
 
Sint-Niklaas, 13 januari 2019. 
 
 
Beste lezer, 
 
vtbKultuur heeft 2019 uitgeroepen tot het Jaar van de 
Smaak! 
 
De jaarlijkse Knipoogdag die plaats vindt in Oudenaarde op zondag 5 mei zal zeker onze 
smaakpapillen bekoren: na een bezoek en proeverij in de kruidentuin Claus, lunchen we 
met een Adriaan Brouwermenu en in de namiddag kunnen we ons bezoek aan de Ouden-
aardse  bezienswaardigheden combineren met een degustatie van een lekker Ename-bier.  
  
Ook onze lokale vtbKultuur-afdeling Sint-Niklaas pikt graag in op het Smaak-jaarthema en 
organiseert in Sint-Niklaas een sneukeltocht op zaterdag 18 mei en een vtbKultuur-pick-
nick op zondag 25 augustus. 
 
Zoals gewoonlijk plannen we een zestal reisvoordrachten per jaar. In het voorjaar brengen 
deze ons naar Rusland, Nieuw-Zeeland en naar het Arabisch schiereiland waar we de Wie-
rookroute volgen. 
 
Verderop leest u ook alles over onze komende wandel- en fietstochten in maart, april en 
mei. 
 
Naast onze traditionele reisvoordrachten en wandelingen bieden we in het voorjaar ook 
volgende uitstappen aan: 
Jazz/Dixieland Concert in Oostakker op zaterdag 23 maart; 
Bezoek aan de “Bernard Van Orley – de weg naar Brueghel”-tentoonstelling in de Bozar in 
Brussel op zaterdag 6 april; 
Geleid bezoek aan het totaal vernieuwde Afrika-museum in Tervuren op zaterdag 13 april. 
 
In deze nieuwsbrief vindt u alle praktische informatie: hoe u kan inschrijven en deelnemen.  
 
Ten slotte doen we ook nog graag een oproep om ons bestuur te komen versterken: we zijn 
op zoek naar mensen die een handje willen toesteken bij de organisatie van activiteiten of 
die gewoon maar enkele ideeën willen aanbrengen.  
 
We wensen u een mooi 2019 en hopen u vaak te mogen verwelkomen op onze activiteiten. 
 
Vriendelijke groet, 
 
Patrick Dewilde, Willy Toté en provinciaal consulent Hilde Mertens 
 
 

Voor meer informatie over vtbKultuur Sint-Niklaas, afspraken enz. kan je terecht bij de bestuurs-
leden: 
 

Patrick Dewilde, Guido Gezellelaan 12, 9100 Sint-Niklaas,  03 777 90 54, GSM 0478/28 14 86 - e-
mail pdewilde9@msn.com 
Willy Toté, Colmarstraat 6, 9100 St.-Niklaas,  03/776 87 43, GSM 0476/88 72 62 - e-mail 
willy.tote@edpnet.be. 
 

Rekening: BE51 4139 2119 0162, KREDBEBB, VTB-VAB-afdeling Sint-Niklaas 
 

www.vtbKultuur.be/sint-niklaas 
 
 

http://www.vtbkultuur.be/sint-niklaas


KNIPOOGDAG OUDENAARDE 
 

 
Op 5 mei vertrekken we ’s morgens richting Oudenaarde voor de jaarlijkse 
Knipoogdag.  
In de voormiddag leren we bij een bedrijfsbezoek bij Kruiden Claus in Kruis-
houtem alles over het kweken, gebruiken en verzorgen van kruiden. De eige-
naars leiden ons rond langs de aangelegde kruidentuin, een showtuin met bij-
zondere kruidachtige bomen, struiken en planten. Een kruidenthee en -gebak 
zullen er volop gesmaakt worden. 
De groepsmaaltijd - een Adriaan Brouwermenu - voorzien we in Salons 
Mantovani, gelegen aan de rand van Oudenaarde. 
In de namiddag staat de  kunststad Oudenaarde  als hoofdgerecht op het 

