
Gepensioneerdenvereniging 
voor het Vlaams 
Overheidspersoneel vzw

Verschijnt 2 x per jaar  •  31 ste jaargang  •  juni 2022  •  ver. uitg. Julia Jacobs  •  Geerdegem Schonenberg 291  •  2800 Mechelen

Programma 2022
[tweede semester]
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Programma tweede semester 2022

Eendaagse activiteiten
• 2 september 2022 Wervik “Grenzeloos genieten”
• 6 september 2022 Koksijde 
• 10 september 2022 Eupen
• 20 september 2022 Lier: Walking Dinner 
• 27 september 2022 Brussel: bezoek aan de Europese wijk 
• 29 september 2022 Spa-Francorchamps & Stavelot 
• 30 september 2022 Brussel: bezoek aan de Europese wijk
• 4 oktober 2022 Haacht: bezoek aan de brouwerij 
• 6 oktober 2022 Lier: Walking Dinner 
• 20 oktober 2022 Wervik “Grenzeloos genieten” 

Meerdaagse activiteiten
• 15-23 oktober 2022 Fr: Katharen
• 24-27 juni 2023 Fr: Elzas-Vogezen 

Culturele activiteiten
• 13 september 2022 Oudenaarde: tentoonstelling MOU
• 7 oktober 2022 Kortrijk: stadsbezoek
• 16 oktober 2022 Gent - Capitole:  “Het Zwanenmeer” 
• 28 oktober 2022 Gent: bezoek aan de Boekentoren 
• 6 november 2022 Antwerpen - Fakkeltheater: Josephine B.
• 27 november 2022 Nijlen - Gildenzaal: Herfstconcert door KSO
• 11 februari 2023 Heist-Op-Den-Berg: Operette “De Tsarevitch” 

Sportactiviteiten
• 26 augustus 2022 Dagfietstocht: Meetjesland en Brugse Ommeland
• 8 september 2022 Dagfietstocht: “IJzerenwegroute” Tienen-Zoutleeuw 
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Praktische informatie | Wijze van inschrijven

Voor al onze activiteiten gelden dezelfde afspraken:

• Aandacht en opgelet: u stuurt het gele inschrijvingsformulier (zie bijlage) vóór 21 juni 2022 terug naar de op
het formulier vermelde adres: Postbus 10.005, Gent Stations wijk - 9000 GENT.  U betaalt nog niets.

• Rond half juli 2022 ontvangt u bericht of u al dan niet kan deelnemen aan de door u aangeduide activiteit(en).
U ontvangt op dat moment ook alle nodige informatie wat de betaling betreft. 

• Inschrijvingen rechtstreeks bij de contactpersoon/organisator via e-mail, per telefoon of zelfs door voorafbetaling
worden niet aanvaard. Een onvolledig ingevuld formulier en/of wanneer voor twee activiteiten ingeschreven
wordt die op dezelfde dag plaatsvinden, zal naar de afzender teruggestuurd worden voor vervollediging en/of
aanpassing.

• Onze activiteiten hebben elk hun eigen moeilijkheidsgraad voor deelname door onze leden. Om uw keuze
gemakkelijker te maken, wordt aan elke activiteit een icoontje ‘voetje’ meegegeven die de moeilijkheidsgraad
ervan aanduidt (zie onderaan pagina).

Annulering en annulatiekosten
• Meld uw annulering uitsluitend aan de contactpersoon/organisator van de activiteit waarvoor u inschreef.
• Bij annulering vóór de uiterste betaaldatum ontvangt u het volledige inschrijvingsgeld terug.
• Wanneer u annuleert na de uiterste betaaldatum ontvangt u het inschrijvingsgeld terug verminderd met:
• € 5,00 p.p. voor een eendaagse, culturele of sportactiviteit
• € 10,00 p.p. voor een meerdaagse activiteit en de kostprijs van de verzekeringspremie.
• de kosten die de vereniging niet meer kan recupereren zoals allerhande voorschotten m.b.t. hotel, vervoerkos- 

ten, gidsen, toegangsgelden, maaltijden...
• De terugbetaling gebeurt na afloop van de activiteit.
• Het inschrijvingsgeld wordt niet terugbetaald aan de leden die gewoon niet komen opdagen en vooraf niets

laten weten.
• Indien u om gelijk welke reden toch niet aan de activiteit kan deelnemen, vragen wij u dringend de contact -

persoon/organisator te verwittigen, zodat nog andere leden kunnen deelnemen.
• Om vergissingen te vermijden stellen wij het enorm op prijs dat u ook de contactpersoon/organisator verwittigt

wanneer u een nog niet-betaalde inschrijving wil annuleren. 

Verzekering
• De deelnemers aan een ééndaagse activiteit zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen voor het bedrag van

het remgeld (opleg) van de door de mutualiteit aanvaarde kosten, en dit vanaf het begin van de activiteit - dit
is de verzamelplaats van de deelnemers - tot het einde van de activiteit. Aangifteformulieren zijn ter beschikking
bij de contactpersoon/organisator. Opgelet: bij de aangifte dient steeds een doktersattest gevoegd te worden. 

• De deelnemers aan een meerdaagse activiteit zijn verzekerd voor reisannulering, reisonderbreking en/of
medische hulp. Aangifteformulieren zijn ter beschikking bij de contactpersoon/organisator.

• Opgelet: een reisannulering/ongeval/onderbreking dient steeds bevestigd te worden door een doktersattest.

PRIVACYVERKLARING: De volledige tekst van mei 2018 wordt ter informatie achteraan in deze brochure herhaald.
Verder is deze tekst ter inzage via de website en steeds ter beschikking via de leden van het Bestuursorgaan.

WEBSITE: alle nodige informatie over onze vereniging, haar privacyverklaring en het lopend semestrieel programma
kan u vinden op: https://overheid.vlaanderen.be/socialedienst of tik gewoon “sociale dienst” via Google in.

Moeilijkheidsgraad v/d activiteit zal aangeduid worden met voetjes
voor iedereen toegankelijk (gemakkelijk)

trappen of oneffen terrein (middelmatig)

langere wandeling en/of oneffen terrein (moeilijk)
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Dagfietstocht doorheen het Meetjesland en het
Brugse Ommeland 
Heerlijk ontspannend

De fietstocht van ongeveer 55 km bestaat uit drie delen.
We fietsen aan een rustig tempo hoofdzakelijk langs
kalme wegen.

We starten in Adegem (deelgemeente van Maldegem).
Onze tocht leidt ons via Maldegem, Maldegem-Donk,
Vivenkapelle naar Damme. Daar genieten we van een
warm middagmaal.

Het tweede deel van de fietstocht brengt ons naar Mid -
del burg (Maldegem). Daar houden we voor een drank -
stop halt bij Convent Santa Clara.

Deel drie leidt ons via Sint-Laureins terug naar onze ver -
trekplaats.

Praktisch
Startplaats/gps-adres: parking Cultureel Centrum Den
Hoogen Pad, Adegem-Dorp 16, 9991 Adegem (Malde -
gem). CC Den Hoogen Pad is gelegen in het centrum van
Adegem. Verbindingswegen zorgen voor een vlotte be -
reikbaarheid vanaf de N49 Antwerpen – Knokke (afrit
Eeklo) en de E40 Oostende – Brussel (afrit Aalter). De N9
Brugge – Gent passeert dwars door Adegem. Aan de
verkeerslichten ter hoogte van het centrum sla je af in
de richting van de kerk. Vlak voor deze kerk leidt een
kasseiweg je naar de parking.

• 10.15 uur: Start van de fietstocht.
Stopplaats in Damme voor het middagmaal en even -
tueel voor een korte bezichtiging.
Namiddagstop in grensdorp Middelburg, deelge -
meen  te van Maldegem.

• 17.15 uur: Einde van de fietstocht.

Prijs
• € 30,00 p.p.

De prijs omvat: het aperitief (een glas champagne/
fruitsap), de lunchmenu met 1 glas wijn bij het mid -
dag maal en de koffie. 
Zijn niet inbegrepen in de prijs: eventuele bijkomende
dranken bij de maaltijd en de drank bij de namid dag -
stop.    

Aantal deelnemers
• 30 personen.

4
Contactpersoon: 
Luc Van Acker   •  � 050 71 72 01 – 0478 56 05 22  •  e-mail: vanacker.grijp@telenet.be 

vrijdag 26 augustus 2022

Sport
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Contactpersoon: 
Luc Van Acker   •  � 050 71 72 01 – 0478 56 05 22  •  e-mail: vanacker.grijp@telenet.be 5

Wervik

“Grenzeloos genieten”

De Wervikse regio werd in de 20ste eeuw het centrum
van de tabaksteelt in België. Wie kent niet de ver maar -
de “Wervikschen toebak”? Logisch dan ook dat je hier
het Nationaal Tabaksmuseum vindt.

Ga mee op een mysterieuze reis doorheen de tabaksge -
schie denis. Dankzij een indrukwekkende collectie ta -
baks reclame, een rariteitenkabinet van rookacces soires
en een gevarieerd aanbod van tabaksgerelateerde voor -
werpen, krijg je een indringend beeld van het rook -
fenomeen en de lokale tabaksteelt.

Na het middagmaal, tijdens een bustochtje op en over
de “schreve” (grens) gaan we op verkenning in een regio
die vroeger bekend stond voor typische grensfenomenen
als smokkel en grensarbeid. 

We sluiten deze dagtrip af met een bezoek aan het
wijndomein Ravenstein.

