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Sint-Niklaas, 18 januari 2020. 
 
 
Beste lezer, 
 
 
 
Bij het begin van het nieuwe jaar bieden wij u graag onze beste wensen aan voor een gezond, voor-
spoedig en boeiend 2020. Ook wij willen daar graag ons steentje toe bijdragen door u dit jaar terug 
gevarieerde en interessante activiteiten aan te bieden! 
 
 
Op 22 maart leidt de vtbKultuur-Knipoogdag ons naar Ieper: het bezoek staat in het teken van de 
wederopbouw na de Eerste Wereldoorlog: in de voormiddag volgen we met een gids de Baron van 
Bellewaerde-wandeling en in de namiddag ontdekken we vele bekende en minder bekende plaatsen 
en hoekjes van de stad Ieper. Busvervoer, maaltijd en animatie zijn inbegrepen. Inschrijven dient te 
gebeuren voor 15 februari.  
 
 
Op zaterdag 18 april is er een geleid bezoek aan de Expo Jan Van Eyck in 
Gent. Deze tentoonstelling wordt beschouwd als de belangrijkste van dit jaar in 
Vlaanderen en is absoluut niet te missen. We hebben slechts 15 tickets. Snel 
wezen is de boodschap! 
 
 
Zoals elk jaar hebben we een zestal reisreportages voorzien. De eerstvol-
gende brengt ons op donderdag 30 januari naar Myanmar. In maart zoeken we 
het wat dichterbij met een reisvoordracht over Zuid-Duitsland en Oostenrijk.  
 
 
De wandelingen en fietstochten daarentegen worden voorlopig niet meer georganiseerd. 
 
 
We vermelden ook graag reeds de unieke voordracht op 7 mei van topdiplomaat Frans Van Daele, 
die ons meer uitleg komt geven over zijn boeiende carrière als ambassadeur, kabinetschef en adviseur 
van Europees President Van Rompuy en koning Filip.  
 
 
Last but not least melden we graag de uitbreiding van ons bestuur met 2 nieuwe leden: Guido De-
loof en echtgenote Linda Van Nieuwenhuyse zijn nieuwe inwoners van Sint-Niklaas en zullen hun en-
gagement en ervaring bij vtbKultuur Harelbeke nu verplaatsen naar ons bestuur. Hartelijk welkom! 
Een eerste praktisch gevolg is dat we in samenwerking met vtbKultuur Harelbeke een zevendaagse 
cultuurreis kunnen aanbieden naar Weimar en Dessau in Duitsland, van 25 tot 31 oktober 2020. Meer 
nieuws volgt later. 
 
 
Tenslotte vragen we nog uw aandacht voor een belangrijke mededeling in verband met uw lidmaat-
schap (zie kader op de volgende bladzijde). 
 
We hopen u vaak te mogen verwelkomen op onze activiteiten. 
 
 
Vriendelijke groet, 
 
Patrick, Willy, Guido, Linda 
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CULTUURPAS: HERNIEUWING LIDMAATSCHAP 2020 
 
Even ter herinnering: wie lid is van VAB (pechverhelping) is automatisch ook lid van vtbKultuur en kan 
genieten van alle ledenkortingen en -voordelen (en niet alleen in Sint-Niklaas maar ook bij nationale 
activiteiten, bij andere afdelingen en bij Musica Furiosa). 
 
Wie geen lid is van VAB kan een vtbKultuurpasje bekomen door € 10 over te schrijven op de rekening 
BE51 4139 2119 0162 van onze VTB-VAB-afdeling Sint-Niklaas. Wel graag het volgende duidelijk 
meedelen aan Willy Toté (zie contact hieronder): voornaam + naam, adres, geboortedatum, telefoon 
en zo mogelijk ook e-mailadres. Deze gegevens hebben wij nodig om een pasje te laten aanmaken 
door vtbKultuur nationaal. Eén vtbKultuurpasje geldt voor alle familieleden op éénzelfde adres en is 
het ganse jaar geldig. 
 
Wie in 2019 een dergelijk pasje had, kan het vernieuwen door € 10 over te schrijven op onze reke-
ning. Let wel: wij sturen dit jaar geen herinneringsbrieven meer (spaart tijd en geld).  
Wie geen lid is van VAB en ook geen vtbKultuurpas heeft, kan deze rondzendbrief wel gratis krijgen 
maar heeft geen recht op ledenkortingen.  
 

