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ADMINISTRATIEKOSTEN 
 
Van reeds betaalde deelnames of voorschotten, die kun-
nen terug betaald worden, zal voortaan 10% administra-
tiekosten afgehouden worden. 

Nieuws 

‘Het Toeristje’ • vtbKultuur Kortenberg 
48ste jaar, nr 2 • april, mei, juni 2019 
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: 700 ex. in kleur op papier, 2760 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 
of op www.danskringkortenberg.ne 
  
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 
Korting op alle vtbKultuuractiviteiten? 
Een heel jaar lang… voor maar  € 10,00 
Abonnement op ‘Het Toeristje’ inbegrepen! 
 
• 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  €  123,00 
Als tweede wagen  €  96,00 
 
• VAB-lidmaatschap “vervangwagen” 
Alle voordelen van de Pech Plus formule 
Gratis vervangwagen bij onverwachte immobiliteit 
(tot max. 5 dagen) € 180,00 
Als tweede wagen € 153,00 
 
• VAB-pakketten: 
Reisbijstand vanaf €   88,00 
Annulatieverzekering vanaf € 149,00 
Bijstandspakket  vanaf € 216,00 
Vakantiepakket vanaf € 204,00 
Multipakket vanaf € 332,00 
 
Alle informatie bij vtbKultuur Kortenberg 

 Het Toeristje 
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DE VERBORGEN BRUEGEL 
 
‘De verborgen Bruegel’ is een 8 blad-
zijden tellend stripverhaal over 
Bruegel van de hand van Castor 
(Chris Vandendriessche) uit Korten-
berg. 
Dit onuitgegeven werk wordt voorge-
steld tijdens de lezing over Bruegel   
op donderdag 4 april.  
Wie vooraf inschrijft voor deze lezing (dit kan nog tot en 
met 2 april) ontvangt dit stripverhaal gratis (1 per persoon 
of per koppel) de avond zelf. 
Anderen kunnen het stripverhaal bestellen voor € 5,00  
(of € 7,00 verzending inbegrepen). 
Dit stripverhaal zal ook in Het Toeristje verschijnen, ver-
spreid over 4 nummers. 

Jaarthema 2019: smaak! 
Proeven van cultuur. 
 
Zo veel mogelijk mensen samen van cultuur laten ge-
nieten, daar gaan we voor! 
 
Dit jaar is ‘Smaak!’ de rode draad in het aanbod van 
vtbKultuur. 
 
Proef van cultuur en laat u verrassen! 
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Activiteitenkalender  

Donderdag 

4 april 

Bruegel, 450 jaar geleden overleden 

Lezing door Machteld De Schrijver 

GC Colomba 

Kortenberg 
20.00 uur 

Zondag 

14 april 

Tea with Mendelssohn & Coffee with Schumann 

Concert Sint-Martinus Everberg 

Sint-

Martinuskerk 

Everberg 

15.00 uur 

Dinsdag 

16 april 

Slowakije 

Wijnavond door Patrik Van Den Bossche 

GC Colomba 

Kortenberg 
20.00 uur 

Donderdag 

18 april 

Bier en chocolade 

Lezing met degustatie door Werner Callebaut 

GC Colomba 

Kortenberg 
20.00 uur 

Vrijdag 

19 april 

Sicilië, de Italiaanse schatkamer 

Filmreportage door Edgard Jespers 

Residentie 

Hertog Jan 
20.00 uur 

Donderdag 

25 april 

Koninklijke serres van Laken (eigen vervoer) 

Gegidst bezoek o.l.v. Jos Vanderstappen 

OC Berkenhof 

Kortenberg 
08.00 uur 

Donderdag 

25 april 

HistarUZ + cvo-vti-opleiding restaurant (eigen vervoer) 

Gegidst bezoek + (facultatief) etentje cvo-opleiding 

Kapucijnenvoer 

Leuven 
15.00 uur 

Donderdag 

25 april 

Koksopleiding cvo-vti Leuven 

Gegidst bezoek en menu ‘Straffe Streek’ 

Vti 

Leuven 
18.30 uur 

Vrijdag 

26 april 

Koninklijke serres van Laken (eigen vervoer) 

Gegidst bezoek o.l.v. Jos Vanderstappen 

OC Berkenhof 

Kortenberg 
08.00 uur 

Vrijdag  

26 april 

Koninklijke serres van Laken (eigen vervoer) 

Gegidst bezoek o.l.v. Jos Vanderstappen 

OC Berkenhof 

Kortenberg 
12.30 uur 

Zondag 

28 april 

Collectie van de Ommegang, Brussel (Erfgoeddag) 

Exclusief gegidst bezoek 

Station 

Kortenberg 
12.15 uur 

Donderdag 

2 mei 

Kreta & Santorini, mythe en werkelijkheid 

13-daagse vtbKultuur-trip 

OC Berkenhof 

Kortenberg 
12.00 uur 

Zondag 

5 mei 

KnipoogDag Oudenaarde (autocar) 

Ename, Oudenaarde 

OC Berkenhof 

Kortenberg 
08.05 uur 

Vrijdag 

17 mei 

Weg van Vis in Aquitaine 

Culinaire wijnavond o.l.v. Wilfried Moeyaert 

GC Colomba 

Kortenberg 
20.00 uur 

Zaterdag 

18 mei 

Apulië & Basilicata, het mysterieuze zuiden van Italië 

8-daagse vtbKultuur-trip 

Luchthaven 

Zaventem 
11.30 uur 
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Activiteitenkalender  

Zaterdag 

15 juni 

Champagnestreek (autocar) 

2-daagse vtbKultuur-trip 

OC Berkenhof 

Kortenberg 
06.00 uur 

Donderdag 

20 juni 

Noord-Noorwegen 

12-daagse vtbKultuur-trip 

Luchthaven 

Zaventem 
08.55 uur 

Donderdag 

4 juli 

Naar de paardenkoers, langs de bronnen van de Woluwe 

Culturele Brusselwandeling o.l.v. Jos Vanderstappen 

Station 

Kortenberg 
08.55 uur 

Vrijdag  

5 juli 

AnthurMiddendorp, Veltem-Beisem (eigen vervoer) 

Gegidst bezoek anthuriumkwekerij in werking 

OC Berkenhof 

Kortenberg 
09.30 uur 

Zondag 

7 juli 

Zomerontmoeting met BBQ - Vlaanderen Feest 

met optreden volksmuziek 

GC Colomba 

Kortenberg 
12.00 uur 

Vrijdag 

12 juli 

Naar de paardenkoers, langs de bronnen van de Woluwe 

Culturele Brusselwandeling o.l.v. Jos Vanderstappen 

Station 

Kortenberg 
08.55 uur 

Zaterdag 

13 juli 

Bruegel en het Pajottenland (autocar) 

Feast of Fools. Bruegel herontdekt en museumtuin te Gaasbeek 

Rozentuin kasteel Coloma te Sint-Pieters-Leeuw 

OC Berkenhof 

Kortenberg 
08.20 uur 

Zondag 

14 juli 

Naar de paardenkoers, langs de bronnen van de Woluwe 

Culturele Brusselwandeling o.l.v. Jos Vanderstappen 

Station 

Kortenberg 
08.55 uur 

Woensdag 

7 augustus 

Warschau, buiten de gebaande paden (deels per fiets) 

5-daagse vtbKultuur-trip 

Luchthaven 

Zaventem 
05.40 uur 

Zaterdag 

7 september 

Titanic, de musical (autocar) 

Vlassenbroek, brouwerij Dilewyns, musical op het Donkmeer 

OC Berkenhof 

Kortenberg 
13.00 uur 

Zaterdag 

14 september 

Bulgarije, Europa’s verborgen parel 

8-daagse vtbKultuur-trip 

Luchthaven  

Zaventem 
04.30 uur 

Maandag 

30 september 

Venetië & de Biënnale 

6-daagse vtbKultuur-trip 

Luchthaven 

Zaventem 
08.00 uur 

Woensdag 

23 oktober 

La Rioja (en Santander), wijn/cultuur en architectuur 

5-daagse vtbKultuur-trip 

Luchthaven  

Zaventem 
09.45 uur 

Zaterdag  

30 november 

350 jaar Rembrandt en de Gouden eeuw (autocar) 

2-daagse vtbKultuur-trip 

OC Berkenhof 

Kortenberg 
ntb 



 

 

 

Aanvankelijk beïnvloed door Jeroen Bosch, evolueerde hij 
tot een typische trefzekere stijl en maakte hij composities 
met een beperkt aantal monumentale figuren en een op-
merkelijke ruimtelijkheid. Hierbij stond de harmonie tussen 
de mens en de natuur centraal. Bruegel werd de vader van 
de genreschilderkunst, en zou na zijn dood veel kunste-
naars beïnvloeden.  
 
Machteld De Schrijver is kunsthistorica, stads- en musea-
gidse in Brussel en was samen met haar vader Albrecht 
mede verantwoordelijk voor de uitbouw van het Bruegel-
openluchtmuseum in Dilbeek (in 2004) en het schrijven van 
een begeleidend boekje. 
 
Deelname: € 10,00 • leden: € 9,00 
Voorverkoop ook aan de UiTbalie (Bib Kortenberg) 
Leden genieten een extra korting van € 1.00, 
uitsluitend in voorverkoop bij vtbKultuur Kortenberg 
GC Colomba, Wijngaardstraat 1, Kortenberg 
Deuren: 19.30 uur • aanvang: 20.00 uur 
Liefst vooraf inschrijven. 
 
Op deze lezing wordt een stripverhaal over Bruegel voor-
gesteld (8 bladzijden A4). Dit onuitgegeven werk op luxe-
papier van Castor (Chris Vandendriessche uit Kortenberg) 
is verkrijgbaar tegen € 5,00, uitsluitend bij vtbKultuur Kor-
tenberg (of € 7,00 verzending inbegrepen). 
 
Wie vooraf inschrijft voor deze lezing, krijgt dit origine-
le stripverhaal gratis, beperkt tot 1 per persoon of kop-
pel. 

Pieter Bruegel de Oude 

450 jaar geleden overleden 
Lezing door Machteld De Schrijver 
 

Donderdag 4 april 
 
Zowel de plaats als het tijdstip van Bruegels geboorte 
(tussen 1520 en 1525) en zijn woonadressen zijn nog 
steeds een twistpunt (Son bij Breda, Brogel, Bree, Peer), 
noch het beroep van zijn ouders. Bruegel groeide op in een 
woelige maar interessante tijd: de bloeitijd van het huma-
nisme en de renaissance, met o.a. Michelangelo en Vesali-
us, de ontwikkeling van de wetenschappen, de doorbraak 
van het protestantisme (of de reformatie), de tijd van de 
ontdekkingsreizen en de boekdrukkunst.  
 
Hij werd in 1546 meester in Antwerpen en reisde, zoals dat 
toen ook belangrijk werd geacht, naar Italië, om er de ei-
gentijdse en de antieke kunst te gaan bekijken. Hij ging 
nadien aan de slag, vanaf ca. 1551. Later verhuisde hij, na 
zijn huwelijk in 1563, naar Brussel omwille van meerdere 
redenen.   
 
Tot 1559 signeerde hij zijn werk met 'Brueghel', daarna 
werd de h weggelaten. Hij werd lang de ‘Boerenbruegel’ of 
‘Pier den Drol’ genoemd. Ten onrechte. Hij was ook een 
goed tekenaar, prentenontwerper en schilderde niet alleen 
boerentaferelen, maar ook tal van prachtige landschappen, 
religieuze voorstellingen, hallucinante hellestukken, oor-
logstaferelen en goed gevulde en encyclopedische werken. 
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Hildebrandt Consort  
o.l.v. Wouter De Koninck 
Sint-Martinuskerk, Everberg 
 

Zondag 14 april 
 
De Sint-Martinuskerk in Everberg, met haar prachtige 
akoestiek, herbergt een bijzondere parel: het uiterst char-
mante Adrien Van Bever-orgel uit 1883. 
Gefascineerd door de kleurenrijkdom van dit uiterst verfijnd 
en prachtig romantisch orgel, creëert organist Wouter De-
koninck samen met Hildebrandt Consort, voor deze gele-
genheid omgetoverd tot een romantisch strijkkwintet op 
periode-instrumenten, een spitsvondig 19de-eeuws pro-
gramma speciaal op maat van het orgel en de uitzonderlijk 
mooie akoestiek. 
Mendelssohn, Brahms, Schumann, César Franck, Beetho-
ven… allen ontmoeten ze elkaar in dit programma met hun 
originele composities en de uitdagende transcripties van 
Wouter Dekoninck, gaande van intieme kamermuziek tot 
virtuoze klaviermuziek, met een knipoog naar Engeland, 
België en Frankrijk… van de geurige thee tot straffe kof-
fie! Samen met Wouter Dekoninck en Hildebrandt Consort 
brengen ze voor u hún 19de eeuw én het Van Bever-orgel 
weer tot leven! 
 

Wouter Dekoninck en Hildebrandt Consort concerteren op 
de internationale podia en vertolken met hun programma’s 
en eigen transcripties, gestoeld op de muzikale taal en het 

 Tea with Mendelssohn en Coffee with Schumann 

vakmanschap van de oorspronkelijke componist, een 
hoogst persoonlijk verhaal, dat intussen werd bekroond 
met tal van lovende recensies en een Gouden Label van 
onder andere Klassiek Centraal. 

