrl+R 
Een bericht doorsturen Ctrl+F 
Een bericht verzenden Ctrl+S 

 
6) EHBO bij e-mail 
Als het noodlot toeslaat en je krijgt spijt van dat net verzonden scheld-emailtje..... wel, dan hangt 
alles af van de serverinstellingen van zender en ontvanger.  Als je allebei met Outlook werkt, bestaat 
de kans dat je een e-mail kunt terugroepen.  Ga naar de folder “Sent Items”, en open de mail die je 
wilt terughalen.  Onder actions kies je voor “Recall this message”.  De ontvanger krijgt een tweede 
boodschap die vertelt dat je de eerste wilt herroepen.  Bij een volgende update verdwijnen beide 
boodschappen van zijn scherm en ontvang jij een bevestiging dat de operatie geslaagd is.  Pas hier 
wel mee op.  De ontvanger die alle binnenkomende mails eerst leest, is je altijd te snel af.  En niets 
garandeert dat de instellingen het terugroepen toelaten, zeker niet tussen bedrijven! In dat geval 
krijgt de ontvanger dus twee mails van jou.  Wat als je een e-mailtje wilt herstellen dat zich bevond 
in de map “Deleted Items” dat ondertussen reeds werd leeggemaakt? Ga naar eerder genoemde 
folder, kies voor “Actions for Recover Deleted Items”, selecteer de mail in kwestie, en 't is in orde.  
Tenminste als de instellingen van de mailserver dit toelaten.  Let op, sommige toeters en bellen zijn 
niet altijd beschikbaar in alle versies van Outlook! 
 
7) Agenda of Calendar 
Het uitzicht van de agenda kan je eveneens aan uw wensen aanpassen.  Onder “View” kan je kiezen 
of je een overzicht wil per dag, per werkweek, per week en per maand.  Je kan in de kalender ook 
weeknummers toevoegen, door onder “Tools, Options, Calendar options” de optie “Show 
Weeknumbers” aan te vinken in de Date Navigator.  In datzelfde venster kan je ook de Time Zone 
kiezen, en vervolgens ook een alternatieve Time Zone om ook de tijd te zien van je collega’s in het 
buitenland.  Als je een binnenkomende mail wilt koppelen aan een afspraak, dan sleep je die mail 
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gewoon naar de agendafolder.  Dezelfde truk geldt ook voor het aanmaken van een nieuw contact of 
nieuwe taak.  Wederkerende afspraken, zoals maandelijks, kan je invullen met de knop “Recurrence”.  
 
Wil je anderen uitnodigen voor een afspraak of vergadering, kies dan onder “New” voor “Meeting 
Request”.  Je vult de emailadressen in van de genodigden en zij antwoorden per mail of ze het 
voorstel met datum weigeren of aanvaarden.  Je kan ook anderen rechten geven om je persoonlijke 
agenda te raadplegen.  Dit is echter ook weer afhankelijk van de veiligheidsinstellingen.  Klik op de 
folder “Agenda” met de rechter muisknop en kies “properties, Permissions”.  Daar kan je aanduiden 
wie jouw agenda mag beheren, aanpassen, lezen, enzovoort.  De persoon die het recht toegewezen 
krijgt, kiest onder “File, Open” voor “Other Users’ Folder”. 
 
8) Would be tips 
Outlook bevat een aantal functies die zeer leuk zijn, indien ze goed zouden werken! 
 
a) De kaart van een adres in je contactenlijst opvragen 
Als je het kaartje van je contactpersoon bekijkt, dan kan je in de menubalk onder “Actions” kiezen 
voor “Display map of address”.  Het icoontje is een geel ruitje met een kromme zwarte pijl erin. 
Automatisch gaat je browser open op de kaartensite van Expedia.  Helaas kan Expedia enkel gaan tot 
op het niveau van de gemeente en niet de straat.  Het niveau van een echte routeplanner wordt niet 
gehaald.  Wij probeerden het met een contact in de Elsenstraat in Merksem, en de volgende 
screenshot was het resultaat. 

