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NIEUWS 
 
500 jaar Bosch 
Onze poging een tweede daguitstap naar ‘s Hertogen-
bosch te organiseren mislukte. Er zijn geen tijdsblokken 
meer vrij op de tentoonstelling ‘Visioenen van een genie’. 
Spijtig voor zovele kandidaat-deelnemers. 
 
Theo van Doesburg 
Een van de belangrijkste vertegenwoordigers en propa-
gandisten van de abstracte kunst in het eerste kwartaal 
van de 20ste eeuw. Een tentoonstelling in het PSK te 
Brussel, toegevoegd aan ons programma. 
 
Trainworld 
De inschrijvingen voor het bezoek aan het nieuwe trein-
museum in Schaarbeek lopen als een trein. Zo zijn er bij-
na 100 deelnemers ingeschreven. Informeer vlug voor 
welke gidsbeurten er nog plaats is. 
 
Anthuriumkwekerij 
Ook voor dit bezoek is de belangstelling groot. Een derde 
bezoek gaat door op zaterdag 10 september. 
 
Sachsen-Anhalt 
Het programma van deze 8-daagse vtbKultuur-trip is 
klaar. Op geen andere plaats in Duitsland is zo veel be-
wijs behouden gebleven van meer dan 1000 jaar Duitse 
en Europese geschiedenis. 
 
45 jaar vtbKultuur Kortenberg 
Op vrijdag 18 juni 1971 brachten Liza en Marcel De 
Smedt hun diareportage ‘Dwars door Afrika’ in Korten-
berg. Meteen de start van een spiksplinternieuwe afdeling 
van VTB-VAB (zoals onze vereniging toen heette), 45 jaar 
geleden. Dat vieren we! 

Beste Cultuurliefhebber 

‘Het Toeristje’ • vtbKultuur Kortenberg 
45ste jaar, nr 2 • april, mei, juni 2016 
Driemaandelijks activiteitenblad  
 
Hoe ‘Het Toeristje’ ontvangen? 
Wie deelneemt aan een activiteit van vtbKultuur Kortenberg (met vooraf inschrij-
ving) ontvangt het lopende en volgende jaar ‘Het Toeristje’ gratis. Wie niet deel-
neemt, betaalt een jaarlijkse bijdrage van € 7,00.  
‘Het Toeristje’ wordt ook (uiteraard gratis) verzonden via elektronische post.  
Oplage: 600 ex. in kleur op papier, 1050 ex. via elektronische post. 
 
Kortingen bij de aangekondigde activiteiten gelden alleen voor leden  
(het lidmaatschap vtbKultuur is begrepen in VAB). 
 
Informatie en inschrijvingen activiteiten:  
vtbKultuur Kortenberg 
Guldendellestraat 80, 3070 Kortenberg 
huistelefoon 02 759 84 66, zaktelefoon 0475 31 57 29 
fax 02 757 69 75 - e-post: kortenberg@vtbkultuur.be 
 
Kijk ook eens op www.vtbkultuur.be/kortenberg 
  
Bank: BE07 2300 4448 8866 vtbKultuur Kortenberg 
 
BELANGRIJK: 
© vtbKultuur Kortenberg 
Overname uit ‘Het Toeristje’ is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van 
de auteur en/of van de uitgever. 

Lid worden van vtbKultuur en onze partner VAB: 
 
• vtbKultuur-pas (nieuw!) 
Korting op alle vtbKultuur-activiteiten? 
Een heel jaar lang… voor maar  € 10,00 
Abonnement op ‘Het Toeristje’ inbegrepen! 
 • vtbKultuur-lidmaatschap 
Gratis VAB-Magazine 
Alle cultuur- en vrijetijdsvoordelen  €  31,00 
 
• VAB-lidmaatschap “basisformule Pech-Plus” 
Gratis pechverhelping ter plaatse bij pech of ongeval met de wagen in de hele 
Benelux 
Gratis sleep zonder kilometerbeperking 
Gratis VAB-tankkaart, gratis VAB-Magazine 
vtbKultuurlidmaatschap inbegrepen  €  117,00 
Als tweede wagen  €  90,00 
• VAB-lidmaatschap “vervangwagen” 
Alle voordelen van de Pech Plus formule 
Gratis vervangwagen bij onverwachte immobiliteit 
(tot max. 5 dagen) € 171,00 
Als tweede wagen € 144,00 
• VAB-pakketten: 
Reisbijstandspakket vanaf €   82,00 
Annulatiepakket vanaf € 136,00 
Bijstandspakket  vanaf € 204,00 
Vakantiepakket vanaf € 190,00 
Multipakket vanaf € 312,00 
 
Meer informatie bij uw vtbKultuur-afdeling 

 Het Toeristje 

vtbKultuur Kortenberg 
Cultuurkampioen 

Gemeente Kortenberg 
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Activiteitenkalender 

Vrijdag 
1 april 

Trainworld, het nieuwe treinmuseum Schaarbeek (volzet) 
Gegidst bezoek 

Station 
Kortenberg 

09.15 uur 
13.15 uur 

Zondag 
3 april 

Trainworld, het nieuwe treinmuseum Schaarbeek 
Gegidst bezoek 

Station 
Kortenberg 

09.15 uur 
13.15 uur 

Dinsdag 
12 april 

Nieuw-Zeeland (i.p.v. dinsdag 15 maart) 
Wijn(proef)avond door Bart Stoelen (inschrijven kan nog!) 

OC Berkenhof 
Kortenberg 

20.00 uur 

Vrijdag  
15 april 

Santiago de Compostella 
Getuigenissen van pelgrims 

OC Berkenhof 
Kortenberg 

20.00 uur 

Zondag  
17 april 

Jheronimus Bosch 500 jaar 
‘s Hertogenbosch (bus/volzet) 

OC Berkenhof 
Kortenberg 

07.15 uur 

Vrijdag 
22 april 

Zinfandel/Primitivo 
Wijn(proef)avond door Michele Vermeulen 

OC Berkenhof 
Kortenberg 

20.00 uur 

Zondag  
24 april 

NOB+dag, cultuur met smaak 
Paleis voor Schone Kunsten (vlug inschrijven!) 

Station 
Kortenberg 

09.15 uur 

Zondag  
1 mei 

Theo van Doesburg 
Tentoonstelling in het Paleis voor Schone Kunsten Brussel 

Station 
Kortenberg 

09.15 uur 

Donderdag 
5 mei 

Met de fiets door Kopenhagen 
4-daagse vtbKultuur-trip (volzet) 

Luchthaven 
Zaventem 

08.30 uur 

Woensdag 
18 mei 

Eugen Onegin van Tsjaikovski 
Zomeropera Landcommanderij Alden Biesen (bus) 

OC Berkenhof 
Kortenberg 

18.30 uur 

Vrijdag 
20 mei 

BBQ-hapjes met de betere bag-in-box wijnen 
Culinaire wijnavond 

OC Berkenhof 
Kortenberg 

20.00 uur 

Donderdag 
2 juni 

Riolenmuseum 
Gegidst bezoek 

Station 
Kortenberg 

09.15 uur 

Zaterdag 
4 juni 

Riolenmuseum 
Gegidst bezoek 

Station  
Kortenberg 

09.15 uur 

Zondag 
12 juni 

Aspergestreek 
Themabezoek, omgeving Puurs 

OC Berkenhof 
Kortenberg 

08.30 uur 

Vrijdag 
17 juni 

Zuid-Noorwegen, het land van de trollen 
10-daagse vtbKultuur-trip (volzet) 

Luchthaven  
Zaventem 

08.45 uur 

Vrijdag 
1 juli 

Tuinwijken Floréal en Le Logis 
Culturele Brusselwandeling 

OC Berkenhof 
 

09.30 uur 

Zaterdag 
2 juli 

Wijndomeinen in het Heuvelland en de Vlaamse Ardennen 
Daguitstap (bus) 

OC Berkenhof 
Kortenberg 

08.00 uur 

Zondag 
3 juli 

Tuinwijken Floréal en Le Logis 
Culturele Brusselwandeling 

OC Berkenhof 
Kortenberg 

09.30 uur 

Zondag 
10 juli 

45 jaar vtbKultuur Kortenberg 
BBQ met muziekgroep ‘Nogal Neig’ 

OC Berkenhof 
Kortenberg 

12.00 uur 

Zaterdag 
16 juli 

Anthuriumkwekerij 
Gegidst bezoek (ook op 20 augustus en 10 september) 

OC Berkenhof 
Kortenberg 

09.30 uur 

Zaterdag 
13 augustus 

Nero, keizer, kunstenaar en tiran 
3-daagse vtbKultuur-trip Trier 

OC Berkenhof 
Kortenberg 

07.00 uur 

Zaterdag 
17 september 

Sachsen-Anhalt 
8-daagse vtbKultuur-trip 

OC Berkenhof 
Kortenberg 

07.30 uur 

Zaterdag 
29 oktober 

San Sebastian (Culturele hoofdstad 2016) en Bilbao 
5-daagse vtbKultuur-trip 

Luchthaven 
Zaventem 

09.50 uur 
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Het nieuwe treinmuseum 
Gids: Jos Vanderstappen 
 

Vrijdag 1 april • station Kortenberg 
rondleiding om 10.00 uur, extra bezoek om 14.00 uur 

Zondag 3 april • station Kortenberg 
rondleiding om 10.00 uur, extra bezoek om 14.00 uur 

 
Wandel mee door de adembenemende decors van sce-
nograaf François Schuiten en ontdek de geschiedenis, 
het heden en toekomst van de Belgische Spoorwegen. 
Het museum biedt een mooi overzicht van de boeiende 
wereld van treinen en stations. 22 stuks rollend materiaal 
en authentieke locomotieven en treinen die kunnen be-
zocht worden. Daarnaast zijn er talloze maquettes en 
meer dan 1200 voorwerpen. De technische en maat-
schappelijke ontwikkelingen in de spoorweggeschiedenis 
worden uitgebreid uitgelegd en in een realistisch decor 
geplaatst. 
 