 

Op het programma: 
• Sonate opus 65 nr. 3 in A - F. Mendelssohn*  
• Sechs Stücke in kanonischer Form opus 56 - R. Schu-
mann*  
• 2 Choralvorspiele uit opus 122 - J. Brahms 
• Prélude, fugue et variation opus 18 - C. Franck 
• Sonate opus 27 in Es - L. van Beethoven*  
• Variations sérieuses - F. Mendelssohn**  
• Andante religioso (opus 65 nr. 6, deel 3) & Kräftig und 
feurig (opus 7 nr 3) - F. Mendelssohn*  
*transcriptie: W. Dekoninck 
**transcriptie: R. Smits 
 

Hildebrandt Consort 
Madoka Nakamaru, viool 
Ortwin Lowyck, viool & altviool 
Karina Staripolsky, altviool 
Bernard Woltèche, cello 
Julie Stalder, contrabas 
Wouter Dekoninck, orgel en artistieke leiding 
 

Deelname: € 20,00 • voorverkoop: € 18,00 
Voorverkoop ook aan de UiTbalie (Bib Kortenberg) 
Sint-Martinuskerk, Annonciadenstraat 1, Everberg 
Deuren: 14.30 uur • aanvang: 15.00 uur 
Organisatie: vtbKultuur Kortenberg i.s.m. Parochieraad 
Everberg. De plaatsen zijn niet genummerd. 



 

 

 

 
Deelname: € 21,00 • leden: € 19,00 
Inbegrepen: analytisch proeven van 6 goede wijnen 
GC Colomba, Wijngaardstraat 1, Kortenberg, 20.00 uur 
Vooraf inschrijven. 
 
Gelieve 6 wijnglazen in tulpvorm mee te brengen. 

Slowakije 

Wijnavond 
o.l.v. Patrik Van den Bossche 
 

Dinsdag 16 april 
 
Al van lang voor onze jaartelling wordt in Slovakije wijn ver-
bouwd. Volgens archeologische vondsten werd er al in de 
7de eeuw voor Christus aan wijnbouw gedaan. Zowel de 
Kelten als de Romeinen produceerden wijn in deze regio. 
De Slovaakse wijngebieden bevinden zich op ongeveer 
dezelfde breedtegraad als de wijngebieden van de Bour-
gogne. 
 
De verschillende wijngebieden zijn : 
• Male Karpaty. De Kleine Karpaten is het oudste en 
meest gereputeerde gebied. De eerste wijngaarden bevin-
den zich in Bratislava zelf en volgen dan de zuidelijke hel-
ling van het berggebied. Dit is ook het wijngebied waar Slo-
vakwines.be zich op focust. 
• Južnoslovenská, letterlijk Zuid-Slovakije. Dit gebied volgt 
de Donau stroomafwaarts. 
• Nitrianska bevindt zich rond de stad Nitra. 
• Stredoslovenská, letterlijk Midden-Slovakije is een rela-
tief jong en klein (2500 hectare) gebied. 
• Východoslovenská of Oost-Slovakije bevindt zich in de 
buurt van de tweede stad van Slovakije, Košice. 
• Tokaj, de Slowaakse zijde weliswaar, is het kleinste wijn-
gebied (907 ha) en mag sinds 2008 officieel het Tokaj/
Tokay/Tokaji label dragen. De onderhandelingen met Hon-
garije over het gebruik van de naam begonnen in…1965. 
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Bier en chocolade 
Lezing en degustatie  
door Werner Callebaut 
 

Donderdag 18 april 
 
Op de kaart staan 4 krakers van bieren die de ultieme prali-
ne proberen te verleiden. Unieke pralines worden telkens 
gekoppeld aan een bijhorend bier. Een clash der titanen 
tussen de bierliefhebber en chocoladefan in mezelf. De ene 
kiest voor vredevolle harmonie tussen praline en bier. De 
andere zoekt de duistere kant van het contrast tussen bier 
en chocolade op. Overwint de harmonie of het contrast ? 
Maar over één ding zijn we het eens : bier en chocolade 
zijn een geslaagd huwelijk. 
 
 
 
 
 
 
 
Deelname: € 24,00 • leden: € 22,00 
Inbegrepen: lezing, proeven van 4 pralines en 4 soorten 
bier 
Deuren: 19.30 uur • aanvang: 20.00 uur 
GC Colomba, Wijngaardstraat 1, Kortenberg 
Vooraf inschrijven. 

 BierOlade 



 

 

 Sicilië 

De Italiaanse schatkamer 
Een fascinerend kruispunt van 
culturen 
Filmreportage door Edgard Jespers 
 

Vrijdag19 april 
 
 
Sicilië, een eiland en een autonome regio van Italië in de 
Middellandse Zee, ligt ten zuidwesten van de regio Cala-
bria, op het Italiaanse vasteland, en ten noordoosten van 
het Noord-Afrikaanse land Tunesië. 
De officiële Italiaanse en Siciliaanse naam is Sicilia. De 
Oud-Griekse naam Trinakria betekent "het eiland met de 
drie punten". Dit is tevens de naam van de vlag. De hoofd-
stad is Palermo. 
 
Sicilië is het grootste eiland in de Middellandse Zee met 
een oppervlakte van 25.700 km². Het is 230 km lang en 
170 km breed. De kustlijn is ongeveer 1000 km. Het hoog-
ste punt van Sicilië is de Etna met 3343 m hoogte. Sicilië 
telt 5 miljoen inwoners. 
 
Deelname: € 7,00 • leden: € 6,00 
WZC Residentie Hertog Jan, Leuvensesteenweg 348, 
Kortenberg 
Deuren: 19.30 uur • aanvang: 20.00 uur. 
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Gegidst bezoek 
o.l.v. Jos Vanderstappen 
 

Donderdag 25 april, 09.00 uur (volzet) 
Vrijdag 26 april, 09.00 uur 
Vrijdag 26 april, 13.30 uur (volzet) 
 
Leopold II liet zeven serres bouwen door architect Balat, in 
samenwerking met zijn leerling Victor Horta. Vandaag zit er 
op hellingen van het paleis een zwembad, een kerk, een 
atelier en het sterfbed van Leopold II verborgen. 
Deze spectaculaire wintertuin uit de voorbije eeuwen, een 
juweeltje van de Art Nouveau en gerekend tot de grootste 
serres ter wereld, is zowel om zijn architecturale kwaliteiten 
als om zijn verbazingwekkende tropische en subtropische 
planten een bezoek meer dan waard. 
 
Deelname: € 12,00 • leden: € 11,00 
Inbegrepen: toegang, gidsbeurt, eigen audiofoonsysteem 
Samenkomst op donderdag 25 april en vrijdag 26 april 
OC Berkenhof, Beekstraat 25 08.00 uur 
of parking Leopold I-memoriaal 09.00 uur 
Samenkomst op vrijdag 26 april 
OC Berkenhof, Beekstraat 25 12.30 uur 
of parking Leopold I-memoriaal 13.30 uur 
Kostendelend meerijden vanuit Kortenberg kan tegen  
€ 3,00 (vooraf melden - afrekenen met de chauffeur) 
Vooraf inschrijven. 

 Koninklijke serres van Laken 



 

 

 HistarUZ  

Historisch archief UZ Leuven 
Gegidst bezoek 
 

Donderdag 25 april 
 
HistarUZ heeft zo'n enorme collectie, dat er heel wat opval-
lende en kostbare stukken te zien zijn. Zo hebben ze de 
verpleegsterkoffer in hun bezit waarmee Koningin Elisabeth 
tijdens de wereldoorlogen dagelijks naar het front ging om 
gewonden te verzorgen. En ook röntgenbuizen die nog 
werden gebruikt tijdens WO I. In de tandartsenpraktijk staat 
een oude boor die nog met de voeten moest worden aan-
gedreven. In de verloskamer bevindt zich een houten bed 
dat vrouwen bij het zien ervan doet beseffen dat ze blij mo-
gen zijn dat ze in deze comfortabele tijd leven. En een apo-
theek uit de 19de eeuw - inclusief bloedzuigers - spreekt al 
helemaal tot de verbeelding.   
 
Deelname: € 9,00 • leden: € 8,00 
Inbegrepen: toegang en gidsen HistarUZ, eigen audio-
foonsysteem 
Facultatief: gegidst bezoek koksopleiding cvo-vti en à la 
carte etentje in cvo-vti-restaurant  
(3-gangenmenu +/- € 40,00 zonder drank) 
Samenkomst: Kapucijnenvoer 35, Leuven, 15.00 uur 
Vooraf inschrijven. 
 
Voor het aansluitend bezoek, met etentje ‘Straffe 
Streek’, aan de koksopleiding in het cvo-vti vindt u alle 
informatie hieronder. 
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Ateliers en keukens 
Gegidst bezoek 
Restaurant ‘Straffe Streek’ 
 

Donderdag 25 april 
 
In dit Centrum voor Volwassenenopleiding kan iedereen 
terecht voor keuken- en zaalopleidingen, gaande van hulp-
kelner tot kok. Men kiest zelf het aantal modules dat men in 
de week wilt volgen. Sommige modules vragen een voor-
opleiding, andere niet. 
 
Als hobbyist kan men ook alle kanten uit. Men kan kiezen 
voor losse modules zoals bijvoorbeeld 'initiatie warme keu-
ken' en achteraf specialiseert men zich in vlees-, vis- of 
streekgerechten. De modules 'chocolade' en 'dessert-
koekjes' zijn een aanrader! 
 
Bier- en wijnliefhebbers vinden hun gading in de modules 
'algemene wijnkennis', 'bierkennis' of 'wereldwijnen'. 
Voor de opleidingen 'bakker' en 'slager/spekslager' werkt 
CVO VTI Leuven samen met VDAB en SYNTRA. 
 
Tijdens dit gegidst bezoek krijgen wij een unieke kans om 
alles te weten te komen over deze volwassenopleiding en 
een kijkje te nemen achter de schermen. Nadien ervaren 
we in het restaurant ‘Straffe Streek’ welke kennis deze 
’leerlingen’ opgedaan hebben. 
 

 Koksopleiding CVO-VTI Leuven 

U kiest vooraf! 
 
Voorgerecht: 
Sint-Jacobsvrucht/butternut/wortel/hazelnoot € 14,00 
of ‘Toast champignon’ (bladerdeeg, bospadden- 
stoelen, beukenzwam, kastanje, porto) € 11,00 
Hoofdgerecht: 
Schelvis/aardpeer/boerenkool/guanciale/ 
pancetta € 20,00 
of eend/schorseneer/witloof/kweepeer/ 
spruiten/tijm € 22,00 
Dessert: 
Dessertsuggestie € 8,00 
of kaasselectie met condimenten € 11,00 
 
Deelname: gratis • te betalen € 10,00  
(dient als voorschot voor het 3-gangenmenu) 
 
Inbegrepen: gegidst bezoek, audiofoonsysteem 
 
Samenkomst: Brabançonnestraat 22, Leuven, 18.30 uur 
Vooraf inschrijven is verplicht en kan tot 10 april. 



 

 

 

5 

 

 

 

 

9 

 

Deze sponsor steunt ons 



 

 

 

Achtergrondinfo over de Ommegang  
De Ommegang was in het verleden (1356 tot 1785) een 
religieuze processie of stoet. Dit werd afgeschaft door Jo-
zef II. Nu is het een folkloristische en 
toeristische stoet, in het leven geroe-
pen in 1930, als een herdenking van 
de Blijde Intrede van keizer Karel 
(16de eeuw). Aan deze stoet nemen 
ca. 1.400 figuranten deel en vereni-
gingen, zoals de steltenlopers, de 
Gilles… Door het succes werd het 
stilaan tweemaal  in de eerste week 
van juli georganiseerd. Verschillende 
verenigingen, edelen, schuttersgilden 
enzovoort helpen mee. Dit jaar wordt 
het echter verschoven naar juni, we-
gens de komst van de ‘Tour de Fran-
ce’, in Brussel.  
 
Deelname: gratis  
(uitsluitend voor leden van vtbKultuur 
Kortenberg) 
Administratiekosten: € 5,00 per persoon 
Inbegrepen: gids, audiofoonsysteem 
Samenkomst: 
station Kortenberg (trein 12.28 uur)  12.15 uur 
of 
Collectie van de Ommegang,  
Huidevettersstraat 180, 1000 Brussel  13.15 uur 
KeyCard vtbKultuur Kortenberg is mogelijk 
Vooraf inschrijven (beperkt aantal plaatsen). 

Collectie/atelier Ommegang Brussel Extra! 

Erfgoeddag Brussel 
Thema: ‘Hoe maakt u het?’ 
Exclusief gegidst bezoek voor leden 
 

Zondag 28 april 
 
De indrukwekkende collectie van de Ommegang is onder-
gebracht in twee gebouwen. Wij krijgen de kans om het 
gebouw in de Huidevettersstraat te bezoeken. 
 
