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‘Berat, de stad van duizend ramen’, Albanië

Beste Cultuurliefhebber
Zopas is ons jaarprogramma 2015 voorgesteld. Een programma boordevol activiteiten. Wie er op zondag 11 januari niet bij was, kan het jaarprogramma opvragen of inkijken op de webstek van vtbKultuur Kortenberg.

Uiteraard nemen we ook deel aan de KnipoogDag die dit
jaar doorgaat in onze provinciehoofdstad Leuven. En we
leggen onze leden in de watten met een gratis bus!
Weer een mooi gevuld voorjaar. En dan is het al uitkijken
naar onze exclusieve 11-daagse vtbKultuur-trip naar Albanië. Nú te ontdekken!

Een eerste activiteit, het Nieuwjaarsconcert in het Paleis
voor Schone Kunsten in Brussel, is al achter de rug. Nog
nooit was er zoveel interesse. Volgend jaar zorgen wij in
ieder geval voor meer kaarten.

Met vriendelijke groet,

Nog deze maand start een nieuwe lessenreeks van onze
danscursus. Dank aan alle vrijwilligers die zoveel duizenden flyers hielpen bussen.

Guido Craps
Voorzitter vtbKultuur Kortenberg

De beeldreportages laten ons andere culturen ontdekken,
dit voorjaar: Zuid-China, de Filippijnen en Chili en Argentinië.
Om het Van Gogh-jaar goed in te zetten, hebben we Tamara Ingels uitgenodigd voor een lezing. Later volgen nog
een busuitstap en een 2-daagse.
Dit voorjaar proeven we wijnen uit Slovenië, uit Wallonië
en uit Italië.

Jaarthema 2015:

Een jaarlijkse traditie: de operette van het Vlaams Muziek
Theater in Heist-op-den-Berg: ‘Op de purp’ren Hei’ van
Armand Preud’Homme, een Vlaamse productie!
Begin februari gaan we in IJsland op zoek naar het noorderlicht. In kleine groep, zoals we dat ook deden (en opnieuw zullen doen) naar Venetië.
Ook een traditie is de Monumentenuitstap die we organiseren naar de site die de Monumentenprijs gekregen
heeft.

Het Toeristje
‘Het Toeristje’ • vtbKultuur Kortenberg
44ste jaar, nr 1 • januari, februari, maart 2015
Driemaandelijks activiteitenblad

Lid worden van vtbKultuur en onze partner VAB:
• vtbKultuur-pas (nieuw!)
Korting op alle vtbKultuuractiviteiten?
Een heel jaar lang… voor maar
Abonnement op ‘Het Toeristje’ inbegrepen!
• vtbKultuur-lidmaatschap
Gratis UIT-Magazine
Alle cultuur- en vrijetijdsvoordelen

Hoe ‘Het Toeristje’ ontvangen?
Wie deelneemt aan een activiteit van vtbKultuur Kortenberg (met vooraf inschrijving) ontvangt het lopende en volgende jaar ‘Het Toeristje’ gratis. Wie niet deelneemt, betaalt een jaarlijkse bijdrage van € 7,00.
‘Het Toeristje’ wordt ook (uiteraard gratis) verzonden via elektronische post.
Oplage: 600 ex. in kleur op papier, 950 ex. via elektronische post.

€ 10,00

€ 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
€ 116,00
Als tweede wagen
€ 89,00
• VAB-lidmaatschap “vervangwagen”
Alle voordelen van de Pech Plus formule
Gratis vervangwagen bij onverwachte immobiliteit
(tot max. 5 dagen)
€ 169,00
Als tweede wagen
€ 142,00
• VAB-pakketten:
Reisbijstandspakket
vanaf € 81,00
Annulatiepakket
vanaf € 135,00
Bijstandspakket
vanaf € 202,00
Vakantiepakket
vanaf € 188,00
Multipakket
vanaf € 309,00

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.
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Activiteitenkalender
Zondag
4 januari

Nieuwjaarsconcert Paleis voor Schone Kunsten
Nationaal Orkest van België

Station
Kortenberg

13.15 uur

Zondag
11 januari

Nieuwjaarsbijeenkomst vtbKultuur Kortenberg
Terugblik 2014 - Programma 2015

OC Berkenhof
Kortenberg

14.00 uur
17.00 uur

Vrijdag
16 januari

Danscursus
Opendeuravond met dansdemonstraties

GC Colomba
Kortenberg

20.00 uur

Maandag
19 januari

Danscursus
Kennismakingsles

GC Colomba
Kortenberg

20.00 uur

Maandag
26 januari

Danscursus
Aanvang nieuwe lessenreeks

GC Colomba
Kortenberg

19.00 uur

Vrijdag
30 januari

Zuid-China, schilderachtig, traditioneel & modern
Beeldreportage door Guido Vervoort

OC Berkenhof
Kortenberg

20.00 uur

Zaterdag
31 januari

‘Op de purp’ren Hei’ van Armand Preud’homme
Operette Heist o/d Berg (Vlaams Muziek Theater)

OC Berkenhof
Kortenberg

18.30 uur

Maandag
2 februari

IJsland, op zoek naar het noorderlicht
7-daagse vtbKultuur-trip

OC Berkenhof
Kortenberg

08.00 uur

Dinsdag
17 februari

Slovenië, de nieuwste hype in wijnland
Wijn(proef)avond

OC Berkenhof
Kortenberg

20.00 uur

Vrijdag
20 februari

Filippijnen, een atypisch Aziatisch land
Beeldreportage door Karel Corthals

OC Berkenhof
Kortenberg

20.00 uur

Zaterdag
28 februari

Hingene, Duffel, Sint-Katelijne-Waver
Monumentenuitstap (bus)

OC Berkenhof
Kortenberg

08.00 uur

Vrijdag
13 maart

Oekraïne
Beeldreportage door Guido Boeken

OC Berkenhof
Kortenberg

20.00 uur

Dinsdag
17 maart

Waalse wijnen
Wijn(proef)avond

OC Berkenhof
Kortenberg

20.00 uur

Vrijdag
20 maart

Van Gogh, 125 jaar inspiratie
Lezing door Tamara Ingels

OC Berkenhof
Kortenberg

20.00 uur

Zondag
22 maart

KnipoogDag vtbKultuur
Leuven (gratis bus voor leden)

OC Berkenhof
Kortenberg

09.15 uur

Vrijdag
3 april

Chili en Argentinië
Beeldreportage door Edgard Jespers

OC Berkenhof
Kortenberg

20.00 uur

Vrijdag
22 mei

Albanië, een geschenk van de natuur 1
11-daagse vtbKultuur-trip (volzet)

Luchthaven
Zaventem

later
te bepalen

Vrijdag
19 juni

Albanië, een geschenk van de natuur 2
11-daagse vtbKultuur-trip

Luchthaven
Zaventem

later
te bepalen
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Nieuwe danscursus
Geen show, geen acrobatie, geen competitie, geen medailles, …
alleen maar een gezonde portie plezier.
Vrijdag 16 januari • opendeuravond • 20 uur, met
dansdemonstraties ‘alle dansen’

En wat kost het?
Cursus 14 weken:
€ 95,00
Leden vtbKultuur:
€ 90,00
Wie vooraf inschrijft tijdens de opendeuravond of de
kennismakingsles: korting van € 5,00

Maandag 19 januari • kennismakingsles • 20 uur
Maandag 26 januari • nieuwe lessenreeks
Goed en toch goedkoop leren dansen?
Het kan al meer dan 40 jaar bij vtbKultuur Kortenberg.
vtbKultuur Kortenberg organiseert tweemaal per jaar nieuwe lessenreeksen ‘alle dansen’: quickstep, trage wals,
tango, vlugge wals, cha cha cha, jive (swing), disco-swing
en salsa.
Lessenreeks
Elke cursus bestaat uit 14 lessen die telkens op maandagavond gegeven worden in het
GC Colomba, Wijngaardstraat 1, Kortenberg
Beginners
Gevorderden
Vergevorderden