 

 
 
 

Voor meer informatie over vtbKultuur Sint-Niklaas, inschrijvingen, afspraken enz. kan je terecht 
bij de bestuursleden: 
 

Patrick Dewilde, voorzitter, Guido Gezellelaan 12, 9100 Sint-Niklaas,  03 777 90 54, GSM 0478/28 
14 86 - e-mail pdewilde9@msn.com 
 

Willy Toté, secretaris, Colmarstraat 6, 9100 St.-Niklaas,  03/776 87 43, GSM 0476/88 72 62 - e-mail 
willy.tote@edpnet.be. 
 

Guido Deloof, Vermorgenstraat 28, 9100 Sint-Niklaas, GSM 0499 80 32 80 
 

Linda Van Nieuwenhuyse, Vermorgenstraat 28, 9100 Sint-Niklaas, GSM 0499 80 32 80 

 
Rekening: BE51 4139 2119 0162, KREDBEBB, VTB-VAB-afdeling Sint-Niklaas 

www.vtbKultuur.be/sint-niklaas 
 

 

 

IN MEMORIAM 

Op 3 januari overleed Theo Buytaert op 77-jarige leeftijd. Hij was vele jaren een 

trouwe deelnemer aan onze fietstochten en wandelingen en wij zullen zijn gezelli-

ge aanwezigheid missen. vtbKultuur Sint-Niklaas leeft mee met zijn echtgenote 

Annie en met de hele familie bij het verdriet dat hen treft en wenst hen allen veel 

mooie herinneringen toe. 

  

mailto:pdewilde9@msn.com
mailto:willy.tote@edpnet.be
http://www.vtbkultuur.be/sint-niklaas
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VOORJAARSUITSTAPPEN 
 
 

Ga mee met vtbKultuur …. naar de KnipoogDag in Ieper  
Zondag 22 maart 

 

Zoals elk jaar doen wij mee met de vtbKultuur-KnipoogDag. Dit jaar verkennen we Ieper en omge-

ving. 
 

In de voormiddag nemen we deel aan de vertelwandeling De 
Baron van Bellewaerde met vertrek ter hoogte van het Hooge Cra-

ter Museum. De kersverse vzw Bellewaerts heeft een wandeling 
ontwikkeld waarin de wederopbouw van de verwoeste streek 

wordt verteld met een centrale rol voor de terugkeer van de fami-

lie de Vinck, met speciale aandacht voor  het pionierswerk van 
Gaston de Vinck.  Met brieven, getuigenissen en foto’s uit het fa-

miliearchief in de hand neemt een vertelgids je mee langs de 
overgebleven relicten rond Hooge Crater en Bellewaerde. En die 

zijn niet min: we kunnen nog een stuk van het verwoeste land-

schap herkennen en het heropgebouwde kasteel van de baron 
bewonderen. Maar het hoogtepunt van de wandeling is toch de 

betonnen noodwoning van de baron, de enige van het type Jouret 
& Speltincx dat in Vlaanderen nog te zien is.  
 

's Middags om 12.15 lunchen we samen. Informatie hierover 

komt later naarmate we ze zelf ontvangen van vtbKultuur.  
 

Vanaf 14 uur kan je genieten van straatanimatie en allerlei acti-
viteiten met start op de Grote Markt van Ieper. Om je al te laten likkebaarden hierbij al enkele ingre-

diënten van het menu dat je zelf kan samenstellen:  

- Duik in het rijke verleden van Ieper en Westhoek in het Yper Museum. Het decor van de Lakenhallen 
krijg je er bovenop cadeau.  

- Droom over het leven van de Ieperse adel in het Merghelynck Museum.  
- Luid een van de acht Ring Bells in de Saint George Memorial Church.  

- Beleef de interactieve verhalen van de kleine man uit de Grote Oorlog in het In Flanders Fields Mu-

seum en verneem er meer over de Wederopbouw na de Eerste Wereldoorlog.  
- Kom op adem na de beklimming van de Belforttoren en kijk eindeloos rond naar de stad, het front-

landschap en de heuvels.  
- Gooi mee een balletje in het nieuwe buitenspel De Leeuwentoren, een mix tussen Kubb en petan-

que, aan de gelijknamige 14de-eeuwse toren van de vesting.  
- Laat je ogen fonkelen door de 23 prachtige glasramen in de Proosdijzaal van de Sint-

Maartenskathedraal.  

- Luister naar het verhaal van de ongelukkige Godelieve van Gistel in het Sint-Jansgodshuis en Gode-
lievekapel.  

- Verneem meer over het Ieperse vestinglandschap in de Kazematten.  
- Geniet van de vele concertjes op de historische locaties. 
 

De KnipoogDag sluiten we af om 17.15 u. ter hoogte van het evenementenplein Cultuurcentrum Het 

Perron. Het einde van ons cultureel stadsfestival is voorzien om 18.00 u.  
 

