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MADEIRA & PORTO-SANTO 
 

Grensverleggende reportage door JP Demarsin 
 

Dinsdag 20 oktober ’15 
 

MYANMAR 
 

Grensverleggende reportage door J. Odeurs 
 

Dinsdag 17 november ‘15 
 

Om 20 uur 
Zaal De Kring 
Kerkhofweg 1  

 9770 Kruishoutem 
 

Opgelet: De Kring is mogelijks niet gemakkelijk bereikbaar wegens werken 
aan de Kerkhofweg, eventueel op de Markt parkeren ! 
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                    HERFSTWANDELING :  
  

25 Oktober : Kapellenwandeling 

 in  

Wannegem 

     
Vertrek : 14.00u, Nieuw Plein, carpooling 

 

O.l.v. Jozef en Mia Meersman, 

Verantwoordelijke in de werkgroep 

voor de wandelingen 

Tel. 0476/354918 
 

 

 

 

Op zondag 25 oktober 

 

vanaf 17u 

Zaal de Kring  
(Kerkhofweg 1, Kruishoutem) 

 
 
Prijs : €12 
 
Vooraf inschrijven, uiterlijk 20 oktober! 
 
Kaarten verkrijgbaar bij: 
De Kiosk- Kerkstraat 9 – Kruishoutem 
Axa – Nieuw Plein 11 – Kruishoutem 
 
Via mail: kruishoutem@vtbkultuur.be 
Telefonisch : 09/383 71 66 (de Kiosk) 
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Dinsdag 20 oktober ’15 

 

MADEIRA & PORTO-SANTO 
 

Grensverleggende reportage door JP. Demarsin  
 
 

 
Madeira en Portugal : volksmuziek, symfonische muziek, instrumentaal en 
vocaal.... Dit is een totaalreportage over een land of een streek, het 
resultaat van meerdere reizen, langer verblijf en studie van taal en cultuur. 
Madeira, parel in de Atlantische Oceaan, drijvende tuin, bloemenparadijs. 
Deze omschrijvingen dankt het eiland aan zijn mild klimaat. Toen het 
eiland in de 15e eeuw gekoloniseerd werd onder impuls van Hendrik De 
Zeevaarder, was het dicht gegroeid met bomen en struiken, vandaar de 
naam Madeira, wat "hout" betekent. Madeira werd een druk centrum waar 
suiker en kleurstoffen verhandeld werden. Vlaanderen was één van zijn 
belangrijkste handelspartners. In musea en kerken tref je nu nog Vlaamse 
schilderijen en beeldhouwwerken uit de 16e eeuw aan. Op de berghellingen 
zijn terrassen aangelegd om aan landbouw te kunnen doen. Madeirawijn is 
alom bekend.  

Een uitgebreid netwerk van kanalen of levada's, zorgt 
voor de bevloeiing. Toerisme is de grootste bron van 
inkomsten voor Madeira. Het is een paradijs voor 
wandelaars.  
 
 

 
De tocht van de Pico Ruivo naar de Pico de 
Arieira is een topper. Naast Madeira, op een 
40-tal kilometer naar het noordoosten toe, 
ligt er een kleiner eiland: Porto-Santo. Het 
gouden zand en het blauwe water maken van 
dit eiland een paradijs voor zonnekloppers 
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Dinsdag 17 november ‘15 

 

MYANMAR 
 

Grensverleggende reportage door Jos Odeurs 
 

 

Jos was voorheen actief in de “zachte sector” maar werd toch al snel 
gebeten door de reismicrobe. Als student kriskraste hij per spoor door 
Europa en na een verblijf bij vrienden in Egypte werd hem gevraagd een 
eerste reis te gidsen; de aanzet tot een niet 
meer te tellen reeks begeleide reizen.  
De Aziatische culturen met hun fascinerende 
aantrekkingskracht zijn intussen zijn 
specialiteit geworden. Jos is zich gaan 
verdiepen en inleven in de plaatselijke 
gebruiken, filosofieën en godsdiensten. 
Reisgenoten die met hem op reis gingen, 
durven hem weleens een wandelende encyclopedie noemen.  
 
