
           

 

vtbKultuur Land van Rode – april – mei – juni 2017 
Nummer 02 

 
 Verantwoordelijke uitgever: landvanrode@vtbkultuur.be 
 
 
 

Voorstelling: We Free Kings - woensdag 12 april 2017om 20u – Handelsbeurs – 
Gent 

  

Muziektheater met een missie van rasperformers Wim Opbrouck en Wilfried De Jong. 
In een wereld die steeds benauwder aanvoelt gaan Wim Opbrouck en Wilfried De Jong op zoek 
naar de betekenis van vrijheid. 
 
Hun gids is jazzmuziek op het scherp van de snede als bevrijding van de geest. 
We Free Kings is een voorstelling over vrije koningen, dansende herten, vriendschap en vrijheid. 
 
 

Bezoek Project Gent Sint-Pieters - donderdag 20 april 2017 om 14u 
 
Het station Gent-Sint-Pieters is gebouwd aan de vooravond van de Wereldtentoonstelling van 
1913. Het werd de motor voor de ontwikkeling van een heel nieuw stadsdeel. Ongeveer een 
eeuw later staan we voor een operatie van dezelfde omvang: het station en zijn omgeving 
aanpassen aan de behoeften van de 21ste eeuw. 
 
In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, het wettelijk kader dat aangeeft hoe de diverse 
overheden moeten omgaan met onze schaarse ruimte met het oog op kwaliteit, wordt de 
stationsomgeving omschreven als een "gemengde ontwikkelingspool voor wonen en werken". 
Daarmee wordt het Project Gent Sint-Pieters voor de Stad Gent een van de belangrijkste 
strategische realisaties tijdens de komende twintig jaar. 
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Praktisch 

13u50: samenkomst onder de luifel van de inkomhal Gent Sint-Pieters. 

Toegangsprijs : 5€ voor de leden en 7€ voor de niet-leden.  

Inschrijven: uiterlijk 15 april 2017 via: 

 email landvanrode@vtbkultuur.be 

  telefonisch 09 362 82 55 of GSM 0475 75 74 71 

Bij voorkeur overschrijven op rekening BE11 9730 2567 7348 (Project Gent Sint-Pieters). 

 
 

Daguitstap Geraardsbergen – zaterdag 20 mei 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma 

07u45:  Marktplein - Scheldewindeke - vertrek met autocar  

08u45: taverne ’t Hemelryck - koffie met croissant 

09u30: stadsbezoek met gids o.m. de Sint Bartholomeuskerk; het Stadhuis; 

            de Marbol; de Kapel op de Oudenberg … 

12u00: middagmaal in Taverne ’t Hemelryck 

            (aspergesoep, kip met champignonsaus, koude groenten en frietjes, 

             koffie met mattentaart, twee drankjes) 

14u00: vertrek naar de Helix 

14u30: wandeling in de Helix – op stap in het Raspaillebos 

17u00: afscheidsdrankje (blond of donker muurken) in Taverne ’t Hemelryck 

Praktisch 

Deelnameprijs: leden vtbKultuur en VAB : 50 euro en niet-leden 55 euro. Overschrijven: op 
rekening vtbKultuur Land van Rode BE11 9730 2567 7348 (uitstap Geraardsbergen) 

Inschrijven: uiterlijk 28 april 2017 

 via email: landvanrode@vtbkultuur.be of telefonisch GSM 0475 75 74 71 
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Tweedaagse VERDUN: zaterdag 10 juni en zondag 11 juni 2017 
 
 

 
 
PROGRAMMA 

DAG 1: zaterdag 10 juni 2017 

 08u00: vertrek vanuit Merelbeke - rit naar Bouillon via E40, E411 en N89 

 stop en vrij middagmaal met korte verpozing aan de Semois te Bouillon (Belgisch-Luxemburg) 

 bezoek aan het Ossuaire van Douaumont (met beklimming van de toren voor het 
panoramische zicht op het slagveld en audiovisuele voorstelling in het Nederlands) en aan het 
aanpalende nationaal militair kerkhof 

 bezoek aan de ondergrondse citadel van Verdun.   
Het bezoek aan het gangenstelsel in de citadel gebeurt in kleine      wagonnetjes: onderweg 
woon je op verschillende locaties audiovisuele voorstellingen in het Nederlands bij (met 
Franse officieren die Nederlands spreken!)  

 kleine stadswandeling tot aan het Office du Tourisme. 

 inchecken in Citotel Hôtel du Tigre en avondmaal in het  vlak bijgelegen restaurant Le Brasero. 
 
 

DAG 2: zondag 11 juni 2017 

 ontbijtbuffet in ons hotel te Verdun en uitchecken. 

 vertrek voor bezoek aan de slagvelden op de rechteroever van de   Maas 

 Monument Maginot 

 le village détruit de Fleury-devant-Douaumont  

 Fort Douaumont 

 middagmaal in Abri des Pélerins 

 Tranchée des Baïonnettes 

 bezoek aan de slagvelden op de linkeroever van de Maas - de heuvel Le Mort-Homme /Toter 

Mann 

 terug naar Merelbeke met onderweg stop en mogelijkheid tot maaltijd in het AC wegrestaurant 

van Wanlin langs de E411 

 20u00: aankomst in Merelbeke 

 

 Praktische informatie 

De kostprijs voor deze tweedaagse is 185 euro per persoon.  

De prijs is inclusief:  

 vervoer met comfortabele bus en gids 

 
 



 

 

 alle betalende bezoeken 

 gebruik van een audiosysteem met oortjes 

 avondmaal op de eerste dag 

 kamer met ontbijt (éénpersoonskamer speciaal aan te vragen) 

 middagmaal op de tweede dag 
 

Het vrije middagmaal op de eerste dag wordt voorzien in het stadje Bouillon (Belgisch-Luxemburg) 
aan de boorden van de Semois. 

Deelname is enkel mogelijk voor leden van vtbKultuur of VAB. Een lidmaatschap van vtbKultuur kan 
je aanvragen op landvanrode@vtbkultuur.be of telefonisch op 09 362 82 55 en kost slechts 10 euro 
per gezin.  

Personen zonder reisbijstandsverzekering kunnen desgewenst een verzekering aanvragen via 
www.vab.be/nl/producten/bijstand/reisbijstand 

Overschrijven op rekening vtbKultuur Land van Rode: BE 11 9730 2567 7348 met vermelding 
Verdun en het aantal personen. 

Het bedrag uiterlijk overschrijven tegen 1 mei. 

www.vtbkultuur.be/land-van-rode 
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