19.00 uur tot 20.15 uur
20.15 uur tot 21.30 uur
21.30 uur tot 22.45 uur

Terugblik vorige danscursus
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Zuid-China
Schilderachtig, traditioneel &
modern
Beeldreportage door Guido Vervoort
Vrijdag 30 januari • OC Berkenhof
China, een land 300 maal zo groot als België met 1,4 miljard inwoners. Eén van de oudste en rijkste beschavingen
ter wereld. De laatste decennia is het land zich economisch en technologisch onstuitbaar aan het ontwikkelen.
In steden als Peking en Shanghai rijzen ontelbare wolkenkrabbers op.
Doorheen het land slingeren zich meer en meer autosnelwegen en hogesnelheidstreinen. China is echter veel te
groot om in één reportage te tonen. Om u het contrast te
tonen concentreren we ons buiten enkele belangrijke hypermoderne steden daarom op de afgelegen gebieden in
Zuid-China. Hier vinden we nog het traditionele en mooiste China terug. Schilderachtige landschappen, nog authentieke stadjes, bekoorlijke tempels en een kleurrijke
bevolking van etnische minderheden geven nog een stukje weer van het mysterieuze en exotische China van vroeger. Ook traditionele ambachten dragen hiertoe bij. ZuidChina is en blijft voor de westerling een vreemd en exotisch universum.
Deelname: € 6,00 • leden € 5,00
OC Berkenhof, Beekstraat 25, Kortenberg, 20 uur

Filippijnen
Een atypisch Aziatisch land
Beeldreportage door Karel Corthals
Vrijdag 20 februari • OC Berkenhof
De Filippijnen is eigenlijk een atypisch land voor Azië.
Niets doet hier denken aan bijvoorbeeld Thailand, China
of Vietnam. Het land is een mix van de Verenigde Staten,
katholicisme, vrolijkheid, zorgeloosheid, … eigenlijk maar
een klein beetje Azië zoals we het verwachten. Maar ook
een typisch ontwikkelingsland, klimatologisch en geografisch moeilijk gelegen met alle problemen die ermee gepaard gaan. Laten we een kijkje nemen in alle aspecten
van de Filipijnse samenleving en de vele contrasten die
een bezoek aan de Filippijnen meer dan de moeite waard
maken.
Karel Corthals
Karel Corthals, van opleiding geograaf, is gebeten door
de reismicrobe. Tijdens een rondreis op de Filippijnen
was hij verbaasd over zijn eigen onwetendheid van de
reële situatie op het terrein. Het was het startsein om zelf
een eerste documentaire te maken met een poging om
een onbevooroordeeld beeld te geven van een actieve reiziger die met 4 ogen de omgeving opsnuift.
Deelname: € 6,00 • leden € 5,00
OC Berkenhof, Beekstraat 25, Kortenberg, 20 uur
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Slovenië
De nieuwste hype in wijnland
Wijn(proef)avond door Jiri Peijffers
Dinsdag 17 februari • OC Berkenhof
Nauwelijks 25 jaar geleden waren de Sloveense
wijnbouwers nog verplicht om hun druiven aan een
coöperatie te leveren onder het communistische regime in Joegoslavië.
Vandaag is Slovenië een van de boeiendste nieuwe
wijnlanden van Oost-Europa.
De Sloveense wijngaarden, druiven en wijnen behoren tot een van de minst bekende, maar tevens tot
de kwalitatiefste ter wereld. Menige malen zijn de
wijnen door internationale kenners geprezen en hebben ze vele medailles in de wacht gesleept bij internationale wijncompetities. Slovenië omhelst wijnen
van goede kwaliteit met open armen. De kennis, traditie en kwaliteitseisen zijn van hoog niveau. De belangrijkheid van wijnen in Slovenië is onder andere
terug te vinden in één van Slovenië’s grootste schatten, namelijk de 440 jaar oude wijnstok stara trta,
gelegen in de stad Maribor. Stara trta is de oudste
wijnstok ter wereld die sinds 2004 is opgenomen in
het Guinness Book of Records. Nog ieder jaar wordt
het plukken van de druiven groots gevierd.

PRAKTISCH
Deelname: € 31,00 • leden € 28,00
Inbegrepen: analytisch proeven van 6 goede wijnen
OC Berkenhof, Beekstraat 25, 3070 Kortenberg
20 uur • Vooraf inschrijven.

Oekraïne
Oekraïne, tussen
Oosterse en Westerse
beschaving
Beeldreportage door Guido Boeken

Vrijdag 13 maart • OC Berkenhof
Deze reportage zorgt ervoor dat we het land en zijn inwoners beter kunnen begrijpen in de huidige actualiteit.
Guido Boeken reisde in 1986 voor het eerst naar Oekraïne. De voorbije twintig jaar bezocht hij regelmatig deze
voormalige Sovjetrepubliek en was zo getuige van de hele omwenteling en de heropstanding van een land dat na
de val van het ijzeren gordijn nog steeds 'clasht' tussen
de Oosterse en Westerse beschaving.
Zo schreef Guido Boeken het boek 'Oekraïne'. Het is een
sociaal en cultuur-historisch werk, doorspekt met persoonlijke anekdotes en geïllustreerd met unieke foto's,
door de auteur zelf genomen. Het boek wil vooral een
uitnodiging zijn voor diegenen, reiziger of niet, die Oekraïne van binnenuit willen leren kennen en begrijpen.

Sint-Michielsklooster in Kiev,
een voorbeeld van Oekraïense architectuur

Op onze vraag geeft Guido Boeken meer duiding over de
recente geschiedenis.

Deelname: € 6,00 • leden € 5,00
OC Berkenhof, Beekstraat 25, Kortenberg, 20 uur.
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Monumentenuitstap
Naar Hingene, Duffel en
Sint-Katelijne-Waver
Zaterdag 28 februari • busuitstap
Onze jaarlijkse monumentenuitstap brengt ons ditmaal naar drie recent gerestaureerde gebouwen en/of
sites in de provincie Antwerpen: het kasteel d’Ursel in
Hingene, laureaat van de Vlaamse Monumentenprijs
2014, het spoorwegfort van Duffel en de voormalige
cisterciënzerinnenabdij Roosendael in Sint-KatelijneWaver.

aaSpoorwegfort Duffel
Abdijsite Roosendael
De cisterciënzerinnenabdij Roosendael aan de Nete in
Sint-Katelijne-Waver dateert van rond 1220. Ze kende
een zeer bewogen geschiedenis tot ze in 1797 door de
Fransen werd opgeheven. In de 19de eeuw werd op de
grondvesten van het oude abdissenkwartier kasteel Roosendael gebouwd, dat in de Eerste Wereldoorlog totaal
werd verwoest. Van het oude klooster blijven de monumentale poort (1777), het koetshuis (1783), een ijskelder,
het schizofrene pesthuis en een aantal archeologische
vondsten over.
Tussen 2003 en 2010 heeft de vzw Roosendael, die het
domein beheert in opdracht van de vzw Kempens Landschap, deze gebouwen gerestaureerd en herbestemd tot
een open jeugdverblijfscentrum in een publiek domein. De
resterende muren en gewelven van het kasteel werden
geconsolideerd en op een ingenieuze manier geïntegreerd in een nieuwe constructie van glas en beton, waarbij zoveel mogelijk oude elementen hergebruikt en/of bewaard zijn. Waar eens de trappenpartij van het kasteel
was, leidt een metalen trap naar een onafhankelijke metalen constructie over de zichtbaar gelaten archeologische
resten van het abdissenkwartier.

Kasteel van Hingene

Kasteel van Hingene
Het kasteel van Hingene was eeuwenlang het buitenverblijf van de adellijke familie d’ Ursel. De huidige toestand
is nog grotendeels die van de classicistische verbouwingen tussen 1761 en 1764 naar de plannen van de Italiaanse architect Giovanni Servandoni. Oorspronkelijk was
het opgetrokken in Vlaamse Renaissancestijl, nadien
kreeg barok de overhand tot het classicisme mode werd.
Zo is het kasteel een staalkaart van vierhonderd jaar architectuur- en interieurgeschiedenis. Het herbergt een
unieke collectie wandbespanningen van veelkleurig beschilderd of bedrukt katoen.
In 1994 werd het kasteel eigendom van de provincie Antwerpen. Op basis van een materieel-technisch vooronderzoek liet ze het grondig restaureren tot een prachtig kader
voor culturele en andere activiteiten. De Vlaamse Monumentenprijs bekroont niet alleen de voorbeeldige restauratie maar ook de herbestemming en het nieuwe leven
dat in het kasteel gegroeid is.

PROGRAMMA
Voormiddag: koffie en minikoeken • bezoek kasteel
d’Ursel in Hingene
Middagmaal (facultatief) in restaurant De Krone van
het spoorwegfort van Duffel: soep van de dag • koninginnehapje uit de gamel of stoofvlees van de chef, beide met
frietjes en slaatje • vanille-ijs • pintje of frisdrank • plat en
bruiswater (op tafel).
Namiddag: bezoek aan het spoorwegfort van Duffel
en aan de voormalige abdijsite Roosendael in SintKatelijne-Waver
PRAKTISCH
Deelnameprijs: € 43,00 • leden € 39,00
Inbegrepen: busvervoer, fooi chauffeur, 2 koppen koffie/thee met minikoeken, toegangsgelden en gidsen
Middagmaal: (facultatief) voor € 25,00
Opstap:
Leuven, Hubo, Brusselsesteenweg 6
07.45 uur
Veltem, halte ‘steenweg’
07.50 uur
Kortenberg, OC Berkenhof, Beekstraat 25 08.00 uur
Zaventem, Kerkplein
08.15 uur
Terug in Kortenberg omstreeks 20 uur. Vooraf inschrijven.