De landen die hem het meest aanspreken om er te gidsen zijn Iran, de 
landen van Centraal Azië (Uzbekistan – Kirgizstan – China), Tibet, India, 
Myanmar, Laos, Vietnam en Cambodja. 
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Zaterdag 21 november 2015,  

Bieruitstap - De Koninck en Contreras 
 
 
Sinds 1833 worden de bieren van De Koninck gebrouwen aan de 
Mechelsesteenweg in Antwerpen en zo is Brouwerij De Koninck de enige 
actieve brouwerij in de Antwerpse binnenstad waar o.m. het beruchte 
Bolleke, Triple d'Anvers en sinds kort ook Wild Jo worden gebrouwen. 
De afgelopen vijftien maanden heeft de brouwsite een grondige 
metamorfose ondergaan. Op 1 september jl. opende Brouwerij De Koninck 
een prestigieus en innoverend bierbelevingscentrum. 
vtbKultuur is er als de kippen bij om dit bierbelevingscentrum te bezoeken 
tijdens de jaarlijkse bieruitstap. 
's Morgens zal de nieuwe interactieve brouwerijtour ons volledig 
onderdompelen in de wereld van Stadsbrouwerij De Koninck. Het wordt 
leerzaam, boeiend, maar vooral ook heel plezant. 
In verschillende themaruimtes kom je alles te weten over Antwerpen als 
bierstad, de Belgische bieren en het complete brouwproces. Tal van 
interactieve middelen en audiovisuele effecten zorgen voor een 360° 
totaalbeleving. 

Schrik niet als je je plots middenin de actie bevindt: op de 4 meter hoge 
brug in de brouwhal voel je de unieke dynamiek van onze brouwerij. Dorst 
gekregen van het hele avontuur? Je droge keel zal snel vergeten zijn, 
wanneer je aan ’t eind van de tour een perfect getapt bolleke aan je lippen 
zet. 
 
Na het bezoek keren we terug naar Oost-Vlaanderen, naar De Zandvlooi in 
Lozer-Kruishoutem. 
Men serveert ons een stevig middagmaal: aperitief, hutsepot of 
noothammetje met friet, ijsje, koffie of thee; ook een drankje bij het eten 
is inbegrepen. 
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Na het middagmaal rijden we door naar Gavere voor een bezoek aan 
Brouwerij Contreras. 
Brouwerij Contreras is een familiale artisanale brouwerij opgericht in 1818. 
De originele brouwzaal (onlangs gerestaureerd) dateert uit midden vorige 
eeuw en is uniek in zijn soort. 
Bij Contreras brouwt men volgende bieren, allen hoge gisting, met nagisting 
op fles en vat: Tonneke, Contreras' Especial Mars, Valeir Blond, Valeir 
Donker, Valeir Divers en Valeir Extra. 
Eerst en vooral krijgen we een rondleiding in de brouwerij: historiek, 
voorstelling van de bieren en geleide rondleiding. Na de rondleiding volgt 
een uitgebreide degustatie. 
Rond 18 uur rijden we terug naar Kruishoutem. 
 
 
Deelnameprijs:  
60€ voor vtbKultuurleden 
65€ voor niet-leden 
zoals steeds : autocarvervoer, lunch, geleide bezoeken, reisleiding fooi voor 
de chauffeur. 
 
Reserveren kan door storting van het volledige bedrag (60€ of 65€)  op 
rekeningnummer:  IBAN: BE40 8002 2897 6763 - BIC: AXABBE22 
met vermelding van naam, aantal personen, Bieruitstap + noothammetje of 
hutsepot 
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Uit sympathie 

Patrick Beels 