Programma 
• 9.00 uur Stipt. We verzamelen in de loketzaal van 

het station van Kortrijk.
• 9.10 uur Vertrek met de autocar naar Wervik.
• 9.45 uur Onthaal met koffie en koffiekoek.
• 10.15 uur Geleid bezoek aan het Nationaal Tabaks -

museum.
• 12:00 uur Middagmaal in een plaatselijk restau -

rant. Op het menu: 
soep – hoofdgerecht – koffie, dessert.

• 14.00 uur  Bustochtje “over de schreve”. Een gids 
begeleidt ons tijdens deze tocht.

• 16.00 uur Bezoek aan het wijndomein Ravenstein. 
Een wijndegustatie is uiteraard 
inbegrepen.

• 17.30 uur Terugkeer naar Kortrijk station.

Prijs
€ 62,00 p.p.

De prijs omvat: de autocar, koffie/thee met koffiekoek,
toegang Tabaksmuseum, warm middagmaal zoals
beschreven (excl. dranken), toegang wijndomein +
degustatie, de gidsen en de fooi voor de chauffeur.

Aantal deelnemers
50 personen.

Bereikbaarheid
Per trein:
Kortrijk is gemakkelijk te bereiken met de trein. Raad -
pleeg de website www.nmbs.be.

Met de wagen:
De betaalparking Kortrijk P1 ligt in de onmiddellijke om -
geving van het station. Adres: Minister Tacklaan –
Kor trijk.

Eendaagse

vrijdag 2 september en donderdag 20 oktober 2022

©copyright toerisme Wervik

©copyright toerisme Wervik
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Ieder van ons heeft wel eens een blinde met een ge lei -
dehond ontmoet. De hond brengt de blinde veilig door
het verkeer en langs obstakels zoals containers, op de
stoep geparkeerde fietsen, laaghangende takken of zon -
weringen. Zo kunnen de baas en de hond overal vei lig
langs en onder door. Maar hoe kan dat nu? We ko men
hierover alles te weten tijdens ons bezoek aan het op -
leidingscentrum ‘Vrienden der Blinden’ dat in 1996 in
Koksijde werd opgericht. 

In de namiddag krijgen we een rondleiding in de Dui -
nen abdij. In de middeleeuwen overheerste het silhouet
van de Duinenabdij het Koksijdse landschap. Een bezoek

aan het Abdijmuseum laat je toe om
in alle rust te wan de len langsheen
haar oude muurop standen, omge -
ven door prachtige na tuur.

Soms gaat erfgoed door de maag en
dat is het geval tijd ens de bier -
rondleiding. Je komt te weten waar
de brou werij van de Duinenabdij
stond en hoe de monni ken omgin -
gen met alcohol.
We sluiten af met een bier de gu s -
tatie van de vier St-Ides bald bieren.

Programma
• 9.00 uur Bijeenkomst aan het NMBS-station van

Oostende.

• 9.15 uur Vertrek met de autocar naar de 
‘Vrienden der Blinden’ te Koksijde.

• 10.00 uur Groepsbezoek aan het oplei dings -
centrum + koffie en cake.

• 12.30 uur Middagmaal: soep, hoofdschotel en 
dessert (de drank is niet inbegrepen).

• 14.30 uur Rondleiding in het Abdijmuseum met 
degustatie Sint-Idesbald bieren.

• 17.00 uur Terugkeer naar het station van 
Oostende en einde van de activiteit.

Prijs
€ 54,50 p.p.
Deze prijs omvat de autocar, de koffie met cake, het mid -
dag maal, de bezoeken, de gidsen en de fooien.

Aantal deelnemers:
40 personen.

Koksijde
Opleidingscentrum blindengeleidehonden en Abdijmuseum
Ten Duinen

dinsdag 6 september 2022

Eendaagse

6
Contactpersoon: 
Annie Mourier  •  � 015 42 12 98  –  0477 54 22 35  •  e-mail: annie.mourier@gmail.com
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De “IJzerenweg” verwijst naar de spoorwegbedding
waarop het fietspad werd aangelegd. Deze bedding
maakte deel uit van de spoorlijn Tienen – Diest – Mol die
in 1878 in dienst werd genomen.

We fietsen van Tienen naar Zoutleeuw en maken een lus
rond “Het Vinne”. 

Het middagmaal nuttigen we in dit Provinciedomein. In
dit natuurgebied vind je het grootste natuurlijk binnen -
meer van Vlaanderen. We maken zeker eventjes tijd om
vanuit de uitkijktoren deze natuurlijke pracht te aan -
schouwen.

Via Budingen komen we terug naar Tienen en volgen
een gedeelte van de Grote Gete.

De Grote Gete is van oorsprong tot in Budingen ongeveer
51 km lang en vloeit daar samen met de Kleine Gete
verder onder de naam Gete om uiteindelijk in Halen uit
te monden in de Demer.

Deze fietstocht is ongeveer 43 km lang en geeft een mooi
beeld van Haspengouw en van het Hageland.

Programma 
• 10.15 uur Vertrek in Tienen, Potterijstraat 3.
• 12.00 uur Middagmaal (pastabuffet + frisdrank) in 

“Het Vinne”.
• 14.00 uur Vertrek  terug naar Tienen.
• 16.00 uur Einde van de activiteit.

Prijs
€ 30,50 p.p. 

Aantal deelnemers
• 25 personen.

Bereikbaarheid
• Met openbaar vervoer naar Tienen station. Van daar -

uit 15 minuten met de fiets tot aan de startplaats.

• Ofwel met eigen vervoer tot aan de startplaats. Er zijn
parkeerplaatsen in deze straat; maar ook op de par -
king van de nabijgelegen Lidl.

Tienen  
Dagfietstocht “den IJzerenweg” … de trein achterna

Sport

donderdag 8 september 2022

Contactpersoon: 
Michel Boffin •  � tel. 0475 521 428  •  e-mail: bofmic.gvo@gmail.com 7
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Het Verdrag van Versailles (1919) bepaalde dat een Duits
gebied Belgisch grondgebied moest worden. Op 10 ja -
nu ari 1920 was het zo ver: officieel Belgisch dus (samen
met 10 andere gemeenten). Maar de geschiedenis zorg -
de nog voor verrassingen en wijzigingen. De taalwetten
van 1962 bezorgden alle gemeenten een tweetalig sta -
tuut mét faciliteiten en een eigen parlement.

Eupen is één van de best beschermde minderheden in
Europa. Eupen bevindt zich ook op het snijpunt van de
Romaanse en Germaanse culturen en bezit belangrijk
cultureel erfgoed (de stad bleef gespaard van grote ver -
woestingen).Verschillende historische panden date ren
uit de tijd van de industrie van de lakenwevers (17-18de

eeuw). Eupen is tevens de poort tot de Hoge Venen. 

Laat je tijdens deze dag verrassen door dit gezellig, aan -
genaam stadje, de meertaligheid van de bewoners, de
mooie gebouwen, de Sint-Niklaaskerk in Renaissance stijl
en het nieuwe “Eupener Stadsmuseum” dat een beeld
schetst van de geschiedenis van de streek met o.m. een
collectie aardewerk uit Raeren, de mode (1805-1975), car -
navalskostuums én de wol die niet op de afspraak mag
ontbreken. Een bijkomende troef om die dag in Eupen te
zijn is dat 10 september Erfgoeddag is. 

Programma
• 9.43 uur Bij aankomst van de trein Oostende-Eupen

vertrekken we vanaf het perron aan het 
station naar Café Sucré Salé voor een kopje
koffie en een stukje Eupener Platz. 

• 10.45 uur De gids pikt er ons op en zorgt voor een 
geleid bezoek aan het nieuwe 
stadsmuseum.

• 12.30 uur Middagmaal (driegangenmenu) in Café 
Ratskeller. (Dranken ten laste van de 
deelnemer).

• 14.30 uur Gegidste stadsrondleiding o.m. langsheen 
het Regeringsgebouw van de Duitstalige 
Gemeenschap. De geschiedenis en de 
oorlog komen tijdens deze gidsbeurt zeker
aan bod.

• 16.00 uur Einde van het officiële gedeelte van onze 
dag.

Nadien vrije tijd om bv. nog iets mee te pikken van de
“Kulturerbe” of de “Erfgoeddag”. Het thema van de Erf -
goed  dag is bij het ter perse gaan van de brochure nog
niet bekend maar er zijn zeker mogelijkheden om op
eigen houtje nog iets extra’s te bezoeken. 

(Ter info: vertrekuren van de IC Eupen-Oostende telkens
om 17 minuten na het uur).

Prijs
€ 43,00 p.p.
De prijs omvat de Eupener Platz/koffie, het middagmaal,
de inkom en het gegidste stadsmuseum, de gegidste
stadsrondleiding, de fooien en de reservatiekosten. 

Bereikbaarheid
Neem bij voorkeur de trein gelet op de goede IC-ver -
binding Oostende-Eupen (haltes in Brugge, Gent St.-Pie -
ters, Brussel Z–C–N, Leuven en Luik-Guillemins).  Vanuit
Hasselt en Tongeren zijn er aansluitingen in Luik-Guille -
mins. Gebruik een weekend ticket, een Standaard Multi
(vroegere Rail Pass) of een senior ticket. 

Wie toch met de wagen wenst te komen kan gebruik
maken van de gratis parking aan het NMBS-station.