Spoorwegfort van Duffel
Het fort van Duffel werd specifiek gebouwd om de spoorweglijn Brussel-Antwerpen te verdedigen, vandaar de
naam ‘spoorwegfort’. Het is een belangrijke getuige van
de Belgische militaire bouwkunde in de laatste decennia
van de 19de eeuw. Met zijn gemengde bouw (bakstenen
muren en betonnen gewelven en bakstenen rondlopende
gang) is het enig in zijn genre, zowel bouwtechnisch als
qua structuur/indeling. In 2012 werd het beschermd als
monument. In 2009 kocht vzw Kempens Landschap het
aan en restaureerde het tot een complex dat onderdak
biedt aan natuur, erfgoed, recreatie en beleving.

Organisatie en begeleiding: Henri Gielen
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Belgische wijnen
het Maasbekken gekoppeld zijn.
De Vin de pays des jardins de Wallonie is de tegenhanger
van de Vlaamse landwijn. Het gebied is iets groter als het
gebied waarin Vlaamse Landwijn wordt geproduceerd. De
richtlijnen voor de Waalse landwijnen zijn dezelfde als
voor de Vlaamse landwijnen. De eisen voor landwijn zijn
minder streng dan voor de wijnen met een GOBerkenning.
Op zaterdag 13 juni maken wij een rondrit langs Waalse
wijnbedrijven (busuitstap).

Deel 2: Waalse wijnen
Wijn(proef)avond
Dinsdag 17 maart • OC Berkenhof
De wijnbouwgebieden in de Côtes de Sambre et Meuse
bevinden zich in de valleien die ontstaan zijn rond de
Samber en de Maas. De oeverhellingen zijn het meest
geschikt, met hun steile hellingsgraad en door de warmte
die door de Maas afgegeven wordt. De ondergrond bestaat uit een ondiepe klei- of leemlaag afgewisseld met
ondergrond van kalk-, zand- en leisteen. Vanaf 2004 werden wijnen uit bepaalde delen van Wallonië erkend als
appellatie. De druiven komen uit het gebied dat overeenstemt met de geografische grenzen die rechtstreeks aan

PRAKTISCH
Deelname: € 39,00 • leden € 35,00
Inbegrepen: analytisch proeven van 6 goede wijnen
OC Berkenhof, Beekstraat 25, 3070 Kortenberg,
20 uur • vooraf inschrijven.

Van Gogh
ter pas laat. Tijdens zijn leven werd er waarschijnlijk maar
één schilderij verkocht: De rode wijngaard (Poesjkinmuseum in Moskou).

Van Gogh, 125 jaar inspiratie
Lezing door Tamara Ingels

De lezing is een goede inleiding op onze bezoeken: Van
Gogh in de Borinage, het Van Goghmuseum in Amsterdam en een keuze uit het aanbod in Noord-Brabant (zie
het jaarprogramma).

Vrijdag 20 maart • OC Berkenhof
Op 29 juli 2015 is het precies 125 jaar geleden dat
Vincent van Gogh overleed.
Het werk van Vincent van Gogh (1853-1890) valt onder
het postimpressionisme, een kunststroming die het negentiende-eeuwse impressionisme opvolgde. Van Goghs
invloed op het expressionisme, het fauvisme en de vroege abstractie was enorm en kan worden gezien in vele
andere aspecten van de twintigste-eeuwse kunst.
Van Gogh wordt tegenwoordig gezien als een van de grote schilders van de 19e eeuw. Deze erkenning kwam ech-

Deelname: € 6,00 • leden € 5,00
OC Berkenhof, Beekstraat 25, Kortenberg, 20 uur

Chili en Argentinië
Een reis door het Andesgebergte
Beeldreportage door Edgard Jespers
Vrijdag 3 april • OC Berkenhof
Chili is een land in Zuid-Amerika, grenzend aan Peru,
Bolivië en Argentinië. Het is een opmerkelijk langwerpig
land: van noord naar zuid 4275 kilometer lang en op de
breedste plaats slechts 180 km breed. Het is ook een geografisch geïsoleerd land. In het westen en zuiden wordt
het land begrensd door de Grote Oceaan, aan de noordgrens ligt de Atacama, de droogste woestijn ter wereld, en
in het oosten rijst het reusachtige Andesgebergte op.
Argentinië is een land in het zuiden van Zuid-Amerika,
tussen de Andes en de zuidelijke Atlantische Oceaan. Het
grenst aan Uruguay, Brazilië, Paraguay, Bolivië en Chili.
Het land heeft 42.610.981 inwoners (2013).

Deelname: € 6,00 • leden € 5,00
OC Berkenhof, Beekstraat 25, Kortenberg, 20 uur.
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Aan de oevers van de Dijle… met gratis bus voor leden
KnipoogDag Leuven
Gratis bus voor leden!
Zondag 22 maart • busuitstap
Aan de oevers van de Dijle
… zijn studenten thuis. Het bekende stadhuis, het
Groot Begijnhof en de universiteitsgebouwen bepalen, samen met hedendaagse architectuur, het uitzicht
van Leuven. Tijdens de KnipoogDag op zondag 22
maart 2015 kan u de stad van het bier proeven, smaken en vooral beleven. Veel deuren gaan vandaag van
slot en worden wijd opengezet om u te ontvangen.
Iers College
Erfgoed in overvloed
In de namiddag bent u welkom in de historische binnenstad met haar talrijke (erfgoed)sites, musea, cultuurhuizen
en galerieën. Ontdek op eigen tempo al dit moois. Gidsen
staan ter plekke en hier en daar nemen ze u zelfs mee
langs verborgen paadjes. Op verschillende bezoekpunten
kan u regelmatig concertjes bijwonen met jazz of een
streepje klassieke muziek. De KnipoogDag wordt afgesloten in het kunstencentrum STUK.
Aan de oevers van de Dijle bruist niet alleen het bier,
maar ook het (culturele) leven tijdens onze KnipoogDag!
PROGRAMMA
Voormiddag:
10.00 uur: gegidst bezoek aan het Iers College en aan het
Groot Begijnhof
Middag: (facultatief) voor € 13,00:
12.00 uur: koninginnehapje met frietjes (of vegetarisch te melden vooraf!), tiramisu en een frisdrankje
Namiddag:
14.00 uur: erfgoed in overvloed (zie hierboven)
17.00 uur: slot in het Kunstencentrum STUK
PRAKTISCH
Deelname: € 20,00 • leden slechts € 14,00
Busvervoer: gratis voor leden, niet-leden € 10,00
Inbegrepen: gegidst bezoek in de voormiddag, open
programma in de namiddag met gidsen ter plekke
Middag: facultatief middagmaal voor € 13,00
Opstap:
Zaventem, Kerkplein
09.00 uur
Kortenberg, OC Berkenhof, Beekstraat 25 09.15 uur
Veltem-Beisem, halte ‘steenweg’
09.25 uur
Leuven, Autostad, Brusselsesteenweg 3
09.30 uur
Vooraf inschrijven.

Iers College:
modern congrescentrum in kloostersferen
Het Ierse minderbroedersklooster werd opgericht in 1617
als opleidings- en onderzoekscentrum voor de Ierse
rooms-katholieke clerus. Het huisvest nu het Leuvens
Instituut voor Ierland in Europa. Het complex baadt nog in
kloostersferen maar biedt ook moderne vergaderfaciliteiten. Zo is de kapel vandaag een knap auditorium. In de
voormiddag zwaait een gids de deuren open van deze
plek, die u normaal niet zomaar kan bezoeken. Hij laat u
ook kennismaken met het Groot Begijnhof met zijn
straatjes, pleintjes, tuinen en parken, en tientallen huizen
en conventen in traditionele zandsteen.
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Albanië, een geschenk van de natuur
uit de 15de eeuw en heel wat byzantijns orthodoxe kerken, waarvan sommige fresco's van de beroemde schilder
Onufri bezitten. Van bijzonder belang zijn het iconenmuseum in de oude kathedraal van de burcht en het Etnografisch Museum, in een oud huis in de wijk Mangalem.
Door al dat moois worden we geleid door een plaatselijke
gids.
Avondmaal en overnachting in Berat.

