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Ten Geleide 
 
 
Eindelijk! Het is zover. De grenzen 
gaan weer open en onze horizonten, die wij de afgelo-
pen maanden via het kleine scherm hebben kunnen ver-
ruimen, worden weer wat reëler. Misschien nog niet 
voor de echt ‘verre’ bestemmingen, maar daarvoor heeft 
u nog altijd onze webinars… 
 
Tijdens de voorbije maanden - zelfs reeds een gans jaar  
- hebben we kunnen ervaren dat sociaal contact onmis-
baar is in een mensenleven. Naast het hervatten van 
reizen met de u vertrouwde reisleider(s) kan u nog 
steeds genieten van de mogelijkheid om terug in het 
ROC de lezingen bij te wonen. We blijven ze echter via 
videoconferentie uitsturen, zodat u ze ook kan volgen 
vanuit uw gemakkelijke zetel, thuis in het ‘verre’ Lim-
burg of de onbereikbare ‘Westhoek’, tot in het zonnige 
Spanje of het florarijke Nieuw-Zeeland... 
 
Sociaal contact met oude bekenden en goede reisvrien-
den en met uw vertrouwde reisleid(st)er kan natuurlijk 
tijdens één van de reizen die vanaf einde juni doorgang 
vinden en waarvan u de lijst kan opvragen aan het ROC 
(secretariaat@rocvzw.be - reizen met RL …) of waarom niet 
deelnemen aan één van de reisjes met het ROC? Elke 
uitstap is zorgvuldig gecheckt op corona volgens het 
‘COVID Event Risk Model’ en het ‘COVID Event Protocol’. 
Zo reist u veilig maar toch quasi ‘onbelemmerd’ en kan u 
genieten zonder ziek te worden, en nu niet van de drank. 
Alhoewel er in de Abdij van Park opnieuw bier wordt 
gebrouwen, in Ordingen de beste wijnen worden geser-
veerd en in het Hartland van Vlaanderen u uw goesting 
kan krijgen met smakelijke “Poes”. 
 
Voor de historici onder ons dook Etienne Hauttekeete 
terug in zijn oude doos met merkwaardige personen en 
diepte er Mw Alexandra David-Néel uit op. Een boeiende  
dame met pit die van geen klein(tj)e Tibetaan vervaard 
is. Tot op vandaag vinden cineasten en biografen inspi-
ratie voor film en boek bij deze ‘vrouw met standing’. 
 

 
 
 
 
 
Onze meest ervaren reisleid(st)ers 

laten u verborgen kunstwerken in Brugge ontdekken 
tijdens de triënnale of ontrafelen de subtiele verwijzin-
gen van en naar Van Eyck in de glasramen uit het Pand 
in Gent. Ir. Michaël Vinck legt ons haarfijn uit wat de 
Oosterweelverbinding eigenlijk allemaal inhoudt terwijl 
reisleider Paul Van Damme ons meeneemt aan de gei-
sers in IJsland. Reisleider Eddy Lefevre blaast het seizoen 
op gang in New Orleans…. 
 
Alvast veel reis– en leesgenot! 

 
 
 
 

Karel Peeters 
Afgevaardigd bestuurder 
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Louise Eugénie Alexandrine Marie David werd in 

