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Dinsdag 16 februari  
 

OEKRAÏNE 
 

Grensverleggende reportage door G. Boeken 
 

 

 

VECHT EN JE ZULT OVERWINNEN 
 
In december 1989 valt de Berlijnse muur. In de maanden daarna vallen, als 
dominostenen, één voor één de communistische regimes in Oost-Europa.  
Als de omwentelingen Moskou bereiken, betekent dit het einde van het 
communistische politieke en economische regime in een groot deel van de 
wereld.  Voor veel landen betekent het nog meer: de Sovjet-Unie valt 
uiteen in twaalf onafhankelijke staten. Eén van deze staten die 
geconfronteerd worden met deze radicale politieke, economische en sociale 
veranderingen is Oekraïne.  Tijdens het sovjetbewind gooide het Westen al 
de steden van het Communistische blok op één hoop, maar in de loop van 
de tijd werd het duidelijk dat elk van die landen zijn eigen verleden met 
zich meedroeg. 
 
Oekraïne letterlijk vertaald 
betekent: ‘op de rand’, 
grensland’. De Oekraïne is 
de plaats van het Kiëvse 
Rus, dat door de Vikings 
werd gesticht. De 
geschiedenis is de Oekraïne 
nooit bepaald gunstig 
gezind geweest en heeft 
het noodlot vaak 
ingegrepen waardoor het in 
een aantal eindeloze 
conflicten verwikkeld is geweest. In de Oekraïne hebben tragedies plaats 
gevonden op een andere schaal dan in andere landen, alsof rampen en 
onheil daar meer ruimte hebben om zich in alle hoeken van het land te 
verspreiden. Het land is vlak, vruchtbaar en oefende in de loop van de 
geschiedenis een dodelijke aantrekkingskracht uit op indringers waardoor 
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de grenzen in de loop van de geschiedenis hertekend werden met de 
grilligheid van een legpuzzel. 
De communisten die vroeger uiteindelijk allemaal met idealen waren 
begonnen, eindigden met machtsmisbruik en corruptie.  
 

In deze voordracht 
neemt Guido u mee op 
een reis doorheen een 
land dat in vijftien jaar 
tijd een enorme 
transitie ondergaat, 
maar vooral neemt hij 
u mee op een reis 
doorheen de 
geschiedenis en de 
cultuur van een land.  
Hij vindt een land dat 
doorheen de eeuwen 
door vele heersers is 

ingenomen, dat daardoor slechts met moeite en zeer geleidelijk zijn eigen 
identiteit heeft ontdekt; een land dat door Stalin uitgehongerd werd, en nu 
pas voor het eerst helemaal onafhankelijk is.  De betrekkelijkheid van deze 
onafhankelijkheid en het continue gevecht om deze te vrijwaren, werd nog 
maar pas geïllustreerd door hoe alle wereldmachten op hun manier getracht 
hebben de Oranje Revolutie te beïnvloeden. 
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Dinsdag 15 maart  
 

SLOVENIË 
 

Grensverleggende reportage door J. Demarsin 
 

 
Slovenië bekoort de bezoeker met adembenemende berglandschappen, 
prachtige grotten, glooiende wijngaarden… En daarin staan de stille 
getuigen van een bewogen geschiedenis. Het kleine gebied ten zuiden van 
de Alpen kwam in handen van Romeinen, Franken en Magyaren. Daarna 
behoorde het gebied 600 jaar lang, tot het einde van WO I, tot de 
Habsburgse dynastie. Ook de recente geschiedenis van Slovenië, de periode 
van de twee wereldoorlogen en nadien als deel van Joegoslavië, heeft 
sporen nagelaten. Aan oorlogsmonumenten is er geen gebrek. 
Slovenië, het meest welvarende deel van het Joegoslavië van Tito, 
verklaarde zich onafhankelijk in 1991. Het land trad toe tot de EU in 1994 
en tot de eurozone in 2007. 
 

 
Slovenië is een derde 
kleiner dan België en telt 
slechts 2 miljoen inwoners. 
De zuidelijke Alpen vormen 
de grens met Oostenrijk. 
Het hooggebergte, met als 
hoogste berg de Triglav 
(2864 m), is een 
natuurgebied, een paradijs 
voor wandelaars en 
liefhebbers van 
adrenalinesporten. 

Het zuidwestelijk deel, het grensgebied met Italië, is een typisch 
kastlandschap met enorme grotten en ondergrondse rivieren. De stoeterij 
met de befaamde lippizanerpaarden is eveneens een bezoek waard. En er is 
50 km kustgebied met de gezellige stadjes uit de Venetiaanse periode: 
Koper, Izola en Piran, geboorteplaats van Giuseppe Tartini (1692-1770), een 
bekend violist en componist. 
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Uiteraard bezoeken we de hoofdstad Ljubljana en Maribor, Europese 
Culturele Hoofdstad in 2012. Hier groeit, naar men beweert, de oudste 
wijnstok ter wereld. Een goede reden om deze druiven in een feestelijke 
sfeer te oogsten. 