Het is een gebouw van 4 verdiepingen, dat gevuld is met 
meer dan 2000 kostuums, vlaggen, objecten (zoals helle-
baarden, pijlen en bogen, helmen, harnasonderdelen, schil-
den, stoelen en tafelwaar, processietoortsen van gilden), 
schoenen, reuzenkoppen, enzovoort... die jaarlijks gebruikt 
worden bij de Ommegang in Brussel. Hier werken een 8-tal 
personen, waaronder 2 naaisters met eigen kamer, die de 
kledingstukken nakijken, herstellen en wassen na elke Om-
megang. Andere medewerkers inventariseren of doen op-
zoekingswerk opdat alles zo authentiek mogelijk zou zijn.   
 
Sommige kledingstukken zijn van 1930. Er zijn ook foto’s, 
affiches, infopanelen, en er is zelfs een relatie met Manne-
ken Pis.  
Dus een ideale locatie, met een band met het opgelegde 
thema: hier wordt patrimonium bewaard, geconserveerd, 
doorgegeven en er wordt ‘ambachtelijk gewerkt’.  Het ge-
bouw zou kunnen aanzien worden als een museum met 
depot. 
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Culinaire wijnavond 
5-gangen visgerechtjes 
begeleid door 6 goede wijnen 
met boeiende ‘visverhalen’  
door Wilfried Moeyaert 
 

Vrijdag 17 mei 
 
Na meer dan 30 jaar ervaring in de vissector leerde Wilfried 
Moeyaert dat hoe langer hoe minder mensen iets van vis 
afwisten. Er wordt ook veel onzin verteld, over voeding in 
het algemeen. 
 
Om het artisanale in de kijker te zetten besloot hij tot dit 
initiatief visseversa, waarin u de woorden vis en vers te-
rugvindt, maar ook de vervorming van vice-versa of heen 
en terug. 
 
Hij wilde ook wel eens weten hoe het er aan toe ging in de 
ons omringende landen. Hij koos voor Frankrijk om zijn 
diversiteit en dat niet alleen in de vissector. Aquitaine als 
meest zuidelijke regio was de aanzet.  
 
Eind 2016 kwam zijn boek uit: ‘Weg van vis in Aquitaine’. 
Het is het resultaat van 4 jaar opzoekingswerk, contacten 
leggen, afspraken maken en uiteindelijk ook reizen. 
 

 Weg van vis (in Aquitaine) 

Deelname: € 59,00 • leden € 54,00 
Inbegrepen: proeven van 5 gerechtjes met goede wijnen 
(volledige maaltijd) 
Deuren: 19.30 uur • aanvang: € 20,00 
GC Colomba, Wijngaardstraat 1, Kortenberg 



 

 

 Naar de paardenkoers  

Langs de bronnen van de Woluwe 
Culturele Brusselwandeling 
o.l.v. Jos Vanderstappen 
 

Donderdag 4 juli 
Vrijdag 12 juli 
Zondag 14 juli (volzet) 
 
Zoals de bourgoisie van toen gaan we naar de Hippodroom 
van Bosvoorde. Tot 20 jaar terug kon u nog uw geld inzet-
ten op de paardjes. Vandaag wordt de site gerestaureerd 
tot de onthaalpoort van het Zoniënwoud. Eerst  wandelen 
we door een geurige rozentuin langs een andere restaura-
tie. In het bos wijzen de concentrisch gelegen greppels op 
een neolithische beschaving van meer dan 2500 jaar gele-
den.  Door de bomen doemt het golfterrein op dat nu het 
middenplein van de paardenkoers inneemt. Spring op uw 
… 
 
Deelname: € 9,00 • leden: € 8,00 
Inbegrepen: gidsbeurt, eigen audiofoonsysteem 
Samenkomst: 
Station Kortenberg (trein 09.05 uur) 08.55 uur 
(overstap in Brussel-Luxemburg, einddoel Bosvoorde) 
of 
parking station Bosvoorde 10.00 uur 
Gebruik KeyCard van vtbKultuur Kortenberg is mogelijk 
Vooraf inschrijven 
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Anthuriumkwekerij in werking 
Veltem-Beisem 
Gegidst bezoek door Raf Schepers 
 

Vrijdag 5 juli 
 
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 Ro-
sette 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 manueel 
werk, omdat de anthuriumbloem ondanks haar uitzonderlij-
ke lange houdbaarheid een zeer kwetsbare bloem is die 
met de grootste omzichtigheid dient behandeld 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 

 AnthurMiddendorp 

soort. Hun grootste betrachting is een hoogstaand kwalita-
tief eindproduct af te leveren aan de consument waarop zij 
trots kunnen zijn en waarover de eindverbruiker meer dan 
tevreden is.  
 
Deelname: € 6,00 • leden: € 5,00 
Inbegrepen: gegidst bezoek, eigen audiofoonsysteem 
Samenkomst: AnthurMiddendorp 10.00 uur 
(Molenweg 11, 3020 Veltem-Beisem) 
Vooraf inschrijven. 

De Woluwe 



 

 

 

 
Menu A 
Potje met mosseltjes (groentjes & witte wijn) 
Scampispiesje 
Boestering (bakharing) 
Paling op een spiesje 
 
Menu B 
Varkenshammetje 
Beuling (bloedworst) 
Speklap 
Kippenvleugels 
 
Menu C 
Potje met mosseltjes (groentjes & witte wijn) 
Boestering (bakharing) 
Speklap 
Varkenshammetje 
 
Menu D 
Scampispiesje 
Paling op een spiesje 
Beuling (bloedworst) 
Kippenvleugels 
 
Uitgebreid groentenbuffet. 
 
Samenkomst:  
GC Colomba, Wijngaardstraat 1, Kortenberg  12.00 uur 
Vooraf inschrijven. 

Zomerontmoeting 

In het teken van het Bruegeljaar 
Fijne BBQ (traiteur Kokoen) 
Optreden Bruegelvolksmuziek (Noizette) 
Vlaanderen Feest 
 

Zondag 7 juli 
 
Op vrijdag 18 juni 1971 brachten Liza en Marcel De Smedt 
hun diareportage “Dwars door Afrika” in Kortenberg. Met-
een de start van een spiksplinternieuwe afdeling van VTB-
VAB (zoals onze vereniging toen heette), nu 48 jaar gele-
den. Dat blijven we vieren! 
 
Deze datum valt samen met de periode van onze Vlaamse 
Feestdag, zo maken we er een Vlaams volksfeest van! 
 
Deelname: € 39,00 • leden € 35,00 
Inbegrepen: aperitief (aangeboden door vtbKultuur Korten-
berg), verzorgde BBQ met keuze tussen 4 menu’s, vooraf 
mee te delen of aan te duiden op het betaalformulier, des-
sert en koffie, optreden van een volksmuziekgroep. 
(vegetarische BBQ is mogelijk = vooraf aan te vragen) 
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Vlassenbroek, kunstenaarsdorp 
Brouwerij Dilewyns Dendermonde 
Musical op het Donkmeer 
 

Zaterdag 7 september 
 
Festivaria, pionier in grootse openluchtspektakels in Vlaan-
deren, kiest in 2019 resoluut voor een uitdaging van jewel-
ste: Titanic, de musical. 
Gebaseerd op echte mensen aan boord van het meest le-
gendarische schip ter wereld, is Titanic, de musical een 
verbluffend en opwindend spektakel gericht op de hoop en 
dromen van haar passagiers. Elk van hen ging aan boord 
met een eigen verhaal, eigen ambities. 1.517 mannen, 
vrouwen en kinderen konden hun verhaal echter niet ver-
der vertellen … 
Titanic, de musical ging in 1997 op Broadway in première 
en kon op heel wat bijval rekenen. De muziek en liedteks-
ten van Maury Yeston en het script van Peter Stone won-
nen samen een Academy Award, een Emmy Award, een 
Olivier Award en drie Tony Awards. De originele Broadway-
productie won vijf Tony Awards. Een absolute aanrader 
voor elke musicalliefhebber.  
 
Vlassenbroek: dit pittoreske Scheldedorpje (een gehucht 
van de deelgemeente Baasrode) is gelegen in het enig 
mooie natuurkader van het Baasroodse broek, dat zich 
over meer dan 250 ha uitstrekt. De polder, met een grote 

 Titanic, de musical 

verscheidenheid aan fauna en flora, doet dienst als gecon-
troleerd overstromingsgebied. Vlakbij de Scheldedijk be-
vindt zich het eeuwenoude Sint-Gertrudiskerkje.  
 
Brouwerij Dilewyns: bij uw bezoek aan dit gezellige fami-
liebedrijf maakt u kennis met alle aspecten van het brou-
wen: de grondstoffen, de brouw- en afvulinstallatie, de war-
me kamer en de opslagplaatsen. Als afsluiter is er de de-
gustatie van twee heerlijke Vicarisbieren vergezeld van een 
portie kaas en brood.  
 
PROGRAMMA 
Namiddag: gegidst bezoek aan het kunstenaarsdorpje 
Vlassenbroek (Baasrode), brouwerijbezoek Dilewyns 
(Dendermonde), bijwonen musical (Donkmeer Berlare) 
Avondmaal: vrij aan het Donkmeer 
Avond: bijwonen musical (overdekte zitplaatsen) 
 
PRAKTISCH 
Deelname: € 69,;00 • leden: € 63,00 
Inbegrepen: autocarvervoer, kosten en fooi chauffeur, gid-
sen Vlassenbroek, bezoek en degustatie brouwerij, eigen 
audiofoonsysteem, bijwonen musical 
Opstap: 
Herent/Leuven, bushalte ‘Diependaal’, (Hubo) 12.40 uur 
Veltem-Beisem, bushalte ‘steenweg’ 12.45 uur 
Erps-Kwerps, bushalte ‘Schoonaarde’ 12.50 uur 
Kortenberg, bushalte ‘Berkenhof’ 13.00 uur 
Nossegem, bushalte ‘centrum’ 13.05 uur 
Zaventem, bushalte ‘Kerkplein’ 13.15 uur 
Vooraf inschrijven. 
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Ename en Oudenaarde 
Het culturele stadsfestival van vtbKultuur 
 

Zondag 5 mei 
 
Elke lente organiseert vtbKultuur zijn KnipoogDag, een cul-
tureel festival waarmee u op een leuke en gezellige manier 
de culturele pareltjes van een stad kan ontdekken. In de 
voormiddag bezoeken we samen de archeologische site 
Ename. 
 
In de namiddag is er een boeiend programma. U gaat op 
pad langs interessante plekken en culturele bezienswaar-
digheden. Gidsen trakteren u onderweg op tal van anekdo-
tes, verhalen en feiten. En op regelmatige tijdstippen kan u 
genieten van verrassende concerten en animatie.  
Zondag 5 mei is het de beurt aan Oudenaarde voor de 
KnipoogDag 2019. 

 
Ename, archeologie  
In Ename ademt zowat het ganse dorp geschiedenis uit! U 
brengt er boeiende bezoeken aan de archeologische site 
met de restanten van een benedictijnenabdij en het provin-
ciaal archeologisch museum. In het dorp treft u nog enkele 
verrassende erfgoedsites aan en iets verderop een natuur-
historisch bos dat al sinds de middeleeuwen verbonden is 
met de abdij en het dorp. 
 
In Oudenaarde, de parel in het glooiende landschap van 
de Vlaamse Ardennen, zorgt vtbKultuur op en rond de Gro-
te Markt, waar die dag ook een kleurrijke bloemenmarkt 
plaatsvindt, voor boeiende ingrediënten.  
 
• Bewonder de fonkelende zilvercollectie en statige 
 wandtapijten in het prachtige, gotische stadhuis. 
• Wandel met Margaretha van Parma, Lodewijk XIV of 
 Adriaan Brouwer door de 1.000 jarige geschiedenis in 
 het MOU.  
• Laat u verrassen door verschillende straatanimaties in 
 de historische binnenstad.  
• Proef van streekproducten uit Oudenaarde en de 
 Vlaamse Ardennen. 
• Swing mee tijdens de mini-jazzconcerten in cultuurcen
 trum De Woeker.  
• Kom op adem in het stille Begijnhof met de stemmige, 
 neogotische kapel. 

KnipoogDag 

• Ontdek de wijk Pamele, ooit een onafhankelijk stadje 
aan de Schelde, met de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Pa-
mele en de abdij Maagdendale.  
 
Beleef en luister naar de heroïsche verhalen van de Ronde 
in het Centrum van de Ronde van Vlaanderen. 

 
Tussen 17.00 u. en 18.00 u. sluit vtbKultuur de Knipoog-
Dag af aan abdij Maagdendale waar we samen genieten 
van muzikale animatie gecombineerd met enkele heerlijke 
streekproducten. 
 
Deelname: € 60,00 • leden: € 55,00 
 
Inbegrepen: autocarvervoer, kosten en fooi chauffeur, ont-
haal met koffie, gidsen, toegangen, eigen audiofoonsys-
teem, lunch (dranken voor eigen rekening) 
 
Opstap: 
Leuven, bushalte ‘Diependaal’ (Hubo) 07.45 uur 
Veltem-Beisem, bushalte ‘steenweg’ 07.50 uur 
Erps-Kwerps, bushalte ‘Schoonaarde’ 07.55 uur 
Kortenberg, bushalte ‘Berkenhof’ 08.05 uur 
Nossegem, bushalte ‘centrum’ 08.15 uur 
Zaventem, bushalte ‘Kerkplein’ 08.20 uur 
Terug in Kortenberg rond 19.30 uur. 
 