programma: van 14 tot 17 uur, kan men individueel of in kleine groepjes en aan de hand van een pro-
grammablad Oudenaarde verkennen. Met je vtbKultuur-button opgespeld ben je welkom op verschil-
lende bezoekpunten: monumenten, erfgoedsites, cultuurhuizen en musea. Gidsen zorgen ter plekke 
voor de nodige informatie, soms nemen ze je mee voor een korte rondleiding of wandeling. Een greep 
uit het ruime aanbod: 
• Verken de belforttoren van het gotische stadhuis. • Ontdek het roemrijke verleden van Oudenaarde in 
museum MOU. • Kuier door de stad langs het stadhuis met de Lakenhalle, het Huis De Lalaing met de 
Oudenaardse wandtapijten, de Kerk van Pamele, het Begijnhof, het Liedtskasteel. • Breng een ode aan 
de Ronde van Vlaanderen in het unieke fietsmuseum. • Proef een Ename en beleef 1000 jaar geschie-
denis van Ename in de archeologische site van de voormalige benedictijnerabdij. • Bezoek het Provin-
ciaal Archeologisch Museum met de foodarcheoloog. • Stap de prachtig gerestaureerde  Sint-Laurenti-
uskerk en de binnentuin van  het 18de-eeuws Huis Beaucarne binnen.  
De KnipoogDag wordt afgesloten in de abdij Maagdendale met een typisch Oudenaards biertje. 
 

Deelnameprijs: € 50 (VTB-VAB-leden), € 55 (niet-leden), inclusief bustransport vanuit Sint-Niklaas bij 
voldoende deelnemers, bezoeken en middagmaal met een drankje. 
Inschrijvingen: bij Willy Toté, na 24/1 en voor 15/2 2019 via tel. 03 776 87 43 of e-mail willy.tote@ed-
pnet.be. Betalen doe je op rekening BE51 4139 2119 0162, KREDBEBB, VTB-VAB-afdeling Sint-Nik-
laas. Speel op zeker en vraag eerst of er nog plaats is. Betalingsdatum geldt als inschrijvingsdatum. 
Info over het busvervoer (vertrekuur en opstapplaats): zie volgende rondzendbrief. 
 

VOORJAARSUITSTAPPEN 
 

Zaterdag 23 maart om 20u00 
 

Muzikale Jazz/Dixielandavond 
 

met als titel ‘New Orleans Night Owls – A simple tune with a beat’. Fans van Louis Armstrong, Fats 
Domino, Ray Charles, Miles Davis, Louis Jordan, Dr. John en andere coryfeeën van de good old jazz 
komen die avond zeker aan hun trekken. Zeven topmusici van internationale allure zullen het beste van 
zichzelf geven. 
Locatie : O.C. Oostakker, Pijphoekstraat 30, Oostakker 
Deelnameprijs: € 12 leden/ € 15 niet-leden. Info/reservaties bij Patrick Dewilde, voor 10 februari,  03 
777 90 54, GSM 0478/28 14 86 - e-mail pdewilde9@msn.com 
 

Zaterdag 6 april 
 

bezoek tentoonstelling - Bernard Van Orley, de weg naar Brueghel in Bozar, Brussel. 
 

Bernard van Orley (1488-1541) was een van de absolute spilfiguren van de renaissance in de Lage 
Landen. BOZAR en de grote Belgische instellingen slaan de handen in elkaar voor de allereerste be-
langrijke monografische tentoonstelling rond deze 16de-eeuwse kunstenaar. Van Orley was schilder 
aan het hof van Margaretha van Oostenrijk en Maria van Hongarije, werd overladen met opdrachten en 
kwam al erg jong aan het hoofd van een van de grootste ateliers van zijn tijd. Hij schilderde religieuze 
taferelen maar ontwierp ook wandtapijten en glasramen. Bijzondere aandacht gaat naar zijn portretten, 
die hem in een indrukwekkend netwerk plaatsen van politieke raadgevers, invloedrijke geestelijken en 
humanistische denkers. Zijn werk stond in constante dialoog met dat van tijdgenoten als Albrecht Dürer 
en Rafaël. Daarom vormt hij een belangrijke schakel tussen de Vlaamse primitieven en Pieter Bruegel 
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de Oude. Voor het eerst worden de werken Van Orley uit alle hoeken van de 
wereld samengebracht in één tentoonstelling, op de plek waar ze ooit ont-
stonden. Een historische kans om deze Brusselse meester te (her)ontdekken. 
 