 
b) Een activiteit timen 
Als je graag bijhoudt hoe lang een activiteit duurt, dan kan je gebruik maken van een ingebouwde 
timer in Outlook.  In de folder “Journal” kies je voor Actions, en daarna voor “New Journal Entry”.  Je 
drukt op de knop “Start Timer” en het klokje begint te lopen tot je op “pause Timer” klikt.   
 
c) Het Logboek 
Je hebt vast wel al eens een vluchtige blik geworpen in de folder “Journal”, en daarna meteen maar 
verder geklikt omdat je niet goed weet waarvoor dat ding nu dient? Je bent zeker niet de enige! Als 
je op zoek bent naar een e-mail of een afspraak van een bepaalde persoon, kan je net zo goed de 
zoekfunctie van “Contacts” gebruiken.  In de visitekaartjes zie je ook een fiche “Activities”, 
waaronder alles staat wat er over die persoon te vinden is. 
 
Veel geluk met Outlook! 

Filip Devry Ã 
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Ikke slimme gast, ikke willen website maken voor de stuurgroep gehandicaptenwerking klim-op. 
Twee weken geleden op de club hoorde ik (grote oren met weinig haar ervoor) Dominique en Michel 
praten over een domeinnaam voor de club. Bij navraag bleek dit allemaal te kunnen aan een meer 
dan democratische prijs. Dus ikke maar zagen aan Dominique zijn oren tot hij mij de kneepjes 
bijbracht van Frontpage. Zover zo goed, na een uurtje of wat uitleg en proberen kon ik er zelf aan 
beginnen. Al gezegd dak ne slimme zijn, dus eenmaal thuis, ju maar. Na noeste arbeid en de nodige 
ravitaillering (50 koffies en 2 pakjes sigaretten) had ik mijn werkstuk klaar.  
NNLMM+p DAT HAD JE GEDACHT!!!!! 
Bij een test op het WWW bleek er niks te werken. De reden werd duidelijk na enkele welgemeende 
gvds en mljds EN een telefoontje naar de specialist: GEBRUIK NOOIT HOOFDLETTERS IN 
FRONTPAGE. 
Nick, mijn PC en ons moeder blijven je eeuwig dankbaar (ikke ook zulle). 
Moraal van het verhaal: 
Luister eens goed naar iemand die iets kent van de zaken en probeer niet te snel of te slim te zijn. 
* Bijna vergeten: kijk maar eens op www.klimop.org  

Robert Devroe Ã 
 

 
 

 

 
Wie ooit wel eens met Unix of Linux gewerkt heeft, kent waarschijnlijk al de kracht van reguliere 
expressies.  Voor al de anderen is dit een introductie om wat van de smaak te pakken te krijgen. 
 
Wat is nu een reguliere expressie?  In simpele woorden is dit een opeenvolging van tekens die een 
bepaalde groep tekens voorstelt die wordt gebruikt bij het zoeken en/of vervangen van tekst.  Deze 
tekst kan natuurlijk ook de namen van files of directories zijn.  In heel veel Unix / Linux programma's 
zijn deze reguliere expressies ingebakken, vb. vi, grep, awk, sed, emacs, ...  De windows-adepten 
blijven ook niet in de kou staan: de find&replace functie van word kan ook overweg met deze 
reguliere expressie. 
 
Een reguliere expressie is gewoon een serie tekens waarvan de meeste tekens voor zichzelf staan.  
De reguliere expressie boek komt dan overeen met boek, boekenkast, geboekt, draaiboek.  
Sommige tekens hebben echter een specifieke functie: 
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Symbool Betekenis 
. Komt overeen met alle tekens, behalve het symbool voor nieuwe regel. 
^ Komt overeen met een item aan het begin van de regel. 
$ Komt overeen met een item aan het einde van de regel. 
\< Komt overeen met een item aan het begin van een woord. 
\> Komt overeen met een item aan het einde van een woord. 
* Komt overeen met 0 of meer keren het voorgaande item. 
+ Komt overeen met 1 of meer keren het voorgaande item. 
? Komt overeen met 0 of 1 keer het voorgaande item. 
[ ] Herkent de letters die tussen de haakjes vermeld staan. 
 Met het koppelteken kan een bereik opgegeven worden, vb. [a-z]. 
[^ ] Komt overeen met alle niet tussen de haakjes staande letters.  (Tegenovergestelde van vorige). 
\ Het volgende teken wordt letterlijk overgenomen en dus ontdaan van een speciale functie. 
\( \) Slaat patroon tussen \( en \) op.  Dit patroon (max. 9 stuks) wordt vervangen door \1 t.e.m. \9. 
| Komt overeen met de vorige of volgende reguliere expressie.  Dit is dus een OR functie. 
( ) Herkent de groep reguliere expressies die tussen de haakjes staan. 
 