Inschrijven verplicht. 
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Gaasbeek en Sint-Pieters-Leeuw 
Feast of Fools. Bruegel herontdekt 
De follies in het park van Gaasbeek 
Kasteel Coloma en rozentuin 
 

Zaterdag 13 juli 
 
Pieter Bruegel wordt vaak beschouwd als dé belichaming 
van de Vlaamse identiteit. Waarom is dat zo, sinds de revi-
val van zijn werk rond 1900? Hoe komt het dat hij uitgroei-
de tot een icoon, een onuitputtelijke bron van inspiratie én 
een huizenhoog cliché? In de expo ‘Feast of Fools. Bruegel 
herontdekt’ maakt de bezoeker kennis met een reeks sleu-
telwerken van moderne en hedendaagse kunstenaars die 
‘iets met Bruegel hebben’. Ze knopen aan bij zijn thema’s, 
herinterpreteren die, citeren hem… en tonen zo aan dat 
zijn werk tot op vandaag niets aan relevantie heeft inge-
boet. 

 
Bruegel, het grote misverstand 
De tentoonstelling vertrekt vanuit ‘het grote misverstand’, 
toen Bruegel in de nadagen van de romantiek geprocla-
meerd werd tot een diep in de Vlaamse klei gewortelde 
schilder van boerenkermissen, krakende sneeuwland-
schappen en eeuwig ruisende korenvelden. De expo peilt 
naar de manier waarop Vlaamse en bij uitbreiding Belgi-
sche en internationale kunstenaars tijdens het interbellum 
en ook nadien omgingen met zijn artistiek legaat. Wij focus-
sen daarbij op James Ensor, Valerius De Saedeleer, Jules 
De Bruycker, Gustave Van de Woestyne, Frits Van den 
Berghe, Jean Brusselmans, Constant Permeke, Anto Car-
te, Otto Dix, Stijn Streuvels, August Sander, Hubert Malfait 
en George Grosz. Ook componisten en cineasten ontbre-
ken niet op het appel. 
 
Bruegel, vandaag 
Hierbij aansluitend trekt de tentoonstelling verschillende 
hedendaagse registers open. Curatoren Luk Lambrecht en 
Lieze Eneman vroegen aan een reeks hedendaagse kun-
stenaars om in te spelen op thema’s uit Bruegels oeuvre of 
op de interpretatie daarvan door de generatie van de her-
ontdekkers.  
 

Bruegel en het Pajottenland 

Bruegel, wereldwijd 
De expo pakt verder uit met een creatie van Rimini Pro-
tokoll, een van Berlijns meeste creatieve theatergezel-
schappen. Zij ontwikkelden een immersief Virtual Reality-
project rond onze hedendaagse voedingsindustrie, met als 
ironische titel ‘Feast of Food’. In Bruegels tijd werd voedsel 
dicht bij de consument geproduceerd, slechts geleidelijk 
aan verschenen uitheemse producten op de tafels. In de 
21e eeuw is dit radicaal veranderd: Bruegels boerenfami-
lies zijn high-tech agro-industrieën geworden, de keuze in 
supermarkten is eindeloos, we kennen zelfs meestal de 
herkomst van wat we eten of drinken niet meer.  
 
Rondleiding: de follies in het park van Gaasbeek 
Enthousiaste gidsen nemen u mee op een unieke wande-
ling langs het barokpaviljoen, de triomfboog, de kapel, de 
schuur en het achthoekige paviljoen tot de Franse tuin.  
 
De Museumtuin biedt een indrukwekkend overzicht van 
traditionele en vaak uiterst zeldzame fruit- en groentesoor-
ten, gekoppeld aan diverse ingenieuze snoeivormen (het 
zogenaamde leifruit). De tuin omvat ook de vroegbarokke, 
ommuurde ‘Franse’ tuin met zijn dubbele trap en panora-
misch uitzicht op het kasteel.  
 
Kasteel Coloma en de rozentuin  
Het kasteel op het domein bood generaties lang onderdak 
aan adellijke families. Het domein dankt haar naam aan 
Karel de Coloma, kamerheer van keizerin en koningin Ma-
ria Theresia van Oostenrijk. Door zijn huwelijk met barones 
Eugenia Roose werd hij eigenaar van het kasteel. Na de 
tweede wereldoorlog deed het kasteel dienst als pensio-
naat. Pas in 1980 kwamen het ondertussen verloederde 
kasteel en domein in handen van de Vlaamse overheid. 
Deze startte met een grondige restauratie en bouwde het 
domein om tot een cultuur- en recreatiecentrum. Stilletjes 
aan ontwikkelde de tuin zich tot de prachtige rozencollectie 
van vandaag.  
 
De rozentuin van Coloma toont de roos in al haar facetten. 
Van primitieve roosjes, rechtstreekse afstammelingen van 
de oerrozen, tot veredelde rozen die het resultaat zijn van 
groene spitstechnologie. Van verre landen of van bij ons. 
Het is een indrukwekkende collectie: meer dan 3000 rozen-
variëteiten uit 25 landen groeien op 60.000 struiken.  
 
Deelname: € 51,00 • leden: € 46,00 
Inbegrepen: autocarvervoer, kosten en fooi chauffeur, ont-
haal met koffie/koek, toegangen, gidsen, eigen audiofoon-
systeem 
Middagmaal: Bruegelmenu voor € 25,00 
Kervelsoep 
Hoofdgerecht, u kiest vooraf: 
Pensen in schijfjes versierd met gebakken appeltjes 
of  konijn met pruimen en brood 
Bruegel-rijstpap 
 
Opstap: 
Leuven, bushalte ‘Diependaal’ (Hubo) 08.00 uur 
Veltem-Beisem, bushalte ‘steenweg’ 08.05 uur 
Erps-Kwerps, bushalte ‘Schoonaarde’ 08.10 uur 
Kortenberg, bushalte ‘Berkenhof’ 08.20 uur 
Nossegem, bushalte ‘centrum’ 08.30 uur 
Zaventem, bushalte ‘Kerkplein’ 08.35 uur 
Terug in Kortenberg rond 20.00 uur. 
Vooraf inschrijven. 

Carnaval en vasten 
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Chris Van Tichelt 

info@idelica.be 

www.idelica.be 

delicatessen • ideeën • geschenken • interieur 
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Het mysterieuze zuiden van Italië 
Matera,  
Culturele Hoofdstad van Europa 2019 
 

Zaterdag 18 tot en met zaterdag 25 mei  
 
Dag 1: zaterdag 18 mei 
ZAVENTEM - BRINDISI – ALBEROBELLO 
 
Afspraak om11.30 uur op de luchthaven van Zaventem  
Wie met het gezamenlijk taxivervoer vanuit Kortenberg 
naar de luchthaven reist, komt tegen 10.30 uur op de par-
king van OC Berkenhof (Beekstraat 25, Kortenberg). 
 
Ruimbagage: 1 stuk, max. 20 kg. • handbagage: 1 stuk, 
max. 8 kg. 
 
Rechtstreekse vlucht met TUIfly 
Vlucht TB3511 Zaventem 13.35 uur > Brindisi 16.30 uur 
Aankomst op de luchthaven van Brindisi en autocarrit naar 
Alberobello 
 
We verblijven 5 nachten in dit gastvrije hotel, gelegen in 
een mooi domein in de omgeving van Alberobello. 
Maître Rocco maakt ons wegwijs in de Apulische wijnen 
negroamaro en primitivo, en de aglianico uit de Basilicata. 
Proeven maar! 
 
Avondmaal en overnachting in Hotel La Chiusa di 
Chietri****, Alberobello. 

Dag 2: zondag 19 mei 
BARI - POLIGNANO A MARE 
 
De havenstad Bari is de hoofdstad van Apulië, schitterend 
gelegen aan de Adriatische kust. We verkennen de oude 
stad met haar smalle steegjes en gezellige pleintjes. 
We dalen af in de crypte van de Basilica di San Nicola, 
waar de in 1078 uit Myra gestolen beenderen van Sint-
Nicolaas als relikwieën worden bewaard en de hele ortho-
doxe wereld naar Bari lokken. Poetin schonk de stad een 
bronzen beeld van Sint-Nicolaas, schutspatroon van Rus-
land. 
 
We werpen een blik op het Castello Svevo, ooit opgetrok-
ken in opdracht  van een Normandische koning, nu archeo-

Apulië & Basilicata 1 

logisch museum en gypsotheek. 
 
Vrije lunch aan de Piazza Mercantile. 
 
In de namiddag rijden we naar Polignano a Mare, geboor-
teplaats van de lokale vedette, Domenico Modugno. U 
weet wel, de man van de wereldhit uit 1958 "Volare ... oh! 
oh! Cantare ...". 
 
Het hoog boven zee gelegen witte, gans ommuurde stadje, 
biedt een schitterend uitzicht op zee. Hier wordt elk jaar het 
wereldkampioenschap Red Bull Cliff Diving World Series 
gehouden. Aan een huiveringwekkende snelheid van 100 
km per uur bereiken de duikers het wateroppervlak. 
Avondmaal en overnachting in Hotel La Chiusa di 
Chietri****, Alberobello. 

 
Dag 3: maandag 20 mei 
MARTINA FRANCA – OSTUNI - OLIJFPRODUCENT PIE-
TRO D'AMICO - ALBEROBELLO 
 
Dicht bij elkaar liggen de stadjes Martina Franca, stad van 
de Heilige Martinus, en Ostuni, de Città Bianca, de Witte 
Stad. In 1743 werden deze welvarende steden getroffen 
door een allesverwoestende aardbeving. Verbazend snel, 
en vanuit het niets, werden ze heropgetrokken in een ele-
gante, lichtvoetige stijl die naar rococo nijgt.  
 
Na een wandeling door Martina Franca en Ostuni, worden 
we ontvangen bij de olijfolieproducent Pietro D'Amico. Een 
familiebedrijf dat al zes generaties in dezelfde handen zit 
en nu honderd jaar bestaat. Vita, zesde generatie, leidt ons 
rond in het bedrijf en geeft de geheimen prijs van het pro-
duceren van klasse olijfolie. Na de rondleiding worden wij 
uitgenodigd voor een proeverij. Een hele ervaring. 
 
We rijden, voor een late vrije lunch, naar het pittoreske Al-
berobello, Unesco- werelderfgoed sedert 
1996.  Alberobello is de stad van de 1.400 trulli, de witge-
kalkte huisjes die op kaboutermutsen lijken. De cruisesche-
pen die in Bari aanleggen, brengen er hun duizenden op-
varenden naartoe. We lopen met de massa mee. Als belo-
ning: Martinucci heeft de beste pasticiotto. 
 
Avondmaal en overnachting in Hotel La Chiusa di 
Chietri****, Alberobello. 
 

Ons hotel 

Basilica di San Nicolá 
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Dag 4: dinsdag 21 mei 
TRANI - BARLETTA - LUNCH IN DE AGRITURISMO SEI 
CARRI - CASTEL DEL MONTE 
 
We maken in Trani kennis met de mooiste kerk van Apulië, 
de Cattedrale di San Nicola Pellegrino, het prototype van 
de romaans-apulische kerkarchitectuur. 
We wandelen naar de vissershaven waar vissers de vangst 
van de nacht te koop aanbieden. 
Aan de haven ligt ook de kleine Chiesa di Ognissanti, in de 
12e eeuw gebouwd in opdracht van de ridderorde der Tem-
peliers. 
 
In Barletta bekijken we het prachtig gerestaureerde kasteel. 
Boven de ingang zien we het wapen van 'onze' Keizer Ka-
rel, met als jaartal 1537. 
 
Even boven Barletta, in de vlakte van Canne della Batta-
glia, versloeg Hannibal  in 216 v.Chr. het Romeinse leger. 
50.000 Romeinse soldaten liepen in de val en werden afge-
slacht. De hoefijzertactiek. 
 
Gezamenlijke lunch  in de Agriturismo Sei Carri. 
 
Na de lunch, maken we kennis met Frederik II van Ho-
henstaufen en het door hem gebouwde Castel del Monte, 
sedert 1996 Unesco-werelderfgoed.  
 
Avondmaal en overnachting in Hotel La Chiusa di 
Chietri****, Alberobello. 
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Dag 5: woensdag 22 mei 
MATERA (BASILICATA) 
 
We brengen de dag door in Matera, dat in 2019 de titel van 
Culturele Hoofdstad van Europa mag dragen. Matera won 
het van steden zoals Bologna en Venetië. Wat een referen-
tie! 
Met onze plaatselijke gids Dora, in Matera geboren en ge-
togen, verkennen we Matera, een der oudste steden ter 
wereld. Met haar lopen we door de 'sassi', de spectaculaire 
rotsstad, waar tot laat in de jaren 1950 meer dan 15.000 
grotbewoners in onmenselijke omstandigheden samenhok-
ten. We brengen een bezoek aan een van de vele rotskerk-
jes met mooie fresco's. 
We maken in het Palazzo Lanfranchi kennis met Carlo Le-
vi, de man wiens boek "Cristo si è fermato a Eboli" in 1945 
de wereldpers haalde. Matera werd uitgeroepen tot de 
'schande van Italië' en de bewoners van de Sassi werden, 
manu militari, ontzet en ondergebracht in haastig aan de 
rand van Matera opgetrokken appartementsgebouwen. 
Waar blijf je dan met de ezel? 
 