Praktisch: We reizen met de trein naar Brussel en gaan voor het bezoek 
lunchen in het MIM. Vermits de informatie op de website van Bozar nog on-
voldoende is en we ook nog niets vinden over een eventuele B-dagtrip, mag 
je de datum al noteren en krijg je meer info in een volgende omzendbrief. 

 
Zaterdag 13 april om 14 uur 

 

Bezoek Africamuseum Tervuren 
 

We starten met een inleiding door directeur Guido Gryseels in het auditorium, gevolgd door 
een begeleid bezoek aan het totaal vernieuwde museum.  
Deelnameprijs; € 12 leden/€15 niet-leden. Info/reservaties bij Patrick Dewilde voor 10 februari -  03 
777 90 54, GSM 0478/28 14 86 - e-mail pdewilde9@msn.com. Meer info in volgende rondzendbrief. 
 

DE KLAASJES 
Wandelen en fietsen 

 

 

Coördinatie: Willy Toté  (willy.tote@edpnet.be of 0476/88 72 62) 
 

Beste sportievelingen, 
 

Iedereen die op het afgesproken vertrekpunt verschijnt en meewandelt of fietst is automatisch verze-
kerd. We vragen wel een bescheiden bijdrage van € 1 om de onkosten te dekken. 
Dit staat alvast op het programma, voor de 2e jaarhelft worden nog verdere plannen gesmeed. 
 

Zondag 3 maart : wandeling 
 

Wandeling rond De Ster. Bijeenkomen in de Heistraat aan Modecoupon. Van daar uit rijden we met 
auto’s naar de start van de wandeling aan de Ster. Zich goed voorzien van kledij en stevig schoeisel. 
Een drankje meebrengen is aan te raden. 
Praktisch: Vertrek aan Modecoupon, Heistraat 92, Sint-Niklaas om 13.30 u. Start van de wandeling op 
de parking aan restaurant De Brokkelinck om 14 u. Carpooling is mogelijk mits een kleine bijdrage van 
€ 1 aan de bestuurder. Er is geen drankgelegenheid onderweg. Afstand 6,5 km. Leiding : Rosette. 
 

Zondag 7 april : fietstocht 
 

Fietstocht in de namiddag richting Lokeren. Start op de Grote Markt van Sint-Niklaas aan het stadhuis 
om 13.30 u. Zich voorzien van goede kledij en de fiets nazien vooraf ! Ongeveer 29,3 km. Leiding: 
Rosette. 
 

Zondag 28 april 
natuurwandeling : lente in het Stropersbos. 

 

Bijna 10 jaar na de realisatie van de herinrichting van de natuur in dit gebied is het eens zo donkere 
Stropersbos nu een aaneenschakeling van droog tot vochtig gemengd bos, elzenbroekbos, natte en 
droge weiden met heidevegetatie en zo meer. We wandelen door het zuidelijke begrazingsblok langs 
de Trompkapel naar het oosten om nadien via het noordelijke begrazingsblok terug te keren naar de 
Liniedreef. We hebben aandacht voor de ontluikende natuur, fauna en flora, en onvermijdelijk voor de 
rijke geschiedenis van dit gebied. 
 