Eupen
Kennismaking met hoofdstad van de
Duitstalige Gemeenschap

8
Contactpersonen: 
Arlette Lambrechts  •  � tel 016/40 01 26 – 0473/35 30 26  •  arlette.lambrechts@proximus.be  
Nicole Steveniers  •  � tel 016/81 29 69 – 0478/248 347  •  nicole.steveniers@outlook.be    

zaterdag 10 september 2022

Eendaagse
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Oudenaarde

Tentoonstelling BEESTIG! – Dieren in de wandtapijtkunst 1500-1700

In de 16de eeuw beleefde de pro -
ductie van wandtapijten een
hoog  tepunt.  Oudenaarde was
één van de bekendste pro duc -
tiecentra naast Edingen en Ge -
raardsbergen.  In de wandtapijt-
 kunst van die periode komen
allerlei die ren verrassend veel
voor verhuld in grootbladig
groen werk, in weelderige jacht -
scènes en in mythische land -
schappen.

Het MOU – Museum van Oude -
naarde en de Vlaamse Ardennen
– toont een dertigtal wand -
tapijten waarin dieren de hoofd -
rol spelen. Aansluitend zijn
even eens allerhande voorwerpen
waaronder een kunst- en rari -
teitenkabinet met opgezette die -
ren en andere naturalia, een
fan tastisch drakenskelet en een
gezellig eetfestijn opgesteld. 

De tentoonstelling biedt een rijkgescha keer de blik op de
wondere wereld van dieren in deze periode.

In de namiddag wordt tijdens een stadswandeling de
rijke geschiedenis van Oudenaarde tot leven gebracht
aan de hand van volkse vertellingen.

Programma
• 10.30 uur Samenkomst aan de ingang voor groepen 

van het MOU (hoek Hoogstraat en Markt, 
stadhuis) gevolgd door het bezoek aan de 
tentoonstelling in het MOU-museum.

• 12.30 uur Middagmaal in het restaurant “De Zalm”: 
aperitief, soep, hoofdgerecht, gebak en     
koffie (1 glas bier of wijn en water).

• 14.30 uur Stadswandeling in het kader van volks- 
verhalen.

• 16.30 uur Einde van de activiteit.

Prijs
€ 54,00 p.p.

De prijs omvat de gidsen, het bezoek aan het museum,
de lunch zoals hierboven omschreven en de wandeling
in de stad. 

Aantal deelnemers
50 personen.

Bereikbaarheid
• Met het openbaar vervoer: treinen om het uur vanuit

Gent en ook vanuit Brussel en Kortrijk.

• Te voet: tot aan de Markt: ongeveer 1 km langs het Sta -
tionsplein, Stationsstraat, Tacambaroplein, Hoog straat.

• Met de wagen: in het centrum is het betalend par ke -
ren maar er zijn verschillende gratis parkeerplaatsen
rondom het centrum (volg de parkeerwijzers!). 

Cultuur

dinsdag 13 september 2022

Contactpersoon: 
Dominique Meersschaert  •  � tel. 055 45 62 64 – 0474 63 03 37  •  e-mail: dominique.meersschaert@hotmail.com 9
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Lier

Een stad die je moet proeven…

10
Contactpersoon: 
Annie Mourier  •  � 015 42 12 98  –  0477 54 22 35  •  e-mail: annie.mourier@gmail.com

Lier is een mooie provinciestad ten zuiden van Antwer -
pen. Het historisch centrum laat ons het rijke verleden
van de stad ontdekken. De Zimmertoren is zeker één van
de bekendste monumenten maar daarnaast vinden we
nog vele bezienswaardigheden.

De geschiedenis van de stad Lier begint ergens in de
tweede helft van de 7de eeuw. In het jaar 1212 schonk
hertog Hendrik I van Brabant stadsrechten aan Lier.

De stad kende een grote bloei in de 14de en 15de eeuw
dank zij de lakennijverheid en het privilegie van de vee -
markt. In 1496 vond er het huwelijk tussen Filips de Scho -
ne en Johanna van Castilië plaats. Dit was een ongezien
evenement voor die tijd. Een Spaanse koningin die van -
uit Spanje naar de Lage Nederlanden kwam om te trou -
wen. De huwelijksplechtigheid gebeurde in de Sint-
Gummaruskerk.

Lierenaars houden van het goede leven. Feesten en
gezelligheid zitten in hun bloed. Wat is er leuker dan met
vrienden af te spreken voor een aperitief of een afzakker -
tje op een zonnig terras? Als je van lekker eten houdt,
ben je ook hier aan het juiste adres. De stad bulkt van
fijne plekjes om je honger te stillen.

Wij bezoeken deze stad tijdens een walking dinner.

Programma  
• 11.30 uur Bijeenkomst op de Grote Markt aan de 

trappen van het stadhuis.

• 11.45 uur Start van de walking dinner onder leiding
van 2 stadsgidsen.
Deze gastronomische tocht duurt vier uur
en we wandelen van gerecht naar ge -
recht.
We krijgen een 3 gangenmenu geserveerd
tijdens 3 culinaire stops:
• Voorgerecht met 1 glas wijn + karaf 

water.
• Hoofdschotel met 1 glas wijn.
• Dessert van het huis met koffie of 

thee.

• 16.00 uur Einde van de activiteit.

Prijs
€ 49,00 p.p.

Aantal deelnemers
40 personen. 

Bereikbaarheid
Met de trein: Aankomst in het NMBS-station Lier. Van
daaruit te voet naar de Grote Markt of de lijnbus nemen
op perron 2 tot de halte Grote Markt.

Met de auto: Lier heeft meerdere parkings, de dichtste
zijn vrij duur, iets verder bv. aan de Gasthuisvest parkeer
je voor € 4,50 voor de hele dag en de parking buiten het
centrum is gratis.

Eendaagse

©VisitLier_zitkade_Binnennete

©VisitLier_Zimmerplein

dinsdag 20 september en donderdag 6 oktober 2022
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Contactpersoon: 
André Verschelden  •  � 015 21 83 43  •  e-mail: andreverschelden@telenet.be 11

Brussel

De Europese wijk

Brussel is de hoofdstad van Europa.  Voor  velen van ons
zijn de plaats, de gebouwen, de functies en de geschie -
denis van de Europese wijk onbekend. Daarom organi -
seren we deze dagtrip.

De wijk is voor iedereen goed bereikbaar met het open -
baar vervoer en er zijn geen grote afstanden te stappen.
Een dag die ons een beter inzicht zal bieden in de Eu ro -
pese geschiedenis en de belangrijke functie van Brussel
hierin.

Programma 
• 10u30 stipt. We komen samen in de lokettenzaal

van het station  Brussel-Luxemburg. We 
wandelen door de Europese wijk naar het
“Huis van de Europese geschiedenis”.

• 11u00  We brengen een geleid bezoek aan dit 
“Huis van de Europese geschiedenis”. 
Gidsen leiden ons rond in kleine groepjes.
Dit museum bevindt zich in het 
Eastmangebouw in het Leopoldpark.  Dit
meer dan tien hectare grote park werd in
1880 opengesteld voor het publiek op het
terrein van de voormalige Koninklijke Zoo.
De belangrijkste doelstelling van dit 
museum is het inzicht in de complexe 
Europese geschiedenis te vergroten. In de
museumopstelling is er bewust voor 
gekozen de uiteenlopende invalshoeken 
en interpretaties van de geschiedenis van
Europa in de verf te zetten.

• 13u00  We genieten van het middagmaal in de 
buurt.

• 14u30  Een gids van Brukselbinnenstebuiten  
neemt ons mee door de Europese wijk. 
Vanaf 1958 verschenen de eerste kan- 
toorgebouwen van de EGKS, later EEG 
en Europese Unie. Vandaag werken er op
nauwelijks één vierkante kilometer 
100.000 mensen. Werken, wonen en 
mobiliteit zijn op zoek naar een nieuw 
evenwicht. Gapende wonden in het 
stadsweefsel worden weer opgevuld. 

Behalve de Europese instellingen en de 
leefwereld van de expats, ontdekt u 
tijdens deze Brukselwandeling de tijdloze
schoonheid van het Leopold- en Jubel- 
park en nieuwe of vernieuwde plei nen 
(Jourdan-, Jean Rey- en Schumanplein). 
We nemen tijdens deze wandeling een 
koffiestop.

• 18u00 Einde van deze activiteit.  Het eindpunt is
in het station van Brussel-Schuman. Daar
vertrekken er treinen in alle richtingen.

Prijs
€ 46,00  p.p.
De prijs omvat: inkomgelden, gidsen, middagmaal en
koffiestop.

Eendaagse

dinsdag 27 september en vrijdag 30 september 2022
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Spa-Francorchamps & Stavelot

Formule 1-circuit achter de schermen & de abdij en haar musea

Dit bezoek aan het Land van de Bronnen zal je bijblijven
door haar veelzijdigheid: natuur, grandioze landschap -
pen, cultuur én auto- en motorsport van de bovenste
plank. Het wordt een mooi gevulde dag met heel wat
afwisseling!

De streek mag uitpakken met het mooiste racecircuit ter
wereld: dat van Spa-Francorchamps. Wij gaan er de
accommodaties achter de schermen bekijken maar wat
uitzonderlijk is: wij zullen bevoorrechte ontdekkers of
bewonderaars zijn van vele schitterende historische
ra ce bolides die op deze dagen tests uitvoeren met het
oog op hun race tijdens de  “Spa Six Hours” van het daar -
op vol gend weekend. Een hele belevenis. 

Vlakbij bevindt zich Stavelot, een stadje aan de Amblève
(± 7.170 inwoners). De stichting van de stad gaat terug
tot 648 met de komst van “Saint-Remacle”, een Franse
abt. Hij stichtte de dubbel-abdij Stavelot-Malmedy. Dit
werd het begin van twee steden en van één kerkelijke
staat: het prinsbisdom Stavelot-Malmedy. De abdij en de
omgeving ervan zijn schitterend gerestaureerd.