Gezamenlijke lunch bestaande uit typische gerechtjes uit 
de Basilicata. 
 
Op het programma staat ook nog een bezoek aan het re-
cent geopende MUSMA, het Museo della Scultura Contem-
poranea di Matera. Bekende Italiaanse en internationale 
kunstenaars worden er getoond in een totaal atypische 
setting: een ondergrondse doolhof van in de rotsen uitge-
houwen gangen, zaaltjes, pleintjes. 
We nemen afscheid van Dora. Met de autocar rijden we 
nog naar een  uitkijkpunt met prachtig uitzicht op Matera en 
de 'sassi'. 
 
Avondmaal en overnachting in Hotel La Chiusa di 
Chietri****, Alberobello. 

 
Dag 6: donderdag 23 mei 
TARANTO, DE STAD VAN DE TWEE ZEEËN. 
 
Vandaag verlaten we La Chiusa di Chietri en rijden naar 
Taranto, waar Maria de Luca ons opwacht. Ze is archeolo-
ge en kunsthistorica.  
 
Met haar bezoeken we het MArTA, het mooiste archeolo-

Alberobello 

Matera, sassi 



 

 

 

5 

 

Apulië & Basilicata 

 

 

18 

gisch museum ter wereld. Taranto was ooit de machtigste 
Griekse stad buiten Griekenland. De doden werden begra-
ven met hun mooiste gewaden en juwelen. Zij moesten op 
een waardige wijze kunnen deelnemen aan het banket der 
goden. Het MArTA bewaart een schat aan grafvondsten. 
 
Met Maria de Luca verkennen we de oude stad, die dankzij 
de recente inplanting van een bekende rechtsfaculteit uit 
haar as herrijst. 
 
We nemen een gezamenlijke lunch bij Angelo in het visres-
taurant La Paranza. 
 
Daarna bezoeken we een hypogea met putridarium. Om te 
bekomen, genieten we van een mooie boottocht door de 
twee zeeën. 
 
Avondmaal en overnachting in Hotel Tenuta Moreno****, 
Mesagne (een luxe-oase gelegen in een schitterend do-
mein). 

Dag 7: vrijdag 24 mei 
LECCE - GALLIPOLI - GALATINA 
 
Vandaag brengen we een bezoek aan Lecce, de elegant-
ste stad van Apulië. Harmonieus barok. 
We maken samen een wandeling en ontdekken prachtige 
paleizen en kerken, opgetrokken in de mooie 'pietra lec-
cese', de goudgele steen uit Lecce. 
 
We gaan langs bij Claudio Riso, de meester van de 
cartapesta ofte papier-maché. 
 
Op de Piazza Sant'Oronzo, het kloppende hart van Lecce, 
vinden wij een amfitheater uit de 1ste eeuw na Chr., een 
'Sedile' uit 1592, nu Bureau voor Toerisme en een schattig 
San Marco-kerkje met de gevleugelde leeuw uit Venetië. 
 
Vrije lunch. 
 
Daarna vertrekken we naar het oude Gallipoli, en wandelen 
we samen door dit schilderachtige schiereiland, geheel 
omringd door de zee. 
 
Uitgewaaid, rijden we naar Galatina voor een bezoek aan 
de 14de-eeuwse Basilica di Santa Caterina d'Alessandria. 
Marie d'Enghien de Brienne, echtgenote van de machtige 
heerser Raimondello Orsini del Balzo, liet er een gotische 
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kerk optrekken, waarvan de fresco's 'de omweg waard zijn'. 
Onder meer een 'Laatste Oordeel' zoals u er nooit een zag. 
 
Avondmaal en overnachting in Hotel Tenuta Moreno****, 
Mesagne. 

 
Dag 8: zaterdag 25 mei 2019 
BRINDISI - ZAVENTEM 
 
We verlaten de Tenuta Moreno, met bagage, en brengen 
een bezoek aan de havenstad Brindisi. 
 
We groeten de kolommen, eindpunt van de Via Appia uit 
Rome. In het Palazzo Granafei-Nervegna bewonderen we, 
op ooghoogte, het gerestaureerde kapiteel van een der 
kolommen. 
 
Het Nuovo Teatro Verdi (2006) werd 'op poten' opgetrok-
ken boven de bij de graafwerken blootgelegde Romeinse 
thermen. 
 
Tijd voor een vrije lunch ( 'Betty' op de Lungomare Regina 
Margherita is een goede keuze), wat shopping, een vluch-
tig bezoekje aan de San Giovanni al Sepolcro (12e eeuw) 
of in het Museo Archeologico Provinciale Francesco Ribez-
zo (MAPRI), aan de Romeinse bronzen beelden, in 1992 
aan de Punta del Serrone uit de Adriatische Zee opgevist 
en met Italiaanse zwier in scène gezet. 
 
Transfer naar de luchthaven van Brindisi en terugvlucht. 
 
Vlucht TB3512 Brindisi 16.50 uur > Zaventem 21.35 uur. 

Zeus Ugento 

Brindisi met haven 

Gallipoli 
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PRAKTISCH 
 
Kostprijs: 
• € 1575,00 per persoon in een 2-persoonskamer bij 
 inschrijving van minimum 25  deelnemers 
• toeslag 1-persoonskamer: € 175,00 
 
Inbegrepen: 
• rechtstreekse vlucht met TUIfly vanuit Zaventem 
• comfortabel autocarvervoer 
• verblijf in goede 4* hotels op basis van halfpension 
• lunch op dag 4, 5 en 6 
• bezoeken en toegangen zoals voorzien in het program-
 ma 
• plaatselijke gidsen in Taranto en Matera 
• ’gratificaties’ 
• eigen draadloos audiofoonsysteem 
• reisleidster Léa Nys van vertrek tot aankomst 
 
Niet inbegrepen: 
• niet vermelde maaltijden, dranken, persoonlijke uitgaven 
• annulerings– en/of reisbijstandsverzekering 
 (kan bij VAB via vtbKultuur Kortenberg) 
• eventuele verhoging van de luchthaventaksen en/of 
 brandstoftoeslagen 
• indien geen lid: toeslag van € 10,00 voor de vtbKultuur-
 pas 
 (gezinslidmaatschap) 
 
Taxivervoer: 
Gezamenlijk taxivervoer vanop de parking van OC Berken-
hof te Kortenberg (parkeergelegenheid) naar de luchthaven 
van Zaventem en terug is mogelijk tegen € 17,00 per per-
soon 
 
Meer informatie en inschrijven: 
vtbKultuur Kortenberg, guido.craps@vtbkultuur.be 
www.vtbkultuur.be/kortenberg 
huistelefoon: 02 759 84 66 • zaktelefoon: 0475 31 57 29 
 
Een goed idee van vtbKultuur Kortenberg, 
praktisch uitgewerkt door Europe Travel Consult, Mol 
 
Programma: 01/12/2018 
Programma-aanpassingen blijven mogelijk 
© vtbKultuur Kortenberg 
 
Een programmabrochure in kleur is beschikbaar. 

Apulië & Basilicata 4 

Matera, Culturele Hoofdstad Europa 2019 
 
In de Zuid-Italiaanse regio Basilicata ligt de stad Matera. 
Deze stad is in 2019 culturele hoofdstad van Europa sa-
men met de Bulgaarse stad Plovdiv.  
 
De prachtige stad werd al in 2014 door de commissie ver-
kozen boven Cagliari, Lecce, Perugia, Ravenna en Siena. 
 
Grotwoningen 
Matera ligt vlak boven de hak van de laars en is ruim elfdui-
zend jaar oud. De stad is gebouwd tegen een steile helling 
boven een kloof die gevormd is door de Bassento-rivier. In 
de stad vindt u eeuwenoude sassi (grotwoningen). Al in de 
achtste eeuw dienden deze grotten als schuilplaats voor 
gevluchte kloosterlingen. Langzaam hakten zij meer 
‘woningen’ in de grotten. Niet alleen woningen werden in 
de grotten gehakt, er werden ook hele kerken aangelegd. 
In totaal telt Matera 155 van deze bijzondere kerken. 
 
Langzaam opbouwen 
In de jaren vijftig woonden er nog ongeveer veertigduizend 
mensen in de grotwoningen. Het sterftecijfer was hoog van-
wege de slechte sanitaire omstandigheden (de mensen 
leefden vaak met dieren in dezelfde ruimte). Omdat de leef-
omstandigheden te gevaarlijk werden, werd er in de jaren 
vijftig besloten dat iedereen de sassi moest verlaten. Begin 
jaren tachtig werd Matera een echte spookstad Tegen-
woordig wordt de stad langzaam weer opgebouwd. Sommi-
ge grotwoningen worden gerenoveerd, maar veel staan 
nog leeg. Als u wilt wonen in een van de grotwoningen bent 
u verplicht om de woning te renoveren. 
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Deze sponsors steunen ons 

 

  

Dierenartsenpraktijk 
Akuut 

 
Leuvensesteenweg 469 

3070 Kortenberg 
02 751 62 60 

 
Grote Daalstraat 30 

1930 Zaventem 
02 721 06 10 

 

 Meerdaagse uitstappen 2019 van vtbKultuur Kortenberg 

Inschrijven kan nog: 
nog 1 dubbele kamer 

beschikbaar 
(zo vlug mogelijk) 

Inschrijven kan nog: 
nog enkele kamers 

beschikbaar 

Programma is  
eindelijk rond.  

Wie een optie nam, 
wordt aangeschreven 

Inschrijven kan nog: 
nog slechts  

4 plaatsen vrij 

Herhaling van deze 
exclusieve reis. 

Inschrijven kan nog. 

Deze programmabrochures worden u graag toegestuurd. Een telefoontje of een e-mail volstaat. 



 

 

 

5 

 

La Rioja (en Santander) 1 

 

 

21 

Wijn/cultuur en architectuur 
Programma & Reisleiding: Luc Vanmarcke 
 

Woensdag 23 tot zondag 27 oktober  

Dag 1: woensdag 23 oktober 
 
Rechtstreekse lijnvlucht met Brussels Airlines van de lucht-
haven Zaventem/Brussel-Nationaal naar de luchthaven 
Bilbao/Aeropuerto de Bilbao [Bilboko Aireportua]. 
 
Vlucht SN 3713 Zaventem 11.45 uur > Bilbao 13.40 uur 
 
Wie met de vtbKultuur Kortenberg-taxi vanuit Kortenberg 
naar de luchthaven Zaventem/Brussel-Nationaal reist, 
meldt zich ten laatste om 08.45 uur op de parking van het 
OC Berkenhof, Beekstraat 25, 3070 Kortenberg. 
 
Wie op eigen kracht naar de luchthaven Zaventem/Brussel-
Nationaal komt, verwachten we ten laatste om 09.45 uur op 
het einde van de vertrekhal (hal 1-niveau 3), tegenover de 
apotheek Brussels Airport 
 
Het luchthavengebouw (1990-2000) en andere faciliteiten 
voor het luchtvaartverkeer van de Aeropuerto de Bilbao/
Bilboko Aireportua, zoals de verkeerstoren, zijn een ont-
werp van de Spaanse ingenieur en architect Santiago Ca-
latrava (1951-).  
 
Transfer met autocar van Bilbao/Bilbo naar Somo 
(Cantabria, Cantabria) langs de Cantabrische kust. 
 
Het veerpont brengt ons van de westelijke overkant van de 
baai van Santander naar het centrum van Santander. 
 
De havenstad Santander (Cantabria, Cantabria), Sanander 
in het Cantabrisch, is de hoofdstad van de provincie, de 
autonome regio, ook ‘gemeenschap’ genoemd (comunidad 
autónoma (C. A.), en van de historische landstreek Canta-
brië, gelegen aan de Spaanse noordkust. Iets meer dan 
honderd kilometer oostwaarts van Bilbao/Bilbo te situeren, 
telt de stad 171.951 (2017) inwoners, ongeveer dertig pro-
cent van de bevolking van heel Cantabrië. 
Santander huisvest de maatschappelijke zetel van de 
Grupo Santander. De gelijknamige bank, vandaag de 
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grootste bank van de Eurozone in termen van marktwaar-
de, is er in 1857 gesticht.  
 
We maken een korte, avondlijke stadswandeling langs on-
der meer de Paseo de la Bahía. Interessant alvast is de 
plaza del Mercado de Puerto Chico, die in 2016 is heringe-
richt onder leiding van het architectenbureau garciagerman 
arquitectos. 
 
Avondmaal en overnachting in Hotel Torres de Somo****, 
Somo. 