11-daagse vtbKultuur-trip
Vrijdag 19 juni tot maandag 29 juni 2015
Deze vtbKultuur-trip werd voorgesteld tijdens de
beeldreportage ‘Albanië de schone onbekende’ op
vrijdag 26 september. Inschrijven of optie nemen kan
vanaf nu. ‘Albanië, een geschenk van de natuur’ werd
exclusief voor vtbKultuur Kortenberg samengesteld
door Albaniëkenners.

Hotel Mangalemi, 4*, traditionele stijl, gelegen in
het Mangalemi-district. http://
www.mangalemihotel.com/

De reis van vrijdag 22 mei tot maandag 1 juni 2015
was na twee weken volzet. Daarom herhalen we deze
exclusieve reis in juni 2015

Dag 3: zondag 21 juni
Berat – Vlorë
Tijdens deze rit ervaren we de contrasten en de ontwikkeling van dit zo lang geïsoleerde land. 3000 jaar verleden
en de toekomst tijdens een rit van amper 100 km in een
zeer mooi landschap. Industrie en beschermde natuurgebieden, een mozaïek van beelden. We beginnen met een
exclusieve rondrit (alleen voor ons !) in de nieuwe petroleuminstallaties in de regio Patos.
40 km verder gaan we tot 3000 jaar terug in de tijd, in
Apollonia.
Apollonia, een Griekse kolonie met een sterke Illyrische
component, is een magische plek door een combinatie
van unieke monumenten, archeologie en landschap,
moeilijk elders te vinden. De oude stad is een van de bekendste en belangrijkste klassieke steden in het land. De
site is een belangrijke bestemming voor cultureel toerisme, een gastronomische en landschappelijke attractie.
Vlorë is na Tirana de grootste en belangrijkste stad van
Albanië, uniek gelegen in een baai die haar naam draagt.
Vlorë heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van het land en hier werd dan ook de onafhankelijkheid uitgeroepen in 1912. Een bezoek aan het Museum van de Onafhankelijkheid brengt ons terug in de sfeer
van toen. Vlorë is een controversiële stad gebleven waar
oud en nieuw elkaar in elke straat tegenkomen.
Avondmaal en overnachting in Vlorë.

Dag 1: vrijdag 19 juni
Luchthaven - Berat
We nemen de nieuwe autoweg naar Durrës en Vlor en
verlaten die in Lushnje, op weg naar Berat. We houden
halt bij wijnbouwer Cobo, één van de beste van het land.
Eerste kennismaking met mensen, tradities en culinaire
geneugtes onder de vorm van een welkom met muziek,
lokale gerechtjes en wijnproeven.
Na deze eerste kennismaking met het land rijden we naar
het hotel in Berat. Avondmaal en overnachting in Berat.

Hotel New York, 4*, prachtig zicht op de baai van Vlorë
http://www.hotelnewyork.al/
Dag 4: maandag 22 juni
De Albanese Rivièra.
Zo heet de kuststrook tussen Vlorë en Sarandë, aan de
Ionische Zee. We beginnen met een boottocht naar Karaburun, het schiereiland tegenover Vlorë en een beschermd natuurgebied, enkel toegankelijk voor herders en
avontuurlijke lieden. We varen tot de baai van Grama die
in de oudheid werd gebruikt als haven en vanwaar de stenen voor de bouw van Apollonia werden vervoerd. De
rotswanden vertonen inscripties, achtergelaten door generaties zeevaarders die vooral hun dankbaarheid tegenover Poseidon uitten, maar ook namen van Romeinse
militairen en leiders, zoals Marcus Antonius en Pompeius.
Vanuit Vlorë rijden we naar Sarandë over de Llogara-pas,
langs pittoreske oude dorpen.
Avondmaal en overnachting in Sarandë.

Hotel Mangalemi, 4*, traditionele stijl, gelegen in
het Mangalemi-district
http://www.mangalemihotel.com/
Dag 2: zaterdag 20 juni
Berat
Berat wordt ook de "stad van duizend ramen" genoemd
vanwege de vele grote ramen die de huizen van de oude
stad sieren. Bekend om haar historische architectuur en
bijzondere schoonheid is ze uitgeroepen tot UNESCO
World Heritage Site. De stad telt drie districten: Gorica en
Mangalem liggen op twee hellingen, door de Osumirivier
van elkaar gescheiden; Kalaja (burcht) ligt op de top van
de Magalemberg en is omgeven door een vestingmuur uit
de 4e eeuw v. Chr. . Er zijn enkele zeer mooie moskeeën

Hotel Butrinti, 4*, centraal gelegen, aan de baai
http://www.hotelbutrinti.com/
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Albanië, een geschenk van de natuur
ons wel enkele aangename verrassingen na een wandeling (1,2 km) naar de orthodoxe kerk in Leuse. Daarna
volgen we de mooie Vjoserivier en buigen vlak voor de
Griekse grens af naar Korçe. Langs de Griekse grens rijden we door bossen over heuvels en bergruggen.
Avondmaal en overnachting in Korçe.

Dag 5: dinsdag 23 juni
Butrint.
Saranda ligt in een mooie hoefijzervormige baai tussen de
bergen en de Ionische Zee, tegenover het Griekse eiland
Corfu. Een van de meest aantrekkelijke toeristische steden aan de Albanese Rivièra.
Wij bezoeken Butrint, UNESCO-erfgoed, een van de oudste vestigingen in het land. Er zijn sporen van prehistorische bewoners gevonden, daaronder werktuigen van Neanderthalers. Daarna werd het een proto-urbanische gemeenschap en is later uitgebreid door Grieken en Romeinen. Maar Butrint is niet alleen een archeologisch park,
het is ook een unieke eco-zone met een ongerepte vegetatie van mediterraan struikgewas en een prachtig meer,
verbonden met de Ionische Zee door een natuurlijk kanaal. Het moeras rond het meer is een habitat voor vele
bedreigde dieren en aquatische soorten. De zone herbergt de grootste biodiversiteit in heel Albanië. Het park is
de thuisbasis van 26 bedreigde soorten zoals de wolf en
de adelaar. De rietvelden herbergen kikkers, slangen,
schildpadden, ijsvogels en grasmussen. In het migratieseizoen gebruiken sterns, strandlopers en wulpen het gebied als foerageer- en rustplaats.
We bezoeken ook het Lekursikasteel boven Saranda met
prachtig zicht op de verlichte stad en baai.
Avondmaal en overnachting in Sarandë.

Hotel Lifegallery, boutique hotel, 4*, centraal gelegen
http://www.lifegallery.al

Hotel Butrinti, 4*, centraal gelegen, aan de baai
http://www.hotelbutrinti.com/
Dag 6: woensdag 24 juni
Gjirokastër.
Onze reis naar mooie natuur gaat verder richting Gjirokastër. Al na een half uurtje rijden stoppen we aan het
“Blauwe Oog”, de grootste natuurlijke bron in de wereld,
met het helderste water dat u ooit hebt gezien.
Na de oversteek van een bergrug komen we niet ver van
de Griekse grens op de weg naar Gjirokastër. Werelderfgoed van UNESCO, ook wel eens de Stad van Stenen
genoemd, heeft ze honderden torenhuizen in Ottomaanse stijl met typische stenen daken, houten balkons en witgekalkte muren. Gedomineerd door een enorm kasteel is
het een magische stad met een kleurrijk verleden. Van
feodale burcht via Ottomaans juweel tot Italiaanse kolonie, heeft de stad vele heersers en dichters, schrijvers en
kunstenaars geïnspireerd. Het bezoek van de enorme
burcht uit de 13de eeuw roept avontuurlijke verhalen van
middeleeuwse heersers op, maar ook misdaden uit de
communistische periode.
Avondmaal en overnachting in Gjirokastër.

Dag 8: vrijdag 26 juni
Korçë
Verplaatsingen blijven vandaag beperkt, maar we maken
toch een uitstap naar Voskopoje. Van de 24 tot 30 kerken
en kloosters die dit stadje rijk was in het midden van de
18de eeuw blijven er nu nog 5 over en een aantal ruïnes.
Gelegen op 1160m hoogte is het oorspronkelijke herdersdorp in de 17de eeuw plots uitgegroeid tot een belangrijk
economisch centrum maar het werd midden de 18de
eeuw opnieuw zo goed als verlaten, waarschijnlijk wegens de verplaatsing van handelsroutes. De kerken en
kloosters liggen verspreid over het dorp tussen de heuvels en nodigen uit tot aangename wandelingen van kerk
naar kerk.
Korçë staat bekend als een centrum van kunst en cultuur.
Door de eeuwen heen vertrokken van hier handelskaravanen naar Griekenland, Turkije en Rusland. De stad Korçë
staat bekend om haar typische wijken van traditionele
huizen en neoklassieke herenhuizen met elkaar verbonden door straatjes en steegjes. Er zijn talrijke musea, zoals het Nationaal Museum voor Middeleeuwse Kunst, het
Prehistorisch Museum en het Museum voor Oosterse
kunst. Een ander museum heeft een uitstekende collectie
van 6.500 middeleeuwse en moderne iconen uit het zuiden van Albanië. Maar Korçë is ook een van de
snelstgroeiende steden op economisch gebied want gelegen op de vruchtbaarste vlakte van het land. En wat te
denken van een bezoek aan de bierbrouwerij ?
Avondmaal en overnachting in Korçë.