Programma
Volgende vertrekuren en opstapplaatsen zijn voorzien:
• 8.45 uur Violetta Cars, Leuvensesteenweg 255, 3390

Tielt-Winge (parking ter beschikking).
• 9.10 uur voorkant NMBS-station Tienen (betalende

parking aan het station).
• 9.20 uur carpoolparking langsheen de E40 - afrit 25

Geldenaken/Hoegaarden.
• 10.00 uur parking van de Cora te Racourt afrit 33 – 

E40.

• 17.45 uur Einde van de activiteit en terugreis.

Bij aankomst op het circuit volgt onze autocar de safety
car en maken wij onder begeleiding van een gids een rit
op het circuit zelf. In afwachting van de lunch kunnen
wij onze ogen volop de kost geven en genieten van een
schitterend spektakel. 

Na de lunch brengen wij een geleid bezoek aan o.m. de
zaal waar de racecontrole plaatsheeft, de perszaal, com -
mentatorencabines, een wandeling in de paddock, enz…

Nadien trekken we richting Stavelot waar koffie en taart
zijn voorzien. In de gewelfde kelders van de abdij wordt
in het Museum van het Circuit de geschiedenis van het
circuit hertekend. Je vindt er o.m. een permanent ver -
nieuwde verzameling van buitengewone wagens. 
In de schitterende abdij huizen ook het Historisch Mu -
seum van het Vorstendom Stavelot-Malmedy en het
Guillaume Apollinaire Museum (audioguide ter be schik -
king). Een korte wandeling om en rond de abdij behoort
ook tot de mogelijkheden. 

Prijs
€ 66,50 p.p.
De prijs omvat de autocarreis, de toegang tot het race -
circuit met gids, de vermelde bezoeken, de gids beurten
en alle inkomgelden, de lunch in buffetvorm, taart en
koffie in Stavelot en de fooien. 

Eendaagse

donderdag 29 september 2022

12
Contactpersonen: 
Arlette Lambrechts  •  � tel 016/40 01 26 – 0473/35 30 26  •  arlette.lambrechts@proximus.be  
Nicole Steveniers  •  � tel 016/81 29 69 – 0478/248 347  •  nicole.steveniers@outlook.be    
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Contactpersoon: 
Willy Van den Brande  •  � 0475 66 46 06  •  e-mail: willy.vandenbrande@pandora.be 13

Boortmeerbeek – Bezoek aan de Brouwerij Haacht

Een rijk verleden en nieuwste technologieën

Al vier generaties lang is Brouwerij Haacht een 100%
Belgische familiebrouwerij, gevestigd in Boortmeerbeek
tussen Leuven en Mechelen.
Nog voor er sprake was van Brouwerij Haacht bevond
zich op de huidige site de “Melkerij van Haecht”, een
kleine melkerij.

Eugène De Ro, grootvader van de huidige afgevaardigde
bestuurder Fréderic Van Der Kelen, begint in 1887 als
ingenieur in de gistingsbedrijven te werken bij deze
“Melkerij van Haecht”. Hij brouwt er op 14 juni 1898 zijn
eerste bier van hoge gisting. Vier jaar later waagt hij zich
aan het brouwen van lagegistingsbier. Dit wordt zo ’n
succes dat de “Brouwerij en Melkerij van Haecht” in 1913
tot de absolute top van de Belgische brouwerswereld be -
hoort.

Dit rijke verleden komt tijdens het brouwerijbezoek he -
le maal tot leven langsheen de gebouwen en over blijf -
selen uit het begin van vorige eeuw. Maar vergis je niet.
Achter de historische gevels wordt het brouwproces, de
botteling en de hergisting in warme kamers gestuurd
door de nieuwste technologieën.

Met dit brouwerijbezoek word je volledig ondergedom -
peld in onze authentieke biercultuur. 
Een professionele gids toont je onder meer de verschil -
lende facetten van het brouwproces en de afvulling in
fles en op vat. Niet alleen zijn er duizend-en-één verha -
len te vertellen over bier, maar er zijn ook tal van waar -
heden en fabeltjes. 
Hoog tijd dus dat je de sfeer in deze brouwerij zelf in le -
venden lijve beleeft, met een uniek brouwerijbezoek..

Programma 
• 10.15 uur: Samenkomst aan de Brouwerij Haacht, 

Provinciesteenweg 28 te 3190 Boort meer -
beek. 

• 10.30 uur: Bezoek aan de brouwerij.
• 13.00 uur: Lunch in “Brasserie Brouwershof” aan de 

overkant van de brouwerij.

Prijs
€ 36,00 p.p.
De prijs omvat het bezoek aan de brouwerij en de lunch
in “Brasserie Brouwershof”. De lunch bestaat uit soep,
hoofd gerecht, dessert, koffie en 2 consumpties.

Bereikbaarheid
Met de wagen: Gratis parking aan de overkant van de
brouwerij, parking “Brasserie Brouwershof”.

Met de trein: je stapt best af in het station van Haacht
(niet in Boortmeerbeek).
Het station bevindt zich op 2 minuten wandelafstand
van de Brouwerij van Haacht.

Aantal deelnemers
Max. 50 personen. 

Praktische informatie
Het historische karakter van de site met authentieke
kasseien en verschillende trappen zorgt ervoor dat een
rondleiding voor rolstoelgebruikers niet mogelijk is.
Vrouwelijke bezoekers raden we daarom ook aan om
voor deze gelegenheid gemakkelijke schoenen te dragen.
Hoge hakken maken van de rondleiding een echte uit -
da ging.

Eendaagse

dinsdag 4 oktober 2022

Brochure_april_2022_OK_Opmaak 1  3/05/22  22:34  Pagina 13



Kortrijk

Een stad die je moet zien

Kortrijk is vele dingen: Groeningestad, hart van de Leie -
streek, elegant shoppingparadijs, gevarieerde cultuur -
le veran cier, zuiderse terrasjesstek, vlascentrum met
we reld faam, stad van innovatie, creatie en design… en
nog zoveel meer. Kortom, hoog tijd dat je Kortrijk zelf
be leeft en kennismaakt met al zijn facetten!

We ontdekken vandaag op een rustige wijze de stad en
zijn cultureel-historisch erfgoed.

Programma
• 10.45 uur  We verzamelen in de lokettenzaal van het

station van Kortrijk. 
Daarna bezoeken we de Sint- Maar tens-
kerk en zijn toren (240 treden) alwaar we
de stad en zijn omgeving kunnen bewon- 
deren.

• 12.15 uur   In het Café Leffe op de Grote Markt ge -
nieten we van  het middagmaal. 

Op het menu: een glaasje bubbels, 
soep, stoofvlees met frieten en salade. 

• 14.15 uur   Gidsen wachten ons op voor een rustige 
wandeling in het centrum. We bezoeken 
het stadhuis met zijn 2 waardevolle 
schou wen, de Broeltorens (waar we in één
van deze  torens even gaan binnenkijken),
de Onze-Lieve-Vrouwekerk, met de 
splinternieuwe animatie over de Gulden- 
sporenslag en de Vlaamse Graven, het 
Begijnhof, het Belfort, en mogelijks 
wippen we even binnen in een 
middeleeuwse kelder. 

Prijs
€ 33,00 p.p.
Deze prijs omvat de gidsen en het middagmaal; de
dranken (behalve het glas bubbels) zijn ten laste van de
deelnemer.

Aantal deelnemers
Max. 60 personen.

Bereikbaarheid 
• Per trein: Kortrijk is gemakkelijk te bereiken met de

trein. Raadpleeg de website www.nmbs.be

• Met de wagen: betaalparking Kortrijk P1 ligt in de
onmiddellijke omgeving van het station. 
Adres: Mini ster Tacklaan – Kortrijk.  

vrijdag 7 oktober 2022

Cultuur

14
Contactpersoon: 
André Verschelden  •  Hooimanstraat 2B  •  9112 Sinaai  •  � 03/772 57 25  •  e-mail: andreverschelden@telenet.be14
Contactpersoon: 
Aaron Declercq  •  � 056/20 23 32  •  e-mail: degroote.christiane@hotmail.com
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21 augustus en 11 september 2012van zaterdag 15 oktober 2022 tot en met zondag 23 oktober 2022

Katharenland

Een negendaagse autocarreis naar het zuiden van Frankrijk

Het Katharenland is het zuidelijke hoekje van Frankrijk
dat begrensd wordt door de Pyreneeën in het westen,
Spanje in het zuiden, de Middellandse zee in het oosten
en de lijn Narbonne-Carcassonne-Toulouse in het noor -
den.
Het is de streek waar het drama van de Katharen zich
heeft afgespeeld. De ketters - ‘de Katharen’ - leefden,
woon den en streden er en gingen er ook ten onder.
Het is een streek met een heel rijke geschiedenis.
Het is de streek van de Katharenburchten en -kastelen.
Het landschap is woest, onherbergzaam maar prachtig.
En… we eten er lekker met zuiderse invloeden.

Om al deze redenen en nog zoveel meer, gaan we met
on ze Gepensioneerdenvereniging dit jaar op reis naar
het Katharenland.
Onze vereniging organiseerde deze reis reeds driemaal
in 2005 en driemaal in 2011. Door de grote belangstelling
vanwege veel nieuwe leden organiseren we op hun
vraag deze negendaagse opnieuw.