 
De reportage kwam tot stand na 4 reizen, het resultaat van 5 maanden 
reportagewerk, de synthese van massa’s foto’s, video- en geluidsopnames 
op belangrijke plaatsen en tijdens tal van evenementen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit sympathie 
Patrick Beels 
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Dinsdag 19 april 
 

ZUID WEST ENGELAND 
 

Grensverleggende reportage door Guido Vervoort 
 

 

Uitgestelde reisreportage van 19 januari  
 
Welkom in het wilde westen van Engeland! Een tocht doorheen de 
graafschappen Devon, Somerset, Wiltshire, Dorset en het hertogdom 

Cornwall. Ruige klifkusten met een wilde branding, dramatische 
rotspartijen, maar ook lieflijk glooiende 
heuvellandschappen, prachtige holle wegen 
en uitgestrekte groene vergezichten. Vanuit 
de prehistorie duiken de raadselachtige 
staande stenen op van Stonehenge en 
Avebury. De Kelten en Romeinen lieten er 
hun sporen na, met o.a. het bewaarde 
Romeinse badhuis van Bath.  
 

Vanuit de middeleeuwen leven geschiedenis, 
verhalen en legenden onontwarbaar voort 
met de legendarische Keltische Koning 
Arthur die vocht tegen de Saksen en de 
Angelen waarnaar dit land genoemd werd. In 
latere tijden verrezen de statige landhuizen 
van de adel waar we zien hoe “upstairs en 
downstairs” met elkaar samenleefden.  
 
Aan de kust verscholen liggen nog enkele pittoreske vissershaventjes en 

dorpjes als uit een sprookje. Het zachte 
klimaat van Cornwall liet toe om 
verschillende prachtige subtropische tuinen 
aan te leggen. Stoomtreinen en door 
paarden getrokken jaagpadboten houden 
het verleden levendig. Dit alles en nog veel 
meer vormde Zuid West Engeland tot wat 
het nu is: een prachtige tuin vol historie en 
legenden. 
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 Zondag 7 augustus, 18u    
 

Cirque du Soleil, AMALUNA 
  

in Knokke-Heist  

 
Na een uitverkochte passage in Brussel (september/oktober 2015) met meer 
dan 130.000 bezoekers keert Cirque du Soleil deze zomer met Amaluna 
terug naar Knokke-Heist! 
 
Diegenen die er niet konden bij zijn in september 2015; krijgen nu een 
nieuwe kans!  
 

We reserveerden tickets voor de voorstelling op 
zondag 7 augustus 2016 om 18 uur. 
 
Amaluna ging in 2012 in Montréal in wereldpremière. Deze bijzonder 
indrukwekkende show doet Knokke aan vanaf 14 juli 2016. 
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Amaluna nodigt het publiek uit naar een mysterieus eiland, beheerst door 
Godinnen en geleid door de cycli van de maan. De koningin, Prospera, leidt 
de ceremonie van het volwassen worden van haar dochter in een rite die 
vrouwelijkheid, vernieuwing, wedergeboorte en de balans eert die het 
passeren van deze inzichten en waarden van de ene generatie naar de 
volgende markeert. 
 
In het kielzog van een storm veroorzaakt door Prospera, landt een groep 
jonge mannen op het eiland, wat leidt tot een episch, emotioneel verhaal 
van de liefde tussen Prospera's dochter en een dappere jonge aanbidder. 
Maar het is voor hen een liefde die op de proef zal worden gesteld! Het 
koppel krijgt te maken met talrijke veeleisende proeven en moet 
ontmoedigende tegenslagen overwinnen vooraleer ze wederzijds 
vertrouwen, geloof en harmonie kunnen bereiken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deelnameprijs: 70 euro 
 
leden van vtbKultuur en VAB betalen slechts 65 euro. 
Kinderen van 2 tot 12 jaar genieten een korting van 8 euro. 
Studenten en senioren (65+) genieten een korting van 4 euro. 
 
Inbegrepen in de deelnameprijs: gereserveerde plaatsen Categorie 1, 
reservatie- en verwerkingskosten, autocarvervoer, fooi voor de chauffeur, 
reisleiding. 
 
Deze deelnameprijs is geldig tot uitputting van de plaatsen en tot ten 
laatste zondag 6 maart 2016. 
 
Reserveren kan door storting van het volledige bedrag op rekeningnummer: 
IBAN: BE40 8002 2897 6763 - BIC: AXABBE22 
met vermelding van naam, aantal personen, Amaluna 
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Data Wandelingen 2016 
 

Meer info in onze Uitkijk april 2016 
 

Zondag 1 mei : Kordaalwandeling met nadien pannenkoeken 
 
Zondag 5 juni : Zoete beeseroute in Landegem 
 
Zondag 3 juli : Roterspad in Wielsbeke 
 
Zondag 7 augustus :Bareldonkpad in Berlare 
 
Zondag 4 september : Gordel rond Brussel 
 
Zondag 18 september : Ommegang van Kruishoutem 
 
Zondag 23 oktober : kapellenwandeling Lozer 
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Data reeds te noteren voor 2016 
 

 

Zondag 09.10.2016 : REINAERT, de musical 
 
Het belcantogezelschap van Sint-Niklaas werd gesticht in 1976 en viert 
volgend jaar zijn 40-jarig bestaan. Het verdiende zijn sporen met oa. de 
musical “Titanic” en de operette “Een nacht in Venetië”. Volgend jaar 
speelt het Reinaert, de musical naar “Van den vos Reynaerde door Willem 
die Madocke maecte”.  
 
Meer informatie later – Theaterbus wordt voorzien 
 

 
 
 
Dinsdag 18.10.2016 : Italië, La Bella – reisreportage door R. Taveirne 
 
Dinsdag 15.11.2016 : Japan – reisreportage door E. Jespers 
 
Dinsdag 20.12.2016 : Indochina – reisreportage door J. Odeurs 
 
Zondag 23.10.2016 : Kaas- en wijnavond 
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