Hotel Cajupi, 3*, centraal gelegen
http://www.cajupi.com/
Dag 7: donderdag 25 juni
Een unieke rit.
Deze dag wacht ons wel een relatief verre verplaatsing,
maar wat voor een ! Verschillende reisverhalen suggereren dat het de mooiste weg is. Maar eerst houden we halt
in Permet, de Rozenstad en wellicht de best onderhouden
stad in Albanië. Spijtig genoeg staat de infrastructuur voor
groepsreizen nog in haar kinderschoenen. Er wachten

Hotel Lifegallery, boutique hotel, 4*, centraal gelegen.
http://www.lifegallery.al
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de Citadel. Zij zijn nauw verweven met Skanderbeg, de
held die 25 jaar lang standhield tegen de Turken. Het
Skanderbeg Museum is gevestigd in het kasteel en opgericht ter nagedachtenis van de Albanese nationale held.
Hij maakte van Krujë het strategisch punt van de weerstand tegen de Ottomanen. In de citadel bevindt zich het
gerestaureerde huis van de Pasha van Krujë, daterend uit
de Ottomaanse periode en nu een Etnografisch Museum.
De Bazaar heeft een echt oosterse look: een typisch Ottomaanse markt, de ideale plaats om de laatste souvenirs
te kopen vooraleer we naar de luchthaven rijden.
En zoals zovelen voor u gezegd hebben bij het verlaten
van dit tot nu toe onbekende maar zo fascinerende land:
TOT ZIENS !

Dag 9: zaterdag 27 juni
De meren en een beetje Macedonië.
Vandaag moeten we richting Tirana, maar niet zonder
eerst de natuurparken en beschermde gebieden een
waardig “tot ziens” te geven. Waar kan dat beter gebeuren dan aan het Ohrid- en de Prespa-meren ? Een Nationaal Park in Macedonië, Griekenland en Albanië, het eerste grensoverschrijdende nationale park in de Balkan. De
rijke flora en fauna van de Prespa-meren zijn beschermd
door de internationale Ramsar Conventie.
Een bijzonder leuke verrassing biedt het prachtige Sveti
Naum kloostercomplex in de buurt van de Albanese
grens. Vanaf Ohrid varen we ernaartoe met de boot over
het Ohrid-meer. De kerk van Sveti Naum ligt hoog op de
heuvel boven het Ohrid-meer en van hieruit hebt u een
prachtig uitzicht op de Albanese stad Pogradec, aan de
andere kant van het meer.
In Ohrid, zeer populair bij onze Noorderburen vanwege
het verblijf van de schrijver Den Doolaard, bezoeken we
de meest gefotografeerde kerk van de Balkan tijdens een
begeleide wandeling door het historische gedeelte van de
stad. Daarna voert onze reis ons naar de hoofdstad van
het land, Tirana.
Avondmaal en overnachting in Tirana.

Kostprijs:
- € 1.875,00 per persoon in een 2-persoonskamer
bij inschrijving van minimum 20 deelnemers
- toeslag 1-persoonskamer: € 365,00
Inbegrepen:
- rechtstreekse vlucht met Jetairfly van Zaventem naar
Tirana
- vervoer van de luchthaven naar het hotel en terug
- verblijf in hotels: 3* (1 x), 4* (7 x), 5* (2 x)
- 10 x middagmenu
- 10 x avondmenu
- wijnproeverij, folkloreoptreden
- professionele toergids
- lokale gidsen
- moderne toeringbus met airco
- boottochten, toegangen, taksen, …
- eigen audiofoonsysteem

Hotel Rogner Tirana, 5*, dichtbij het centrum
http://www.hotel-europapark.com/
Dag 10: zondag 28 juni
Tirana.
Tirana is als een kruising tussen Istanbul en Napels
met een snuifje Minsk. Het heeft glorierijk haar moeilijke
verleden overleefd en is een parel in Oost-Europa geworden. De afgelopen jaren is de bevolking bijna verdubbeld
en Tirana is opnieuw een energieke, bruisende, cosmopolitische stad, echt het ontdekken waard. Van de vroegere
saaie, grijze stad is ze kleurrijk geworden. Verbazingwekkend wat een likje verf kan doen met een lelijk woonblok:
het ene door horizontale oranje en rode strepen, het andere door concentrische roze en paarse cirkels en nog
een ander door het planten van optisch bedrog creëerende blokjes. De wijde centrale lanen van de stad zijn omringd met fascinerende overblijfselen van haar Ottomaanse, Italiaanse en communistische verleden, van delicate
minaretten tot socialistische muurschilderingen. Het verkeer gaat dagelijks de strijd met zichzelf en voetgangers
aan in een toneel van regelrechte chaos. Luid, gek, kleurrijk, rommelig - Tirana is gewoon fascinerend.
Avondmaal en overnachting in Tirana.

Niet inbegrepen:
- dranken en persoonlijke uitgaven
- indien geen lid: toeslag van € 10,00 (per gezin) voor
de vtbKultuur-pas
- annulerings- en reisbijstandsverzekering
(sterk aanbevolen, kan via vtbKultuur Kortenberg)
- eventuele verhoging van de luchthaventaksen en/of
brandstoftoelagen.
Gezamenlijk taxivervoer van Kortenberg naar luchthaven
Zaventem en terug is mogelijk tegen € 15,00 per persoon
(vooraf te melden).
Informatie en inschrijvingen:
- vtbKultuur Kortenberg
tel. 02 759 84 59, 0475 31 57 29
guido.craps@vtbkultuur.be
www.vtbkultuur.be/kortenberg

Hotel Rogner Tirana, 5*, dichtbij het centrum
http://www.hotel-europapark.com/

Een goed idee van vtbKultuur Kortenberg, praktisch uitgewerkt door Jetaircenter Prefect Travel Tienen,
verg. A5124

Dag 11: maandag 29 juni
Krujë - luchthaven.
Na duizenden jaren te hebben overleefd, maar bijna verdwenen in het begin van de 20e eeuw werd de stad de
laatste 50 jaar weer tot leven gebracht. Krujë is een toeristische attractie op een panoramische locatie door haar
ligging tegen een berghelling. Enkele van de belangrijkste
bezienswaardigheden zijn het gerestaureerde kasteel en

Programmafolder 26/09/2014
Programma-aanpassingen blijven mogelijk.
© vtbKuluur Kortenberg
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Hanzesteden aan de Oostzee
zijn prachtige baroktuin. Dan gaat het richting Wismar,
een andere voormalige Hanzestad, waar we te midden
van het Unesco-werelderfgoed drie nachten in een luxueus viersterrenhotel zullen verblijven.

Noord-Duitsland
9-daagse vtbKultuur-trip (bus)
Zaterdag 18 tot zondag 26 juli
Voor velen onder ons is Duitsland, en zeker het noorden ervan, onbekend terrein, en staat als vakantiebestemming bij de Vlamingen niet op de eerste plaats.
Nochtans loont het meer dan de moeite om de voormalige Hanzesteden aan de Oostzee te gaan opzoeken. Het is trouwens niet verwonderlijk dat de Unesco
de steden Wismar, Stralsund, Lübeck en Bremen tot
werelderfgoed heeft geproclameerd.
Tijdens deze reis doorkruisen we het Bundesland Nedersaksen, waarin de twee stadsstaten Bremen met
Bremerhaven en Hamburg gelegen zijn, rijden dan de
deelstaat Sleeswijk-Holstein binnen, waar we de Hanzestad Lübeck bezoeken, om vervolgens kennis te
maken met enkele Hanzesteden in MecklenburgVorpommern, de meest noordoostelijke deelstaat van
Duitsland, gelegen in de vroegere DDR.