Dag 1 – Vlaanderen – Bourges
Met opstapplaatsen te Antwerpen (7.30 uur), Gent (8.15
uur) en Kortrijk (8.45 uur) rijden we via Lille, Paris en
Orléans tot Bourges, waar we in de loop van de namid -
dag aankomen.
Bourges is een eerste kennismaking met het verhaal van
de Katharen. We brengen een geleid bezoek aan deze
stad die een rol speelde in het Katharenverleden. 
Ook bewonderen we de kathedraal St-Etienne, het ‘Palais
Jacques-Coeur’, de mooie vakwerkhuizen, de wandel -
straat jes...
We overnachten in het plaatselijke IBIS-hotel.

Dag 2 – Bourges – de brug van
Millau – naar Couiza
Vandaag reizen we verder door de Auvergne naar het
zuiden. We stoppen aan de ‘Viaduc de Millau’. Dit is de
hoogste brug in Europa en de brug met de langste pijlers

Contactpersoon: 
André Verschelden  •  Hooimanstraat 2B  •  9112 Sinaai  •  � 03/772 57 25  •  e-mail: andreverschelden@telenet.be 1515

Meerdaagse
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Contactpersoon: 
André Verschelden  •  Hooimanstraat 2B  •  9112 Sinaai  •  � 03/772 57 25  •  e-mail: andreverschelden@telenet.be

ter wereld. Deze pijlers zijn met hun lengte van maar
liefst 343 meter, langer dan de Eiffeltoren zelf! De hoogte
van het wegdek tot het laagste punt op de grond be -
draagt 270 meter. Deze brug waarvan de constructie -
kosten een kleine 400 miljoen euro bedroegen, werd in
december 2004 door president Jacques Chirac met veel
luister en aandacht in de media geopend.

In de loop van de namiddag komen we aan in onze ver -
blijfplaats in het Katharenland.
Voor de komende zes nachten vonden we er een hotel in
een klein dorpje midden in een prachtige natuur.
Om in de stijl van onze Katharenreis te blijven logeren
we in een kasteel dat ingericht werd als hotel: ‘Château
des Ducs de Joyeuse’, 1 Allée Georges Roux te 11190
Coui za.

Dit hotel is een middeleeuws kasteel dat heel getrouw is
gerestaureerd met mooie kamers, een lekkere zuiderse
keuken, een openluchtzwembad en dit alles met een
gulle ontvangst. Omdat dit kasteel geklasseerd is, mocht
men er echter geen lift in plaatsen.
De trappen naar de kamers zijn gemakkelijke brede kas -
 teel trappen. Jullie kunnen kiezen uit een standaard -
kamer, een comfortkamer of een singlekamer.

Dag 3 – Couiza – Carcassonne –
Couiza
Vanuit onze verblijfplaats is het slechts een half uurtje
rijden om de ‘Cité de Carcassonne’ te bezoeken. Dit is een
uniek bewaard gebleven oude stad, die in 1997 werd
opgenomen in de Werelderfgoedlijst van de UNESCO en
die een grote rol heeft gespeeld in de geschiedenis van
de Katharen. 

In de namiddag houden we het rustig. We maken een
boottocht op het wondermooie ‘Canal du Midi’. We doen
hier diverse sluizen aan.

Dag 4 – Couiza – Cucugnan:
‘Château de Quéribus’ - Couiza
Op onze tweede ‘katharendag’ bezoeken we dit kasteel.
Het was het laatste bolwerk dat gevallen is in de kruis -
tocht tegen de Katharen. Het is hooggelegen op een rots.
We trekken te voet naar deze burcht met zijn uniek uit -
zicht op de streek en op de omliggende kastelen die be -
trok ken waren in het verhaal van de Katharen. 
Een pittig tochtje, maar zeker doenbaar.

16

Buitenlandse uitstap

21 augustus en 11 september 2012

Meerdaagse

vervolg
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In de namiddag bezoeken we de ‘Gorges de Galamus’,
een uiterst smalle kloof die uitgehold is in de rotswand.
De kloof is zo smal en steil dat het water onderin nau -
welijks te zien is. We wandelen door dit natuurfeno -
meen. Het is een rustige en vlakke wandeling.

Dag 5 – Couiza – Middellandse Zee
– Couiza
Vandaag iets helemaal anders. We trekken naar de Mid -
del landse Zee en bezoeken het kunstenaarsdorpje Col -
lioure. Dit wondermooie badplaatsje is gekend voor het
fauvisme, zijn burcht en zijn schilderachtige ligging. We
hebben ook nog een stop in Banyuls, eveneens een ty -
pisch dorpje aan de zee.
Daarna volgen we de kustweg langs de Middellandse
Zee waar de Pyreneeën zich werkelijk in zee werpen en
ge nieten we van de prachtige vergezichten. We houden
even halt op de plaats waar duizenden Spanjaarden op
het einde van de burgeroorlog naar Frankrijk vluchtten.

Dag 6 – Couiza – Puilaurens en
Montségur – Couiza
We knopen terug aan bij het Katharenverhaal. We be zoe -

ken eerst Rennes-le-Château.
Een heel bijzonder verhaal dat ik op reis vertel. Daarna
bezoeken we in Puilaurens opnieuw een Katharen ka s -
teel met een pittige klim. Om deze dag af te sluiten gaan
we naar de burcht van Montségur. De laatste Ka tha ren
werden hier op de brandstapel gebracht. Dit be tekende
dan ook omzeggens het einde van het Katharisme.

Dag 7 – Couiza – Limoux – Couiza
Voor onze laatste dag in het Katharenland verkennen we
het nabijgelegen stadje Limoux. In de 7de eeuw stichtten
de benedictijnen de abdij Saint-Hilaire in Limoux. Het
was daar dat een monnik in 1531 ontdekte hoe een mous -
serende wijn kon gemaakt worden. De eerste ‘brut’ ter
wereld was geboren. Champagne volgde meer dan een
eeuw later. Sindsdien hebben mousserende wijnen een
feestelijke bijklank gekregen. Maar Limoux was eerst.
We bezoeken een wijnhuis met zijn wijnkelders en ma -
ken kennis met de ‘Blanquette de Limoux’.

In de namiddag is er vrije tijd. Ofwel blijf je nog wat fla -
ne ren in het stadje, ofwel neem je rustig de tijd in het
ho  tel om te genieten van de omgeving.

vervolg

Meerdaagse

Contactpersoon: 
André Verschelden  •  Hooimanstraat 2B  •  9112 Sinaai  •  � 03/772 57 25  •  e-mail: andreverschelden@telenet.be 1717
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Dag 8 – Couiza – Albi – Limoges
We verlaten vandaag onze vaste stek in Couiza en rijden
tot Albi. Deze stad heeft eveneens een grote rol gespeeld
in het Katharisme. Lange tijd werden de aanhangers van
deze sekte immers anders genoemd, namelijk de ‘Albi -
gen zen’, een duidelijke verwijzing naar de stad.

We brengen een geleid bezoek aan deze prachtige stad.
Ik noem maar even: de ‘Cathédrale Sainte-Cécile’, de ‘Pont
Vieux’ en de vele smalle straatjes die door het oude cen -
trum kronkelen en nog de sfeer van vroegere tijden ade -
men.

We verlaten in de late namiddag deze unieke stad en
rijden tot Limoges. Hier verblijven we voor onze laatste
nacht in het plaatselijke IBIS-hotel.

Dag 9 – Terugreis
We keren terug naar Vlaanderen. In de vroege avond
komen we aan in Kortrijk (± 18.00 uur), Gent (± 18.30 uur)
en Antwerpen (± 19.30 uur).

Prijs
Er zijn drie mogelijkheden

• 2-p kamer in Standaardkamer: € 1.193,00 per persoon
• 2-p kamer in Comfortkamer: € 1.400,00 per persoon
• 1-p kamer: € 1.548,00 per persoon.

De prijs omvat: het vervoer in een luxe autocar, de fooi
voor de chauffeur, het verblijf in half-pension, de reis-,
bijstands- en annuleringsverzekering.
Zijn niet inbegrepen in de prijs: een hapje ’s middags, de
dranken aan tafel, de inkomgelden en de gidsen.

Buitenlandse uitstap

21 augustus en 11 september 2012

Meerdaagse

vervolg
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Contactpersoon: 
André Verschelden  •  Hooimanstraat 2B  •  9112 Sinaai  •  � 03/772 57 25  •  e-mail: andreverschelden@telenet.be18
Contactpersoon: 
André Verschelden  •  � 015 21 83 43  •  e-mail: andreverschelden@telenet.be

Aandacht! Deze meerdaagse werd gepubliceerd in het voorjaar van 2020 en vanwege de coronamaatre gelen
geannuleerd. Nadien werden de deelnemende leden door de vereniging volledig terugbetaald. Nu kan elk lid  voor
deze meerdaagse inschrijven maar het lid dat in 2020 kon deelnemen krijgt wel voorrang bij zijn/haar inschrijving.
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Gent – zaal Capitole 

Klassiek ballet: Het Zwanenmeer

Meer dan een eeuw na zijn creatie is ‘Het Zwanenmeer’
nog steeds het meest gedanste en voor velen ook het
mooi ste ballet ter wereld. Het is een onsterfelijk sprook -
je over liefde en de eeuwige strijd tussen licht en dui s -
ternis, gesymboliseerd door de zwarte en witte zwa-
nen, Odile en Odette. 

De dansers brengen de liefde tussen prins Siegfried en
prinses Odette tot leven. Het Zwanenmeer, met de
onvergetelijke muziek van Pyotr Tchaikovsky, is ongetwij -
feld één van de meest romantische verhalen die ooit op
muziek is gezet. Dit meesterlijke stuk bevat alle rijke
elementen van het romantische ballet uit de 19de eeuw
en is een hoogtepunt van de klassieke dans zoals we die
vandaag kennen.