Praktisch: Vertrek aan Modecoupon, Heistraat 92, Sint-Niklaas om 13.30 u, start van de wandeling om 
14u aan ingang Stropersbos, De Stropersstraat (N403) ter hoogte van Liniedreef (rechtover handels-
zaak Donckers). Carpooling is mogelijk mits een kleine bijdrage van € 2 aan de bestuurder. Er is geen 
drankgelegenheid onderweg. Afhankelijk van het weer in april kunnen wandelschoenen of laarzen aan-
gewezen zijn. Bij vertrek bekijken we welk schoeisel voldoet. Honden zijn niet toegelaten in de begra-
zingsblokken, ook niet aan de leiband. Leiding : Koen. 

Zondag 12 mei : dagfietstocht 
 

Dagfietstocht richting Bornem. Starten op de Grote Markt van Sint-Niklaas aan het stadhuis om 10.00 
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u. Zich voorzien van goede kledij en de fiets nazien vooraf. Picknick meenemen voor ‘s middags en 
voldoende drank. Ongeveer 44,6 km. Leiding: Rosette 
 

en noteer alvast ook dit:  
 

Zondag 3 november Klompenwandeling 
 

Wandeling door Nieuwkerken (Waas), mijn geboortedorp (dwz van wandelleidster Ingeborg), en indien 
mogelijk bezoek heemkundig museum (klompenmakers en andere oude ambachten). 
We houden halt bij het klompenmonument en het heemkundig museum van klompenmakers en wan-
delen langs landelijke wegen en paadjes. In Nieuwkerken-Waas zijn er sinds de achttiende eeuw enorm 
veel populieren geplant die zich perfect leenden voor het maken van klompen. 
 

Praktisch: Vertrek aan Modecoupon, Heistraat 92, Sint-Niklaas om 13.30 u. Start van de wandeling: 
Dorpsplein Ten Bos, Nieuwkerken (Waas) om 14 uur. Carpooling is mogelijk mits een kleine bijdrage 
van € 1 aan de bestuurder. Afstand max. 10 km. Leiding : Ingeborg 
 

Activiteiten van derden: samenwerking met Okra Academie Sint-Niklaas 
en Noord. 

 

 

In afspraak met de lokale Okra Academie bieden wij onze leden van vtbKultuur en VAB de mogelijkheid 
om volgende voordrachten bij te wonen tegen de OKRA-ledenprijs van € 5 in plaats van € 8 (op vertoon 
van de vtbKultuur- of VAB-lidkaart). 
 

Donderdag 28 februari om 14 uur : Ilse Landuyt : Proper en Puur : De geschiedenis van de men-
selijke hygiëne, in Parochiaal Centrum Sint-Jan, Sint-Jansplein 2 te Sint-Niklaas 
 

Dinsdag 26 maart om 14 uur : Het hart : risicofactoren en bescherming, door Dr Freddy Van De 
Casseye, in Parochiaal Centrum, Hof van Belsele 3, te Belsele.  
 

VOORDRACHTEN 
 

Locatie : Conferentiezaal van de Stedelijke Openbare Bibliotheek, Hendrik Heymanplein 3, Sint-Nik-
laas. 
Toegang : € 5 voor leden vtbKultuur en VAB, € 6 niet-leden.  
Let ook op het beginuur! 
Coördinatie: Patrick Dewilde (pdewilde9@msn.com of 0478/281486) 
 
 

 
 
 

 
Tijdens een rondreis van Moskou naar St-Petersburg via vele 
plaatsen langs de Wolga en op het platteland leren we Rusland 
beter kennen.  
 

Overal vinden we sporen van de bewogen geschiedenis: van 
de tijd van Ivan de Verschrikkelijke over de Tsaren en de com-
munistische tijd naar het huidige Rusland.  
 

We ontdekken prachtige plaatsen als Sergiev Posad, Yaroslavl 
en Kizhi.  
 

Deze cruise op de Wolga, zijn zijrivieren, kanalen en meren neemt je mee door de geschiedenis van de 
orthodoxe kerk en het Rijk van de Tsaren. 
  