Slot van Schwerin

Stadhuis en Dom, Bremen

Dag 3: maandag 20 juli
Vandaag maken we kennis met twee uitzonderlijk mooie
Hanzesteden. In de voormiddag laat onze gids Jan ons
het havenstadje Wismar zien. Daarna voert onze chauffeur ons naar Lübeck, voorwaar de meest bezienswaardige stad van Schleswig-Holstein met een overvloed aan de
zo typische baksteengotiek. In 1358 werd de stad het
centrum van de Hanze. Na de wandeling keren we terug
naar ons hotel in Wismar.
Dag 4: dinsdag 21 juli
’s Morgens voert onze chauffeur ons naar de badplaats
Kühlungsborn, van waaruit ‘Molli’, een honderdjarige
stoomlocomotief, ons naar Bad Doberan brengt. Hier krijgen we een rondleiding in de gotische Münster, een van
de mooiste kerken langs de Oostzee en een uitzonderlijk
goed bewaard voorbeeld van de baksteengotiek. Verder
gaat het naar Rostock, met zijn haven voor overzees verkeer, scheepswerven en oudste universiteit aan de Oostzee. Hier maken we een begeleide wandeling.

Dag 1: zaterdag 18 juli
We vertrekken in Kortenberg om 7.30, doorkruisen Rheinland-Westfalen en bereiken in de namiddag de oude Hanzestad Bremen, bekend van ‘De Bremer Stadmuzikanten’.
De rijkdom van de Oostzeehandel van weleer lezen we af
tijdens een wandeling in het fraaie stadscentrum met zijn
stadhuis, zijn Roland en zijn kathedraal. Heel bekend is
ook de Böttcherstraβe, dat een fraai ensemble vormt van
middeleeuwse en expressionistische elementen.
Onze wandeling eindigt in de Schnoor, het oudste stadsdeel van Bremen, dat niets van zijn middeleeuwse glorie
heeft ingeboet.

Münster van Bad Doberan

Dag 2: zondag 19 juli
Na het ontbijt staat een exclusieve bezichtiging van het
prachtige stadhuis van Bremen op het programma.
Daarna verlaten we Bremen en rijden naar Schwerin, de
stemmige hoofdstad van Mecklenburg-Vorpommern, met
haar sprookjeskasteel, helemaal omgeven door water.
We maken kennis met de stad en haar geschiedenis en
sluiten de namiddag af met een bezoek aan het slot met
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Hanzesteden aan de Oostzee
Dag 5: woensdag 22 juli
Na het ontbijt staan we met onze koffers paraat om Wismar te verlaten.
We houden halt in Güstrow, dat vooral bekend staat als
‘Barlachstad’. Hier leefde en werkte de beeldhouwer en
dichter Ernst Barlach (1870 – 1930). In verschillende gebouwen kunnen we zijn kunstwerken bewonderen.
De volgende bestemming is Ribnitz-Damgarten, de
‘Bernsteinstad’, met haar museum dat alles laat zien wat
met barnsteen te maken heeft. Na het bezoek stevenen
we af op Stralsund, een van de fraaiste plekjes in NoordDuitse baksteengotiek. Heel de stad staat onder bescherming van de Unesco. We logeren er twee nachten in het
mooi gelegen hotel Hafenresidenz.

De namiddag kan vrij worden besteed in deze boeiende
Hanzestad, waar The Beatles hun carrière begon.
Dag 9: zondag 26 juli
Dit wordt onze laatste dag op Duitse bodem.
Op de terugweg naar Vlaanderen houden we nog halt in
Münster, de stad waar in 1648 de Vrede van Münster
werd gesloten tussen Spanje en de Republiek der Zeven
Verenigde Provinciën, waarmee een einde kwam aan de
Tachtigjarige Oorlog.
Kostprijs:
• € 1.360,00 per persoon in een 2-persoonskamer
bij inschrijving van minimum 25 personen
• toeslag 1-persoonskamer: € 315,00

‘De Zwevende’ van Barlach
in de dom van Güstrow

Inbegrepen:
• busvervoer vanuit Kortenberg en kosten chauffeur
• verblijf in halfpension in vier hotels:
1 nacht: Swissôtel***** Bremen,
3 nachten: Steigenberger Stadt Hamburg**** in Wismar,
2 nachten in hotel Hafenresidenz**** in Stralsund,
2 nachten in hotel Europäischer Hof**** in Hamburg
• alle vermelde bezoeken, toegangsgelden, 2 boottochten, 2 stoomtreintrips, Nederlandstalige gidsen
• eigen draadloos audiosysteem
• fooien
Niet inbegrepen:
• middagmalen, dranken en persoonlijke uitgaven
• indien geen lid: toeslag van € 10,00 voor de vtbKultuurpas (gezinslidmaatschap)
• annulerings- en/of reisbijstandsverzekering
(kan via vtbKultuur Kortenberg)

Dag 6: donderdag 23 juli
Vandaag gaan we Rügen ontdekken, het grootste eiland
van Duitsland, dat door een twee kilometer lange brug
met Stralsund is verbonden. Onze eerste bestemming is
het classicistische Putbus. Verder gaat het naar Sellin,
vanwaar we met ‘Rasender Roland’, een stoomlocomotief
van meer dan 100 jaar, naar de mondaine Oostzeebadplaats Binz stomen, befaamd om de ‘Bäderarchitectuur’.
Een echt curiosum op het eiland is Prora, waar een 4,5
kilometer lang gebouw onze aandacht trekt. Het is ’s werelds eerste mega-project voor betaalbaar massatoerisme, gebouwd in de Nazitijd (1936-1939).
We besluiten de dag met een boottocht langs de krijtrotsen van Rügen

Informatie en inschrijvingen:
• vtbKultuur Kortenberg
huistelefoon 02 759 84 66, zaktelefoon 0475 31 57 29
guido.craps@vtbkultuur.be
Een goed idee van vtbKultuur Kortenberg,
praktisch uitgewerkt door
Jetaircenter Perfect Travel Tienen, verg. A5124
Programma en begeleiding: Geert Van Cleemput
Programma 11/01/2015
Programma-aanpassingen blijven mogelijk.
© vtbKultuur Kortenberg

Dag 7: vrijdag 24 juli
Gepakt en gezakt zeggen we Stralsund vaarwel.
Als laatste Hanzestad staat Hamburg op het programma.
Van bescheiden vissershaven groeide Hamburg, onder
de gunstige stuwing van Lübeck en de hanzeatische stedenbond, uit tot een volwaardige handelshaven en de
tweede grootste stad van Duitsland.
Hier hebben we een afspraak met onze gids Brigitte, die
ons tijdens een twee uur durende rondrit Hamburg laat
zien, gevolgd door een boottocht in de haven.
Dag 8: zaterdag 25 juli
In de voormiddag gaan we weer met Brigitte op stap,
maar dat is nu letterlijk te nemen, want we maken een
wandeling door de Speicherstadt van Hamburg, het grootste op palen gebouwde pakhuiscomplex ter wereld.
Ook de Hafencity ligt op ons wandelpad.

De ‘Speicherstadt’ in Hamburg
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Deze sponsors steunen ons, steunen wij hen?

ELEKTRO

VAN

AUDENHOVEN
02/759.70.08
KOUTERSTRAAT 220 3071 ERPS-KWERPS
el.v.a @ scarlet.be www.elektrovanaudenhoven.be

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
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Terugblik

1

5

2

6

3

7

1 Bezoek aan de Abdij Keizersberg met pater Maurice
2. Het Hervormd kerkgebouw in IJzendijk (ZeeuwsVlaanderen.)
3. Ons Aperitiefconcert met InEdito
4. Bezoek aan het stadhuis van Brussel
5. 5-daagse Barcelona per fiets: Parc de Recerca
Biomèdica
6. Barcelona: Hospital de la Santa Creu I Sant Pau
7. Barcelona: de Sagrada Familia
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Waterloo
Tweehonderd jaar geleden, op zondag 18 juni 1815, vond
de Slag van Waterloo plaats. Deze veldslag werd door
Napoleon verloren. Dit was ook het einde van de Franse
heerschappij over West-Europa, die begon met de Slag
van Bouvines op 27 juli 1214. Toen versloeg de Franse
koning Philippe-Auguste zijn tegenstanders, de Duitse
keizer Otto IV en zijn bondgenoten, de Engelse koning en
de graaf van Vlaanderen.
Na zes eeuwen oorlogen, brandschattingen, plunderingen
en verkrachtingen werd Frankrijk in 1815 te Waterloo definitief verslagen door de Engelsen, Duitsers en Nederlanders.