1868 geboren in Saint-Mandé, bij de Parijse Porte 

de Vincennes. Haar vader Louis David kwam uit 

Tours en haar moeder, Alexandrine Borgmans, was 

een Belgische. In 1874 installeert de familie zich in 

Brussel, waar Alexandra haar 

kinderjaren doorbrengt en ook 

piano en zang studeert. Bij haar 

thuis ontmoet ze vaak een 

vriend van haar ouders, de be-

kende wereldreiziger en geo-

graaf Elisée Reclus, die haar ook 

in de wereld van de anarchisten 

en de vrijmetselaars introdu-

ceert.  Op de leeftijd van 21 jaar 

bekeert Alexandra zich tot het 

boeddhisme en een jaartje later 

gaat ze in Parijs Sanskriet en 

Tibetaans studeren. Vanaf 1895 

spendeert ze twee jaren in Ha-

noi, als zangeres in de stedelij-

ke opera. Ze zet haar muzikale 

carrière voort in Athene en in 

Tunis, waar ze kennis maakt 

met Philippe Néel, met wie ze in 1904 huwt. Ze 

steekt haar feministische en anarchistische ge-

dachtegoed niet onder stoelen of banken en vanaf 

1911 leidt ze haar eigen leven, zonder conflict met 

haar echtgenoot met wie ze tot diens dood in 1941 

een overvloedige correspondentie onderhoudt. Ze 

is al 43 jaar wanneer ze in 1911 vertrekt voor een 

jarenlange zwerftocht door Azië. In India bezoekt 

ze Lumbini, Benares en andere belangrijke plaat-

sen uit het leven van de historische Boeddha, maar 

haar hart gaat naar Sikkim, waar ze in verschillen-

de kloosters gaat studeren en mediteren onder 

leiding van grote boeddhistische meesters. Ze leert 

er ook de 15-jarige Aphur Yongden kennen, die ze 

in 1929 als zoon zal adopteren en die haar trouwe 

gezel wordt. In 1912 ontmoet 

ze de 13de Dalai Lama, die als 

vluchteling in Kalimpong leeft 

en die verbluft is door haar ken-

nis van het boeddhisme. Ze 

kruist daar ook het pad van Ekai 

Kawaguchi, een Japanse monnik 

die erin geslaagd was in ver-

momming door Tibet te reizen. 

Ze vestigt zich voor verschillen-

de jaren in het dorp Lachen 

(Sikkim), waar de lokale abt haar 

studies beloont met een eretitel 

die voor haar heel wat deuren 

zal openen in de boeddhistische 

wereld. Op 13 juli 1916 vertrek-

ken Alexandra David-Néel en 

Yongden voor een eerste reis 

naar het voor buitenlanders 

verboden Tibet. Ze bereiken zonder grote proble-

men de stad Shigatse, waar de Panchen Lama hen 

in het klooster van Tashilunpo ontvangt. Na een 

korte omweg via enkele andere kloosters keren de 

avonturiers terug naar hun basis in Sikkim, waarna 

ze naar India en Japan vertrekken. Na Japan volgen 

Korea en China, waar ze verschillende jaren rond-

reizen en zich uiteindelijk vestigen in Xining, in het 

Kumbum-klooster (Chinees Ta’er si), in de huidige 

provincie Qinghai, vroeger deel van Tibet. Alexan-

Reizigers uit het verleden 

Alexandra David-Néel 

De beroemdste onder de vroege wereldreizigers lijken tot een exclusieve mannenclub te behoren, maar 

eigenlijk verdienen heel wat dames ook een lidkaart van diezelfde club. En nu covid-19 de poort naar Azië 

gesloten houdt, kunnen we eventueel even van het Verre Oosten proeven in Frankrijk, in gezelschap van 

wereldreizigster Alexandra David-Néel, in Digne-les-Bains (Département Alpes-de-Haute-Provence). 

Louise David (°1868—  1969) en Aphur Yongden  
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dra is 56 jaar oud wanneer ze tezamen met Yong-