Voorgaande symbolen kan men beginnen combineren.  ^boek zoekt het woord boek aan het begin 
van een regel, boek$ zoekt het woord boek aan het einde van de regel, ^boek$ zoekt de regels met 
enkel het woord boek. 
 
In de vi editor kan men bijvoorbeeld naar teksten gaan zoeken: 
^bloem zoekt naar het woord bloem aan het begin van een regel. 
^[Bb]loem zoekt naar het woord Bloem of bloem aan het begin van een regel. 
\.$ zoekt naar een punt op het einde van een regel. 
[0-9] zoekt alle cijfers. 
[A-Z] zoekt alle hoofdletters. 
[a-zA-Z] zoekt alle kleine en hoofdletters. 
X* zoekt 0, 1, 2, ... X-en. 
XX* zoekt 1, 2, 3, ... X-en. (zelfde als X+) 
 
of men kan teksten vervangen: 
s/a/e zoekt op de huidige regel naar een letter a en vervangt deze door de letter e. (s = substitute) 
s/i/o/g zoekt op de huidige regel naar alle i's en vervangt deze door een o. (g = global) 
1,$s/x/y/g zoekt in de ganse tekst (van regel 1 t.e.m. einde (= $)) letter x en vervangt deze door een y. 
1,$s/p.o/zzz/g zoekt in de ganse tekst naar p<om het even wat>o en vervangt dit door zzz. 
1,$s/^/>>/ vervangt het begin van elke regel door >>. 
1,$s/..$// wist de 2 laatste tekens van elke regel. 
1,$s/e.*e/+++/g  vervangt overal e...e door +++. 
1,$s/[aeiouyAEIOUY]//g niet zo praktisch om te lezen, maar wist alle klinkers uit de tekst. 
 
Een paar handige tekst-vervangingen op basis van reguliere expressies die ik wel interessant vind: 
1,$s/  */ /g (2 spaties na eerste / en 1 spatie na tweede /): vervangt overal meerdere spaties door 1 spatie. 
1,$g/^$/d wist alle lege regels uit een tekst. 
1,$s/\(.*\)^I\(.*\)/\2^I\1/g (^I = tab): zoekt <om het even wat parm1><tab><om het even wat parm2> 
  en vervangt dit door <parm2><tab><parm1>. 
 
In een tekstverwerker kan men dit allemaal doen met de find&replace functie.  Men vult hiervoor de 
reguliere expressie in in het 'search for' vakje en men vinkt de optie 'regular expression' aan. 
 
Veel plezier (of gesakker) met de reguliere expressies! 

Michel Gielens Ã 
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De volgende MICRO MEGA MARKET vindt plaats te: 

• Oostende, 30 maart 2003 Media Center (Troonstraat) - routebeschrijving: http://www.media-
center.be/  

• Mechelen, 6 april 2003 Nekkerhal - routebeschrijving: http://www.nekkerhal.be/route.htm  

• Kortrijk, 27 april 2003 Bouwcentrum Pottelberg (Engelse Wandeling) - routebeschrijving: 
http://www.dipro.be/1/kortrijk.pdf  

• Berchem, 4 mei 2003 Alpheusdal (F. Williotstraat 22) 

• Gent, 25 mei 2003 Congrescentrum ICC (Citadelpark) - routebeschrijving: 
http://www.dipro.be/1/icc.doc  

• Hasselt, 1 juni 2003 Grenslandhallen (G. Verwilghensingel) - routebeschrijving: 
http://www.grenslandhallen.be/index2.htm  