in een groots tafereel het doek “Napoleon in de Onderwereld”. Hierbij dient de Corsicaan, omhuld in een vlammenzee, zich te verantwoorden tegenover de moeders en
vrouwen van zijn slachtoffers. Ook bij een ander doek van
zijn hand “Kanonnenvlees” voelt men de afkeer van de
schilder voor de oorlogsstoker. Zeer betekenisvol is het
feit dat Napoleon afgebeeld werd bij zijn aankomst in de
hel, in een grote vlammenzee, een erger toevluchtsoord
bestaat niet.
Dit is in tegenstelling met de Fransen die in hem hun idool
zien: zij houden vol dat hun afgod Napoleon de Slag van
Waterloo gewonnen heeft, maar dat het zijn generaals
waren die hem verloren hebben. Hiervoor beroepen zij
zich op de “memoires” die Napoleon zelf achteraf mondeling door zijn dienaar, de graaf de Las Cases, liet optekenen op Sint-Helena. Het werd een echte witwasoperatie.
De Franse historici spreken over Napoleon als “le Petit
Caporal” waarbij ze ervan uitgaan dat de man maar 1,54
meter groot was.
Dit blijkt te berusten op een meetfout gemaakt na de dood
van Napoleon, waarbij de Fransen de Engelse inch foutief
omgewisseld hebben. In feite was Napoleon 1,70 meter
groot, in die tijd de gemiddelde lengte van een Franse
man. Het was dus geen kleine man.
Over de naam Bonaparte is er ook wat leuks te vertellen.
De Fransen kennen het verhaal over “de Man met het
ijzeren masker”. Deze zou een tweelingbroer geweest zijn
van de Franse koning Lodewijk XIV. Hij werd geboren in
1638 en aangezien er maar één oudste zoon de koning
kon opvolgen liet Lodewijk XIII deze tweede kroonpretendent verwijderen; hij werd later opgesloten in de burcht
van Pignérol. Om elke herkenning als tweelingbroer van
koning Lodewijk XIV te vermijden moest hij een ijzeren
masker dragen.
Dit belette niet dat hij kennis maakte met de dochter van
één van zijn cipiers, Lucille Bonpart. Lodewijk XIV liet
hem trouwen. Maar de kinderen die geboren werden
moesten de naam van hun moeder dragen en werden
later verbannen naar Corsica, waar ze moesten blijven
wonen.
Aldus kwamen de Bonparts op Corsica; de naam werd
later verbasterd tot Buonaparte en in het Frans werd dit
Bonaparte.
Toen de Franse keizer die hypothese over zijn afstamming hoorde kon hij er goed mee lachen. De gediplomeerde mouwvegers waren er in gelukt om hem een koninklijke afstamming te bezorgen.

Napoleon • Jacques-Louis David 1812

Over Napoleon zijn al bibliotheken vol geschreven omdat
hij veel oorlogen voerde en daarbij miljoenen mensen de
dood injoeg.

De werkelijkheid was wel heel anders. In 1261 waren er al
Buonapartes in Firenze. In 1520 doet deze clan de overstap naar Corsica. Op 2 juni 1764 huwde de achttienjarige
Carlo Buonaparte met de veertienjarige Laetitia Ramolino
(1750-1836). Carlo was advocaat en stierf in 1785.

Dat zijn tijdgenoten van hem niet veel wilden weten kan
men zien bij de kunstschilder Antoine Wiertz (1806-1865),
een Waal afkomstig van Dinant. Hij schildert onder meer

Ze kregen acht kinderen, vijf jongens en drie meisjes: Joseph (1768-1844), Napoleon (1769-1821), Lucien(17751840), Marie-Anna, ook Elisa genoemd (1777-1820),
17

Waterloo
Louis (1778-1846), Marie-Paulette, ook Pauline genoemd
(1780-1825), Marie-Annonciade, ook Caroline genoemd
(1782-1839), Jérôme (1784-1860).

zijn moeder verbleef.
Louis is de volgende broer van Napoleon. Rond zijn twintigste werd hij ziek. Hij hield er een verlamde rechterhand
en een slepend linkerbeen aan over. Het is deze invalide
man die keizerin Joséphine koppelde aan haar enige
dochter Hortense. Het huwelijk was een mislukking. Louis
zou geloofd hebben dat zijn huwelijk een manoeuvre was
van Napoleon. Dit om zijn ongeoorloofde betrekkingen
met zijn stiefdochter te verbergen.

Het waren allemaal beruchte mensen die net als Napoleon, de godfather van deze clan, veel van zich lieten horen, maar waar weinig goeds over te vertellen valt.
De carrière van Napoleon was voor deze bende geldwolven een echte goudmijn. Het woord carrière betekent in
het Frans loopbaan maar ook steengroeve, in dit geval
een echte goudmijn. Alhoewel de godfather hen allemaal
goed van geld en aardse goederen voorzag, oogstte hij
weinig dankbaarheid.

In 1806 werd hij met de hulp van Napoleon koning van
Nederland. Hij stichtte een ridderorde met als fraaie zinspreuk “Doe wel en zie niet om”. Ingevolge onenigheid
met Napoleon werd hij na vier jaar in 1810 afgezet.

Laetitia, de moeder van Napoleon, was gefortuneerd
dankzij het geld dat zij van haar zoon gekregen had. Toen
Madame Mère de dood van haar zoon vernam, verklaarde zij op 11 augustus 1821 dat zij het lijk van de keizer
wilde laten overbrengen. Dit alleen op voorwaarde dat de
anderen meebetaalden. Zij zelf wilde of kon er toch geen
boterham minder voor eten.

Na zijn abdicatie werd er een inventaris opgemaakt van
zijn aankopen.
Kwamen te voorschijn 5.000 stoelen, 1.100 fauteuils, 500
bedden, 1.200 matrassen, 400 kostbare tapijten, 11.000
servietten, 1.500 stuks zilver, 20.000 flessen wijn, 350
uniformen, 100 paar laarzen, 35 dozijn zakdoeken, 30
kamerjassen en 3 paar pantoffels.
Daarbij kwamen nog een grote schuld aan het licht en
achterstand in het uitbetalen van lonen. Het minste dat
men hiervan kan denken is dat koning Louis een groot gat
in zijn hand had. Hij deed wel veel aankopen maar liet na
ze te betalen.

In verband met de oudste broer Joseph, stelt men de
vraag of hij Napoleon ooit vergeven heeft dat hij zijn
voorste plaats als eerstgeborene, die normaal aan Joseph
toekwam, heeft ingenomen.
Joseph werd nochtans goed bedeeld door zijn broer. In
1806 kreeg hij de kroon van Napels, waar Napoleon de
Bourbons verjaagd had. In 1808 werd hij zelfs tot koning
van Spanje bevorderd. Het Spaanse volk kwam tegen
hem in opstand. Na de Slag van Vittoria op 22 juni 1813
vluchtte hij naar Parijs.

Louis is de vader van Napoleon III (1808-1873) die als
keizer over Frankrijk regeerde van 1852 tot 1870.
Jérôme was de jongste broer van Napoleon. De keizer
bestemde hem voor de marine. Met een troep snel verworven vrienden vertrok hij naar Amerika. Zonder medeweten van de familie trouwde hij er met een zekere miss
Elisabeth Patterson. Napoleon greep in en het huwelijk
werd nietig verklaard. Miss Patterson, zwanger van een
zoon, kreeg een jaargeld van 60.000 francs en Jérôme
was weer vrijgezel. De volgende episode was het koningschap. Bij de vrede van Tilsit werd het vorstendom Westfalen geschapen waar Jérôme koning van werd, bij de
gratie van zijn broer.

Na Waterloo emigreerde Joseph naar Amerika. Zijn vrouw
en kinderen had hij in Europa achtergelaten. Ze werden
door hem in de steek gelaten zodanig dat ze hun juwelen
verkochten om rond te komen.
Joseph had wel zijn geld en fortuin meegenomen en sleet
in Amerika zijn dagen als de “graaf van Survilliers”. In Philadelphia kreeg hij grote faam als rokkenjager. Op SintHelena omschreef Napoleon zijn oudste broer als “cet
imbécile de Joseph” bij Gourgaud.

Hij huwde de deugdzame, geduldige en volslanke Catharina van Württemberg. Hij is de stamvader van de huidige
dynastie Bonaparte. Als koning was hij bekend onder de
toenaam “Le Roi Loustic”.

Lucien was de zes jaar jongere broer van Napoleon. Hij
had een razende eerzucht, onlesbare dorst naar rijkdom,
volslagen immoraliteit en verregaande ondankbaarheid
jegens Napoleon. Eerst was hij seminarist maar door het
uitbreken van de Franse revolutie stopte hij zijn opleiding.

Aan het hof tuimelde de koning van de ene fuif in de andere en amuseerde zich kostelijk. “Morgen wieder lustig”
was telkens zijn afscheidswoord en dit blijkt het enige
Duits te zijn dat hij kende.

In 1807 verklaarde Napoleon de oorlog aan Portugal. In
het spoor hiervan rukte Lucien mee op in dienst van zijn
broer en hij zou er fortuin maken. Dankzij de hulp van de
Spaanse minister Godoy kon Lucien ongeveer 30 miljoen
francs als buit halen uit zijn avontuur in Portugal en Spanje.