den de gevaarlijkste tocht van haar leven start, 

met bestemming Lhasa. Ze loopt verkleed als een 

bedelares die op bedevaart gaat en Yongden 

draagt de kledij van de Tibetaanse monniken. Ze 

weten dat de Tibetaanse autoriteiten niet mals zijn 

voor vreemde indringers en dat een eventuele ar-

restatie kan uitlopen op foltering en executie. Ze 

bereiken  Lhasa in 1924, anoniem in de massa pel-

grims op weg naar het Gebedsfeest (Mönlam). Ge-

durende twee maanden exploreren ze de heilige 

stad en de grote kloosters errond, Ganden, Dre-

pung, Sera, en zelfs Samye, een heel eind uit de 

buurt. Wanneer Alexandra uiteindelijk toch ont-

maskerd lijkt, slaat ze onmiddellijk op de vlucht 

met haar gezel Yongden. In de stad Gyantse krijgen 

ze nog hulp van de enige Britse resident ter plaat-

se, David Macdonald, een Sikkimees van Schotse 

afkomst, die als ‘trade agent’ voor de Britten werk-

te. Na twee weken rust en herstel in Gyantse trok-

ken Alexandra en lama Yongden zuidwaarts om 

uiteindelijk Calcutta te bereiken. In 1927 verschijnt 

het relaas van dit ongelofelijke avontuur: Voyage 

d’une Parisienne à Lhassa, 

een echte klassieker in de 

reisliteratuur. Een jaartje la-

ter keert Alexandra terug 

naar Frankrijk, waar ze zich 

installeert in Digne-les-Bains. 

Ze begint rond te reizen in 

Europa en geeft lezingen in 

verschillende landen, altijd 

samen met lama Yongden. De 

reismicrobe laat haar echter 

niet los en in 1937, op de 

leeftijd van 69 jaar, trekt ze 

via Moscou per trein naar 

China, waar de oorlog met de 

Japanners volop aan de gang 

is. Alexandra en haar zoon 

zijn er getuige van epidemieën, hongersnood en 

oorlogsgruwel. Na een zwerftocht van anderhalf 

jaar van Beijing, via Wutaishan en Chengdu, trok-

ken beide reizigers zich gedurende vijf jaar terug in 

een klooster in de huidige provincie Sichuan, op de 

historische grens tussen China en Tibet. Het avon-

tuur eindigde pas in 1945, wanneer Alexandra en 

Yongden via Calcutta konden terugkeren naar Pa-

rijs, met het vliegtuig deze keer. In Digne begon 

Alexandra terug te schrijven. Het overlijden van 

haar man had haar in 1941 zwaar getroffen en in 

oktober 1955 stierf ook lama Yongden. Alexandra, 

bijna negentig en steeds minder mobiel, verhuist 

nog naar Monaco en publiceert haar laatste boek 

in 1964. Ze sterft op 8 september 1969, na een 

lang leven van exploratie van de wereld en van 

haar innerlijke zelf. Haar boeken leven nog. In haar 

testament schonk Alexandra David-Néel haar be-

zittingen en de rechten op haar publicaties aan de 

stad Digne-les-Bains, die haar woning in een waar 

museum transformeerde. Bezoek is mogelijk met 

maximum 8 personen. Reserveren kan via het ver-

trouwde Office de Tourisme van Digne-les-Bains. 

  
Etienne Hauttekeete 

 ROC Reisleider 
 
Alexandra David-Néel schreef meer 

dan 30 boeken over Oosterse filo-

sofie en religies en over haar vele 

reizen. 

 

Over Alexandra David-Néel werden 

heel wat documentaires gemaakt 

door de Franse zenders ARTE en 

France Culture en een aantal van 

haar boeken werden verfilmd, o.a. 

J’irai au pays des neiges (Joël Far-

ges, 2012) en “Woman with altitu-

de: following in the foodsteps of 

Alexandra David-Neel “.  
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Gastronomische driedaagse in Sint-Truiden 

Kasteel van Ordingen **** 

Corona verplichtte ons thuis te blijven, maar dan 
heeft het beruchte virus zonder de vindingrijkheid 
van de Vlaming gerekend. Het ROC vzw ging op 
zoek en vond een schitterend alternatief om de 
afzondering door te komen. Wij nodigen u graag 
uit voor een driedaagse in eigen land. Drie dagen 
genieten van ongerepte natuur, vorstelijk logeren 
en gastronomisch dineren. Reisleiders en beken-
den testten het evenement reeds uit tijdens de  
strenge(re) social distancing maatregelen en be-
vonden het schitterend.  
 
Nu het opnieuw kan willen wij u deze unieke ge-
beurtenis ook niet onthouden. Van woensdag 7 juli 
tot vrijdag 9 juli 2021 verkennen we Sint-Truiden 
en omgeving. Onze uitvalsbasis is niets minder dan 
het Kasteel van Ordingen****, een voormalige 
commanderij van de Duitse Orde. Het kasteel werd 
over een periode van 20 jaar grondig gerestau-
reerd en schittert momenteel terug in volle glorie. 