Praktisch: Vertrek met de autocar in St-Niklaas aan de Pater Segersstraat 20 nabij de apotheek. 
Deelnameprijs leden € 50, niet-leden € 55 (inbegrepen: vervoer, bezoeken, maaltijd en animatie, niet 

inbegrepen: dranken bij het middagmaal). Informatie en inschrijven bij Willy Toté, Colmarstraat 6, 
Sint-Niklaas, tel. 03/776 87 43, gsm 0476/88 72 62, willy.tote@edpnet.be. Betalen doe je op rekening 

BE51 4139 2119 0162. Je bent pas ingeschreven wanneer je betaald hebt. Noodnummer: zie gsm Wil-
ly. Zorg er zeker voor dat we je e-mailadres en/of telefoonnummer hebben zodat we je 

kunnen verwittigen over uur van vertrek met autocar. 
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Jan Van Eyck in Gent 
Zaterdag 18 april 2020 

 

Wat Pablo Picasso betekent voor de moderne schilderkunst, is Jan Van Eyck voor de kunst uit de late-
re middeleeuwen. Hij veroorzaakte in de 15de eeuw een heuse schokgolf in de kunstgeschiedenis 

door zijn verbluffend revolutionaire olieverftechniek. Met zijn oog voor de fijnste details en zijn nieuwe 
gebruik van perspectief maakte hij ongezien realistische meesterwerken die toeschouwers al zes eeu-

wen lang in de ban houden. Geen wonder dat Van Eyck in zijn eigen tijd de beroemdste schilder van 
Europa was. 
 

De grootste Van Eyck-tentoonstelling ooit 

 

Op 1 februari 2020 opent het Museum voor 
Schone Kunsten (Gent) de grootste collectie 

werken van Van Eyck ooit samen getoond! We-
reldwijd zijn er van de kunstenaar maar weinig 

werken bewaard gebleven. Voor de tentoonstel-

ling Van Eyck, Een Optische Revolutie reist een 
substantieel aantal werken naar Gent, naast 

werken van zijn meest getalenteerde tijdgeno-
ten. Bovendien hebben ook de gerestaureerde 

buitenpanelen van het Lam Gods hier tijdelijk 

onderdak, een unieke kans om een stukje we-
relderfgoed van dichtbij te zien. 

 
De kern van de tentoonstelling bestaat uit de acht panelen van het gesloten Lam Gods, het wereldbe-

roemde retabel van Hubert en Jan van Eyck. Tussen 2012 en 2016 restaureerde het Koninklijk Insti-
tuut van het Kunstpatrimonium deze panelen in het MSK. Dankzij een hoogst uitzonderlijke bruikleen 

door de Gentse Sint-Baafskathedraal kunnen de panelen voor het eerst én laatst in de geschiedenis 

tentoongesteld worden buiten de kathedraal, samen met de nog niet gerestaureerde voorstellingen 
van Adam en Eva. 

 
De buitenluiken van het Lam Gods en de meesterwerken door Van Eyck leiden ons door de tentoon-

stelling, die opgebouwd wordt aan de hand van verschillende thema’s, zoals ‘Zondeval en Verlossing’ 

met Adam en Eva, ‘De ruimte’, ‘Moeder en Kind’, ‘Het Woord van God’, ‘De Madonna in de kerk’, ‘Het 
geschilderde Beeld’, ‘Het individu’ of ‘Het goddelijk portret’. 

 
In een thematische wandeling door de wereld van de Vlaamse Meester brengen we zijn werk samen 

met topstukken uit zijn atelier, eigentijdse kopieën van intussen verdwenen schilderijen, en meer dan 
100 kunstwerken door voorname tijdgenoten en volgelingen. Elke kunstvorm komt daarbij aan bod: 

schilderijen, miniaturen, sculpturen en tekeningen. 

Om Van Eycks optische revolutie in een breder perspectief te plaatsen, confronteren we hem boven-
dien met grote Italiaanse tijdgenoten als Gentile da Fabriano, Fra Angelico, Pisanello, Masaccio en Be-

nozzo Gozzoli. 
 

 
Praktisch: ons geleid bezoek staat ingepland om 10.50 u. We verzamelen aan het Museum voor Scho-

ne Kunsten in het Citadelpark om 10.30 u. Voor wie met de trein komt: hou rekening met een goed 
kwartiertje stappen vanaf het Sint-Pietersstation. 

Deelname: 23 euro (leden) en 25 euro niet-leden (in plaats van 28 euro wanneer je individueel zou 
gaan!). Informatie en inschrijven bij Willy Toté, Colmarstraat 6, Sint-Niklaas, tel. 03/776 87 43, gsm 

0476/88 72 62, willy.tote@edpnet.be. Betalen doe je op rekening BE51 4139 2119 0162 vóór 1 april. 