• Antwerpen, 4-5 oktober 2003, Infomedia 2003, Bouwcentrum 
http://www.dipro.be/3/index.htm - routebeschrijving: 
http://www.dipro.be/images/plan_bouwcentrum.gif  

De MICRO MEGA MARKET is steeds geopend voor bezoekers van 10 tot 17 uur en vindt steeds plaats op een 
zondag. 

http://www.dipro.be/6/index.htm  
Frans Van Hoeyveld Ã 

 

 

 
Plaats/tijd: Masano, 02 februari 2003 
aanwezigen: Andy, Daniël, Dominique, Frank, Frans, Johny, Michel, Richard, Sabine 
verslaggever: Michel 
agenda: 
1. zondagse activiteiten 
2. opendeur 2003 
 
Verwelkoming. 
Iedereen wordt van harte welkom geheten op de eerste vergadering van 2003. 
Wegens het slechte weer zijn slechts weinigen komen opdagen. 
 
Zondagse activiteiten. 
- De voorzitter verdeelt onder de aanwezigen een A6 papiertje met daarop volgende 5 vragen. 

- Naam? 
- Welk besturingssysteem gebruik je? 
- Welke programma’s gebruik je meestal? 
- Wat zijn je specialiteiten (i.v.m. computers)? 
- Wat zou je graag eens zien in de computerclub? 

De bedoeling is om te weten welke kennis ieder van ons heeft i.v.m. computers en aanverwanten en 
welke behoeften / verlangens er zijn. Hieruit kunnen we een jaarprogramma opstellen voor onze 
computerclub. Als elk lid 1 zondag per jaar een activiteit organiseert (demonstratie, opleiding, 
workshop, ...), dan zijn we bijna elke zondag actief bezig. 
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-Dit zijn de resultaten uit deze enquête: 
Naam besturingssysteem programma’s specialiteiten behoeftes 

Andy Win 2000 Photoshop 7.0, mirc Gamen, sitebuilden Html, c++ 

Daniël Win 98 adobe, word, muziekprog, 
internet 

- Excel (in detail) 
iets anders dan 
gewone programma’s 
monteren/repareren 
hardware 

Frans Win 98 Office, Photoshop, explorer soft- & hardware depanage van 
bepaalde problemen 

Frank win NT, 95, 98, 
me, 2000, XP 
dos 

internet explorer, outlook 
express, Msn, ico 

Herstellingen 
netwerken 

meer lessen 
netwerken 

Johny Win xp home kazaa, nero, excel, acsi Laten crashen Outlook 

Michel Os/400, Linux 
dos, windows 

Compilers, editors, word, 
excel, Netscape 

programmeren Netwerken 
routing 

Richard Win xp pro, 2000 
Linux mandrake 8.2 

Office xp/2000, kazaa Java, jsp, vb, asp 
MS backoffice 

workshops over 
allerhande 
onderwerpen 

Sabine Win 98 Trillian, word, explorer, paint software Demonstraties 
probleemstellingen 

 
- Hieruit kunnen we afleiden dat sommige mensen de kennis/ervaring hebben die anderen ontbreken 
en ook wensen te hebben. Het zou ideaal zijn moesten deze mensen op zondag een activiteit 
kunnen organiseren over deze onderwerpen. 

- Wegens de weinige aanwezigen, wordt geopperd om deze enquête te versturen naar alle leden, 
hun antwoorden te verzamelen en daaruit een jaarprogramma te destilleren. 

- Andere losse gedachten: 
- de ccms Xplorer zal voortaan ’s zondags verdeeld worden onder de aanwezige leden en pas 
de dag nadien per post verstuurd worden voor de overige leden. 

- sommige sponsors geven kortingen aan onze leden. Het kan dus de moeite lonen om 
eventjes bij hen te shoppen. 

- er zouden flyers moeten zijn die op beurzen e.d. kunnen verdeeld worden. 
- dit jaar zou er in Peutie een opendeurdag georganiseerd worden door het leger, waarop ook 
burgers uitgenodigd zijn. Richard houdt ons daarvan op de hoogte. 

- drukkerij Atlanta zou volgens Daniël een kalender uitgeven. Hier zouden we ook onze 
activiteiten op kunnen laten plaatsen. 