U logeert in het kasteel zelf, in statig ingerichte 
kamers, naar de inzichten van de befaamde deco-
rateur, Pieter Porters. Woensdag- en donderdag-
avond genieten we van een gastronomisch diner, 
een creatie van tweesterren-chef Gary Kirchens. 

Kasteel van Ordingen: Pieter Porters kasteelkamers 

ROC Uitstappen 

Verre Werelden dichtbij 

 

Voormalige Commanderij van Ordingen 
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Programma 
Op onze heenreis vanuit Mol, Antwerpen en Gent 

verdiepen we ons eerst in wat de streek kenmerkt: 

we brengen een bezoek aan het fruitbelevingscen-

trum in Borgloon en in de namiddag staan we ‘Oog 

in oog met de Romeinen’ in het Gallo-Romeins mu-

seum van Tongeren. Een eerste gastronomisch 

driegangenmenu sluit onze dag af in het restaurant 

van het kasteel van Ordingen.  

Op donderdag verkennen we eerst het Unesco we-

relderfgoed in de stad Sint-Truiden, haar stadhuis 

en belfort en het Sint-Agnes begijnhof. ‘s Middags 

proeven we de wijnen en tapas van Kasteel Duras 

en de dagsluiting beleven we in de hemelse sferen 

van de Sint-Leonarduskerk in Zoutleeuw.  De hoog-

mis vieren we vast en zeker op culinaire wijze met 

een viergangen verwenmenu van Chef Kirchens.  

 

Onze terugreis kan ook niet zonder bezienswaar-

digheden blijven. We bezoeken de Japanse tuinen 

in Hasselt, lunchen in de “paardenstallen” van Ab-

dij Herkenrode en ‘beleven’ vervolgens deze 

schitterende locatie o.l.v. de Heer Paul Marchal, 

begeesterde gids van de site. 

Gastronomische driedaagse Ordingen  

Programma & Praktische info  

Praktische Info 
 

Data:   woensdag 7 tot vrijdag 9 juli 2021 

 

Vervoer:   

* per Premiumautocar vanuit Mol (Carolus Reizen) 

naar Antwerpen (Crown PLaza Berchem), Sint-Niklaas 

(Serwir) en Gent (Carrefour – Sint-Denijs-Westrem) naar 

Brussel – Leuven – Tienen en Sint-Truiden.  Het 

tijdschema voor de opstapplaatsen wordt later 

meegedeeld. 

 

Deelnemers:  

* maximum 25 personen (Corona-veilig met een 

autocar van 50 plaatsen) 

 

Deelname:  

* 670,- € per persoon in 2-persoonskamer;  

* supplement single + 180,- € 

 

Inbegrepen:  

* vervoer per luxe autocar “Premium” 

* verblijf in een tweepersoonskamer in het kasteel 

zelf in kamer en ontbijt 

* 1 x gastronomisch 3-gangen en 1 x gastrono-

misch 4-gangenmenu in het kasteelrestaurant  

* 3 middagmalen in plaatselijke restaurants 

* fooien voor chauffeur en gidsen 

* Toegangen en gidsen (een budget van € 100 is inbe-

grepen) 

 

Niet-inbegrepen:  

* dranken & verzekering 

 

Inschrijven:   via secretariaat@rocvzw.be  

Kasteel van Ordingen: salon 
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‘Als de Bliksem’ 

900 jaar Norbertijnen in Vlaanderen 

Daguitstap naar de Abdij van’t Park - Heverlee - 22 juli 2021 

ROC Uitstappen 

Verre Werelden dichtbij 

De Abdij van Park werd in 1129 gesticht vanuit de Sint-Martinusabdij van Laon, de tweede stichting van 

Sint Norbertus en wedijvert daarmee met de Abdij van Grimbergen (1128) als oudste, nog actieve Norber-

tijnengemeenschap in de Nederlanden. Ze is echter ongetwijfeld de meest unieke en best bewaard geble-

ven middeleeuwse abdijsite in onze contreien. Ze stichtte op haar beurt de Abdij van Ninove - waarvan nu 

nog de monumentale kerk in gebruik is -  en het klooster Leliëndaal in Mechelen. 