1895 werd een mijlpaal in de balletgeschiedenis. Dat jaar
werd namelijk ‘Het Zwanenmeer’ in een bewerkte uit -
voe ring van de befaamde choreografen Petipa en Ivanov
en componist Tchaikovsky opgevoerd. Dé klassieker der
klassiekers was ontstaan. Ballet zou nooit meer hetzelfde
zijn.

Het Zwanenmeer vertelt het romantische verhaal over
de liefde tussen prins Siegfried en prinses Odette. Odet -
te, koningin van de zwanen, is samen met andere jonge,
onschuldige meisjes betoverd door de kwaadaardige
tovenaar Von Rothbart. Zij leven als zwanen en kunnen
enkel rond middernacht hun menselijke vormen aan ne -
men. Alleen échte en zuivere liefde kan deze betovering
doorbreken.

Wanneer prins Siegfried het meisje Odette ziet, is hij op
slag verliefd en wil hij er alles aan doen om de vloek op
te heffen. Maar Von Rothbart kan dat echter niet toe -
laten en bedenkt een vreselijk plan om de twee geliefden
uit elkaar te houden.

Programma
• 14.30 uur Samenkomst aan de ingang van de 

Capitole - Woodrom Wilsonplein 5 – 
Gent, waar de tickets verdeeld worden.

• 15.00 uur Aanvang van de voorstelling.
• ± 18.00 uur Einde.

Prijs
€ 73,50 p.p. – zitplaatsen  “Golden Seats”. 

Aantal deelnemers
80 personen.

Bereikbaarheid
• Met het openbaar vervoer: Capitole Gent ligt naast

het Woodrow Wilsonplein, net naast de grote halte
Gent Zuid van De Lijn. Heel wat trams en bussen stop -
pen voor de deur van het theater! De exacte uur re ge -
lingen en informatie vind je op www.delijn.be.

• Met de wagen: Capitole Gent bevindt zich op het
Graaf Van Vlaanderenplein 5, 9000 Gent. Vlak bij het
thea ter kan je parkeren op Interparking Zuid, Wood -
row Wilsonplein 1, 9000 Gent.

• Opgelet: Als je rechtstreeks de parking van Inter par -
king Gent Zuid (volgens het adres Woodrow Wil son -
plein 1) inrijdt, kom je niet in de LEZ (lage-emissie-
zone). Rij je tot aan de deur van of langs het theater
zelf, dan ben je wel in de LEZ. Vermijd een boete en
check op: https://stad.gent/nl/mobiliteit-openbare-
werken/lage-emissiezone of je voertuig de LEZ zone
binnen mag. 

Cultuur

zondag 16 oktober 2022 
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Contactpersoon: 
Mieke Kimpe  •  � tel. 0468/118 190  •  e-mail: mieke.kimpe@telenet.be 19
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Gent

De Boekentoren

Gent, een stad waar je niet enkel de klassieke toeristi -
sche pleisters moet bezoeken.

Aan een rustig tempo maken we een wandeling van het
station Gent-Dampoort naar het station Gent Sint-Pie -
ters.  Onderweg brengen we, onder leiding van een gids,
een bezoek aan de Boekentoren.

Programma
• 10.45 uur   We verzamelen  in de lokettenzaal van het

station Gent-Dampoort. 
Langsheen de voormalige Sint-Baafsabdij,
de Gandasite,  de opnieuw opengelegde 
Schelde en de Krook (de moderne, grote 
bibliotheek) begeven we ons naar het 
restaurant van het Kunstencentrum   
Vooruit. Ondertussen geeft de gelegen- 
heids gids een korte uitleg.
Op het menu: soep en vol-au-vent met 
aardappelwedges en een slaatje.

• 14.00 uur    We begeven ons naar de Boekentoren. 
Deze toren (1936) is een voorbeeld van
modernistische architectuur van na WO I.
De toren, met een hoogte van 64 meter,  is 
één van de grote bouwprojecten van de 
gekende architect Henry van de Velde. Als
de belangrijkste opslagplaats van de 
Gentse universiteitsbibliotheek is de 
toren ook een symbool voor de universi -
teit en de stad Gent.
Volledig boven kunnen we genieten van 
het uitzicht over de stad Gent. 
We bezoeken deze toren en een deel van
de Sint-Pieterswijk onder leiding van een               
stadsgids. 

• 16.30 uur    Na dit bezoek gaan we  via het Citadel -
park naar het Sint-Pietersstation. 

Prijs
€ 35,00 p.p.
Deze prijs omvat de gids voor de Boekentoren en het
middagmaal.
De dranken aan tafel zijn ten laste van de deelnemer.

Aantal deelnemers
Max. 35 personen.

Bereikbaarheid 
• Per trein: treinen uit en naar Antwerpen, Sint-Niklaas,

Lokeren en uit en naar Eeklo hebben een halte in Gent-
Dampoort. Raadpleeg de website www.nmbs.be.

• Per bus: vanuit Gent-Sint-Pieters zijn er verschillende
buslijnen die naar Gent Dampoort rijden, o.a. lijn 70,71,
72, 76, 77. Raadpleeg de website www.delijn.be.

• Met de wagen: er is een betalende parking dichtbij
het station Gent-Dampoort. Adres: Koopvaardijlaan.
Opgelet: Gent heeft een LEZ – lage emissiezone. Ver -
mijd een boete en check op: https://stad.gent/nl/
mobiliteit-openbare-werken/lage-emissiezone of je
voertuig de LEZ-zone binnen mag. 

Hou er rekening mee dat start- en eindplaats van de uit -
stap verschillend zijn.

Cultuur

vrijdag 28 oktober 2022
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Antwerpen: het Fakkeltheater 

Voorstelling: “Josephine B” - muziektheater 

De Frans-Amerikaanse Joséphine Baker is de geschiede -
nis ingegaan als een bekende revue-artieste. Als vrouw
van kleur zette ze zich ook in voor gelijke rechten van
Afro-Amerikanen. Daarnaast speelde ze in de tweede
wereldoorlog een rol in het Frans verzet. Voor deze laat -
ste prestatie kreeg ze eind november 2021 een plek in
het Panthéon in Parijs. 

“Josephine B.” vertelt het verhaal van ’s werelds bekend -
ste revuester: Josephine Baker. Wie kent de dans in het
pikante bananenrokje niet, de grote doorbraak in Parijs
voor de van origine Amerikaanse? En daarna gaat het
snel. Ze windt niet alleen het publiek om haar vinger,
maar ook een hele reeks aan mannen.

Begin jaren 1920 maakt Josephine haar debuut op
Broad way om zo de eerste zwarte ‘superster’ te worden.
Maar Josephine was geenszins oppervlakkig. Van het
begin af aan zette wendde zij haar roem aan om de
positie van zwarte mensen te verbeteren waardoor de
revuester uitgroeit tot een boegbeeld binnen de kwestie
van de rassendiscriminatie in Amerika.

Een revuester geef je geen eigen musical. Natuurlijk niet.
Een revuester geef je een eigen revue. Een spetterende
revue over haar eigen leven.

Van het begin in armoede tot het einde: gestorven
tussen de recensies van haar laatste show in een Parijse
hotelkamer. En natuurlijk alles er tussenin: haar ver -
zetsdaden tijdens de Tweede Wereldoorlog, haar con -
frontatie met ras sen discriminatie, haar huwelijken, haar
verlangen naar een kind, haar successen en flops op het
podium. Bekende songs als “J’ai Deux Amours” en “Then
I’ll Be Happy” komen uiteraard aan bod, maar worden
aangevuld met twintig nieuwe songs.

Regie: Martin Michel
Auteur: Allard Blom & Frank Van Laecke
Componist: Sam Verhoeven
Cast: Sandrine Van Handenhoven en anderen

Programma
• 14.30 uur Samenkomst aan de ingang van het Fak-

keltheater, Hoogstraat 12, Antwerpen
waar de tickets verdeeld worden.

• 15.00 uur Aanvang van de voorstelling.
• ± 18.00 uur Einde.

Prijs
€ 43,50 p.p.
Deze prijs omvat het toegangsticket, goede plaatsen, een
programmaboekje, een hapje en drankje na de voor stel -
ling (standaard krijg je een glaasje cava, wens je iets
anders te drinken dan moet dit op voorhand doorge ge -
ven worden aan de balie).

Aantal deelnemers
50 personen.

Bereikbaarheid
• Te voet: vanaf het NMBS-station Antwerpen-Centraal

via de Keyserlei, Meir, Groenplaats, vervolgens Hand -
schoen markt en Oude Koornmarkt naar de Hoog -
straat nr. 12. (± 25 min.).

• Met de metro: vanaf het NMBS-station Antwerpen
Centraal via metro DIAMANT richting Antwerpen-
Linkeroever tramlijn 9 of 15 halte Groenplaats, dan
richting Handschoenmarkt (zie hoger).

• Met de wagen: in de binnenstad geldt overal betalend
parkeren: Kaaien, parking Groenplaats, parking Grote
Markt, parking het Steen.

Contactpersoon: 
Mieke Kimpe  •  � tel. 0468/118 190  •  e-mail: mieke.kimpe@telenet.be 21

Cultuur

zondag 6 november 2022 
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Nijlen

Herfstconcert

Het Kempens  Symfonisch Orkest vzw is een symfonisch
orkest uit Nijlen bestaande uit gedreven liefhebbers
muzikanten aangevuld met beroepsmusici en staat
onder de enthousiaste leiding van Joris Decolvenaer.

