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ABONNEMENT  

15 EURO 

 
Beste abonnee, 
De donkere wintermaanden hebben weer hun intrede gedaan. 2016 loopt op 
zijn laatste beentjes.  
 

Op 31 december  loopt ook uw abonnement van vtbKultuur ten einde. Echter 
niet getreurd. Ook in 2017 zorgen wij voor een boeiend programma voor onze 
leden. We zetten het allemaal graag eens op een rij : 
 

1. Van januari tem maart en van oktober tem december, brengen we u iedere 
derde dinsdag van de maand een boeiende en leerrijke reisreportage. 
Komend jaar laten we u bijvoorbeeld kennis maken met de Rocky Mountains, 
Iran, Argentinië, Ierland en Schotland.  
 

2. Tijdens de zomermaanden organiseren wij diverse wandelingen in groep. 
Na de seizoenopener begin mei vergasten we u daarenboven met gratis 
pannenkoeken. 
 

3. Samen met naburige afdelingen van vtbKultuur zoeken we naar 
interessante voorstellingen en bezoeken waarbij wij een voordelige all-in 
formule hanteren (fikse korting op de inkomprijs en georganiseerd vervoer 
per bus). ‘Totem’ van Cirque du Soleil en de musical ‘Kiss me Kate’ aan het 
Donkmeer staan op onze lijst. 
 

4. Leden van onze afdeling krijgen naast ons eigen abonnement ook gratis de 
VTBKultuurpas aangeboden. Een pas waarmee u forse kortingen krijgt in 
belangrijke musea, bij tal van voorstellingen en bij alle activiteiten ingericht 
door andere afdelingen van vtbKultuur.  
 

5. Tenslotte houden wij u op de hoogte van al onze activiteiten via ons gratis 
blad UITKIJK en sturen wij u ook geregeld info via mail. Zijn wij nog niet in 
het bezit van uw mailadres, laat het ons dan gauw weten. 
 
In naam van het vtbKultuur-team 
Lieven Verhelst, Voorzitter 
 
Abonnement: 15€  

Storten op rekeningnummer IBAN: BE40 8002 2897 6763 - BIC: AXABBE22 

Met vermelding van uw naam en adres en ABO 2017 
 

http://www.vtbkultuur.be/
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Dinsdag 20 december ’16 
 

INDOCHINA 
 

Grensverleggende reportage door J. Odeurs 
 
 

 
Deze documentaire voert door Laos, Cambodja en Vietnam, die ooit (vanaf 
het einde van de 19de eeuw tot het midden van de 20ste eeuw) als kolonie 
en protectoraat tot Frans Indochina behoorden. In de jaren 60 en de jaren 70 
waren deze landen het toneel of waren betrokken in de gruwelijke oorlog van 
de Vietnamezen tegen de Amerikanen. Denken wij maar aan de moedige 
Vietcongstrijders die bevoorraad werden via de Ho Chi Minhroute die over en 
langs de grenzen met Laos en Cambodja lag. Reisleider-gids Jos Odeurs heeft 
deze landen al talloze keren bezocht. Hij zal u in vervoering brengen met 
tochten langs de machtige Mekong, traditionele dorpjes en markten van de 
kleurrijke bergvolkeren en zoveel meer. 
 

 
Uiteraard brengt deze 
fascinerende reis u ook langs 
culturele hoogstandjes en steden 
zoals Luang Prabang in Laos, 
Hanoi, Hue, Hoi An en Saigon in 
Vietnam en de overwoekerde 
ruïnes van de Khmertempels van 
Angkor in Cambodja.  
 
 

Nooit eerder werden deze drie landen zo in beeld gebracht als in deze 
documentaire, zowel op cultureel vlak, volksgebruiken, religie en tradities. 
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Dinsdag 17 januari  ‘17 
 

THE ROCKY MOUNTAINS 
 

Grensverleggende filmreportage door R. Taveirne 
 

 

De "Rocky Mountains" of kortweg de "Rockies" staan symbool voor vrijheid en 
avontuur. 
Ze behoren landschappelijk tot het mooiste dat er op de wereld te zien is.  
De natuur is er grandioos en de landschappen adembenemend.  
Het is bijna niet te beschrijven hoe het voelt om dit alles voor het eerst te 
mogen zien. 
  