 
Opendeurdag 2003 
- Bepalen van een zondag in september/oktober. Er zou moeten uitgekeken worden of er op die 
zondag geen andere activiteiten gepland zijn in Schaffen/Diest. (Indien mogelijk natuurlijk). 

- Locatie: 2 zaaltjes bij Masano 
- Geen of weinig tussenpanelen gebruiken, want deze nemen nogal wat plaats in. Ze kunnen wel 
gebruikt worden om 2 standen van elkaar te scheiden. 

- Standen zelf: 
- lorali, er is geen ADSL, maar Nick zoekt een oplossing voor de verbinding. 
- ARC (all round computing): stand inkt cartridges? 
- Freddy Dupont uitnodigen. 
- Van Bets uitnodigen: kan misschien foto’s maken, uitprinten en deze verkopen. 
- soort tombola met waardebonnen als prijzen? 
- stand van Richard en Frank: helpdesk 
- internet: kan niet, want geen ADSL. Misschien een aantal sites op harddisk kopiëren? 
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- mail-, file-, DNS-server maken. Zou ook als zondagse activiteit kunnen opgenomen worden. 
- oude computer uiteenvijzen en terug ineensteken. Zou met een camera kunnen 
gepresenteerd worden. Johny en Richard hebben al projectiemogelijkheden. 
- Frans zou (indien mogelijk) APRS kunnen demonstreren. 

- Admin: 
- Robert vragen om de verzekering in orde te brengen 
- Nick houdt zich bezig met de SABAM 
- Michel doet de nodige aanvragen bij stad Diest. 

- Verdere ideeën: 
- dit verslag naar iedereen mailen om op de hoogte te blijven en om andere opinies te 
hebben. 

Michel Gielens Ã 
 

 

 
Een redmiddel van één van de vele bestandsherstelprogramma's die je op het internet vindt is 
VirtualLab Data Recovery (http://download.com.com/3000-2248-10182704.html) en  
Davory Data Recovery  (http://download.com.com/3000-2094-10151634.html?tag=lst-0-5)  
Diskettes zijn zeer gevoelig voor dataverlies, daarom worden ze steeds minder gebruikt als 
dataopslagmedium. 
Je merkt ook waarom men bijna geen diskettes meer gebruikt, omdat ze te gevoelig zijn voor fouten. 
 

 