Je bent pas ingeschreven wanneer je betaald hebt. Er zijn 15 plaatsen beschikbaar. Noodnummer: zie 
gsm Willy. 

 

 
Meer info: www.vaneyck2020.be. 

mailto:willy.tote@edpnet.be
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VOORDRACHTEN 
 

 

Locatie: Conferentiezaal van de Stedelijke Openbare Bibliotheek, H. Heymanplein 3, Sint-Niklaas. 
Toegang: € 5 voor leden vtbKultuur en VAB, € 6 niet-leden. Vooraf inschrijven is niet nodig. 
Coördinatie: Patrick Dewilde (pdewilde9@msn.com of 0478/281486) 
 

 
 
 
 
 
 

Langs onbetreden paden, op de meest ontoegankelijke en afgelegen plaatsen, gaat u in deze docu-

mentaire actief mee op zoek naar ongerepte dorpjes van de kleurrijke etnische bevolkingen. We trek-

ken o.a. naar regio en dorpjes die pas in 2018 toegankelijk werden voor toeristen.  
 

Het ‘Gouden land’ Myanmar, is één van de meest 
betoverende landen van Azië met een rijk cultu-

reel heden en verleden.  

U wordt ondergedompeld in een wonderbaarlijke 
wereld van alledaagse tafereeltjes, feesten, reli-

gieuze tradities en warme mystiek. 
Naast de klassieke bezienswaardigheden die 

druk door toeristen bezocht worden trekken we 

deze keer kriskras door het land op ontdekkings-
tocht naar verborgen en verdwenen culturen. 

 
Tegen alle negatieve reisadviezen in gaan we 

met u op stap naar de zelden bezochte Rakhine-
staat (Arakan) in het westen aan de Golf van 

Bengalen, met de prachtige site van Mrauk-U. 

Recent kwam deze deelstaat nog zeer negatief in het nieuws door de genocide tegen het Rohing-
yavolk en het platbranden van hun dorpen. 

 
Met kleine bootjes over rivieren en langs indrukwekkende landschappen varen we naar de grens met 

de Chin-staat en de afgelegen dorpjes waar de spinnenwebachtig-getatoeëerde Chin-vrouwen wonen. 

In het oosten, dicht bij de grens met China en Laos maken we trektochten naar tal van nog te ont-
dekken minderheden waar de sjamaan nog steeds de dokter van dienst is.  

We nemen deel aan activiteiten in boeddhistische kloosters, inwijdingen en processies, maken een 
ballontocht over de tempelcomplexen van Bagan, flaneren door authentieke markten en laten u beko-

ren door flora en fauna in de overweldigende landschappen. 
 

 

NOTEER OOK REEDS VOLGENDE VOORDRACHTEN: 
 

26 maart 14u30: Zuid-Duitsland en Oostenrijk (Rik Taveirne) 
 

30 april 14u30: De Baltische Staten (Jean-Pierre Demarsin) 
 

7 mei 20u: Schaken met de macht (Frans Van Daele) 
 

 
  

Jos Odeurs 

MYANMAR OVER ONBETREDEN PADEN 
Donderdag 30 januari om 14u30 
Donderdag 7 november om 14u30  

mailto:pdewilde9@msn.com
https://io.uitdatabank.be/images/3f185463-cc64-4b6d-8566-fd880d8cd1f3.jpeg?maxwidth=1200&maxheight=900
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JANUARI 2020    

do 30 14u30 Voordracht Myanmar (Jos Odeurs) 

MAART 2020    

zo 22  vtbKultuur Knipoogdag in Ieper 

do 26 14u30 Voordracht Zuid-Duitsland en Oostenrijk (Rik Taveirne) 

APRIL 2020    

za 18 10u30 Bezoek Expo Jan Van Eyck (Gent) 

do 30 14u30 Voordracht De Baltische Staten (Jean-Pierre Demarsin) 

MEI 2020    

do 7 20u Voordracht Frans Van Daele: Schaken met de macht 

za 16 15u Atelierbezoek kunstenares Gabriella Cleuren (o.v.) 

AUGUSTUS 2020    

za 29 11u00 vtbKultuur-picknick met Art-Deco-wandeling 

SEPTEMBER 2020    

do 24 14u30 Voordracht Iran (Patrick Dewilde) 

OKTOBER 2020    

za 3  Familieuitstap Brussel Trainworld 

zo tot za 25-31  Cultuurreis Weimar/Dessau 

do 29 14u30 Voordracht Centraal-Amerika (Dominiek Druart) 

DECEMBER 2020    

do 10 14u30 Voordracht Zuidwest-Engeland (Jan Thienpont) 