U kan er bijvoorbeeld de oudste bewaarde stoomlocomo-
tief in België zien, de “Land van Waas”. Of de gestroom-
lijnde “type 12” stoomlocomotief, goed voor het wereld-
snelheidsrecord van 1939. U kan er de grandeur bewon-
deren van authentieke koninklijke rijtuigen of binnenwan-
delen in een inox TEE-rijtuig. Zin om zelf een trein te be-
sturen? Oefen alvast eens op één van de treinsimulato-
ren. Of bestudeer de spoorlijnen van vroeger en nu vanuit 

een stuurpost. Er zijn ook honderden voorwerpen uit de 
spoorwereld, zoals uniformen, schilderijen of maquettes 
van treinen en stations, naast een overvloed aan foto’s en 
filmbeelden. Opmerkelijk is de aanwezigheid van een echt 
‘wachtershuisje’, dat daar voordien al stond en mee is 
opgenomen in het nieuwe gebouw. Het is ingericht met 
een decor uit de jaren 1950. Op de zolder komt een land-
schap met miniatuurtreinen. 

Deelname: € 18,00 • leden € 16,00 
Inbegrepen: gids, toegang museum, eigen draadloos 
audiofoonsysteem 
Samenkomst bezoek 10 uur: 
Station Kortenberg (trein 09.28 uur) 09.15 uur 
of station Schaarbeek 09.45 uur 
Samenkomst bezoek 14 uur: 
Station Kortenberg (trein 13.28 uur) 13.15 uur 
of station Schaarbeek 13.45 uur 
Vooraf inschrijven. 

Trainworld Schaarbeek (extra bezoeken om 14.00 uur!) 

 Santiago de Compostella 

Getuigenissen van pelgrims 
Rik Nys, Erps-Kwerps 
Robert Timmermans, Grimbergen 
ondersteund door foto’s op groot scherm 
 

Vrijdag 15 april • OC Berkenhof 
 
De pelgrimsroute naar Santiago de Compostella  is 
de pelgrimsroute naar het graf van de apostel Jako-
bus in Santiago de Compostella in Spanje.  
 
Robert Timmermans: 
Na een loopbaan in leidinggevende functies in de indus-
trie en in het bankwezen had ik, bij mijn oppensioenstel-
ling, nood aan rust, inkeer en bezinning en voelde ik mij 
aangetrokken door de uitdaging die een eenzame tocht 
naar Santiago de Compostela betekent.  
Een tocht van meerdere weken, enkel omgeven door een 
weidse en ongekende natuur, alleen met mezelf en mijn 
innerlijke ik, overgeleverd aan de grillen van het weer, 
met de rugzak trekkend van de ene slaapplaats naar de 
andere en van het ene godvergeten dorpje naar het ande-
re, bracht mij eensklaps van de harde, geïnformatiseerde, 
materialistische wereld, terug naar de essentie, de kern 
en het wezen zelf van mijn bestaan.   
Ik deed de pelgrimage driemaal. Steeds werd ik hard en 
onverbiddelijk met mezelf geconfronteerd.  Gelouterd 
kwam ik telkens terug als een ander mens, een nieuw 

mens, zachter en be-
gripvoller en met maar 
één wens: de tocht 
nogmaals te mogen 
overdoen.   
 
Rik Nys 
Begin jaren ‘80 ging ik 
naar een lezing van 
Karel Huybrechts. Hij 
vertelde over zijn tocht 
van Heverlee naar Santiago de Compostella. 
Zijn verhaal was zo boeiend. De vlam was overgeslagen. 
Dit doe ik ooit! 
Jaren gingen voorbij. Elk jaar trok ik met de tent door de 
Alpen of deed ik toppen. Maar het bleef ‘ooit ga ik!’  
 
In 2005 was het zover! Vanuit Kortenberg wandelde ik 
mijn Weg, mijn Camino naar Santiago. 
Daarna was het verlangen om nog een keer te gaan 
steeds aanwezig. Afgelopen zomer vertrok ik op 17 au-
gustus aan de  Frans–Spaanse grens in Irun. Na een pel-
grimstocht met onverwachte wendingen stond ik een klei-
ne maand later in Santiago. 
 
De opbrengst van deze avond gaat naar Het Vlaams 
Genootschap van Santiago de Compostella. 
 
Deelname: € 6,00 ● leden vtbKultuur € 5,00 
OC Berkenhof, Beekstraat 25, Kortenberg, 20 uur  
De deuren gaan open vanaf 19.30 uur. 
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Een nieuwe kijk op  
leven, kunst en technologie 
Paleis voor Schone Kunsten Brussel 
Gids: Machteld De Schrijver 
 

Zondag 1 mei • station Kortenberg 
 
Reis met kunstenaar Theo van Doesburg naar het begin 
van de twintigste eeuw en snuif de revolutionaire sfeer op 
van de avant-garde in deze tentoonstelling Theo van 
Doesburg. Een nieuwe kijk op leven, kunst en technolo-
gie. In 1917 richtte hij samen met Piet Mondriaan de 
kunststroming De Stijl op in Nederland. Om hun abstracte 
beeldtaal internationaal te promoten trok van Doesburg 
door Europa. In Parijs kwam hij in aanraking met de kunst 
van de dadaïsten en begon zelf dadaïstische poëzie te 
schrijven. In Weimar stelde hij zijn nieuwe schoonheids-
bewustzijn voor aan de architecten van het Bauhaus. Hij 
reisde Europa rond en zorgde ervoor dat zijn vooruitstre-
vende beeldtaal niet alleen opdook in schilderijen, maar 
ook in gebouwen, meubels en interieurs. 
 
Deelname: € 23,00 • leden € 21,00 
Inbegrepen: toegang tentoonstelling, gids  
Samenkomst: 
Station Kortenberg: (trein 09.28 uur) 09.15 uur  
Paleis voor Schone Kunsten:  10.15 uur  
Rondleiding om 10.30 uur. Vooraf inschrijven. 

 Zinfandel (USA) versus Primitivo (Puglia) 

Wijn(proef)avond 
door Michele Vermeulen 
 

Vrijdag 22 april ● OC Berkenhof 
 
Lange tijd werd in Californië gedacht dat zinfandel een 
eigen, inheems druivenras was. In Europa zelf was geen 
druivenras bekend met deze naam. Amerika was al altijd 
wat jaloers op Europa met hun hoeveelheid authentieke 
druiven. Zij hadden nu ook een druivenras met een eigen 
smaak en een geheel eigen structuur. Maar na langdurig 
onderzoek en ampylografisch speurwerk werd duidelijk 
dat de zinfandel tot de familie vitis vinifera behoorde, dus 
Europees was want buiten Europa vinden wij geen origi-
nele vitis vinifera. Maar vanwaar dan de oorsprong van 
zinfandel? 
 
Het is in 1967 dat dr. Austin Goheen van de Davis Univer-
sity een symposium bijwoonde in Italië, in Puglia. Na af-
loop werd er een plaatselijke wijn van de primitivodruif 
gedronken die Goheen sterk deed denken aan de Califor-
nische zinfandel. De gelijkenis met zinfandel intrigeerde 
Goheen en hij vermoedde een zekere verwantschap met 
beide druivenrassen. Goheen besloot tot een uitvoerig 
onderzoek en nam plantmateriaal mee naar Amerika. Zijn 
bevindingen gaven aan dat zinfandel inderdaad zeer 
nauw verwant is met primitivo, misschien wel dezelfde 
druif is! Komt de zinfandel dus uit het zuiden van Italië? 
Die redenering bleek wat voorbarig. 

Italiaanse onderzoekers ontdekten dat de primitivo in 
Puglia hooguit sinds 150 tot 200 jaar aangeplant was, dus 
ingevoerd en niet authentiek.  
 
Deelname: € 32,00 • leden vtbKultuur € 29,00 
Inbegrepen: analytisch proeven van 8 goede wijnen 
waarvan een paar uitzonderlijke wijnen 
OC Berkenhof, Beekstraat 25, Kortenberg, 20 uur  
 
Gelieve 6 wijnproefglazen in tulpvorm mee te brengen. 
Vooraf inschrijven. 

 Theo van Doesburg (tentoonstelling) 
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Pjotr Tsjaikovski 
avant-première 
Landcommanderij Alden-Biesen 
 

Woensdag 18 mei • busvervoer 
 
Twee zussen, twee vrienden, een noodlottige afloop… 
Het verhaal van Eugen Onegin speelt zich af begin 19e 
eeuw in een aristocratisch milieu in Rusland. 
Olga en Tatjana wonen bij hun moeder Larina en nanny 
Filipjewna op het platteland. Olga is verloofd met de dich-
ter Lensky, die op een mooie dag in augustus zijn vriend 
Onegin aan hen voorstelt. 
De naïeve Tatjana ziet in hem de prins van haar dromen, 
de belichaming van haar romantische ideeën en schrijft 
hem een brief waarin ze bekent dat ze hem bemint. One-
gin wijst haar koel af. 
Op het feest voor Tatjanas naamdag ontstaat een ruzie 
tussen de twee vrienden omdat Onegin openlijk met Olga 
flirt. De ruzie loopt uit de hand, beroert alle genodigden 
die met verstomming zijn geslagen wanneer Lensky One-
gin uitdaagt voor een duel. Bij dageraad staan de twee 
vrienden als vijanden tegenover elkaar. Zij beseffen de 
onzin van de situatie maar hun trots staat in de weg om af 
te zien van het duel, waarbij Lensky, vóór de ogen van 
Olga, het leven laat. Onegin vlucht. 
Jaren later … Onegin is uitgenodigd op een exclusief 
feest in het prachtige paleis van prins Gremin. Tot zijn 

grote verbazing stelt hij vast dat Tatjana ondertussen ge-
huwd is met de prins en een oogverblindende vrouw van 
de wereld is geworden. Op zijn beurt wordt hij verliefd op 
haar. Tatjana beseft dat ze hem nooit is vergeten maar 
wijst hem op haar beurt af. Onegin blijft verslagen en 
wanhopig achter. 
 