 
Welja, elk jaar gaan we met de computerclub naar HMC. Dit jaar was het niet anders. Het is alleen 
dat ik het dit jaar eens schrijf. Reden waarom Frank het niet schrijft: geen idee. Ik weet niet wat er 
gaande is in de club maar wij zijn maar met 5 ernaartoe geweest. Ik herinner me nog heel goed de 
keren dat wij met de bus vertrokken. Je vindt er nog foto’s van op onze website. Trouwens van de 
website gesproken, er is een nieuwe www.ccms.be voor de geïnteresseerden.  
Ok, terug over onze uitstap. Op de borden konden wij zien dat Richard ook was ingeschreven. Omdat 
hij niet kwam opdagen had Nick de effort gedaan om hem eens op te bellen. Resultaat, je raadt het 
al: antwoordapparaat. Hij woont toch maar achter de hoek dus wij met z'n allen ernaartoe gereden. 
Wel, onze Richard was er niet. Het was mooi weer en een zondag, je kan best voorstellen dat hij 
erop uitgetrokken was. Dan maar verder. We hadden maar met 2 auto’s gereden. De chauffeurs 
waren Dominique en Frank. Frank had nog boodschappen te doen en wachtte ons daarom op in 
Engsbergen. Om elkaar toch niet kwijt te geraken, hadden deze chauffeurs wel aan iets gedacht. Ze 
hadden voor de gelegenheid hun CB bakjes eens in de auto gesmeten. Met daarboven op hun 
ellenlange antenne op het dak. Zie je het al voor je? 2 auto’s die je voorbij steken en ondertussen 
babbelen? Wel, wij hadden al van alles meegemaakt. Daarenboven vonden wij het nog fijn om te 
zwaaien naar de mensen. Eerst Frank die passeerde en daarna wij. Wat een gekte op de autostrade! 
Ondertussen hadden wij ook kennis kunnen maken met een truckchauffeur. Hij was bijna thuis, hij 
woont in Herentals-Oost.  
Eens ginder had Nick zijn vertrouwde parking opgezocht en Frank had een plekje kunnen 
bemachtigen op een groene weide. Het binnenkomen was heel vlot verlopen, geen rijen om aan te 
schuiven voor diegenen die een ticket nodig hadden. De anderen gingen dan weer binnen met hun 
perskaart. En je mag gerust zijn, Frank heeft gelijk over die perskaarten. Het staat er bijna niet meer 
op dat je pers bent. 
Zoals gewoonlijk vond je weer hetzelfde als altijd: hervulsystemen, etiketten en de nodige hard- en 
software. Over hardware gesproken, op een bepaald moment zagen wij onze vrienden Nick en Frank 
niet meer. Ze waren een uitstapje gaan doen in Antwerpen. Dit met de bedoeling geld te vinden. Ja, 
vinden. Ik zeg het goed. Als Nick zijn verhaal nog eens doet in de club kan je je het wel voorstellen. 
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Eens ze terug waren van hun trip hadden ze dan maar iets gekocht. Wij zagen ze uit het publiek 
gesleurd komen met 2 kasten van PC’s. Ze hadden deze op de kop kunnen tikken voor een prijsje. 
Het juiste bedrag durf ik hier nog niet eens te vernoemen, zo schandalig goedkoop. En ocharme 
Frank die het bij zijn thuis kan uitleggen nu. Gelukkig stonden de auto’s niet veraf. Enkel Frank had 
wat moeite om zijne auto terug te vinden. Nadat hij de weide enkele keren op en af was gelopen, 
had hij toch nog met één oog op slag iets roods zien staan dat van hem kon zijn. Zijn armen waren 
gelukkig als hij zijne pc in zijn auto had gedumpt. Ondertussen waren wij al vertrokken richting 
autostrade. Richting file weliswaar. Er was een accidentje gebeurd, het was de moeite nog niet eens, 
maar ja. Ik weet niet wat Frank heeft gedaan, maar die heeft geen file gezien en was een stuk voor 
ons. Hij had weer gewrongen en een andere oprit genomen. Gelukkig voor hem hé. Omdat wij 
contact hadden via CB konden wij afspreken aan het eerste wegrestaurant. Alleen had Nick wat 
schrik dat als wij te veel lachten dat hij een natte zetel achteraan had. Vrouwen kennende moeten 
die altijd naar het toilet. Ik was de enige vrouw in het gezelschap, dan moet je niet lang nadenken 
wie dat was. ;-) 
Natuurlijk hadden wij ook daar weer mooie momenten gehad en zeker wat herinneringen opgehaald. 
Het onderwerp aan tafel was Radio Lorali. Dit omdat Dominique en Frank allebei DJ’s zijn daar en dat 
onze Nick van Diest die dag On Air ging tot middernacht met verzoekplaatjes. 
Het was weeral tijd om door te gaan, en wat niet weet niet deert, hebben wij de clown eens even 
uitgehangen op de autostrade zoals, gewoon naast elkaar blijven rijden. Zo konden wij elkaar blijven 
aankijken als we praatten. Is toch beleefder niet? Maar niet iedereen was ermee opgezet, dus 
moesten wij af en toe eens afwisselen van rijvak. Zo konden de andere bestuurders ook eens mee 
rijden. 