Het juiste programma voor deze voorstelling is op het
mo ment van het verschijnen van deze brochure nog niet
gek end. Dit kan u later raadplegen op de website
www.kso-nijlen.be.

Tijdens het optreden zit het publiek aan tafel bij een
kopje koffie/thee met eventueel een gebakje of een
ander drankje.

Programma
• 14.15 uur Samenkomst in de Gildenzaal, 

Gemeentestraat 24 , 2560- Nijlen.
• 14.30 uur Aanvang concert. Er is een pauze van 

30 min. 
• 16.45 uur Einde concert.

Prijs
€ 20,00 p.p.  
De consumpties zijn niet inbegre pen

Aantal deelnemers
55 beschikbare plaatsen.

Bereikbaarheid 
De Gildenzaal, Gemeentestraat 24 te 2560- Nijlen, is
goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Met de
handige online routeplanner op de websites van de
NMBS en De Lijn plant u uw reis vanaf uw voordeur tot
aan de Gildenzaal.

• Met de wagen: Er is parkeermogelijkheid op het kerk -
plein en achter het kerkplein op het August Her mans -
plein (beiden op 100m van de Gildenzaal).

• Met de trein: De Gildenzaal ligt op 200 meter van het
station Nijlen.

• Met de lijnbus: nr 150 vanuit Lier richting Herentals,
afstappen aan de kerk in Nijlen.

Cultuur

zondag 27 november 2022

22
Contactpersoon: 
André Verschelden  •  Hooimanstraat 2B  •  9112 Sinaai  •  � 03/772 57 25  •  e-mail: andreverschelden@telenet.be22
Contactpersoon: 
Karel Van Keer  •  � 03 383 30 71 – 0499 25 51 07  •  e-mail: klgvkeer@skynet.be
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Heist-op-den-Berg  
“De Tsarevitsch” operette door het Vlaams Muziektheater
Heist-op-den-Berg – Cultuurcentrum Zwaneberg

Het verhaal van de operette
Aleksej, de zoon van Peter De Grote, ging in ballingschap
om zich te onttrekken aan het bevel van zijn vader om
monnik te worden of zich te interesseren voor het leger.
Hij trok naar het koninkrijk van zijn zwager, het Heilige
Roomse Rijk samen met zijn Finse minnares vermomd
als page. Twee jaar leefde het echtpaar ondergedoken.
Aleksej werd uiteindelijk gevangen genomen en ter
dood veroordeeld maar hij stierf als gevolg van zijn
slechte gezondheid nog voor hij kon geëxecuteerd wor -
den.

Reicherts libretto verschilt wel van het ware leven van
Aleksej. Het verhaal vertrekt van het jonge meisje Sonja
dat vermomd als een mannelijke danseres door het
leven gaat.  Aanvankelijk gelooft de tsarevitsj, die er met
Sonja vandoor gaat, dat ze een jongen is. De jonge prins
ontdekt evenwel dat Sonja een meisje is. Zoals het hoort,
worden de twee verliefd en vluchten ze naar Napels
De operette eindigt met een "bitterzoet koninklijk-
gewoon afscheid". Wat dat ook moge wezen.

De componist
Franz Lehár (30 april 1870 - 24 oktober 1948) was een
Oostenrijks-Hongaarse componist en dirigent, vooral
bekend door zijn operettes. Hij is de meest gevierde
20ste-eeuwse componist van de Weense operette. 
Franz Lehár was getrouwd met een joodse vrouw maar
hij kon op voorspraak van Joseph Goebbels in Oostenrijk
blijven. Veel van Lehárs vrienden en collega’s werden
vermoord. Het cliché wil dat Hitlers favoriete werk “Die
lustige Witwe” was. 

Programma
• 13.45 uur:  Samenkomst in cultuurcentrum 

Zwaneberg voor een tas koffie/thee met 
een stuk taart.

• 15.00 uur:  Bijwonen van de opvoering van de 
operette.

• 17-17.30 u.:  Broodje met beleg en koffie of thee.
• 18-18.30 u.:  Einde van de activiteit.

Prijs
€ 52,00 p.p. De prijs omvat parterreplaats, program ma -
boekje, koffie/thee en gebak bij aankomst, koffie/thee,
broodje met beleg na de voorstelling.

Bereikbaarheid
• Met het openbaar vervoer: 

Lijnbus: Heist-op-den-Berg (halte Cultureel Centrum) is
gemakkelijk met de lijnbus (lijn 510) bereikbaar vanuit
Mechelen (perron 11) en Westerlo, Geel (perron 7).  Voor
meer informatie en dienstregeling, kijk op de website van
De Lijn:  www.delijn.be.
Trein: Heist-op-den-Berg is perfect met de trein te be rei -
ken.  De gemeente ligt langs de lijn Antwerpen-Leu ven.
Er zijn rechtstreekse treinen naar Heist-op-den-Berg van -
uit Luik, Hasselt, Antwerpen, Leuven, Aarschot,....  Voor alle
verbindingen en dienstregeling kijk je best op de website
van de NMBS:  www.nmbs. be. Van het station is het nog
een kleine wandeling van ongeveer 20 minuten naar het
cultuurcentrum.

• Met de auto
2 belangrijke invalswegen doorkruisen Heist-op-den-
Berg: 
- de N10 brengt je vanuit Lier of Aarschot naar de ge-
meente.
- de N15 volg je vanuit Geel, Westerlo of vanuit Mechelen.
Kom je van verder, dan rijd je langs de autosnelweg E 313
en neem je de afslag ’Herentals industrie – Herenthout’.
Kom je via de E19, neem dan de afslag 'Mechelen-Noord'
en rijd je langs de R6 tot de N15 en dan door Putte. 
Parkeergelegenheid vind je in de onmid dellijke omgeving
van het cultuurcentrum.

Contactpersoon: 
Guy Pauwels  •  � en fax: 015 51 74 50  •  e-mail: glmpauwels@skynet.be 23

Cultuur

zaterdag 11 februari 2023
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In dit deel van Frankrijk hebben twee beschavingen
elkaar ontmoet. De streek vormt een eigen wereldje.
Onze reis loopt door Lotharingen en de Vogezen naar de
Elzas. Je zal er de gastvrijheid appreciëren en ogen te
kort komen om de met bloemen getooide gevels van de
karakteristieke vakwerkhuizen te bewonderen. De El -
zas ser wijnen zoals bv. Riesling, Gewürztraminer, Pinot
Blanc en Pinot Gris hebben terecht een belangrijke
plaats verworven. Een bezoek aan een wijnboer is dan
ook op zijn plaats. Wij verkennen de Vogezen tijdens
een tocht over de hoogste bergkammen zoals bv. “Les
Ballons des Vosges”, “La Route des Crêtes”… Ben je Bour -
gondiër dan kom je in de Elzas zeker aan je trekken met
een Choucroute, Baeckeoffe (traditionele Elzasser stoof -
pot), Kougelhopf (typisch tulbandgebak) en dé Munster
(een kaas met karakter!). Kortom een vierdaagse vol
afwisseling en schoonheid die je zeker zal bekoren.

Dag 1: Sint-Joris-Winge – Orbey
Vertrek om 

• 6.45 uur aan de burelen van Violetta Cars, Leu ven se -
steenweg 255 te Tielt-Winge (waar je je wagen op de
parking kunt laten voor de duur van de meerdaagse)
om vervolgens om

• 7.15 uur halt te houden aan de overkant van het Ibis
Budget Hotel dat gelegen is Martelarenlaan 10, Leuven
(= achterzijde van het NMBS-station). 

Daarna rijden we via Namen, Arlon naar Luxemburg
voor een koffiestop langs de autoweg. Door het Groot -
her togdom Luxemburg en via Metz rijden we naar Nan -
cy voor een kort bezoek en een vrij middagmaal. In de
namiddag maken we een ommetje langs het kasteel
Haut-Koe nigsbourg dat mooi gelegen is. 

De Elzas en de Vogezen

Landelijk, vredig, hartelijk en gastronomisch 

Meerdaagse

van zaterdag 24 juni t.e.m. dinsdag 27 juni 2023

24
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Als een ade laarsnest kijkt de burcht neer op de brede
Rijnvlakte en het Zwarte Woud aan de overkant van de
Rijn. Nadien gaat het richting ons verblijfshotel in Orbey
waar we hartelijk verwelkomd worden met een aperitief,
gevolgd door het avondmaal en overnachting.

Dag 2: Gérardmer – Ballons des
Vosges
Na het ontbijtbuffet gaat het via de Col de La Schlucht
naar het kuuroord Gérardmer voor bezoek en een boot -
tocht op het gelijknamige Vogezenmeer. Middag maal. ‘s
Namiddags maken we de panoramische rondrit “Ballons
des Vosges”: dit is een prachtige bergtocht over de mooi -

ste Vogezentoppen zoals de Hohneck, de Markstein, de
Col de  Bramont en de Grand Ballon. Verder door naar
ons verblijfhotel te Orbey voor avondmaal en overnach -
ting.

Dag 3:  Riquewihr 
Na het ontbijt gaan we naar Riquewihr. Dit versterkte
stadje valt op door haar mooi gekleurde vakwerkhuizen
en door oude uithangborden versierde gevels waarvan
sommige gevels getooid zijn met mooie erkers. De fraaie
met bloemen versierde gevels maken van dit plaatsje
een echt juweeltje. We brengen hier dan ook een bezoek
en gebruiken er ons middagmaal. Waarom niet een ty -
pisch Elzasser zuurkoolschotel???... We sluiten deze dag
af met nog een uitgebreide wijnproeverij in één van de
plaatselijke wijnkelders. Vervolgens terug naar ons hotel
voor avondmaal en overnachting.