Sint Norbertus stichtte zijn Orde 900 jaar geleden, 

een gedroomde gelegenheid om de Orde van Pre-

montré in de kijker te zetten. En waar kan dit dan 

beter dan in de Abdij van Park, waarvan grote de-

len thans gerestaureerd zijn 

en terug opengesteld werden 

voor het publiek.  Temeer 

daar er niet minder dan 20 

van de 41 glasramen, die ooit 

de pandgang sierden, op hun 

historische plaats werden te-

ruggezet. 

Ongetwijfeld gold de abdij van 

Park als één van de voornaam-

ste. Norbertus koos voor zijn 

volgelingen een communau-

tair leven volgens de normen 

van het Evangelie met afstand 

van eigen bezit (cfr apostelen) 

en  de regula S. Augustini om-

dat hierin de eisen van het vi-

ta apostolica het duidelijkst 

naar voor komen. Hij schakelt hen echter ook in in 

het parochiaal apostolaat, zodat zijn orde missione-

rend is en niet louter contemplatief: de leden van 

zijn gemeenschap zijn geen monniken, maar regu-

liere kanunniken. De Parkheren bedienden aldus in 

hun gloriedagen meer dan 15 parochies. 

 Met het ROC bezoeken wij de tentoonstelling “Als 

de bliksem”, verwijzend naar de bekering van Sint 

Norbertus, die volgens de legende, net als Saulus, 

van zijn paard zou gebliksemd zijn en zich daarop 

tot een actief ‘religieus’ leven 

bekeerde. 

De tentoonstelling brengt een 

aantal topstukken naar “het 

Park”: van een olieverfschets 

van Rubens voor de (inmiddels 

verdwenen) Sint-Michielsabdij in 

Antwerpen en een 14de eeuws 

Triomfkruis uit de parochiekerk 

van Wakkerzeel - ooit door de 

Parkheren gebouwd tot een 

‘schattig’ “besloten hofje” van 

een kunstzinnige Norbertines 

en de Atlas Maior van Blaeu. 

Stuk voor stuk getuigen deze 

vaak verborgen artefacten van 

het rijke culturele leven van de 

Brabantse Abdijen. 

De Abdij van Park zelf herbergt ongekende 

schatten: naast de barokke glasramen, bewonderen 

we tevens de Middeleeuwse muurschilderingen, de 

indrukwekkende stucplafonds van Jan Christian 

Hansche en de 18de-eeuwse abtswoning, die voor 

het eerst publiekelijk toegankelijk is.  

Bekering van Sint Norbertus: Glasraam Pandgang 
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‘Als de Bliksem’ 

Daguitstap naar de Abdij van’t Park—Heverlee 

Daguitstap met het ROC 

'Als de bliksem' kijkt vanuit de wortels van het ver-

leden naar vandaag. De expo gaat in dialoog met de 

historische ruimtes van de Abdij . De refter en de 

bibliotheek met hun barokke stucplafonds, de inge-

togen pandgang met de schitterende glasramen uit 

de 17de eeuw en de robuuste kapittelzaal, wellicht 

de oudste ruimte van het Abdijcomplex maar thans 

ook de privé-vertrekken van 

de abt bieden een unieke 

kijk op het kloosterleven in 

een Norbertijnenabdij. Onze 

reisleider van dienst had het 

voorrecht hier 15 jaar te mo-

gen wonen en het leven van 

de Norbertijnen van nabij te 

volgen. Op onze heenrit van-

uit (Mol, Antwerpen en) 

Gent duidt hij reeds het ont-

staan van orde en Abdij, hun 

werkzaamheden en histo-

risch belang als een voorbe-

reiding op de tentoonstel-

ling, die we in corona-veilige groepen van 

10  deelnemers in 3 tijdsintervallen bezoe-

ken.  