Lyrische opera in 3 aktes naar de roman van Alexander 
Poesjkin, in het Russisch, boventiteling in het Nederlands 

Deelname: € 33,00 • leden € 30,00 
Inbegrepen: busvervoer, fooi chauffeur, bijwonen 
opera (beste plaatsen) 
Opstap: 
Zaventem, Kerkplein 18.00 uur 
Kortenberg, OC Berkenhof, Beekstraat 25 18.15 uur 
Erps-Kwerps, halte ‘Schoonaarde’ 18.25 uur 
Veltem-Beisem, halte ‘steenweg’ 18.30 uur 
Leuven, Autostad, Brusselsesteenweg 3 18.35 uur 
Vooraf inschrijven. 

‘Eugen Onegin’, zomeropera 

Culinaire wijnavond 
Begeleid door Chris De Baets 
Traiteur: Kokoen, Perk 
 

Vrijdag 20 mei • OC Berkenhof 
 
Bag-in-box (of wijn uit een vatje) is al lang geen eenvoudi-
ge of wereldse slobberwijn meer. Sinds enkele jaren bot-
telen ook steeds meer gereputeerde merken en wijnhui-
zen uit belangrijke Europese landen hun wijn in bag-in-
box. Het succes in ons land neemt toe: in 2014 was 29% 
van alle verkochte wijnen gebotteld in bib! 
 
Wij kozen uit een assortiment Franse en Italiaanse kwali-
teitswijnen die op het domein of kasteel door een uniek 
afvulsysteem worden afgevuld. 
 
Een van de wijnen van Château Bag-in-Box, Le Bordeaux 
selon Château Puylazat, viel dit jaar in de prijzen op het 
eerste "Concours International Wine in Box" in Toulouse. 
 
Wij proeven 5 BBQ-hapjes begeleid door 6 verschil-
lende bag-in-box wijnen. 
 
Deelname: € 63,00 • leden € 57,00 
Inbegrepen: 5-gangen BBQ hapjes (volledige maaltijd) 
begeleid met 6 goede wijnen bib 
OC Berkenhof, Beekstraat 25, Kortenberg, 20 uur stipt  
Onthaal vanaf 19.30 uur. Vooraf inschrijven. 

 BBQ-hapjes met de betere bag-in-box wijnen 
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De stad onder de stad 
Gids: Jos Vanderstappen 
 

Donderdag 2 juni • station Kortenberg 
Zaterdag 4 juni • station Kortenberg 

Brussel heeft een uitzonderlijk museum, er bestaan 
slechts enkele riolenmusea in heel de wereld. De Romei-
nen vonden de riolen zo belangrijk dat ze zelfs een eigen 
beschermgodin kregen: Cloacina. Tot de industriële revo-
lutieperiode waren we vergeten dat riolen bestonden. 
Vanaf dan bouwden we in Brussel aan een rioolnet van 
bijna 400km. 
 
Het water dat u thuis gebruikt in de keuken, badkamer of 
toilet wordt afgevoerd naar een riool. Naast deze watercy-
clus leert u in dit museum hoe riolen worden aangelegd. 
U leert het werk van de mensen in deze ondergrondse 
wereld echt appreciëren.  
 
En ..nog nooit de Zenne gezien ? Wel dat gaat nu veran-
deren. En naast de ondergrondse Zenne wandelen we in 
de hoofdriool van de Bergensesteenweg, als het weer het 
toelaat ! 
 
Let wel!  
Bij zware regenval behoudt het personeel van het Muse-
um zich het recht voor om uit veiligheidsoverwegingen 
geen toegang te verlenen tot de kolk en de hoofdleiding.  
 
Deelname: € 18,00 • leden € 16,00 
Inbegrepen: gids, toegang museum, eigen draadloos 
audiofoonsysteem 
Samenkomst: 
Station Kortenberg (trein 09.28 uur) 09.15 uur 
of station Brussel-Zuid (infopunt perron 17-18) 10.00 uur 
Vooraf inschrijven. 

 Riolenmuseum Brussel 

Watermaal-Bosvoorde 
Gids: Jos Vanderstappen 
 

Vrijdag 1 juli • eigen wagen 
Zondag 3 juli • eigen wagen 
 
De twee stadswijken van Watermaal-Bosvoorde zijn 
waarschijnlijk de bekendste en belangrijkste door hun op-
pervlakte en levenskwaliteit. Ze bevinden zich naast el-
kaar. Twee architecten waren betrokken bij het ontwerp 

ervan: Louis Van Der Swaelmen stond in voor de schik-
king van de wijken en van de huizen en plantsoenen en 
Jean Eggericx, de hoofdarchitect, voor het ontwerp van 
de huizen. Ze lieten zich daarbij inspireren door Engelse 
tuinwijken in cottagestijl en door Nederlandse sociale 
woonwijken. Le Logis onderscheidt zich door zijn groen 
geschilderde houtwerk en straten met dierennamen, ter-
wijl Floréal gekenmerkt wordt door geel geschilderd hout-
werk en straten met bloemennamen. 
 
Beplanting speelt een belangrijke rol in de tuinwijken en 
het is vooral daardoor dat ze worden opgefleurd. Een 
doolhof van wandelwegen loopt tussen de tuinen en leidt 
naar het hart van kleine eilandjes die bestaan uit speel-
weiden, ver weg van het verkeer en beplant met fruitbo-
men. De paadjes zijn omgeven door grasperken, hagen 
en Japanse kerselaars. De voorkeur ging uit naar gezins-
woningen, maar er zijn ook enkele interessante apparte-
mentsgebouwen zoals de ‘Fer à cheval’ van Floréal. Te-
genwoordig zijn de twee stadstuinen erkend als monu-
ment. Ze zijn al dikwijls als decor te zien geweest op het 
witte doek. 
 
Deelname: € 9,00 • leden € 8,00 
Inbegrepen: gids, eigen audiofoonsysteem  
Samenkomst: 
OC Berkenhof, Beekstraat 25, Kortenberg 09.30 uur 
of aan metrostation Hermann-Debroux 10.00 uur 
Kostendelend meerijden kan voor € 2,00. 
Vooraf inschrijven. 

 Tuinwijken Floréal en Le Logis 
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1976 Ruisbroek onder water 
Aspergetuin Hof Van Coolhem 
Aspergekwekerij  
 

Zondag 12 juni • busuitstap 
 
Bescherming tegen overstroming 
Overstromingen in het Scheldebekken zijn zo oud als de 
rivier zelf. We weten bijvoorbeeld dat volledige dorpen in 
de middeleeuwen voorgoed verzwolgen werden door 
stormvloeden – water opgestuwd vanuit de zee. Maar ook 
de afvoer van grote hoeveelheden regenwater uit het bin-
nenland kan voor veiligheidsproblemen zorgen. Daar 
komt nog bij dat de klimaatverandering de zeespiegel zal 
doen stijgen. 
 
Op 3 januari 1976 veroorzaakte een overstroming in het 
Scheldegebied enorme materiële schade en veel mense-
lijk leed. De Belgische overheid besloot maatregelen te 
nemen om zulke rampen voortaan te voorkomen. In na-
volging van het Nederlandse Deltaplan ontwikkelde ze het 
Sigmaplan.  

Asperge de Calfort 
De bakermat van de asperge ligt tussen de Eufraat en de 
Tigris. Via Egypte, Griekenland en Italië kwam ze in onze 
streken aan. 
In de oudheid stond de asperge vooral bekend als een 
geneeskrachtig kruid, de toevoeging “officinalis” in de La-
tijnse naam duidt hierop. 
 
De plant diende als geneesmiddel tegen heel wat kwalen 
en ziekten, van bijensteken tot hartklachten en van water-
zucht tot kiespijn. In de piramide van Sakkara (Egypte) 
zijn afbeeldingen gevonden van asperges als offergaven, 
vermoedelijk van 3000 jaar vóór Christus. 
 
De Grieken gebruikten al asperges als groenten. De Ro-
meinen brachten de asperges al veel eerder in cultuur. Uit 
de tweede eeuw vóór Christus zijn teeltnotities van Cato 
bekend, die sterk overeenkomen met de huidige. In plaats 
van te steken, trok men de asperges uit de grond. 
 
De Franse koningen en verschillende hofhoudingen wa-
ren verzot op deze delicatesse. Ze lieten moestuinen en 
groentekassen aanleggen voor deze groente. Men sprak 
dan al van asperges blanches. Het was feitelijk een groe-
ne aspergesoort met een wit onderstuk. 
 

Het witte goud ontstond uiteindelijk in 1885 in Kalfort, in 
Hof van Coolhem. Het was Henri Meersman (bijgenaamd 
“de Kap”), een vrachtvervoerder, die op het einde van de 
19de eeuw de eerste asperges plantte op het Hof Van 
Coolhem op vraag van de toenmalige eigenaars van het 
domein, de Mechelse familie Van de Wiele. 
 
Vooral madame Van de Wiele, die de plaatselijke bevol-
king liet werken op haar velden, was hiermee de grote 
bezielster van de aspergekweek in de streek. Henri 
Meersman bezorgde de landbouwers in Kalfort asperge-
zaad van Argenteuil (een oud Frans handelsras) dat hij 
kocht in Parijs. De boeren waren hier erg gelukkig mee, 
want tegen het einde van de 19de eeuw was de vlasteelt 
uitgestorven en de bevolking in de streek kende armoede. 
Andere gewassen waren moeilijk te telen door de zanderi-
ge bodem. 
 
Hof van Coolhem in Puurs (Kalfort) 
De aspergetuin van het Hof van Coolhem geeft de ge-
schiedenis van de aspergeteelt weer en op de demonstra-
tiebermen ziet u hoe de teelt stapsgewijze verloopt. We 
kennen de groene en witte soorten alsook de paarse. Ze 
staan op een ‘vaste bed’ en hebben een korte productie-
periode. Dit wil zeggen dat er vanaf eind april t.e.m. juni 
asperges gestoken kunnen worden voor consumptie. Zo-
als de meeste andere groenten bevatten asperges weinig 
calorieën en zijn ze een goede bron van vitaminen, mine-
ralen en voedingsvezels. Ter plaatse verneemt u alles 
over het steken, wassen en snijden, aansluitend maken 
we een prachtige rondrit doorheen 
Klein-Brabant met een geleid be-
zoek aan een aspergekwekerij 
waar u ziet hoe de asperges wor-
den klaargemaakt voor de consu-
ment. U kan er trouwens dagverse 
asperges kopen. 
 