Meerdaagse

vervolg

25
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Dag 4: Orbey – Munster – Colmar
– Sint-Joris-Winge
Na het ontbijt laden we onze valiezen in en trekken we
richting Munster voor een kleine wandeling door het
centrum. Munster staat vooral bekend om zijn kaas ”Le
Vrai Munster”. Na deze stop trekken we naar Gunsbach
voor een bezoek aan onder meer één van de huizen van
Albert Schweitzer. We ontdekken welke man die hij was
en het spirituele erfgoed dat hij naliet. Vervolgens
bezoeken we “La Maison du Fromage” waar we genieten
van een demonstratie en een proeverij van 3 typische
kaassoorten en van een glaasje wijn. Daarna  gaat het
richting Colmar. 

Na het middagmaal kuieren we nog  langs de geplaveide
steegjes, de schilderachtige vakwerkhuizen, de roman -
tische grachten, de met bloemen versierde balkons. Kort -
weg we genieten van een streling voor het oog dat
maakt dat dit sfeervolle stadje een bezoek overwaard is. 
Dan wordt het stilaan tijd om via Strasbourg, Metz,
Luxemburg en  Namen naar Leuven en Sint-Joris-Winge
te rijden. Betrachting is omstreeks 20.15 uur in Leuven
toe te komen.

Richtprijs: 
€ 595,00 p.p. in een tweepersoonskamer 
€ 690,00 p.p. in een singlekamer.

Inbegrepen: 
Vervoer per **** touristclass autocar met het nodige
comfort, ervaren chauffeur en reisleider, volpension
vanaf de eerste dag avondmaal tot het middagmaal op
de laatste dag, de bezoeken aan de wijnkelder, de
kaasmakerij, het Albert Schweitzer huis, alle voorziene
uitstappen uit het programma, de toeristentaks, audio -
guide, de fooi voor de chauffeur, de reisleider, de gidsen
en het hotelpersoneel en de reis-, bijstands- en annule -
rings verzekering.

26

Meerdaagse

vervolg
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Niet inbegrepen:
Het middagmaal eerste dag, andere Inkomgelden indien
niet inbegrepen, de dranken en persoonlijke uitgaven.

Hotel: Au bois le Sire *** in Orbey
De hoteleigenaars Virginie en David zullen er samen met
hun team alles aan doen om het ons zo aangenaam mo -
gelijk te maken. Ze beschikken over 36 kamers gelegen
in 2 gebouwen. Ze voldoen aan alle comfort, o.a. bad of
douche, WC, TV, minibar, telefoon en haardroger. Verder
beschikt het hotel ook nog over een binnenzwembad en
fitnessruimte (beide gratis), sauna en hammam. De dag
beginnen we met een ontbijtbuffet en ’s avonds ge nie -
ten we van een gevarieerd regionaal en gastrono misch
3-gangenmenu.  

Tip: 
Voor wie het vertrekuur van thuis uit wat vroeg uitvalt:
de contactpersoon kan een overnachting voor de deel -
nemers boeken bij het Ibis Budget Hotel (hotel aan de
achterzijde van het NMBS-station Leuven - Marte la ren -
laan 10). Dit kan ook bij de terugreis.

Op vrijdag 23 juni betaal je voor een single kamer
€ 62,95 en op dinsdag 27 juni: € 82,95.
Voor een dubbele kamer betaal je respectievelijk € 70,95
en € 90,95.
Deze tarieven zijn per kamer per nacht, inclusief ontbijt
en city tax.
Ook  hier betreft een richtprijs: een kleine prijsaanpas -
sing is dus nog mogelijk.

Meerdaagse

vervolg

Contactpersonen: 
Nicole Steveniers  •  � tel 016/81 29 69 – 0478/248 347  •  nicole.steveniers@outlook.be    
Lieve Brouns  •  � tel 03/216 04 98 – 0479/709 154  •  lieve.brouns@skynet.be  
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PRIVACYVERKLARING

Deze Privacyverklaring is van toepassing op het ver -
zamelen, het gebruik en de verwerking van gegevens van
personen die lid zijn van de Vereniging voor het Vlaams
Overheidspersoneel vzw en/of deelnemen aan haar
activiteiten.

De Vereniging voor het Vlaams Overheidspersoneel vzw
draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in
overeenstemming met de bepalingen van de toe pas -
selijke regelgeving inzake gegevensbescherming zoals
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In deze privacyverklaring willen wij heldere en transpa -
rante informatie geven over welke gegevens we ver -
zamelen en hoe wij er mee omgaan.

Door uw persoonsgegevens mee te delen aan de ver -
eniging erkent u op de hoogte te zijn gesteld van de hier -
navolgende verwerkingsprocedure.

De Vereniging voor het Vlaams Overheidspersoneel vzw
kan persoonsgegevens over u ontvangen en verwerken
wanneer 
• u zich inschrijft als toegetreden lid door betaling van

het jaarlijks lidgeld;
• u zich hierna inschrijft met een inschrijvingsformulier

om deel te nemen aan de activiteiten van de ver e ni -
ging;

• u hierbij of bij een andere gelegenheid via e-mail,
telefoon, gsm, …  aan de vereniging gegevens meldt die
nodig zijn voor de deelname aan de activiteiten naar
u toe.

Deze persoonsgegevens kunnen zijn: uw naam, uw
adres, e-mailadres en telefoon- en gsm-nummer.

Deze persoonsgegevens kunnen alleen gebruikt worden
om u alle informatie aangaande de activiteiten van de
vereniging te bezorgen per post, via e-mail of via andere
kanalen.

De beheerder van het ledenbestand en de contact per -
sonen verwerken uw gegevens en zijn dus verant -
woordelijk voor de juiste verwerking ervan.
De voorzitter van de vereniging is de eindverantwoorde -
lijke van deze verwerking.

De Vereniging voor het Vlaams Overheidspersoneel vzw
zorgt zelf voor de uitvoering van de meeste van boven -
genoemde doeleinden zoals voor ééndaagse activiteiten,

maar is genoodzaakt beroep te doen op een derde-
dienstverlener voor meerdaagse activiteiten en de ver -
zekeringen ervan.

In dat geval treedt deze derde partij op als verwerkings -
ver antwoordelijke onder de toepasselijke wetgeving in -
zake gegevensbescherming. 
Buiten deze gerechtvaardigde doorgiften zullen wij uw
gegevens nooit aan derden doorgeven.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan 3 jaar na hun
laatste gebruik. 
Wij zien erop toe dat uw gegevens niet worden mis -
bruikt. 
Wij maken back-ups van de gegevens om deze te her -
stellen bij fysieke of technische incidenten. 

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijde -
ring van uw persoonsgegevens. 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw
persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct
contact met ons op te nemen.

Melding van onze privacyverklaring staat in onze bro -
chure.

De Vereniging voor het Vlaams Overheidspersoneel vzw
kan haar privacy statement wijzigen.
Van deze wijzigingen wordt een aankondiging geplaatst
in de brochure van de vereniging.

Gedaan 14 mei 2018
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Voorstelling van het bestuur van onze vereniging

Taakverdeling:
Julia Jacobs: voorzitter
Michel Dethee: ondervoorzitter
Ria Aerts: ondervoorzitter + coördinator verzekeringen
Erna De Cremer: penningmeester + ledenadministratie
Michel Boffin: secretaris
Luc Van Acker: ondersteunend lid  (brochure)
Mieke Kimpe: ondersteunend lid  (inschrijvingen) 
Nicole Steveniers: ondersteunend lid
Willy Van den Brande: ondersteunend lid

De Algemene Vergadering is samengesteld uit volgende leden:
Ria AERTS, Michel BOFFIN, Erna DE CREMER, Nicole DE BOECK, Aaron
DECLERCQ, Michel DETHEE, Julia JACOBS, Mieke KIMPE, Arlette
LAMBRECHTS, Dominique MEERSSCHAERT, Annie MOURIER, Sonia OVIJN,
Guido PAUWELS, Yvo PEETERS, Nicole STEVENIERS, Jacqueline STORY,
Martha TOYE, Luc VAN ACKER, Robert VAN DEN BOSSCHE, Willy VAN DEN
BRANDE, Ingrid VAN DEN POEL, Christiaan VAN EECKHAUTE, William
VANDECRUYS, Patrick VAN PRAET, André VERSCHELDEN, Raymond WIRIX

De leden van het bestuursorgaan (dagelijks bestuur) zijn v.l.n.r. Michel BOFFIN,
Luc VAN ACKER, Willy VAN DEN BRANDE, Julia JACOBS, Michel DETHEE, Ria AERTS,

Mieke KIMPE, Erna DE CREMER, Nicole STEVENIERS
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3131

Fietstochten

Aalst

Dendermonde

20 maart 2023

Hasselt

Japanse tuin

april 2023

Doornik
25 + 27 april

2023

Leuven
juni 2023

Herkenrode25 juni 2023

Ronse8 juni 2023

Turnhout

Noord-Neder-land8 tem 12 mei2023

Lay-out
Candace Verbeke • candace.verbeke@mobistar.be • 09 228 10 33

Druk
NV Drukkerij Verbeke • Lijnmolenstraat 34-36 • 9040 Gent • 09 228 10 33 • drukkerij.verbeke@skynet.be

Wat hangt er nog in de lucht?

Geraardsbergen

mei 2023

Namen
10 juni 2023
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