In 1812 trok hij met zijn broer Napoleon mee op tegen
Rusland. Door zijn onkunde kon de Russische generaal
Bagration uit de omsingeling ontsnappen. Met als resultaat dat Napoleon hem naar huis stuurde. Bij de slag van
Waterloo was hij aanwezig en hij zal de afgang van Napoleon meemaken.

Na een felle ruzie in 1810 met Napoleon vluchtte Lucien
naar Amerika. Onderweg werd zijn schip opgepakt door
de Engelsen en hij werd naar Londen overgebracht. Na
de val van Napoleon verbleef Lucien te Rome, waar ook

Maria-Anna was de oudste zus van Napoleon en ze is
beter bekend als Elisa. Ze was een lelijk, mager manwijf
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waarmee Napoleon goed kon opschieten. In 1797 huwde
ze met de Corsicaan Felix Bacciocchi. Die werd later de
risee van Europa, omdat zijn vrouw hem bedroog met
allerlei lieden.

voed te Ajaccio en werd later priester, zoals zijn oom Luciano.
Joseph is als geestelijke Napoleon goed van pas gekomen. Hij heeft hem veel diensten bewezen en deelde
eveneens in de opgang van de keizer.

In 1804 werd zij vorstin van Piombino. In 1808 werd zij
groothertogin van Toscane en resideerde in Firenze, de
stad der Medici.
In uniform te paard inspecteerde zij er de troepen. Deze
amazone was een ware opvolgster van Lorenzo, de
prachtlievende. Vooral letterkundigen werden door haar
met flinke fooien geholpen.

In 1802 werd hij aartsbisschop van Lyon en drie maanden
later kardinaal. Vervolgens werd hij gezant bij de H.Stoel,
primaat van Gallië en hij verwierf nog wat titels en ambten. Daarbij ontving hij een salaris van 600.000 francs.
Fesch regelde het kerkelijk huwelijk van Napoleon met
Joséphine en ontbond het vijf jaar later. Het is ook Fesch
die het kerkelijk huwelijk met Marie-Louise inzegende.

Na haar dood liet zij haar kinderen enorme rijkdommen
na, deels in juwelen en kunststukken.
Marie-Paulette was de tweede zus van Napoleon en
noemde zich zelf Pauline. In tegenstelling met haar oudste zus was Pauline een knappe vrouw en goed bekend
als “Notre Dame de Colifichets”.

Na de catastrofe van Waterloo woonde Fesch met Laetitia, Napoleons moeder, in Rome. Elke vrijdag stapte hij
blootvoets in een processie door het Coliseum. De rest
van de week bracht hij door in de kerk en verder in zijn
woning, het Palazzo Falconieri. Daar had hij een grote
verzameling van 30.000 schilderijen.
Hij stierf in 1839 en zijn vermogen, meer dan vier miljoen francs waard, liet hij na aan zijn Corsicaans vaderland.

Zij was er op uit om haar broer overal geld te vragen en te
krijgen, vandaar haar toenaam.
Zij was eerst gehuwd met generaal Charles Leclerc, die in
1802 overleed. Het jaar daarop hertrouwde ze met Camillo Borghese, een Romeins edelman.

Ingevolge de echtscheiding tussen Napoleon en Joséphine de Beauharnais zinde deze laatste op wraak. Zij was
het die het
gerucht verspreidde over een intieme verhouding van Napoleon met zijn tweede zus Pauline. Deze beschuldiging
bleek een verzinsel, rondgestrooid uit wraak. Joséphine
stierf in 1814 in haar paleis te Rueil-Malmaison.

Napoleon zelf vertelde dat zij bij de oudoom Luciano, een
priester, op zijn sterfbed de beurs met geld onder zijn kussen had weggenomen.
In 1806 kreeg Pauline het vorstendom Guastallo, een
dwergstaat. Zij is de enige van de Bonapartes die Napoleon op Elba heeft bezocht en later ernstige plannen maakte om hem op Sint-Helena te bezoeken.

Ze liet twee kinderen na, geboren uit haar eerste huwelijk.
Hortense, een dochter, die huwde met Louis, de broer
van Napoleon en de moeder van Napoleon III werd.
Er was nog een zoon, Eugène de Beauharnais, die zijn
stiefvader Napoleon trouw diende. Deze laatste zorgde
ervoor dat Eugène kon huwen met prinses Augusta von
Wittelsbach, dochter van de koning van Beieren.

Maria-Annonciade was de jongste zus van Napoleon en
ook bekend als Caroline. Het was geen knappe vrouw.
In 1800 huwde ze met generaal Joachim Murat. Dat
droeg er veel toe bij dat hij in 1808 koning van Napels
werd.

Na de neergang van Waterloo werd Eugène door zijn
schoonvader in bescherming genomen. Hij vertrok naar
Beieren en werd er hertog van Leuchtenberg. Met een
jaargeld van 2 miljoen francs was hij schatrijk en kon zijn
leven onbezorgd verder slijten.
Wordt vervolgd.

Na de echtscheiding van Joséphine en Napoleon is het
Caroline die in december 1809 de Habsburgse prinses
Marie-Louise uit Wenen gaat halen.
Na de neergang van Waterloo vielen de Oostenrijkers
Napels binnen. Zij versloegen de soldaten van Murat en
namen hem gevangen. Zij beschouwden Murat als een
rebel en schoten hem dood op 13 oktober 1815.

Evarist Maes
vtbKultuur Kortenberg.

De eerzame weduwe trooste zich met maarschalk
Alexander Macdonald. Deze beheerde haar vermogen,
voedde haar kinderen op, gaf haar raad en sloot de ogen
voor haar verdere galante avonturen.

Slag bij Waterloo • William Sadler

Joseph Fesch (1763-1839) was de oom van Napoleon.
Hij was de halfbroer van Napoleons moeder. De moeder
van Laetitia Ramolino, grootmoeder van Napoleon, was
tweemaal gehuwd geweest. Het tweede huwelijk ging zij
aan met Fesch, afkomstig uit Zwitserland. Hun zoon Joseph werd door de oudoom Luciano, aartsdiaken, opge19

Deze sponsors steunen ons, steunen wij hen?
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1. Wijnavond: chocoladesmaken combineren met rode
wijn, een hele maar boeiende opgave
2. Prachtige gebouwen tijdens onze Art-Nouveau-wandeling in Brussel
3. Aube-en-Champagne: bezoek champagnehuis Lanson
4. Aube-en-Champagne: avondwandeling naar het atelier
van schilder Renoir in Essoyes
5. Aube-en-Champagne: afsluiten met een champagnemenu
6. Bezoek aan de tentoonstelling ‘De Vikingen’
7. Gezellig napraten na de muzikale vertelling over Tsjaikovski door Jos Meersmans
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Deelnemingsformulier
Naam:
O Dinsdag 17 maart: wijn(proef)avond Waalse wijnen
Aantal deelnemers:

Adres:
Postnr + gemeente:

O Zondag 22 maart: KnipoogDag Leuven
Aantal deelnemers:
Aantal middagmaal koninginnehapje:
Aantal middagmaal vegetarisch:

Telefoon:
E-adres:
Lidnummer:
Opstap:

O Vrijdag 19 juni: 11-daagse vtbKultuur-trip Albanië
Aantal deelnemers:

wenst deel te nemen aan volgende activiteiten:

Wenst het jaarprogramma 2015 te ontvangen:
O met de gewone post
O met elektronische post

O Zaterdag 31 januari: operette ‘Op de purp’ren Hei’
Aantal deelnemers:
O Dinsdag 17 februari: wijn(proef)avond Slovenië
Aantal deelnemers:

O
O
O
O
O

O Zaterdag 28 februari: Monumentenuitstap
Aantal deelnemers:
Aantal middagmaal koninginnehapje:
Aantal middagmaal stoofvlees:

Wenst de brochure van volgende meerdaagse trips
in 2015 te ontvangen:
11-daagse ‘Albanië’
9-daagse ‘Hanzesteden Oostzee’
5-daagse ‘Langs de Duero tot Salamanca’
5-daagse ‘Venetië en de Biënnale’
2-daagse ‘Van Gogh Amsterdam en Noord-Brabant’

2015

vtbKultuur Kortenberg wenst u…
… een goede gezondheid,
vele ontmoetingsmomenten,
een cultuurvol en bruisend 2015!
Na het bezoek aan de kelders van Champagne Lanson stonden de bubbels klaar voor een eerste degustatie
(foto genomen tijdens onze 3-daagse ‘Aube-en-Champagne’ op 5 december 2014 om 12.15 uur)
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