PROGRAMMA 
Voormiddag 
Onthaal met koffie/thee met ontbijtkoek 
Gegidste wandeling met thema ‘Herdenking 40 jaar over-
stroming 1976 • Ruisbroek onder water’ 
Middag 
Aspergemenu (factultatief): 
Aspergesoep, asperges op Vlaamse wijze of asperge met 
gerookte zalm (vooraf mee te delen), duo van de chef 
Namiddag 
Gegidst bezoek aan het Hof Van Coolhem en aan een 
aspergekwekerij (mogelijkheid om dagverse asperges 
aan te kopen) 
 
PRAKTISCH 
Deelname: € 42,00 • leden € 38,00 
Inbegrepen: busvervoer, kosten en fooi chauffeur, 
onthaal met koffie/thee met ontbijtkoek, gidsen Ruisbroek, 
gids en toegang Hof Van Coolhem, bezoek aspergekwe-
kerij 
Middag: (facultatief) aspergemenu voor € 20,00 
Opstap: 
Leuven, Hubo, Brusselsesteenweg 6 08.10 uur 
Veltem-Beisem, halte ‘steenweg’ 08.15 uur 
Erps-Kwerps, halte ‘Schoonaarde’ 08.20 uur 
Kortenberg, OC Berkenhof, Beekstraat 25 08.30 uur 
Zaventem, Kerkplein  08.45 uur 
Vooraf inschrijven. 
 

Aspergestreek 

Suske en Wiske lusten asperges. 
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Entre-deux-Monts, Westouter 
Vidaigneberg, Westouter 
Driesse, Vlierzele 
o.l.v. Mark Vekemans 
 

Zaterdag 2 juli • busuitstap 
 
Entre-deux-Monts, Westouter 
Het Belgische wijndomein "Entre-Deux-Monts", in Heuvel-
land, is een van de meest noordelijk gelegen wijndomei-
nen van Europa. Gelegen in het uiterste zuiden van West-
Vlaanderen, flirtend met de Noord-Franse grens, vindt dit 
dertien hectaren grote domein beschutting tussen Rode-
berg en Zwarteberg – entre deux monts. Heuvelland is 
met haar natuurreservaten, beboste hellingen, weidse 
landbouwgronden en unieke vergezichten ongetwijfeld 
een van de meest bekoorlijke streken van Vlaams- en 
Frans-Vlaanderen. 
 
Het voor de wijnbouw eerder atypische klimaat in Heuvel-
land wordt hier als een uitdaging beschouwd en al het 
mogelijke wordt gedaan om van het eindproduct een kwa-
litatieve, karaktervolle wijn te maken. Veel aandacht werd 
geschonken aan het uitkiezen van de juiste druivenras-
sen. De keuze viel uiteindelijk op Chardonnay, Pinot Gris, 
Pinot Noir, Kerner, Auxerrois en Siegerrebe. Op het ter-
rein, dat naar het zuiden helt, wordt gezorgd voor een 
goede expositie van de planten. 

 
Domein Vidaigne, Westouter. 
Een bezoek aan het domein Vidaigne is veel meer dan 
een rondleiding in een wijngaard. Herman leidt u graag 
langs de composthoop, toont u de aspergebedden, vertelt 
u over de appel-, peren- en pruimenbomen. Hij weidt uit 
over de afwatering langs de helling van de Vidaigneberg 
en legt uit hoe hij zijn druivenstokken biodynamisch op-
voedt. En welke, eerder ongewone, producten hij daar-
voor gebruikt. Na de wijngaard krijgt u een uitgebreide 
rondleiding door de verschillende delen van de tuin, met 
ruim zestig bloemen en planten waarvan er hem slechts 
één naam niet meteen te binnen schiet. De natuurlijke 
rijkdom van Heuvelland wordt op Vidaigne tentoonge-
spreid. 
110 meter boven de zeespiegel geniet Domein Vidaigne 
van een uitzonderlijk terroir en dankzij het vakmanschap 
van Herman en Wivina wordt er kwalitatief hoogstaande 
wijn gemaakt die ook in de betere restaurants naar waar-
de wordt geschat.  

Driesse, Vlierzele 
Het wijndomein Driesse van Marc Van den Driessche is 
gelegen te Sint-Lievens-Esse aan de voet van de Vlaam-
se Ardennen. De wijngaard is met 5000 stokken bijna an-
derhalve hectare groot. De wijnbouwer kiest resoluut voor 
de klassieke Champagnedruiven. In de wijngaard staan 
Chardonnay, Pinot Meunier en Pinot Noir. 
Van den Driessche werd in 2006 geïnspireerd door een 
importeur van Zuid-Afrikaanse wijnen om op zijn lapje 
grond in de Vlaamse Ardennen 3800 wijnstokken aan te 
planten. Op het eerste zicht leek het een gek idee, maar 
uiteindelijk heeft hij doorgezet en in de jaren nadien nog 
wat uitgebreid. Met alle succes trouwens. De eerste 
schuimwijn werd gelanceerd net voor de feestdagen in 
2010 en was een schot in de roos. 
 
De zandleembodem waarop de stokken staan aangeplant 
leent zich ideaal voor het verbouwen van druiven. De eer-
ste 90 cm is een zanderige grond en daaronder zit een 
stevige leemfractie die voor een unieke mineraliteit zorgt 
in de wijn. Er is niet echt een constante maar Marc streeft 
ernaar om de wijnen minstens 18 maanden sur lattes te 
laten liggen, in werkelijkheid rijpen de meeste flessen 24 
maanden.  

PROGRAMMA 
Voormiddag 
• Rondleiding en degustatie ‘Entre-deux-Monts’ 
Middag 
• BBQ met zicht op de wijngaard (7 soorten vlees, 6 
soorten groenten, pasta, krieltjes), aperitief en water 
inbegrepen 
Namiddag 
• Rondleiding en degustatie ‘Vidaigneberg’ 
• Rondleiding en degustatie ‘Driesse’ 
 
PRAKTISCH 
Deelnameprijs: € 61,00 • leden € 55,00 
Inbegrepen: busvervoer, fooi en kosten chauffeur, 
bezoek drie wijndomeinen met degustatie, professionele 
begeleiding, eigen audiofoonsysteem 
Middag: (facultatief) BBQ voor € 35,00 
Opstap: 
Leuven, Hubo, Brusselsesteenweg 6 07.40 uur 
Veltem-Beisem, halte ‘steenweg’  07.45 uur 
Erps-Kwerps, halte Schoonaarde 07.50 uur 
Kortenberg, OC Berkenhof, Beekstraat 25 08.00 uur 
Zaventem, Kerkplein 08.15 uur 
Terug in Kortenberg rond 20.00 uur 
In samenwerking met vtbKultuur Grimbergen 
Vooraf inschrijven. 

Wijndomeinen Heuvelland en Vlaamse Ardennen 

Wijn Entre-deux-Monts 

Wijn Driesse 
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Zomerontmoetingsmoment 
Gezellige BBQ met traiteur Kokoen 
Optreden ‘Nogal Neig’ 
Vlaanderen Feest! 
 

Zondag 10 juli • OC Berkenhof 
 
Op vrijdag 18 juni 1971 brachten Liza en Marcel De 
Smedt hun diareportage ‘Dwars door Afrika’ in Korten-
berg. Meteen de start van een spiksplinternieuwe afdeling 
van VTB-VAB (zoals onze vereniging toen heette), 45 jaar 
geleden. Dat vieren we! 
Deze datum valt samen met de periode van onze Vlaam-
se Feestdag, zo maken we er een Vlaams volksfeest van! 
 
Deelname: € 39,00 • leden € 35,00 
Inbegrepen: aperitief (aangeboden door vtbKultuur 
Kortenberg), fijne BBQ met vis en vlees, dessert en koffie, 
optreden Nogal Neig met eigentijdse folk. 
(vegetarische BBQ is mogelijk = vooraf aan te vragen) 
Samenkomst: 
OC Berkenhof, Beekstraat 25, Kortenberg 12.00 uur 
Uitsluitend met vooraf inschrijven. 

‘Nogal Neig’, eigentijdse folk 
 
Nogal Neig is een Vlaams-Brabantse folkgroep die dank-
zij hoofdzakelijk eigen nummers, een ietwat aparte 
‘sound' ontwikkeld heeft.  
De groep bouwde een reputatie op als ambiance-maker 
tussen de tafeltjes en dichtbij de mensen, maar verzorgt 
ook meer ernstige feestelijkheden.  
Mede dankzij het uitgebreid repertoire (folk, kleinkunst, 
meezingers, liekes uit de 'oude doos', dialect, Iers, voor 
elk wat wils...) passen zij zich aan elke gelegenheid en 
publiek aan.  

45 jaar vtbKultuur Kortenberg 

AnthurMiddendorp  
Veltem-Beisem 
Gegidst bezoek door Raf Schepers 
 

Zaterdag 16 juli • eigen wagen (volzet) 
Zaterdag 20 augustus • eigen wagen 
Zaterdag 10 september • eigen wagen 
 
Een uniek bedrijf in België en Europa. 
De anthuriumkwekerij werd opgericht in 1978 te Veltem-
Beisem nabij Leuven.   Sedert 2007 is het een landbouw-
vennootschap.  Ronny Middendorp en zijn echtgenote 
Rosette Kerremans leiden het bedrijf.   
 
Het bedrijf is gespecialiseerd in Anthurium Andreanum -
snijbloemcultuur. De kwekerij bestaat uit 60.000 m² ver-
warmd glas, 3.000 m² bedrijfsgebouwen en heeft 25 vaste 
werknemers in dienst.  
Het is een ultramodern bedrijf, volledig geautomatiseerd 
en geacclimatiseerd. Toch gebeurt er nog zeer veel ma-
nueel werk, omdat de anthuriumbloem ondanks haar uit-
zonderlijke lange houdbaarheid een zeer kwetsbare 
bloem is die met de grootste omzichtigheid dient behan-
deld te worden. 
 
