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Donderdag 13 februari 2020 
     

 

 

 

 

Reisreportage Nieuw-
Zeeland 

 

Al 38 jaar brengen Mia en Guido 

Vervoort reportages van hun reizen naar zowat alle 

continenten. Ze tonen indrukwekkende beelden van de 

andere kant van de wereld.  

 

Nieuw-Zeeland was oorspronkelijk bewoond door de Maori's. 

De Maori-cultuur is er nog levend. Het is een land met een 

prachtige natuur. Van Britse kolonie in de 19e eeuw 

evolueerde het tot een  modern Westers land. 

 

Deze wondere reportage mag je niet missen. 

 

Mia en Guido zullen ons weten te boeien gedurende 2 x 50 

minuten. In de pauze bieden wij u een drankje aan. 

 

Wanneer:        donderdag 13 februari 2020 om 19.30 uur 

 

Waar:              Erfgoedhuis Oostduinkerke (oud 

                        gemeentehuis) 

  

Deelname:      - leden vtbKultuur: 10€ 

   

   

      

   

   

   

   

http://www.tzand-odk.be/
http://www.optiekcailliau.be/
https://www.fotoleuridan.be/index.php


 

                        - niet-leden:            13€ 

 

Tijdig inschrijven:    koksijde@vtbkultuur.be   (aantal 

personen vermelden) 

 

Betalen:          BE88 7350 4210 3341 
     

   

   

  

         

  

   

Donderdag 19 maart 2020 
Primeur in Koksijde 

  

   

   

     

   

     

    

vtbKultuur Koksijde, in samenwerking met Davidsfonds doornpanne, organiseert een 

muziekavond. Daartoe nodigen ze de nieuwe Koksijdse acapellagroep KLANDESTIEN uit die 

voor de allereerste keer in eigen gemeente optreedt. 
  

   

 

 

KLANDESTIEN zoekt het niet in de grote 

openbare ruimtes, maar meer in de intieme sferen 

van een huiskamer, bruine kroeg, klandestiene 

achterbuurtjes of donkere steegjes of in 

kleinschalige ruimtes zoals in het erfgoedhuis van 

Oostduinkerke. 

 

Katrien Vandenberghe, Annemie Ponseele, 

Tine Claeys en Sylvia De Baets nemen u 

gedurende 2 x 30 minuten mee in hun liederen via 

de Mexicaanse onderwereld, langs Georgische vrolijkheid tot aan Finse kraakzuivere polyfonie. 

 

We laten ons verrassen door hun energie en door de harmonische samenvloeiing van hun 

heldere stemmen. Tijdens de pauze bieden we een drankje aan. 

 

Waar         Erfgoedhuis Oostduinkerke (oud gemeentehuis) 

 

Wanneer   Donderdag 19 maart om 19.30 u stipt. 

 

Deelname  Leden vtbKultuur en leden Davidsfonds:    7 € 

                   Niet-leden                                                   10€ 

 

Betalen      (vermelden vtbK of Davidsfonds + naam + aantal): BE88 7350 4210 3341 

 

mailto:koksijde@vtbkultuur.be
http://www.meli.be/


 

Inschrijven (vermelden vtbK of Davidsfonds + naam + aantal)   koksijde@vtbkultuur.be 
   

  

   

Zaterdag 25 april 
  

   

   

     

Heuvelland 

 

Met de bus brengen we een gegidst bezoek 

aan het schitterende Heuvelland. 
  

     

    

Wat? 
  

• We bezoeken de Duitse loopgravensite Bayerwald in Wytschate, een restant van WO I. 
• Dan gaat het naar de bunker van de Maginotlinie in Sint-Jans-Cappel (Fr), restant van 

WO II. 
• Een bezoek aan de commandobunker in  Kemmel, een restant van de Koude Oorlog, 

mag niet ontbreken. 
• Wie Heuvelland zegt, zegt wijngoed Domein "Entre-Deux-Monts" in Westouter. We 

maken er kennis met Belgische wijnbouw en kunnen we twee wijnen proeven. 
  

's Middags houden we halt in hotel Belvédère in Westouter waar een eenvoudig maar smakelijk 

middagmaal ons deel wordt: ossetong met sla en frietjes. Er is geen geen soep, dessert of 

koffie voorzien. Drank is voor eigen rekening 

 

Waar?            Vertrek: 8 uur stipt parking O.L.Vrouw Ten Duinen, Koksijde. 