Rik Taveirne 

Rusland aan de Wolga 
Donderdag 17 januari om 14u30  
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Aotearoa, land van de lange witte wolk, zo noemden de Maori’s hun land.  
 

Twee derden van de Nieuw-Zeelanders, de Kiwi's, wonen op het Noor-
dereiland, met Wellington en Auckland als belangrijkste steden. Rotorua 
staat voor Maoricultuur en voor vulkanische activiteit.  
 

Het Zuidereiland is een wereld apart met hoge bergen, diepe fjorden, 
blauwe meren, paradijselijke zandstranden en met veel, heel veel scha-
pen. 

 
Nieuw-Zeeland, het decor voor "the Lord of the Rings". Een land voor 
avonturiers: vroeger de goudzoekers, nu de bungy-springers, skydivers, 

rafters... en globetrotters. 
 

Noteer ook reeds deze reisvoordrachten: 
 
Donderdag 25 april om 20u00: De Wierookroute (door Jos Odeurs) 
Donderdag 3 oktober om 20u00: Zuidelijk Afrika (door Patrick Dewilde) 
Donderdag 7 november om 14u30: Sicilië (door Edgar Jespers) 
Donderdag 12 december om 14u30: onder voorbehoud: Paul Coessens, De heenreis van Marco Polo, 
van Venetië naar het verre oosten. 
 
 

Hoe goede zaakjes doen bij vtbKultuur ? 
 

Indien je lid bent van VAB (pechverhelping) ben je automatisch lid van vtbKultuur en geniet je 
ledenkorting op de activiteiten van vtbKultuur in heel Vlaanderen. 
Ben je geen lid van VAB dan kan je een cultuurlidmaatschap aangaan. Dat kost je € 10 per jaar 
en zo geniet je van dezelfde voordelen. Voor meer informatie en inschrijving kan je terecht bij 
Willy Toté. Dat kan telefonisch op 03 776 87 43 of via mail willy.tote@edpnet.be. Vergeet dan niet 
je volledig adres, telefoon en geboortedatum te vermelden. 

 

 

 

 

Jean-Pierre Demarsin 

Nieuw-Zeeland 
Donderdag 14 maart om 14u30  

 
 
 

De Schelde te Oudenaarde verwacht ons op 5 mei. 
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JANUARI 2019    

do 17 14u30 Voordracht Rusland aan de Wolga (R. Taveirne) 

MAART 2019    

zo 3 13u30 Wandeling De Ster 

do 14 14u30 Voordracht Nieuw-Zeeland (J.-P. Demarsin) 

za 23 20u00 Jazz/Dixieland-concert in Oostakker 

APRIL 2019    

za 6  Bezoek Brussel: Orley-tentoonstelling Bozar 

zo 7 13.30 u Fietstocht Lokeren 

za 13  Africamuseum Tervuren 

do 25 20u00 Voordracht De Wierookroute (J.Odeurs) 

zo 28 13u30 Geleide wandeling De Stropers 

MEI 2019    

zo 5  Knipoogdag Oudenaarde 

zo 12 10u00 Dagfietstocht Bornem 

za 18 14u00 Sneukeltocht Sint-Niklaas (onder voorbehoud) 

AUGUSTUS 2019    

zo 25 11u00 vtbKultuur-picknick en bezoek Mercatormuseum 

SEPTEMBER 2019    

   wandeling nog te bepalen 

OKTOBER 2019    

do 3  20u00 Voordracht Zuidelijk Afrika (P. Dewilde) 

za 26 14u00 Bezoek Rockoxhuis Antwerpen 

NOVEMBER 2019    

zo  3 13u30 Wandeling Nieuwkerken 

do 7 14u30 Voordracht Sicilië (E. Jespers) 

DECEMBER 2019    

do 12 14u30 Voordracht onderwerp nog te bepalen 

Een gezellig hoekje in Oudenaarde 