Door de vele jaren ervaring kweken zij kwaliteitsproducten 
en hebben zij een prachtig assortiment snij-Anthuriums, 

bestaande uit 16 variëteiten.  
Hun specialiteit is de mengdoos. Deze verpakking bevat 
een kleuren- en soortenvariatie van al hun verschillende 
soorten anthuriums.  Natuurlijk leveren zij ook op kleur of 
soort. Hun grootste betrachting is een hoogstaand kwali-
tatief eindproduct af te leveren aan de consument waarop 
zij trots kunnen zijn en waarover de eindverbruiker meer 
dan tevreden is.  
 
Ze doen dan ook hun uiter-
ste best om alle vernieuwin-
gen inzake cultuur en uitrus-
ting in deze sector op te vol-
gen zodat het bedrijf opti-
maal kan  blijven functione-
ren. Tevens zijn zij aange-
sloten bij het MPS (Milieu 
Project Sierteelt). Het MPS 
stelt zeer hoge normen in 
haar milieubeleid en leert kwekers milieubewust te telen. 
Ze hopen daardoor nog vele jaren aan de top te staan in 
de Belgische Anthuriumteelt. 
 
Deelname: € 5,00 • leden € 4,00 
Inbegrepen: gegidst bezoek 
Samenkomst: 
OC Berkenhof, Beekstraat 25, Kortenberg 09.30 uur 
of AnthurMiddendorp 10.00 uur 
(Molenweg 11, 3020 Veltem-Beisem), kostendelend  
meerijden kan voor € 2,00. Vooraf inschrijven. 

 Anthuriumkwekerij 
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Stad Trier 
Nero-tentoonstellingen 
Burg Eltz... 
3-daagse vtbKultuur-trip 
Gids: dr. Jan Vaes 
 

Zaterdag 13 tot maandag 15 augustus 
 
Het Rheinisches Landesmuseum, het Stadtmuseum 
Simeonstift en het Museum am Dom in Trier stellen 
van mei tot oktober 2016 hun expositieproject “Nero - kei-
zer, kunstenaar en tiran” voor. 
De laatste jaren van zijn heerschappij markeren in het 
bijzonder het “modern” beeld van Nero als tiran, antichrist, 
brandstichter en ook als Romeinse keizer wiens groot-
heidswaanzin en wreedheid geen grenzen kenden. Dit 
imago werd vooral opgehangen door antieke schrijvers 
zoals Tacitus, Suetonius en Dion Cassius, leden van een 
senatoriale aristocratie die Nero niet van nabij kenden. Dit 
perspectief is bijgevolg zeer eenzijdig en clichématig zo-
als meer diepgaand onderzoek aantoont. In het onder-
zoeksdomein heeft men de laatste jaren verschillende 
nieuwe en verrassende ontdekkingen gedaan, die een 
nieuw licht werpen op de keizer. Het objectief van de ten-
toonstelling is de persoonlijkheid van Nero opnieuw te 
onderzoeken in het licht van nieuwe verworvenheden in 
de wetenschap en met behulp van bronnen uit de archeo-
logie, de epigrafie, de numismatiek en de antieke litera-
tuur. 
 
In het Rheinisches Landesmuseum zullen meer dan 400 
tentoonstellingsstukken aan het publiek worden voorge-
steld, die ter beschikking werden gesteld uit 16 landen en 
door meer dan 80 musea en instituties. Op basis van re-
cente onderzoeksresultaten (uitgevoerd door archeologie 
en klassieke studiën) kwam deze tentoonstelling over Ne-
ro als keizer, kunstenaar en tiran tot stand die tot op he-
den uniek is in Duitsland. Onder de titel “zinnelijkheid en 
misdaad - de mythe van Nero” zal het Stadtmuseum Si-
meonstift van Trier de boeiende geschiedenis vertellen 
van de receptie rond het personage van Nero vanaf de 
middeleeuwen tot vandaag de dag. 
In 17 v.C. heeft keizer Augustus Augusta Treverorum ge-
sticht. Daardoor is Trier de oudste stad van Duitsland en 
had als keizerlijke verblijfplaats een enorm aanzien tot in 
de late antieke periode. Verschillende antieke overblijfse-
len zijn hiervan een stille getuige. 
 
PROGRAMMA 
 
Zaterdag 13 augustus 
Vertrek met de bus om 07.00 uur op de parking van het 
OC Berkenhof te Kortenberg.  
Na een stop onderweg komen wij tegen de middag toe in 
Trier. Na wat vrije tijd voor de middaglunch bezoeken wij 
de Dom en de Basilica van Constantijn. 
Daarna brengen wij een gegidst bezoek aan de eerste 
tentoonstelling: ‘Nero en de Christenen’ in het Museum 
am Dom. 
Vooraleer wij inchecken in het hotel brengen we een be-
zoek aan het Amfitheater. 
Na het avondmaal in het hotel houdt dr. Jan Vaes een 
lezing over Nero en de Romeinen. 
 

Zondag 14 augustus 
Na het ontbijt bezoeken wij het Landesmuseum met na-
dien een gegidst bezoek aan de tentoonstelling ‘Nero – 
keizer, kunstenaar en tiran’. 
Na de vrije lunch rijden we naar een van de mooiste kas-
telen van Duitsland: ‘Burg Eltz’ waar wij verwacht worden 
voor een gegidst bezoek. Onderweg en ter plaatse zorgt 
dr. Jan Vaes voor achtergrondinformatie. 
In de late namiddag stoppen wij bij een toonaangevend 
wijngoed voor een bezoek en degustatie van hun prachti-
ge wijnen. Avondmaal op het wijnbedrijf of in het hotel. 
 
Maandag 15 augustus 
Wij beginnen onze laatste dag met een bezoek aan de 
Keizersthermen en de Porta Nigra. 
Voor de middag bezoeken wij de derde tentoonstelling in 
het Stadtmuseum ‘Wellust en misdaad. De mythe Nero’. 
Na het vrij middagmaal gidst dr. Jan Vaes ons door de 
stad Trier en krijgen we nog een verrassingsbezoek. We 
nemen nog even tijd voor een koffie of andere drank en 
vangen de terugreis naar Kortenberg aan. De aankomst is 
voorzien tussen 21.30 uur en 22.00 uur. 

Kostprijs: 
• € 385,00 per persoon in een 2-persoonskamer  
 bij inschrijving van minimum 25 deelnemers 
• toeslag 1-persoonskamer: € 55,00 
 
Inbegrepen: 
• busvervoer, fooi en kosten chauffeur 
• overnachting in Hotel Vienna House Easy Trier (4*) op 
 basis van halfpension 
• toegangen en gidsen op alle locaties 
• eigen draadloos audiofoonsysteem 
• begeleiding en gidsing door dr. Jan Vaes 
 
Niet inbegrepen: 
• lunch, dranken, persoonlijke uitgaven 
• annulerings- en reisbijstandsverzekering 
 (kan via vtbKultuur Kortenberg) 
• indien geen lid: toeslag van € 10,00 (per gezin)  
 voor de vtbKultuur-pas 
 
Een goed idee van vtbKultuur Kortenberg, praktisch uitge-
werkt door Jetair Premium Center Tienen, verg. A5124 
 
Programma-aanpassingen blijven mogelijk 
Folder 10/01/2016 • © vtbKultuur Kortenberg 

Nero, keizer, kunstenaar en tiran 

Porta Nigra 
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Culturele schatkist van Duitsland 
8-daagse vtbKultuur-trip (bus) 
 

Zaterdag 17 tot zaterdag 24 september 
 
De Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt ligt centraal in 
Duitsland en behoorde tot 1990 tot de voormalige 
DDR. 
Geliefd voor het aantrekkelijke landschap van de oos-
telijke Harz, het noordelijkste middelgebergte van 
Duitsland, biedt het Bundesland daarnaast een schat 
aan romaanse bouwkunst en een snoer van histori-
sche stadjes, die verbonden worden door de toeristi-
sche Straβe der Romantik. 
Vele burchten en kerken behoren tot het Unesco-
werelderfgoed. 
We nodigen u uit op een reis terug in de middeleeu-
wen. 

Om onze vakantiestemming niet te laten bederven we-
gens de behoorlijk grote afstand (ruim 600 km), voeren 
we de heen- en terugreis rustig uit in twee etappes. 
 
Zaterdag 17 september 
We vertrekken vanaf het OC Berkenhof, Beekstraat 25 in 
Kortenberg om 7.30 uur en stoppen voor het eerst in het 
Nederlandse Sevenum voor het ontbijt. 
Onze eerste bestemming in Duitsland wordt het pittoreske 
stadje Detmold, te midden van de mooie bossen van het 
Teutoburger Wald, waar we een stadswandeling maken. 
Hier zijn we nog in de deelstaat Rheinland-Westfalen, 
meer bepaald in de gevarieerde toeristische regio van het 
Lipper Land. In Bielefeld zoeken we het B&B hotel op en 
dineren in een nabij gelegen restaurant. 

Zondag 18 september 
Na het ontbijt zetten we koers naar Lemgo, ooit een 
schatrijk Hanzestadje, dat die rijkdom tentoonspreidt in 
het prachtige Rathaus en talrijke opmerkelijke vakwerk-
huizen. 
In de namiddag bezoeken we Goslar, nog een Hanzestad 
en de plaats waar de eerste Duitse koning Hendrik de 
Vogelaar zijn paleis bouwde.  
Na de stadswandeling rijden we eindelijk Sachsen-Anhalt 
binnen en zoeken in Quedlinburg het viersterrenhotel 
Schlossmühle op, dat voor enkele nachten onze verblijf-
plaats zal zijn. 