 
Dag 2: donderdag 24 oktober 
 
De hele voormiddag krijgen we, nog steeds in Santander, 
een rondleiding aan het kunstencentrum Botín, gebouwd in 
opdracht van de Fundación Botín. Het Centro de Arte Botín 
(2012-2017), naar een ontwerp van de industrieel designer, 
architect en Pritzker-prijs 1998-winnaar Renzo Piano (1937
-), in samenwerking met luis vidal + arquitectos, is op 23 
juni 2017 voor het publiek opengesteld. Het is genoemd 
naar Emilio Botín López I (1866-1923).  
Emilio Botín I is de grootvader van de oud-voorzitter Emilio 
Botín-Sanz de Sautuola y García de los Ríos III (1934-
2014), marqués de O'Shea, en de overgrootvader van Ana 
Patricia Botín Sanz de Sautuola O'Shea (1960-), huidige 
voorzitster van de Grupo Santander, die de mecenas van 
de Fundación Botín is. 
Na de lunch in het restaurant van het Centro Botín reizen 
we af naar La Rioja, een autocarrit van iets meer dan twee-
honderd kilometer. 
 
Na ongeveer twee derde weg houden we halt in het dorpje 
Añana (Álava/Araba, País Vasco/Euskadi), dat 159 inwo-
ners (2016) telt.  
Tot 1997 heette Añana officieel Salinas de Añana/Gesaltza 
Añana, omwille van de openluchtzoutwinningen, die sinds 
822 zijn gedocumenteerd en lange tijd tot de belangrijkste 
van het Iberische schiereiland behoorden. Rondleiding in 
het salicultureel-erfgoedcentrum van Valle Salado de 
Añana/Añanako Gatz Harana. 
 
Vandaar reizen we verder naar Haro (La Rioja, La Rioja), 
waar we nog een avondwandeling maken. 
 
Avondmaal en overnachting in Hotel Los Agustinos****, 
Haro. 

Bahia de Santander 
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Dag 3: vrijdag 25 oktober 
 
La Rioja/Errioxa is een provincie en een van de negentien 
autonome regio’s van Spanje. La Rioja heeft geschat 
317.053 inwoners (2015) en is daarmee de minst dicht be-
volkte comunidad autónoma.  
De regio omvat, noordelijk, een belangrijk deel van het 
Ebro-bassin, links stroomafwaarts aanliggend aan het Bal-
cón de La Rioja, dat deel uitmaakt van de Sierra de Canta-
bria, en wordt, in het zuiden, begrensd door het Iberisch 
Randgebergte (Sistema Ibérico), meer bepaald de Sierra 
de la Demanda resp. de Sierra de Urbíon.  
 
Hydro-geografisch is La Rioja van de bergen af verdeeld in 
zeven rivierbekkens – om die reden noemt men in Spanje 
de landstreek vaker “die van de zeven valleien”. De belang-
rijkste van deze zeven zij-rivieren is de Rio Oja, waar van-
daan het eponiem.  
 
Het noordelijke, lager gelegen gedeelte kent een enigszins 
mediterraan klimaat ; de lucht- en weergesteldheid in het 
zuidelijke, meer bergachtige deel van La Rioja is veeleer 
continentaal, maar ook vochtiger. 
Duidelijk formeler is de groepering, de Ebro van oost naar 
west volgend, in drie subregio’s: La Rioja Alta, La Rioja 
Media en La Rioja Baja.  
Logroño (La Rioja, La Rioja) is de hoofdstad en met 
317.053 inwoners (2015) ook de grootste stad van La Rio-
ja.  
La Rioja grenst, in het noorden, aan de regio País Vasco/
Euskadi, meer bepaald aan de provincie Álava/Araba, in 
het noordoosten aan Navarra/Nafarroa, in het zuidoosten 
aan Aragón, de provincie Zaragoza, en in het zuiden en het 
westen aan Castilla y León, de provincies Soria en Burgos. 
We gaan in de voormiddag naar de Barrio de la Estación in 
Haro. In de stationswijk komen we langs de bodegas Com-
pañía Vinícola del Norte de España (CVNE), waarvan een 
deel ontworpen is door Gustave Eiffel (1832-1923), Muga, 
Bilbainas, López Heredia/Viña Tondonia en Roda. 
 
Voor López Heredia/Viña Tondonia ontwierp de Iraaks-
Britse architecte Dame Zaha Hadid (1950-2016) het bezoe-
kerspaviljoen (2001-2006), dat vaag refereert aan een Er-
lenmeyer-vorm.  
In de bodegas Gómez Cruzado nemen we mogelijks deel 
aan een kleine cata, i.e. tasting of proeverij. 
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Roda is, met Muga, een Rioja-topproducent en een van de 
katalysatoren voor de vernieuwingsbeweging van de laat-
ste decennia in dit wijngebied. Met veel ambitie startte de 
familie Rotllan-Daurella uit Barcelona dit project. Na een 
grondig onderzoek vestigden ze zich in Haro, pal langs de 
Ebro die traag onder de bodegas voortkabbelt. Het domein 
is opgericht in 1987; de eerste wijn werd pas gemaakt in 
1992.   
Na een rondleiding proeven we twee wijnen, maar ook olijf-
olie.  
In de bodegas Roda is eveneens een kleine fotografiegale-
rie, die vaker interessante tentoonstellingen presenteert. 
 
We rijden door naar Cañas (La Rioja, La Rioja) voor een 
rondleiding in het Monasterio de Santa María de San Sal-
vador/Monasterio de la Luz en naar San Millán de la Cogol-
la (La Rioja, La Rioja), voor het Monasterio de San Millán 
de Suso, ook ‘de arriba’, ‘het bovenklooster’ genoemd, in 
oppositie aan het Monasterio de San Millán de Yuso, i.e. 
‘de abajo’, ‘het benedenklooster’. 

Een vijftiental kilometer ten westen van Logroño, diep weg-
gestopt in het industriegebied El Sequero, in de gemeente 
Agoncillo (La Rioja, La Rioja), bevindt zich in de be-
stuurslokalen, belendend aan het logistieke centrum van 
Würth España, het Museo Würth La Rioja.   
Het Duitse Würth-concern, dat zich in de eerste plaats op 
bevestigings- en montagematerialen richt, heeft vestigin-
gen in meer dan 80 landen en stelt ruim 71.000 (2017) per-

Valle Salado de Añana 
Bodegas López Heredia/Viña Tondonia 

(arch.: Zaha Hadid) 

Monasterio de Santa María de San Salvador 
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soneelsleden tewerk. Het bedrijf is in 1945 door Adolf 
Würth (1909-1954) opgericht. Na diens dood nam zijn zoon 
Prof. Dr. h.c. Reinhold Würth (1935-), de ‘schroevenkoning’ 
genoemd, in 1954 het bedrijf over en bouwde de onderne-
ming uit tot een heuse multinational. 
De groep is eigenaar van de Stiftung Würth, die de bevor-
dering van kunst en cultuur, onderzoek en wetenschap, en 
vorming en opleiding tot doel heeft. De Sammlung Würth, 
bevattende meer dan 10.000 stukken, is een actuele top-
kunstcollectie, bijeengebracht onder het mecenaat van 
Reinhold Würth. 
De bouw van het Würth-complex in Agoncillo nam een aan-
vang in 2003. In 2005 werd het logistieke centrum opgele-
verd ; in 2007 de administratieve gebouwen en in hetzelfde 
jaar is ook het museum ingehuldigd.  
Rondleiding in het Museo Würth La Rioja. 
 
Avondmaal en overnachting in Hotel Los Agustinos****, 
Haro. 

 
Dag 4: zaterdag 26 oktober 
 
We verkennen kriskras het hele Rioja-wijngebied, dat met 
de appellatie Ribera del Duero, tot de meest prestigieuze 
wijngebieden van Spanje behoort. 
De wijnstreek van La Rioja bestaat uit drie deelgebieden: in 
het noorden de Rioja Alavesa/Arabako Errioxa – wat, zoals 
de naam laat vermoeden, niet in comunidad autónoma La 
Rioja maar in de País Vasco/Euskadi, provincie Álava/
Araba, is gesitueerd, in het noordwesten de Rioja Alta, met 
Haro, en in het zuidoosten de Rioja Baja. 
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In Laguardia/Guardia, Biasteri (Álava/Araba, País Vasco/
Euskadi) maken we een korte stadswandeling. Rondleiding 
in de Iglesia de Santa María de los Reyes/Erregeen Andra 
Mariaren eliza, waarvan het gepolycromeerde pórtico, met 
dit van Zamora,  tot de meest gaaf bewaarde van het Iberi-
sche schiereiland behoort. 
Laguardia  is eveneens een belangrijk wijnproductiecen-
trum. Sommige wijnhuizen zijn gevestigd in avantgardisti-
sche gebouwen. Maar er zijn ook veel statige bouwsels, 
waaronder de bodegas Eguren Uarte, en meer bescheide-
ne, alle zonder fout bucolisch gesitueerd tussen de overal 
aanwezige wijngaarden. 
Even buiten het stadje bevindt zich één van de hoe dan 
ook meest opzienbarende inplantingen: de bodegas Ysios 
(2001-2003), insgelijks ontworpen door Santiago Calatrava.  

 
Voor de bekende wijnproducent Marqués de Riscal ont-
wierp de Canadees-Amerikaanse architect Frank Owen 
Gehry (1929-) in Elciego/Eltziego (Álava/Araba, País Vas-
co/Euskadi) een futuristisch hotel met spa (2003-2007), 
behorend tot de luxedivisie van de Starwood Hotels, dat is 
gevestigd op de terreinen van de gelijknamige bodegas 
van oudsher.  
Het bouwwerk, een architecturaal statement, geïntendeerd 
om ooit door geen enkele concullega nog overtroffen te 
kunnen worden, is ronduit spectaculair en domineert perti-
nent de ruime omgeving.  
 
In Villabuena de Álava/Eskuernaga (Álava/Araba, País 
Vasco/Euskadi) treffen we voorts een ander; enigzins sub-
tieler luxehotel aan, Hotel Viura, genoemd naar de gelijkna-
mige, in de Rioja-streek meest verbouwde, witte-
druivenvariëteit. 
 
Het wijndorpje Samaniego/Samaniego (Álava/Araba, País 
Vasco/Euskadi) dan weer huisvest onder meer, behalve de 
bodegas  Benjamín de  Rothschild  &  Vega, de bodegas 
Baigorri (-2003).  
 
Jesús Baigorri, een voormalig ondernemer in de reiswe-
reld, liet op zestigjarige leeftijd – in samenwerking met de 
Baskische architect Iñaki Aspiazu Iza (1955-2014), die on-
der meer, behalve het Justitiepaleis van Vitoria-Gasteiz 
(1994), de Torre Muga (2008) in Haro ontwierp –een toe-
komstgericht gebouw neerzetten, waarvan u vanop de 
straatkant enkel een transparante glazen ontvangstkubus 
merkt. Daaronder, tegen de helling van de berg, bevindt 

Museo Würth, La Rioja  

 

Iglesia de Santa Maria de los Reyes in Laguardia 
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zich het daadwerkelijke wijnproductiebedrijf dat enigszins 
aan een ruimteschip doet denken. Het kan druiven van 150 
hectare wijngaard verwerken. De top van het gamma heet 
Baigorri de Garage, een “garagewijn”, naar het voorbeeld 
van de bordeauxwijnen die in minieme hoeveelheden in 
een kleine loods worden gemaakt.  
In de bodegas Baigorri maken we, tijdens een rondleiding, 
nader kennis met de principes van de wijnproductie en in 
het bijzonder het vinificatieproces, gevolgd door een uitge-
breid degustatiemenu met proeverij. 

In Ollauri (La Rioja, La Rioja) tenslotte brengen we een 
bezoek aan de diep in de ondergrond uitgegraven wijnkel-
ders van de bodegas Ollauri/Conde de Andes, waarvan 
sommige uit de Moorse tijd dateren, nogmaals gevolgd 
door een abondante tasting. 
 
In de vooravond vertrekken we naar Vitoria-Gasteiz (Álava/
Araba, País Vasco/Euskadi). 
 
Vitoria-Gasteiz is de hoofdstad van de provincie Álava/
Araba en van de autonome regio Baskenland (País Vasco/
Euskadi). De stad heeft ruim 240.000 inwoners (2015) en is 
daarmee de op één na grootste stad van Baskenland, na 
Bilbao/Bilbo, wat tevens als het economische en financiële, 
alsook het culturele centrum van de regio geldt. De huidige 
naam van de stad is een samenvoeging van de Spaanse 
en de Baskische plaatsnaam – sinds 1983 wordt de dub-
belvorm officieel gebruikt. 
 

La Rioja (en Santander) 

Dag 5: zondag 27 oktober 
 
De voormiddag behouden we voor een stadswandeling van 
noord naar zuid, dwars door Vitoria-Gasteiz. 
 
Transfer met autocar naar de luchthaven Bilbao/Aeropuerto 
de Bilbao [Bilboko Aireportua]. 
Rechtstreekse lijnvlucht Bilbao/Aeropuerto de Bilbao 
[Bilboko Aireportua] naar Zaventem/Brussel-Nationaal  
 
Vlucht SN 3714 Bilbao 13.25 uur > Zaventem 15.15 uur. 
 