                       Terug in Koksijde: 18.45 uur. 

  

Deelname.      Leden vtbKultuur:  65 euro 
                        Niet-leden:             69 euro. 
                        Het aantal deelnemers is beperkt, schrijf dus tijdig in. 

 

Betalen.          BE88 7350 4210 3341 

 

Inschrijven.     ( Naam + aantal deelnemers vermelden)   koksijde@vtbkultuur.be 
  

   

  

   

 

Zondag 17 mei - Gent 
  

   

mailto:koksijde@vtbkultuur.be
https://www.entre-deux-monts.be/edm/index.php/nl/
mailto:koksijde@vtbkultuur.be


   

     

Lam Gods 
St. Baafskathedraal. 

 

Het gerenoveerde op hout geschilderde 

schilderij 'De aanbidding van het Lam Gods' 

is een groot en inhoudelijk complex Vlaams 

veelluik (1432). Na jaren van intense 

restauratie is het terug te bekijken. Wij gaan 

er naartoe. 
  

     

    

U het gerestaureerde Lam Gods nog voorstellen vandaag is een aanslag op uw eruditie: de 

media staan er bol van. Laat het daarom volstaan u te melden dat ons bestuurslid en eminente 

gids Anne-Marie Maes samen met met de ons reeds gekende eredeken van het Gentse 

gidsengilde Roger Van Boxtaele ons trakteren op een savante uiteenzetting over het werk én op 

een bespreking ervan in de Gentse St. Baafskerk. 

 

Programma. 

• 08.50u verzamelen parking station Koksijde (achterkant) en vertrek 08.56u stipt met de 

trein naar Gent. 
• 10.15u met tram 1 tot aan het Gravensteen. 
• 10.30u Roger  Van Boxtaele brengt ons naar het oud klooster van de geschoeide 

Karmelieten. 
• 11u Roger Van Boxtaele brengt ons een Powerpointpresentatie over het Lam Gods met 

de geschiedenis van de panelen door de eeuwen heen. De presentatie geeft uitleg over de 

betekenis van elk paneel en over het gestolen paneel, alles met uitvergrote details.   

• 12.30u aperitief (Akwaviva) in het Patershol.  
• 13u middagmaal in restaurant 'De Vier Tafels'  in het Patershol zelf. Op het menu: 

- Waterzooi met kip. 
- Dessert: warme appelcrunch met vanille. 

  

 Opgepast: er wordt plat en spuitwater op tafel gezet. Andere dranken zijn persoonlijk 

 te betalen! 
  

• 14.30u   Anne-Marie geeft ons een gegidste wandeling naar de kathedraal. 
• 15.30u 

- Rondleiding kathedraal (met de bijzondere schilderijen zoals Rubens). 

- Bezoek Lam Gods en de Vijdkapel. 
• 16.30u Vrije koffiepauze op het Sint Baafsplein of op de Korenmarkt (zelf te betalen). 
• 17.25u Verzamelen aan de Sint Niklaaskerk op de Korenmarkt en tram 1 naar station.  
• 17u53 Met trein terug naar Koksijde, aankomst 19.05. 

 

 Deelname.      Leden vtbKultuur:  39 euro 

http://viertafels.be/


                         Niet-leden:             43 euro. 

                         Het aantal deelnemers is beperkt tot 24, schrijf dus tijdig in. 

 

Betalen.           BE88 7350 4210 3341 

 

Inschrijven.     ( Naam + aantal deelnemers vermelden): koksijde@vtbkultuur.be 
  
  

   

  

   

En verder in 2020... 
• Zondag 7 juni.  

Historische rondleiding in het centrum van Veurne met 's middags een picknick in het stadspark 

van Veurne (bij slecht weer: in het bezoekerscentrum). 
• Donderdag 5 november. 

Reisreportage Centraal Amerika - Dominique Druart. 

 

We plannen voor het najaar nog andere activiteiten met o.a. lezingen over Jan Van Eyck. 
 

Meer details in onze volgende nieuwsbrieven. 
  

   

  

   

uw vtbKultuurteam 
     

 

mailto:koksijde@vtbkultuur.be