Maandag 19 september 
Een van de spectaculairste landschappen van de Harz is 
het dal van de rivier Bode. Met de kabelbaan stijgen we 
tussen de vrijwel loodrechte rotswanden naar de Hexen-
tanzplatz, een fraai uitzichtpunt, waar we even verpozen. 
Dan gaat het verder met de bus naar Wernigerode, ‘die 
Bunte Stadt am Harz’, waar we een wandeling maken en 
het barokslot bezoeken. 
Op de terugweg houden we halt in Blankenburg en be-
zichtigen er de weelderige baroktuin. 
 
Dinsdag 20 september 
Vandaag maken we nader kennis met Quedlinburg, dat 
als stad uitgeroepen is tot Unesco-werelderfgoed.  Onze 
gids leidt ons door de Altstadt en we bestijgen de 
Schloβberg.  Als voormalige watermolen van het slot ligt 
ons hotel aan de voet ervan. Op de top bezoeken we de 
Sint-Servatiuskerk, waar het graf zich bevindt van Hendrik 

 Sachsen-Anhalt 

Rathaus Lemgo 

Stiftskerk, slot en oude binnenstad 
Quedlinburg 

Wernigerode 
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de Vogelaar en zijn gemalin Mathilde.  
Na de lunch staat de meer dan 1000 jaar oude kerk  
Sankt-Cyriakus in Gernrode op het programma, een van 
de hoogtepunten van de Ottoonse architectuur. We keren 
terug naar Quedlinburg met de stoomtrein. 

Woensdag 21 september 
Honderd kilometer in zuidoostelijke richting ligt Halle an 
der Saale, waar in 1685 de beroemde barokcomponist 
Georg Friedrich Händel werd geboren. We bezoeken er 
zijn geboorte- en woonhuis. 
In de namiddag laten we ons overrompelen door de mid-
deleeuwse grandeur van de Dom Sankt Peter und Paul in 
Naumburg, een van de belangrijkste Europese kerken. 
Wereldberoemd zijn de twaalf levensgrote beelden, die 
het unieke vakmanschap van de 13de-eeuwse anonieme 
kunstenaars uit Naumburg op een weergaloze manier 
tonen. 

 
Donderdag 22 september 
Niet ver van Quedlinburg ligt Halberstadt, dat we in een 
klein halfuurtje bereiken.  
De stad is welbekend voor de Dom Sankt Stefanus en zijn 
kerkschat. 
Als laatste bestemming in Sachsen-Anhalt kiezen we voor 
Magdeburg, de hoofdstad van deze deelstaat. 
Na de lunch verkennen we de stad en reserveren we nog 
wat vrije tijd. 
Die avond logeren we in Motel One, pal in het centrum 
van de hoofdstad. 

Vrijdag 23 september 
We spreiden de terugreis in twee etappes en pikken on-
derweg nog een bezoek aan de mooie stad Osnabrück 
mee. 
We overnachten in het gezellige Romantik-hotel Walhal-
la****. 
 
Zaterdag 24 september 
Om de laatste dag van onze trip rustig en boeiend te laten 
verlopen, brengen we een bezoek aan de Rijnlandse stad 
Düsseldorf. 
 
Kostprijs: 
• € 1245,00 per persoon in een 2-persoonskamer 
 bij inschrijving van minimum 25 personen 
• toeslag 1-persoonskamer: € 135,00 
 
Inbegrepen: 
• busvervoer vanuit Kortenberg en kosten chauffeur 
• verblijf ****hotels op basis van kamer met ontbijt 
 1 nacht: B&B Hotel in Bielefeld 
 4 nachten: Schlossmühle in Quedlinburg 
 1 nacht: Motel One in Magdeburg 
 1 nacht: Romantik Hotel Walhalla in Osnabrück 
• alle middagmalen, behalve de eerste dag 
• alle avondmalen 
• alle vermelde bezoeken volgens programma, toegangs-
 gelden, een stoomtreintrip, gidsen, rondleidingen 
• eigen draadloos audiofoonsysteem 
• fooien 
 
Niet inbegrepen: 
• dranken en persoonlijke uitgaven 
• indien geen lid: toeslag van € 10,00 voor de vtbKultuur-
 pas (gezinslidmaatschap) 
• annulerings– en/of reisbijstandsverzekering 
 (kan via vtbKultuur Kortenberg) 
 
Informatie en inschrijvingen: 
• vtbKultuur Kortenberg 
 
Een goed idee van vtbKultuur Kortenberg, 
praktisch uitgewerkt door 
Jetair Premium Center, Perfect Travel Tienen, A5124 
 
Programma en begeleiding: Geert Van Cleemput 
 
Programma-aanpassingen blijven mogelijk 
© vtbKultuur Kortenberg.      

 Sachsen-Anhalt 

Magdeburg 

Hundertwasserhaus, Magdeburg 
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De afloop van de laatste kruisvaart van Napoleon was 
een roemloos spektakel. In wanorde stroomden de Fran-
sen in de richting van Charleroi. Ondertussen joeg Wel-
lington zijn soldaten voort met "Up guards! Macke rea-
dy...!". Zijn galop te paard ging vergezeld met een "hoera" 
van triomf dat als een golf door de hele frontlinie liep. 
 
De Engelsen zetten hun opmars door onder leiding van 
de generaals Adam en du Plat, de Nederlandse brigade 
van Detmers en bataljons Duitse soldaten. Op het slag-
veld bleven geïsoleerde groepen Fransen vechten. Toen 
de Engelsen chargeerden, liet de Franse infanterie zich 
op de grond vallen. Maar ook ruiters sprongen van hun 
paarden, knielden en riepen allemaal "pardon", waarna ze 
krijgsgevangen werden gemaakt. 
 
Er gebeurden ook ongelukken. Generaal Durutte van de 
Franse infanterie was gevlucht uit La Papelotte, maar hij 
werd ingehaald door de lichte cavalerie van Vandeleur. 
Zijn rechterhand werd verbrijzeld door een sabelslag en 
zijn aangezicht door een andere slag stukgeslagen. Dat 
maakte hem misvormd en blind uit een oog. Hij ontsnapte 
uit gevangenschap en kwam levend in Parijs aan, nadat 
onderweg zijn verbrijzelde hand werd geamputeerd. Hij 
overleefde de veldslag nog twaalf jaar. 
 
Larrey, hoofdchirurg van de Keizerlijke Garde en uitvinder 
van de ambulance, was gewond door twee sabelhouwen. 
Hij werd gevangengenomen door een ulaan die hem bloe-
dend naar zijn generaal leidde.  Deze gaf bevel om Larrey 
te fusilleren. Hij stond al voor het executiepeleton toen 
een Pruisische chirurg, die met hem in Berlijn had samen-
gewerkt, hem herkende en erin slaagde zijn leven te red-
den. 
 
Generaal Cambronne was ongetwijfeld de befaamdste 
krijgsgevangene. Cambronne was de commandant van 
het legertje waarmee Napoleon, drie maanden vroeger, te 
Antibes aan land was gegaan. Sindsdien had Cambronne 
de keizer overal gevolgd. Hij werd door de Engelse kolo-
nel Hew Halkett gevangengenomen. Toen hij gevangen-
genomen werd veegde hij het bloed van zijn mond met de 
rug van zijn hand en zei: "Je suis le général Cambronne". 
 
Generaal Cambronne was de man waarover een Parijse 
krant een paar dagen later schreef dat hij van geen wijken 
wilde weten. Volgens de Franse analen riep hij: “La Garde 
meurt mais ne se rend pas". In onze taal "De Garde sterft 
maar geeft zich niet over". Daarbij vochten de Garde en 
Cambronne tot de laatste man, volgens dit verzinsel. 
 
Dat fabeltje wordt nu nog altijd opgehaald alhoewel van 
dit verhaal niets waar is. Het fabeltje werd later door Vic-
tor Hugo in zijn boek Les Misérables overgenomen en tot 
een heldenstuk bewerkt. 
 
Een andere leugen is het fabeltje van "La Garde recule" 
dat iemand riep toen het Franse leger zich terugtrok. Het 
was onmogelijk dat iemand op het slagveld te midden van 
kanongebulder en knallende geweren zoiets kon ver-
staan. 
 
Napoleon zelf kwam in een benarde situatie terecht. Hij 
werd van alle kanten belaagd. Hij trok terug naar La Belle 
Alliance, waar hij werd opgewacht door het laatste reser-
veonderdeel van zijn Keizerlijke Garde. Deze soldaten 
beschermden hun keizer zo dat zij zichzelf liever lieten 

doodschieten dan dat er een haar van Napoleon zou ge-
krenkt worden. Hun overste was generaal Petit en kapi-
tein Loubers het hoofd van Napoleons lijfwacht. Loubers 
zette 640 grenadiers in een carré en Napoleon werd tus-
sen de soldaten opgenomen. Op bevel van Napoleon zelf 
bliezen de trompetters de melodie "La Grenadière", hun 
lijflied. In de carré zaten ook generaals en stafofficieren 
die Napoleon waren gevolgd. 
 
Van alle kanten werden ze aangevallen. De grenadiers 
schoten op alles wat niet in hun carré thuishoorde, zelfs 
als het Fransen waren. Dit werd later onomwonden toege-
geven door generaal Petit, bevelhebber van het Eerste 
regiment grenadiers van de Keizerlijke Garde. Dit gebeur-
de uit vrees overrompeld te worden. Verbeten vechtend 
ging men alzo zeshonderd meter zuidwaarts naar de hoe-
ve Le Caillou. Hier nam Napoleon afscheid van zijn gids 
op het slagveld De Coster met de woorden: "Mon ami, 
c'est fini". Vervolgens stapte Napoleon in zijn koets en 
beval door te rijden naar Frankrijk. 
 
Enkele minuten later bereikten de Pruisen de hoeve Le 
Caillou. Ze waren niet vergeten dat de Fransen in Plan-
cenoit de krijgsgevangen Pruisen vermoord hadden door 
ze de keel over te snijden. Generaal Pelet, hun comman-
dant, kon toen met grote moeite het leven van enkele ge-
vangenen redden. Nu kregen de Fransen loon naar wer-
ken. De Pruisen staken Le Caillou in brand. De boerderij 
en de aangrenzende gebouwen gingen in vlammen op. 
Alle gewonde Fransen die er in opgenomen waren wer-
den levend verbrand. 
 