 
 
 
PRAKTISCH 
 
Kostprijs:  
•  € 1035,00 per persoon in een 2-persoonskamer bij  
 inschrijving van minimum 20 deelnemers 
•  toeslag 1-persoonskamer: € 140,00  
 
Inbegrepen: 
•  rechtstreekse vlucht met Brussel Airlines vanuit  
 Zaventem 
•  comfortabel autocarvervoer ter plaatse 
•  verblijf in goede 4* hotels op basis van halfpension 
•  degustatiemenu op zaterdagmiddag bij Bodegas  
 Baigorri 
•  bezoeken, toegangen gidsen zoals voorzien in het  
 programma 
• fooien 
• eigen audiofoonsysteem 
• reisleider Luc Vanmarcke, die ook voor de vertalingen 
 zorgt 
 
Niet inbegrepen 
• middagmalen (behalve op zaterdag), dranken, persoon
 lijke uitgaven 
• annulerings– en/of reisbijstandsverzekering 
 (kan bij VAB via vtbKultuur Kortenberg) 
• indien geen lid: toeslag van € 10,00 voor de vtbKuluur-
 pas 
• (gezinslidmaatschap) 
 
Taxivervoer: 
Gezamenlijk taxivervoer vanop de parking van OC Berken-
hof te Kortenberg (parkeergelegenheid) naar de luchthaven 
Zaventem en terug is mogelijk tegen € 17,00 per persoon 
 
Meer informatie en inschrijven: 
vtbKultuur Kortenberg • guido.craps@vtbkultuur.be 
www.vtbkultuur.be/kortenberg 
huistelefoon: 02 759 84 66 • zaktelefoon: 0475 31 57 29 
 
Een goed idee van vtbKultuur Kortenberg, 
praktisch uitgewerkt door Delphin Travel, Leuven 
 
Programma: 05/02/2019 
 
Programma-aanpassingen blijven mogelijk 
 
© vtbKultuur Kortenberg 
 
Eerste twee foto’s © Depositphotos 
Alle andere foto’s © Guido Craps, vtbKultuur Kortenberg 

Bodegas Baigorri 

(arch.: Iñaki Aspiazu Iza) 

Vitoria 
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Terugblik 

1. Tentoonstelling ‘Beyond Klimt’ 
2. Lezing ‘De Arenbergs en het land van Aarschot’ 
3. ‘De Arenbergs’, stadswandeling Aarschot 
4. ‘De Arenbergs’, bezoek kasteel Arenberg, Heverlee 
5. ‘De Arenbergs’, bezoek kasteel Arenberg, Heverlee 
6. Wijnavond Riesling 
7. Bezoek anthuriumkwekerij te Veltem-Beisem 

5 

Erik Van Nevel 
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Terugblik: nieuwjaarsreceptie 

Nieuwjaarsreceptie 
‘België scheef bekeken, een schalkse kijk op dit  
koninkrijk’ 
Actualiteitscabaret door Karel Declercq. 

5 

Erik Van Nevel 

 

 

 

6 

7 

 

 

    

 

 

 

1 

2 

3 

4 



 

 

 

27 

Bij ons worden de perioden 1914-18 en 1940-45 als twee 
afzonderlijke oorlogen aangezien. Vandaag beschouwen 
geschiedkundigen deze dertigjarige periode 1914-45 als 
een grote oorlogsperiode. Hun voornaamste argument is 
dat het Vredesverdrag van Versailles geen echt vredesver-
drag was, maar de voortzetting van de oorlog met andere 
middelen.  
 
Voor dit verdrag al waren er verscheidene pogingen onder-
nomen om de oorlog te laten stoppen. Op 1 augustus 1917 
deed paus Benedictus XV (1914 -22) een dringende op-
roep om de “onnodige slachting” te beëindigen, maar zon-
der gevolg. Het enige resultaat was dat de paus aan de 
litanie van de H. Maagd de aanroeping “Koningin van de 
vrede” toevoegde. Daarbij werden de gelovigen aange-
spoord te bidden voor de vrede.  
 
Een ander aspect, dat vooral de Katholieke Kerk beroerde, 
waren de verschijningen van O.-L-Vrouw te Fatima aan 
drie kinderen in 1917. Daar had O.-L.-Vrouw het einde van 
de oorlog aangekondigd maar daarbij ook laten weten dat 
onder het pontificaat van Pius XI een andere oorlog, nog 
erger dan de vorige, zou beginnen.  
 
Begin oktober 1918 bezorgde de Duitse Rijkskanselier via 
Zwitserland een nota aan president Wilson van de U.S.A. 
om te onderhandelen over een wapenstilstand.  
 
Op 7 november 1918 begonnen de onderhandelingen. Op 
8 november stelden de Duitse onderhandelaars voor om 
meteen de wapens te doen zwijgen. “Verder bloedvergie-
ten heeft geen zin meer” was hierbij de motivatie maar de 
Franse maarschalk Foch weigerde radikaal. Op 11 novem-
ber om 11 uur werd dan de wapenstilstand van kracht.  
 
Vanaf 26 mei 1919 begon de bezetting van een deel van 
Duitsland in vier zones: Keulen, Koblenz en Mainz. Zeven 
miljoen Duitsers kwamen onder het gezag van de geallieer-
den. Het Belgisch leger kreeg het gebied tussen Düsseldorf 
en de Nederlandse grens. De Amerikanen met 240.000 
soldaten het gebied van Bingen tot Bonn. Ze bleven er tot 
in 1923. De Britten hadden de zone van Bonn tot Düssel-
dorf. De Fransen hadden het gebied van Lauten tot Bingen 
met 21 divisies bezet.   
 
In januari 1919 brak er in Duitsland een linkse revolutie los. 
De Spartakisten, onder leiding van Rosa Luxemburg en 
Karl Liebknecht, wilden de macht overnemen. De opstand 
werd neergeslagen en de leiders werden in Berlijn gedood.  
 
Het sluimerend gevaar van een communistische opstand in 
Duitsland was een van de redenen waarom de Britten 
slechts gematigde voorstanders waren van Duitse herstel-
betalingen. Dat belette hun niet om de Duitse oorlogsvloot 
als oorlogsbuit op te eisen. Maar op 21 juni 1919 werd de 
Duitse Hochseeflotte op bevel van de Duitse admiraal Lud-
wig von Reuter tot zinken gebracht bij Scapa Flow . De 
Britten hadden er het kijken naar.  
 
De Fransen wilden Duitsland hard straffen. De Britten ver-
dachten de Fransen ervan de hegemonie over het conti-
nent na te streven en wilden daarom niet weten van Franse 
plannen om het Rijnland los te maken van Duitsland.  
 
Op 10 september 1919 ondertekende Oostenrijk het vre-
desverdrag van Saint-Germain-en-Laye. Het bijzonderste 

Dertigjarige Oorlog 

punt in verband met ons land was dat Oostenrijk de Schat-
ten van het Gulden Vlies moest teruggeven aan ons land. 
Deze schatten werden vanaf de Boergondische hertogen in 
ons land aangelegd. Bij de inval van de Franse revolutio-
nairen in ons land op het einde van de achttiende eeuw 
werden ze door de Oostenrijkers naar Wenen overge-
bracht. Ondanks dit vredesverdrag bevinden de Schatten 
van het Gulden Vlies zich nog altijd in Wenen.  
 
Voor de geallieerden was het vredesverdrag met Duitsland 
van veel groter belang en het is ook gekend als het Ver-
drag van Versailles. Het werd afgesloten op 28 juni 1919 
en omvatte 440 artikelen.In 2019 is dit honderd jaar gele-
den. Het verdrag omvatte ook het beruchte artikel 231 
waarbij elke schuld voor de oorlog bij de Duitsers werd ge-
legd. Duitsland moest ook 13% van zijn grondgebied en 
10% van zijn bevolking alsmede al zijn koloniën afstaan. 
Dat artikel was opgesteld in het Frans en in het Engels 
maar niet in het Duits.  
 
Op 30 april 1921 was er de Conferentie van Londen waar-
bij Duitsland 132 miljard goudmarken als herstelbetalingen 
werd opgelegd, waarvan 31,6 miljard aan België toekwam.  
Eind 1922 had België hiervan 4,5 miljard ontvangen. Daar-
op hebben de Fransen en de Belgen in 1923 het Ruhrge-
bied bezet, waardoor de herstelbetalingen uitbleven. 
 
Financieel werd het een ramp voor Duitsland. De mark, de 
nationale munt, werd waardeloos. In Berlijn stak de bevol-
king de kachel aan met de waardeloze bankbiljetten. Dank-
zij de steun van de Britse financiële wereld werd er eind 
1923 een nieuwe Duitse munt in omloop gebracht die een 
einde moest maken aan de wantoestand van een waarde-
loze munt.  
 
Wat hierbij opvalt is dat Lenin van Duitsland geen enkele 
herstelbetaling eiste. De communisten in Duitsland zouden 
dit aangegrepen hebben als argument in de economisch 
ontwrichte republiek. Lang zou de genormaliseerde toe-
stand niet duren. De beurscrash van New York in 1929 
stortte gans de wereld, en dus ook Duitsland, in een grote 
en diepe crisis. Overal zocht men naar een oplossing om 
de wanhopige bevolking te helpen.  
 
In Duitsland kwamen hierbij twee blokken van extremisten 
tegenover elkaar te staan: de communisten en de nationaal
-socialisten.  
 
In München was in de periode 1923-24 de Deutsche Arbei-
terpartei of  D.A.P. opgericht. Een gewezen korporaal van 
het Duitse leger sloot zich toen hierbij aan. Zijn naam was 
Adolf Hitler. Later zou hij partijleider worden. Hij was vast-
besloten de schandelijke bepalingen van het Verdrag van 
Versailles teniet te doen. Alles wat Duitsland was kwijtge-
raakt zou men terug veroveren.  
 
In 1925 verscheen een boek van zijn hand, Mein Kampf, 
waarin hij zijn theorie over het Duits herstel uiteenzette.  
 
Eerst wou hij Duitsland en Oostenrijk verenigen. Daarna de 
Duitsers buiten de grenzen terugbrengen onder Duits zeg-
genschap. Het Duitse volk had het “morele recht” om bui-
tenlands grondgebied te verwerven.  
 
De nationaal-socialistische partij had eerst niet veel suc-
ces. Het stemmenpercentage bleef hangen rond 2,5%. 
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Maar na de beurscrash steeg hun aanhang in 1930 tot 18,3 
%. Op 30 januari 1933 werd Hitler rijkskanselier. Na de 
dood van president Hindenburg in 1934 werd Hitler staats-
hoofd met als titel “Führer”.  
 
De Duitsers waren fel gekant tegen het Verdrag van Ver-
sailles omdat ze het zeer onrechtvaardig vonden. Ze zagen 
dit als een opgelegde vrede, een “Diktat”, waarbij de Duit-
sers en hun bondgenoten als enige schuldigen voor het 
uitbreken van de oorlog werden aangezien en bijgevolg 
ook de enigen die schadevergoedingen moesten betalen. 
De crisis van 1923-24 en de wereldcrash van 1929 waren 
allemaal elementen waarmee Hitler op het groot ongenoe-
gen in Duitsland kon rekenen.  
 
De communisten, die er ook een grote aanhang konden 
verzamelen, reageerden met het argument dat Lenin met 
zijn Sovjet-Unie geen herstelbetalingen gevraagd en ver-
kregen had.  
 
Door de grote ellende en armoe in Duitsland zouden de 
communisten en nazi’s als de twee grootste blokken over-
blijven. Tenslotte waren het de nazi’s van Hitler die het pleit 
wonnen.  
 
Iemand die dit zorgvuldig volgde was paus Pius XI (1922-
39). Op 19 maart 1937 verscheen zijn encycliek in het 
Duits “Mit brennender Sorge”. Hierbij werd het nazisme 
veroordeeld. Eveneens in 1937 verscheen een andere pau-
selijke encycliek “Divini redemptori”. Hierbij werd het com-
munisme zoals in Rusland, Mexico en Spanje veroordeeld. 
Deze encycliek wekte vooral  de woede van Stalin op.    
 
In het begin van 1935 kondigde Hitler de herbewapening 
van Duitsland aan. Op 18 juni 1935 tekenden de Britten 
met tegenzin een akkoord waardoor de uitbreiding van de 
Duitse marine mogelijk werd. Soortgelijke overeenkomsten 
over de uitbreiding van de Duitse marine werden ook met 
Frankrijk en de Sovjet-Unie afgesloten. Het Verdrag van 
Versailles werd hierbij de nek omgedraaid. In Frankrijk had 
men onder impuls van de minister van oorlog de Maginot-
versterkingen langs de Duitse grens aangelegd. Het was 
een geheel van forten en versterkingen die vanaf 1927 tot 
1936 gebouwd werden. De Fransen waren ervan overtuigd 
dat de “Boches” hierdoor nooit meer Frankrijk konden bin-
nentrekken. Het gaf de Fransen  een gevoel van veiligheid. 
In maart 1936 keken de Europese landen machteloos toe 
toen Hitlers soldaten het Duitse Rijnland binnentrokken. 
Deze gok van de Führer pakte goed uit en de populariteit 
van Hitler in Duitsland steeg tot ongekende hoogten. 
 
De volgende stap was de “Anschluss” van Oostenrijk bij 
Duitsland. Op 12 maart 1938 marcheerden Duitse troepen 
Oostenrijk binnen en dit land werd als de provincie Ost-
mark bij Duitsland ingelijfd. 
 