De "Rocky Mountains" rijzen omhoog als een gigantische rots barrière.  
Wat voor de eerste kolonisten in het wilde westen op het einde van de  
19e eeuw nog een bijna onoverwinnelijke hindernis was, weten hun nazaten 
het vandaag de dag, als een paradijs voor recreatie, sport, en natuurschoon 
te waarderen.  
Niemand heeft de "Rocky Mountains" zo vaak en zo mooi bezongen als John 
Denver. Zijn song "Rocky Mountains High" geldt als de officieuze hymne 
aan de "Rockies", als synoniem voor vrijheid en avontuur in de meest 
spectaculaire bergketen van Noord-Amerika. 
  

 
Wij trokken met de 
camper 4 weken lang door 5 
staten van de USA en twee 
provincies van Canada. 
De reis door de staten Utah 
- Colorado - South Dakota - 
Wyoming - Montana -  
en de Canadese provincies 
Alberta en British Columbia 
was goed voor zo'n dikke 
7000 km, waarbij de 
campers ons (bijna) nooit in 
de steek lieten.  
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We hebben kunnen proeven van de verschillende seizoenen.  
Sneeuwstormen en dikke pakken sneeuw kregen we te verduren in het Rocky 
Mountain National Park.  
Lentebloemen schitterden op de flanken van het alpine berglandschap van 
Wyoming, en bijna zomerse zandstormen raasden over de prairie in Montana.  
Tussen half mei en half juni kun je dat allemaal beleven in "The Rocky 
Mountains", de bergketen die ook "The Great Devide" wordt genoemd, "de 
grote scheidingslijn" die bepalend is in welke oceaan het smeltwater van de 
bergen via stromen en rivieren zal terecht komen. 
  
Maar het hoogtepunt van de reis was ongetwijfeld het "Yellowstone National 
Park", het eerste en meteen ook oudste NP ter wereld. 
Met zijn bijna 10.000 km²...zijn spuitende geisers, blubberende 
modderpoelen en zwavelhoudende bronnen is het ook het grootste 
hydrothermisch gebied ter wereld.  
Op slechts een paar kilometer diepte onder je voeten ligt de kookpot van de 
duivel...de brandende hel van "Yellowstone”. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Uit sympathie  

 
Patrick Beels 
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Zondag 24 september ‘17 
 

TOTEM 
 

Cirque du Soleil, Brussel 
 

 

 
TOTEM™ volgt het fascinerende spoor van de mensheid vanaf zijn 
oorspronkelijke amfibische gedaante tot aan zijn ultieme wens om te kunnen 
vliegen. We volgen de menselijke ontwikkeling op een podium dat doet 
denken aan een reuzenschildpad, die voor veel oude beschavingen symbool 
staat voor de oorsprong van het bestaan. 
 
Het begrip ‘totem’ staat symbool voor de verbondenheid van alle levende 
wezens. In onze genen dragen we de vermogens van vele dieren, tot en met 
ons verlangen om te vliegen. Net als de dondervogel boven op de totempaal. 
De artistieke leiding van TOTEM™ ligt in handen van Gilles Ste-Croix, Robert 
LePage tekende voor de regie. Aan de productie nemen 46 acrobaten, 
acteurs, muzikanten en zangers uit 17 landen deel. Deze cast wordt 
ondersteund door 64 technici en medewerkers uit 7 landen. 
  
Deelnameprijs: 70 euro 
leden van vtbKultuur, VAB en vtbKultuurpas : 65 euro. 
Studenten en senioren (65+) korting van 8 euro. 
Kinderen van 2 tot en met 12 jaar korting van 12 euro. 
 
Inbegrepen in de deelnameprijs: gereserveerde plaatsen Categorie 1, 
reservatie- en verwerkingskosten, autocarvervoer, fooi voor de chauffeur, 
reisleiding. 
Vertrek : Nieuw Plein om 15.30u stipt - de voorstelling begint om 18u. 
 
Deze deelnameprijs is geldig tot uitputting van de plaatsen en tot ten laatste 
vrijdag 10 februari 2017. 
 
Reserveren kan door storting van het volledige bedrag op rekeningnummer: 
IBAN: BE40 8002 2897 6763 - BIC: AXABBE22 
met vermelding van naam, aantal personen, Totem 
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Kruishoutem  
wenst alle leden en sympathisanten  

 

een zalig Kerstfeest  
en  

een gelukkig 2017 
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