Eens in Schaffen aangekomen 
begon Frank zijn hart sneller te 
slaan. We passeerden zijn thuis en 
vroegen hem of hij nu niet even 
binnen ging. Eigenlijk kon hij wel 
van de gelegenheid gebruik maken 
om zijn computer binnen te 
smokkelen want zijn ouders waren 
er nog niet. Toch maar het risico 
genomen en nog naar de bank 
gereden om geld af te halen voor 
Nick terug te betalen. Hihihi. 
Wij waren in de Masano veilig en 
wel aangekomen, hadden daar nog 
wat te drinken besteld en wat 
verder gezeverd over de radio. Nick 
had me trouwens gezegd dat hij mij 
ging opbellen als hij live was. 
Gelukkig was hij dat vergeten en 

heeft hij dat niet gedaan. Wie wil nu zo’n iemand op de radio horen als ik? Welja, dat dacht ik ook. Ik 
zit hier bijna op het einde van mijn blad, dat wil zeggen dat ik mijn best weer eens gedaan heb. 
Zeker als je weet dat ik bij het schrijven van dit artikel weer op chat zat zoals gewoonlijk en dat ik 
mijn gedachten heb moeten splitsen met onze goede vriend Guido. Ok, genoeg gezeverd, ik hoop 
dat je deze keer er spijt van zal hebben dat je er niet bij bent geweest. De rest die er wel bij was, 
weer waarom en zal de volgende keer de eerste terug zijn om zich in te schrijven. Dit missen ze voor 
geen geld van de wereld niet meer. Als je mij niet gelooft vraag het dan maar aan Frans, Dominique, 
Frank en Michel. Zij zullen dit wel bevestigen. Om de verhalen te horen moet je bij de personen zelf 
zijn, zij zullen je alles vertellen in rozengeur en maneschijn. Tot volgende keer.  

 
Sabine Sas Ã 
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Januari 
05-01 Gewone clubmeeting (+ Cursus XP) 
12-01 Geen club 
19-01 Geen club 
26-01 Gewone clubmeeting (+ Cursus XP) 
 
Februari 
02-02 Gewone clubmeeting 

+ vergadering opendeur 
09-02 Gewone clubmeeting 
16-02 Gewone clubmeeting 
23-02 Gewone clubmeeting 

+ uitstap HMC Antwerpen 
 
Maart 
02-03 Gewone clubmeeting 
 + introductie websites maken 
09-03 Gewone clubmeeting 
16-03 Gewone clubmeeting 
 + vergadering opendeur 
23-03 Gewone clubmeeting 
30-03 Gewone clubmeeting 
 
April 
06-04 Gewone clubmeeting 
 + Archieven 
13-04 Gewone clubmeeting 
20-04 Geen club 
27-04 Gewone clubmeeting 
 + Stand op DIRAGE 2003 
 
Mei 
04-05 Gewone clubmeeting 
 + Workshop Powerpoint 
11-05 Gewone clubmeeting 
18-05 Gewone clubmeeting 
25-05 Gewone clubmeeting 
 
Juni 
01-06 Gewone clubmeeting 
08-06 Gewone clubmeeting 
15-06 Gewone clubmeeting 
22-06 Gewone clubmeeting 
29-06 Gewone clubmeeting 
 15 JAAR MASANO 
 
 
 
 
 

 
Juli 
06-07 Gewone clubmeeting 
13-07 Gewone clubmeeting 
20-07 Gewone clubmeeting 
27-07 Gewone clubmeeting 
 
Augustus 
03-08 Gewone clubmeeting 
10-08 Gewone clubmeeting 
17-08 Gewone clubmeeting 
24-08 Gewone clubmeeting 
31-08 Gewone clubmeeting 
 
September 
07-09 Gewone clubmeeting 
14-09 Gewone clubmeeting 
21-09 Gewone clubmeeting 
28-09 Gewone clubmeeting 
 
Oktober 
05-10 Gewone clubmeeting 
12-10 Gewone clubmeeting 
19-10 Gewone clubmeeting 
26-10 Gewone clubmeeting 
 
November 
02-11 Gewone clubmeeting 
09-11 Gewone clubmeeting 
16-11 Gewone clubmeeting 
23-11 Gewone clubmeeting 
30-11 Gewone clubmeeting 
 
December 
07-12 Gewone clubmeeting 
14-12 Gewone clubmeeting 
21-12 Gewone clubmeeting 
28-12 Gewone clubmeeting 
 
 

 

Deze kalender kan wekelijks aangepast worden. 
 

Hij staat eveneens op onze website 

http://www.ccms.be 
 

En natuurlijk ook in ons maandblad 
CCMS Xplorer 

 

E-mail bestuur : m.gielens@pi.be 
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