De Pruisen begonnen de verslagen Fransen te achtervol-
gen op heel woeste wijze. Door doelmatige achtervolging 
nam de omvang van de oorlogsbuit enorm toe. Op beslis-
sende wijze werd het moreel van Napoleons leger ge-
kraakt. 
 
Generaal Gneisenau ging zelf aan het hoofd van de Prui-
sen achter de Fransen aan die nacht, alhoewel zijn solda-
ten niet minder vermoeid waren dan de Engelsen. Hij liet 
de trommels onophoudelijk roffelen om de vijand angst 
aan te jagen en op de vlucht te drijven. Tijdens deze ach-
tervolging verloor Napoleons leger bijna al zijn kanonnen 
en legerwagens, waardoor de nederlaag in een catastrofe 
veranderde. 
 
In Genappe, waar de weg met een enkele brug de  Dijle 
overstak, maakten de artilleristen hun paarden los. Ze 
gingen er vandoor en lieten hun kanonnen en wagens 
achter. Hierdoor kon Napoleon met zijn koets niet verder 
rijden en moest te paard naar Quatre-Bras en Charleroi. 
 
De Pruisische majoor Von Keiler maakte zich meester 
van Napoleons achtergelaten koets. Hij vond er de degen 
van de keizer, een stel revolvers, een groene fluwelen 
steek, een stalen veldbed met matrassen van merino-
schapenwol, een diamanten tiara, de keizersmantel, ver-
scheidene kistjes diamanten en een grote zilveren klok.  
 
De koets werd op donderdag 22 juni 1815 door de Prui-
sen in triomf naar Leuven gebracht. Aan het huis De Pi-
oen op de Tiensestraat werd ze te kijk gesteld. Duizenden 
mensen gingen dit wonder bezichtigen. Kort daarop werd 
de schitterende blauw met goud afgezette wagen, met 
vermiljoenrode wielen en kogelvrije ramen aangekocht 
door een Engelsman, samen met een groot deel van de 

Waterloo (slot) 
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vondsten en hij is heden nog te bezichtigen in het Lon-
dense Piccadilly. 
 
In Genappe vonden de ulanen de laatste wagens van de 
keizerlijke stoet. Daar waren ze door Marchand, de huis-
knecht van Napoleon, achtergelaten. Ze stonden in het 
midden van de weg met zes tot acht paarden ingespan-
nen. Behalve de dieren was er geen levende ziel te be-
kennen. 
 
Ook in deze rijtuigen waren er beurzen met edelstenen 
verborgen. Napoleon had altijd een reserve van kostbaar-
heden voor noodgevallen bij zich. De ulanen kregen van 
hun officieren niet veel tijd om de rijtuigen te onder-
zoeken. Ze vulden haastig hun zakken met wat ze vonden 
en reden daarna verder. 
 
De fuseliers, infanteristen dus, die na de ulanen kwamen, 
maakten zich meester van het overgrote deel van de buit. 
Het gerucht over de schatten in Napoleons rijtuigen ver-
spreidde zich bliksemsnel. De volgende ochtend zag een 
Britse officier die er langs kwam verscheidene Pruisische 
soldaten bezig met het ziften van aarde, in de hoop dat er 
diamanten op de grond waren gevallen. 
 
Te Genappe veranderde de aftocht van Napoleons leger 
in een regelrechte vlucht. De vluchtelingen waren zo tal-
rijk en zo wanhopig dat het niet snel genoeg kon gaan. Er 
werd heen en weer geduwd in de menigte om toch over 
de brug te geraken. 
 
Bij de vluchtelingen bevond zich ook generaal Etienne 
Radet, hoofd van de militaire politie. Radet, een Frans-
man, was een gevreesde en gehate persoon. Op 5 juli 
1809 trok Radet naar het Vaticaan en nam paus Pius VII 
gevangen. Op bevel van Napoleon zelf werd de paus 
overgebracht naar Fontainebleau. 
 
Tijdens de veldslag te Waterloo zorgden zijn gendarmen 
ervoor dat vluchtende soldaten opgepakt en terug naar de 
vuurlijn gestuurd werden, zodat ze, zoals andere solda-
ten, er de dood vonden. 
 
Te Genappe werd de generaal herkend. De woede van 
de vluchtende soldaten keerde zich tegen het hoofd van 
de piottenpakkers. Radet werd van zijn paard geschoten, 
daarna met geweerkolven geslagen en voor dood achter-
gelaten. Ze namen het niet dat Radet zelf op de vlucht 
sloeg. De man die zoveel soldaten de dood had inge-
jaagd, was tenslotte een lafaard in hun ogen! 
 
Buiten Genappe verzamelde generaal Gneisenau zijn 
fuseliers. Hij gaf toen opdracht tot het zingen van: "Herr 
Gott, Dich loben wir". Het was een traditie bij de Duitsers 
om God te danken als ze de veldslag overleefd hadden. 
Dit gezongen dankgebed had een nefaste invloed op de 
Fransen en joeg hen nog meer angst aan. 
 
De soldaten van Frederik de Grote, koning van Pruisen, 
zongen in de nacht na de Slag bij Leuthen in 1757 het 
oude lutherse kerkgezang: "Dankt, dankt nu allen God". 
Ditzelfde gezang weerklonk in Sedan in 1870 nadat de 
Duitsers Napoleon III tot overgave hadden gedwongen. 
 
Dichter bij ons is er de overgave van Frankrijk in 1940. In 
de nacht van 25 juni weerklonk overal aan het front kla-
roengeschal. Daarmee was de strijd afgelopen, overal 

zwegen de wapens. Daarna volgde op de Duitse radio 
een oorlogshymne om God te danken. 
 
Na het zingen van het dankgebed gaf generaal Gnei-
senau het bevel de achtervolging voort te zetten. Mar-
chand, de lakei van Napoleon, was met een kleine voor-
sprong aangekomen te Quatre-Bras met de rest van de 
koetsen. Toen bemerkte hij dat er een kanon midden op 
de weg was blijven steken en het onmogelijk was verder 
te vluchten. 
 
Op dat ogenblik bereikten Pruisische lichte cavaleristen 
de laatste rijtuigen en begonnen die te plunderen. Mar-
chand opende een necessaire, stak de bankbiljetten in 
zijn zakken en ging ervan door met achterlating van al de 
rest. 
 
Alle rijtuigen vielen in handen van de Pruisen. Duizenden 
goudstukken verdwenen in de zakken van de soldaten. 
Ook de rijtuigen en persoonlijke koetsen van de Franse 
maarschalken werden in beslag genomen. Maar Gnei-
senau bleef het restant van zijn soldaten voortjagen, al-
hoewel doodop van vermoeidheid waren ze beladen met 
goud. 
 
In de laatste uren van de nacht bereikten de vluchtende 
Franse soldaten Charleroi, waar er slechts één brug intact 
was om de Samber over te steken en alzo naar Frankrijk 
te vluchten. In de nauwe steegjes, die op de brug uitga-
ven, lieten ze de weinige wagens van het leger in de 
steek. 
 
Peyrusse, betaalmeester van het Noorderleger, kwam 
daar bij de brug met een door zes paarden getrokken wa-
gen aan. De wagen bevatte de persoonlijke schat van de 
keizer, onder andere voor een miljoen frank in goud. Deze 
handelswijze van Napoleon paste meer bij een avonturier 
dan bij een keizer. 
 
Peyrusse merkte op dat geen enkel voertuig over de brug 
kon. Toen verdeelde Peyrusse de zakjes goud onder de 
mannen van zijn gevolg, noteerde hun namen en liet hun 
zweren dat ze aan de overkant van de rivier zouden sa-
menkomen. 
 
Op dat ogenblik hoorde hij van dichtbij schoten en iemand 
riep: "De Pruisen! Redde wie zich redden kan!". In de al-
gemene paniek verspreidden de mannen van Peyrusse 
zich en werd het goud geplunderd. De volgende dag vond 
de betaalmeester zelfs geen frank terug. Opgeruimd staat 
netjes, was hier de boodschap! 
 
Te Charleroi droeg Napoleon het bevel over het leger 
over aan zijn broer Jérôme, waarna hij afzakte naar Phi-
lippeville. Toen gaf Napoleon aan zijn minister Maret de 
opdracht alle officiële documenten te laten verdwijnen. 
 
Van dit laatste kwam er niet veel in huis. Feit is dat een 
stafofficier van Wellington een boekje schreef in 1816. 
Daarin beschreef de officier onder andere alle papieren 
en documenten van Napoleon die werden buitgemaakt. 
Hierbij bevond zich een "dagorder" van Napoleon aan zijn 
soldaten waarin ook te lezen stond dat bij een overwin-
ning van de Fransen zijn soldaten vijf dagen hun goesting 
mochten doen in Brussel (dat wil zeggen ook plunderen 
en verkrachten zoals dat bij de Fransen in zwang was). 
 

Waterloo (slot) 
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Wat echter zeer merkwaardig was dat er namen en 
adressen werden vernoemd van een groot aantal Brusse-
laars, wier huizen gespaard moesten blijven. Die heren 
zouden beschermd worden omdat het "collaborateurs" 
van de Fransen waren! 
 
Maandag 19 juni 1815 zou ook het begin worden van een 
memorabele dag te Londen in verband met de Slag van 
Waterloo. Nathan Rotschild was een uit Duitsland afkom-
stig bankier. Hij steunde Engeland tegen Napoleon door 
transacties in Engelse staatsfondsen. 
 
Op die maandag liep het gerucht in Londen dat de gealli-
eerden de Slag van Waterloo verloren hadden. Daardoor 
kelderden de Engelse staatspapieren op de beurs in Lon-
den. Dankzij een uitmuntende snel functionerende parti-
culiere berichtendienst was Nathan Rotschild als eerste 
op de hoogte van de gunstige afloop van de Slag van Wa-
terloo. Rotschild kocht de staatspapieren op tegen de 
zeer lage beursprijs. Toen enkele dagen later de volle 
waarheid te Londen bekend geraakte steeg de beurs-
waarde van de staatspapieren aanzienlijk. Het gevolg 
hiervan is dat de Rotschilds nog altijd als zeer rijke men-
sen bekend zijn. 
 