In 1936 won het Volksfront de verkiezingen in Spanje en 
brak er een burgeroorlog uit die tot in 1939 zou duren. Ge-
neraal Franco nam de leiding van de nationalisten die 
vochten tegen de communisten. Het land werd het schouw-
spel van verschrikkelijke moordpartijen. Met de steun van 
Duitsland en Italië werd Franco de overwinnaar. Het stadje 
Guernica Y Luno werd in 1937 door Duitse en Italiaanse 
piloten gebombardeerd waarbij vele burgers de dood von-
den. De Spaanse schilder Pablo Picasso maakte hierover 
een schilderij dat wereldberoemd werd. Deze burgeroorlog 
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was een voorspel van de aanstaande Tweede Wereldoor-
log. 
 
Op 25 januari 1938 rond 10 uur ’s avonds was er een groot 
poollicht te zien. In gans Europa kon men dit fenomeen 
vaststellen. Lucia Dos Santos was toen de enige in leven 
zijnde zienster van Fatima. Onmiddellijk wist ze dat dit het 
teken was waarover O.-L.-Vrouw in 1917 te Fatima gespro-
ken had. God ging de wereld straffen met een oorlog, nog 
vreselijker dan de vorige. In 1938 waren de Duitsers be-
gonnen met het veroveren van Tsjechoslowakije. Eerst 
werd er met Frankrijk en Engeland gesproken. De Brit 
Chamberlain en de Fransman Daladier spraken met Hitler 
en lieten weten dat ze vrede wilden. Hitler beloofde hier-
mee rekening te houden. 
 
In Italie verdween de democratie. De opkomst van het fas-
cisme was het rechtstreeks gevolg van de oorlogsellende 
en van de naoorlogse economische instabiliteit.  Mussolini 
stichtte in 1919 de Fascistische Partij. Deze startte met een 
radicaal programma waaronder de belofte om een sterke 
regering te vormen en het gevoel van nationale trots leven 
in te blazen.  
  
In oktober 1922 hield Mussolini met zijn zwarthemden hun 
beroemde “Mars naar Rome”. Koning Victor-Emmanuel III 
weigerde de noodtoestand uit te roepen. In november 
vormde Mussolini een regering en kende zichzelf dictatoria-
le bevoegdheden toe. In 1928 verving hij het parlementaire 
systeem door een “Grote Fascistische Raad”. 
 
Door de verovering van Ethiopië, een Afrikaans land, in 
1935-36 won Mussolini veel aanhangers in eigen land. In 
1939 viel het Italiaanse leger Albanië binnen dat ook een 
Italiaans bestuur kreeg. Door de verovering van Albanië 
konden de Italianen de scheepvaart op de Adriatische zee 
controleren.  
 
Op 23 augustus 1939 sloten Hitler en Stalin een niet-
aanvalsverdrag af, tot grote verwondering van heel Europa. 
Men wist niet dat Hitler en Stalin ook een overeenkomst 
hadden over de verdeling van Polen. Stalin kreeg ook de 
verzekering dat de Duitsers hun toestemming gaven over 
zijn verovering van Finland. In november 1939 vielen de 
Russen Finland binnen. Deze oorlog eindigde in maart 
1940.  
 
In het Verdrag van Versailles hadden de Polen een uitweg 
naar de Oostzee verkregen, ook gekend als de corridor van 
Danzig, De  havenstad Danzig, nu Gdansk genoemd, de 
vroegere hoofdstad van West-Pruisen, werd met speciale 
verdragen verbonden met Polen. In maart 1939 eiste Hitler 
dat Danzig terug bij Duitsland kwam en alzo de verbinding 
met Oost-Pruisen hersteld werd. Door de beruchte 
“corridor” had men in 1919 Duitsland in twee delen ge-
splitst. Hitler wilde daaraan een einde stellen. Polen ver-
wierp de Duitse eisen en kreeg van de Fransen en de Brit-
ten de garantie dat zij Polen zouden beschermen. De Po-
len mobiliseerden hierop hun strijdkrachten. 
  
Op 1 september 1939 staken de Duitsers de Poolse grens 
over. Op 3 september verklaarden Frankrijk en Groot-
Brittannië de oorlog aan Duitsland. Op 3 september 1939 
was de Tweede Wereldoorlog begonnen in Europa.   
 
Na twee dagen vechten was de Poolse “corridor” afgeslo-
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ten. De Britse en Franse oorlogsverklaringen waren goed 
voor het Poolse moreel, maar ze hielden de opmars van de 
Duitsers niet tegen. Toen het Duitse Derde Leger vanuit 
Oost-Pruisen naar het zuiden oprukte en het  
Achtste en het Tiende Leger vanuit het westen, werd de 
situatie met de dag dreigender voor de Poolse hoofdstad. 
Tegen 15 september was Warschau omsingeld. Pas op 27 
september capituleerde Warschau.  
 
Op 17 september rukten Stalins soldaten Polen binnen. 
Stalin was verrast door de snelle Duitse opmars. Het zag er 
naar uit dat de Duitsers Polen helemaal zouden veroveren. 
Na twee dagen stonden de Sovjetsoldaten oog in oog met 
de Duitsers bij Brest-Litovsk aan de rivier de Bug.  
 
De Sovjet-Unie nam bezit van het oostelijk deel van Polen, 
tot aan de rivier de Bug. Dit deel was tot in 1919 Russisch 
gebied. De rest werd Duits gebied. De laatste georgani-
seerde weerstand  van het Poolse leger eindigde bij de 
stad Kock op  6 oktober 1939.  
 
Het was de eerste demonstratie van gevechten van wat de 
Duitsers een Blitzkrieg noemden: het oprukken van pant-
sereenheden samen met de dekking van de Luftwaffe 
(vliegtuigen).  
 
Het stond in schril contrast met de loopgravenoorlog van 
1914-18. Het aantal gesneuvelden en gewonden bedroeg 
bij de Duitsers 40.000 man. Terwijl de Poolse verliezen 
ongeveer 200.000 doden en gewonden bedroegen. De 
Russische verliezen telden iets meer dan 3.000  soldaten. 
Deze laatste waren vooral te wijten aan de schaarse Pool-
se troepen die de oostgrens verdedigden.  
 
Alhoewel Engeland en Frankrijk de oorlog verklaarden aan 
Duitsland wegens de Duitse inval in Polen konden zij geen 
hulp bieden aan de Polen. De oorzaak hiervan was de ver-
re ligging van Polen. De Polen stonden er alleen voor. 
Toen de Sovjet-Unie Polen binnenviel kreeg deze mogend-
heid geen oorlogsverklaring en kon ongehinderd zijn gan-
gen gaan.  
 
De drie Baltische staten: Estland, Letland en Litouwen wer-
den in 1940 onder de voet gelopen en geannexeerd bij het 
grote Sovjet-imperium. Deze bezetting van de drie Balti-
sche republieken was door Hitler en Stalin overeengeko-
men bij de onderhandelingen van een Duits-Russisch niet-
aanvalspact  in 1939 samen met de verdeling van Polen. 
Hierop volgden geen reacties uit het Westen.  
 
Het Zweeds ijzererts was van groot belang voor de Duitse 
oorlogsindustrie. Dit erts ging naar de Noorse havenstad 
Trondheim en vandaar werd het verscheept naar Duitsland. 
De geallieerden hadden hun oog laten vallen op Noorwe-
gen als een geschikte plaats om de Duitse bevoorrading te 
onderscheppen. Er werden plannen gemaakt om Noorwe-
gen binnen te vallen en Narvik en Trondheim te bezetten. 
De Duitsers hadden al in 1939 plannen gemaakt om in 
Noorwegen basissen te vestigen om vandaar de Britten op 
zee te bestoken.  
 
De Britten hielden hiermee geen rekening omdat de Britse 
marine het noorden van Europa beheerste. 
 
Op 2 april 1940 gaf Hitler het bevel om Denemarken en 
Noorwegen binnen te vallen en te bezetten. Denemarken 

Dertigjarige Oorlog 

kon geen weerstand bieden en was de volgende dag al 
onder de voet gelopen.  
 
Met Noorwegen ging het zo gemakkelijk niet alhoewel het 
land geen vier miljoen inwoners telde. Op 9 april 1940 gin-
gen de Duitsers aan wal in Kristiansand, Bergen en Oslo. 
De Britten waren er snel bij en op 10 en 13 april brachten 
zij met hun vloot de Duitsers zware verliezen toe te Narvik . 
Op 15 april landden de Britse troepen in Harstad. Op 16 
april kwamen Britse en Franse troepen toe in Andalsnes en 
Namsos. Op 20 april raakten de Britse soldaten slaags met 
Duitse strijdkrachten in Lillehammer. Op 28 mei werd het 
Duitse garnizoen uit Narvik verdreven.  
 
Deze overwinning was van korte duur. Inmiddels waren 
koning Haakon en zijn regering naar Engeland gevlucht.  
 
Op 8 juni 1940 werden de geallieerde troepen uit Narvik 
teruggetrokken. Op 10 juni kapituleerde het land en werd 
het door de Duitsers bezet.  
 
Het aantal gesneuvelde soldaten bij de geallieerden en de 
Noren bedroeg 4.000 man. De Duitsers verloren 5.300 sol-
daten. De Duitsers hadden 350.000 man nodig om Noor-
wegen te bezetten maar dit land telde geen vier miljoen 
inwoners.  
 
Door de bezetting van Denemarken en Noorwegen hadden 
de Duitsers de Oostzee onder controle en was de bevoor-
rading van het Zweeds ijzererts voor hun oorlogsindustrie 
verzekerd.  
  
Wordt vervolgd. 
 
Evarist Maes 
vtbKultuur Kortenberg. 
 

Ondertekening van het Verdrag van Versailles in  

de Spiegelzaal, door William Orpen  

(1919, Imperial War Museum) 
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Naam: 
 
Adres: 
 
Postnr. + gemeente: 
 
Telefoon: 
 
E-mail: 
 
Lidnummer: 
 
Opstap: 
 
Wenst in te schrijven voor volgende activiteiten: 
 
 
 
O Donderdag 4 april 
 Bruegel, 450 jaar geleden overleden, lezing 
 Aantal deelnemers: 
 
O Zondag 14 april 
 Tea with Mendelssohn & Coffee with Schumann 
 Aantal deelnemers: 
 
O Dinsdag 16 april 
 Wijnavond Slowakije 
 Aantal deelnemers: 
 
O Donderdag 18 april 
 Bier en chocolade, lezing 
 Aantal deelnemers: 
 
O Donderdag 25 april 
 HistarUZ, gegidst bezoek 
 Aantal deelnemers: 
 
O Donderdag 25 april 
 Koksopleiding cvo-vti Leuven, gegidst bezoek 
 Voorgerecht 
 Aantal Sint-Jacobsvrucht: 
 Aantal Toast champignon: 
 Hoofdgerecht 
 Aantal schelvis: 
 Aantal eend: 
 Nagerecht 
 Aantal dessertsuggestie: 
 Aantal kaasselectie: 
 
O Vrijdag 26 april 
 Koninklijke serres van Laken, bezoek om 09.00 uur 
 (dond. 25/04 09.00 uur en vrijdag 26/04 13.30 = volzet) 
 Aantal deelnemers: 
 
O Zondag 28 april 
 Collectie van de Ommegang, Brussel, gegidst bezoek 
 Aantal deelnemers: 
 
O Zondag 5 mei 
 KnipoogDag Ename en Oudenaarde (autocar) 
 Aantal deelnemers: 
 
O Vrijdag 17 mei 
 Weg van vis (in Aquitaine), culinaire wijnavond 
 Aantal deelnemers; 
 

Inschrijvingsformulier 

Jaarthema 2019: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O Zaterdag 18 mei 
 Apulië & Basilicata, 8-daagse 
 (alleen nog 2-persoonskamers beschikbaar) 
 Aantal deelnemers: 
 
O Donderdag 20 juni  optie 
 Noord-Noorwegen, 12-daagse 
 Aantal deelnemers: 
 
O Donderdag 4 juli 
O Vrijdag 12 juli 
 (zondag 14 juli is volzet) 
 Naar de paardenkoers, de bronnen van de Woluwe 
 Aantal deelnemers: 
 
O Vrijdag 5 juli 
 AnthurMiddendorp, gegidst bezoek 
 Aantal deelnemers: 
 
O Zondag 7 juli 
 Zomerontmoeting met BBQ - Vlaanderen Feest 
 Aantal menu A: 
 Aantal menu B: 
 Aantal menu C: 
 Aantal menu D: 
 
O Zaterdag 13 juli 
 Bruegel en het Pajottenland (autocar) 
 Aantal deelnemers: 
 
O Woensdag 7 augustus 
 Warschau (deels per fiets) 
 Aantal deelnemers: 
 
O Zaterdag 7 september 
 Titanic, de musical, Vlassenbroek (autocar) 
 Aantal deelnemers: 
 
O Zaterdag 14 september 
 Bulgarije, 8-daagse 
 Aantal deelnemers: 
 
O Maandag 30 september  optie 
 Venetië & de Biënnale, 6-daagse 
 Aantal deelnemers: 
 
O Woensdag 23 oktober 
 La Rioja (en Santander), 5-daagse 
 Aantal deelnemers: 
 
O Zaterdag 30 november  optie 
 350 jaar Rembrandt, 2-daagse 
 Aantal deelnemers: 
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