Op zondag 18 juni had men te Parijs honderd-en-een ka-
nonschoten afgevuurd om de overwinning van Ligny 
dd.16 juni op de Pruisen te vieren. Op woensdag 21 juni 
kwam Napoleon zelf te Parijs toe en gaf zijn visie op de 
Slag van Waterloo. 

 
Hierbij verklaarde Napoleon dat hij de Slag van Waterloo 
op een haar na bijna gewonnen had. Op het laatst waren 
boosaardige volksmenners opeens beginnen te roe-
pen:"Sauve qui peut". Het leger geraakte in verwarring en 
het werd de Fransen fataal. Zo verloren ze deze veldslag. 
 
Deze versie van de veldtocht overtuigde niemand. Men 
wist wel dat Napoleon de slag verloren had. Franse parle-
mentairen riepen maarschalk Ney op en ondervroegen 
hem. Ney getuigde dat niemand had geroepen en dat het 
leger voor de overmacht bezweken was. Er was helemaal 
niet geroepen! Al die beruchte slagzinnen die we nu ken-
nen zijn dus verzinsels. Franse schrijvers hebben die 
slagzinnen uit hun duim gezogen en in theaterstukken 
verwerkt. Voor hen is het zo dat de veldslag niet door Na-
poleon maar wel door zijn generaals verloren werd. De 
waarheid is echter heel anders: Napoleon heeft wel dege-
lijk de Slag van Waterloo verloren. 
 
In 2015, tweehonderd jaar na het treffen te Waterloo, wou 
de Belgische regering een geldstuk van twee euro uitge-
ven om dit feit te gedenken. De Fransen hielden dit op 
Europees vlak tegen. Na twee eeuwen hebben ze het 
verlies nog altijd niet kunnen verkroppen. 
 
 
Evarist Maes 
vtbKultuur Kortenberg. 

Waterloo (slot) 

Vlaamse Feestdag 
 
Vlag van Vlaanderen 
De vlag van Vlaanderen, meestal de Vlaamse Leeuw of 
de leeuwenvlag genoemd, is de vlag van de Vlaamse Ge-
meenschap en het Vlaams Gewest. Deze vlag werd offici-
eel aangenomen als vlag van de Raad voor de Neder-
landse Cultuurgemeenschap in 1973 en later, in 1985, als 
vlag van de Vlaamse Gemeenschap. De vlag werd geba-
seerd op het oude wapen van het graafschap Vlaanderen. 
Voorts gebruikt de Vlaamse Overheid een gestileerde 
versie van de vlag als logo.  
 
Vlaamse leeuwenvlag 
Deze is gebaseerd op het symbool van Filips van de El-
zas, een graaf van het historisch Graafschap Vlaanderen. 
Dit zou rond 1162 zijn geweest. Er bestaat een Vlaamse 
Leeuw met rode klauwen en tong, maar er bestaat ook 
een Vlaamse Leeuw waar hij helemaal zwart is. De offici-
ële vlag is die mét rode klauwen en tong. 
 
Deze twee versies zijn ontstaan omdat er onenigheid is of 
het zegel van graaf Filips nu oorspronkelijk met of zonder 
rood was. In sommige oude bronnen vinden we ze zonder 
rood terug, in andere met. Het kan ook zijn dat die oude 
bronnen onnauwkeurig waren en dat het echte zegel wel 
met rode klauwen en tong werd afgebeeld. Vlaamse be-
wegingen gebruiken liever de zwart-gele versie. Zij willen 
niet dat de Belgische kleuren (zwart-geel-rood) op 'hun' 
vlag staat. 

 
Stevig afgewerkte vlag in weerbestendig polyester 
 
Nu te verkrijgen bij vtbKultuur Kortenberg! 
 
Guldendellestraat 80, 3070 Kortenberg 
Huistelefoon: 02 759 84 66 • zaktelefoon 0475 31 57 29 
 
kortenberg@vtbkultuur.be 
www.vtbkultuur.be/kortenberg 
 

 Vlag mee op 11 juli! 

Leeuwenvlag  
‘Vlaamse Beweging’ 
 
Mast– of raamvlag 
B 1,50 m x H 1,15 m 
 
Kostprijs: € 10,00 

Leeuwenvlag 
‘Officieel’ 
 
Mast– of raamvlag 
B 1,50 m x H 1,15 m 
 
Kostprijs: € 10,00 
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Deze sponsors steunen ons, steunen wij hen? 

 

VINOTHECA 

Specialist in Spaanse, Portugese &  

Italiaanse wijnen 

Porto, Sherry, Rum & Single Malt Whisky 

 

Onze webwinkel: www.VINOTHECA.be 

 

Onze kelder is elke 2de en 4de zaterdag 

open tussen 13.00 en 18.00 uur  

en op afspraak: 

 

Tervuursesteenweg 192, Everberg  

02 306 62 63 – 0478 98 36 56 

 

http://www.VINOTHECA.be
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Naam: 

Adres: 

Postnr + gemeente: 

Telefoon: 

E-adres: 

Lidnummer: 

Opstap: 

wenst deel te nemen aan volgende activiteiten: 

 
O Zondag 3 april: Trainworld 
 Aantal deelnemers 10.00 uur: 
 Aantal deelnemers 14.00 uur: 
 
O Dinsdag 12 april: wijnavond Nieuw-Zeeland 
 Aantal deelnemers:  
 
O Vrijdag 22 april: wijnavond Zinfandel/Primitivo 
 Aantal deelnemers: 
 
O Zondag 24 april: NOB+dag Cultuur met smaak 
 Aantal deelnemers: 
 
O Zondag 1 mei: Theo van Doesburg, tentoonstelling 
 Aantal deelnemers: 
 
O Woensdag 18 mei: zomeropera ‘Eugen Onegin’ 
 Aantal deelnemers: 
 
O Vrijdag 20 mei: culinaire wijnavond BBQ-hapjes 
 Aantal deelnemers: 
 
O Donderdag 2 juni: riolenmuseum 
 Aantal deelnemers: 

 
 
 
 
O Zaterdag 4 juni: riolenmuseum 
 Aantal deelnemers: 
 
O Zondag 12 juni: aspergestreek 
 Aantal deelnemers: 
 Aantal middagmaal ‘Vlaamse wijze’: 
 Aantal middagmaal met gerookte zalm: 
 
O Vrijdag 1 juli: tuinwijken Floréal en Le Logis 
 Aantal deelnemers:  
 
O Zaterdag 2 juli: wijndomeinen Heuvelland/Vl. Ard. 
 Aantal deelnemers: 
 Aantal BBQ: 
 
O Zondag 3 juli: tuinwijken Floréal en Le Logis 
 Aantal deelnemers: 
 
O Zondag 10 juli: BBQ ’45 jaar’ 
 Aantal deelnemers: 
 
O Zaterdag 13 augustus: 3-daagse Trier 
 Aantal deelnemers: 
 
O Zaterdag 20 augustus: anthuriumkwekerij 
 Aantal deelnemers: 
 
O Zaterdag 10 september: anthuriumkwekerij 
 Aantal deelnemers: 
 
O Zaterdag 17 september: 8-daagse Sachsen-Anhalt 
 Aantal deelnemers: 
 

Deelnemingsformulier 

 Programma 2016 

 
• Vrijdag 19 augustus  
 Daguitstap ‘150 jaar vaart’ (bus) 
 
• Vrijdag 9 september & zondag 11 september 
 Culturele wandeling ‘Rik Wouters, kunstenaar’   
 
• Vrijdag 9 september 
 Danscursus: opendeuravond met dansdemonstraties 
 Kennismakingsles op maandag 12 september 
 
• Dinsdag 13 september 
 Lezing over Rik Wouters door Tamara Ingels 
 
• Vrijdag 30 september 
 Beeldreportage ‘Myanmar’ en ‘Oman’ 
 
• Zaterdag 1 oktober 
 Daguitstap naar Villers-la-Ville  (bus) 
 
• Zondag 9 oktober 
 Bijwonen ‘Reynaert, de musical’ in Sint-Niklaas (bus) 
 
• Zondag 16 oktober 
 Aperitiefconcert ‘En suite’, Oude Abdij Kortenberg 
 
• Vrijdag 21 oktober 
 Beeldreportage ‘Slovenië’ 
 Tevens voorstelling vtbKultuur-trip ‘Slovenië’ 2017 

• Zondag 23 oktober 
 Daguitstap ‘100 jaar Rik Wouters’, Mechelen (bus) 
 
• Dinsdag 25 oktober 
 Wijn(proef)avond ‘Jura’ 
 
• Woensdag 9 november 
 Tentoonstelling ‘Avant-garde’ in PSK Brussel 
 
• Vrijdag 18 november 
 Beeldreportage ‘Zuidwest-Engeland’ 
 
• Zondag 20 november 
 Hotel Solvay, te Brussel, gegidst bezoek 
 
• Donderdag 24 november & zondag 27 november 
 ‘Op zoek naar Utopia’, Leuven M; gegidst bezoek 
 
• Vrijdag 25 november 
 Wijn(proef)avond ‘Kreta & Santorini’ 
 
• Zaterdag 10 december 
 Daguitstap ‘Luik’ (bus) 
 
• Vrijdag 16 december 
 Fijne eindejaarshapjes, culinaire wijnavond 
 
• Zondag 18 december 
 ‘Schubert’, muzikale vertelling door Jos Meersmans 
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Deze sponsors steunen ons, steunen wij hen? 
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Terugblik 

 

 

 

 

 

 

1. Wijn(proef)avond Hongarije 
2.  Volle zaal voor de filmreportage Laos & Cambodja 
 Monumentenuitstap Oostende 
3. Clubhuis van de Wellington Golf 
4. Renbaan en tribune van de Wellington Hipprodroom 
5. Koninklijke Stallingen 
6. Theaterzaal van het C.C. De Grote Post  
7. Verborgen plekjes in het C.C. De Grote Post 
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