Daarna schuiven we aan voor een heerlijk 

middagmaal in de gerestaureerde Abdijmo-

len, waarna we nog voldoende tijd hebben 

om het 45 ha tellende domein verder te 

verkennen. 

Door de ‘Vrienden van de Abdij’ werden verschillen-

de initiatieven ontwikkeld om het domein terug te 

revaloriseren: zo werd er een nieuwe boomgaard 

aangepland en vond een bijenkweker er een onder-

komen voor zijn korven. 

Praktisch 

De tentoonstelling loopt slechts tot 01.08.2021 

 

Bij het ter perse gaan zijn nog niet alle  gegevens 

gekend. U kan echter uw interesse reeds opgeven, 

aangezien de plaatsen beperkt zijn tot maximaal 

30. Van zodra de uitstap verder concreet is uitge-

werkt, ontvangt u dan een e-mail en 

verschijnt de uitstap ook op de website 

van het ROC: www.rocvzw.be/komende 

activiteiten 

 

Datum: 22 juli 2021 

Vertrek: vanuit Mol, Antwerpen en 

Gent; vertrekuren worden later meege-

deeld; wie zelf rechtstreeks naar de Ab-

dij komt, dient zich, afhankelijk van het 

tijdsslot, 15’ vooraf  aan de 

ingang van de kerk aan te mel-

den. 

Prijs: zie website; de prijs is één 

en ondeelbaar 

Inbegrepen: * toegang tot de 

tentoonstelling en bezoek aan 

de historische vertrekken 

o.l.v.  een ervaren gids 

* vervoer per luxe en corona-

veilige autocar vanuit de ver-

schillende opstapplaatsen 

* verzorgd middagmaal in de 

Abdijmolen (voor– en hoofdgerecht) 

* fooien chauffeur en plaatselijke gidsen 

Niet-inbegrepen: * dranken 

* reisverzekering 
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FIETSTOCHT DOOR HET ‘HARTLAND’ VAN VLAANDEREN 

20 tot 22 augustus 2021 

Gezellig, ontspannend fietsen met senioren aan een gezapig tempo en veel belevenis onderweg. 

Onze ROC-reisleider Hubert Lanckriet stippelde een erg afwisselend parcours uit met het Shamrock Ho-

tel**** in Tielt als uitvalsbasis. We verkennen de heuveltjes in de omgeving van Tielt, het Bulskampveld in 

Beernem en rijden langs de romantische oude Leiearmen in Deinze en de Brugse vaart in Aalter. Onderweg 

bezoeken we onder meer het kasteel van Poeke, waar Baron Amédée Pycke de Peteghem ons ontvangt. Na 

een wandeling in het kasteelpark rijden we naar  de Waelhoeve in Lotenhulle waar we achter de schermen 

van een modern melkveebedrijf  mogen kijken. 

ROC Uitstappen 

Verre Werelden dichtbij 

DAG 1 
Start van de driedaagse fietsreis: afspraak in het 
hotel Shamrock in Tielt. We vertrekken voor een 
fietstocht vanuit Tielt. Pauzeren doen we in Gottem, 
waar we onder andere uitleg krijgen over het nooit 
gerealiseerde kanaal van de Leie naar Brugge via 
Aalter. Daarna fietsen we langs de romantische ou-
de Leiearmen van Deinze en Machelen, het dorp 
van kunstenaar Roger Raveel. 
Vervolgens gaat onze reis ver-
der naar Vinkt, waar we stil-
staan bij een oorlogsmonu-
menten belevingsruimte ter 
herdenking van de gruwelen 
van mei 1940. Via Aarsele te-
rug naar Tielt. 
 
DAG 2 
Op de tweede dag rijden we 
via de vallei van Poekebeek 
naar Ruiselede. Daarna fiet-
sen we naar het kasteel van 
Poeke, waar Baron Amedé 
Pycke de Peteghem ons ont-
vangt. 
Na een bezoek aan het kas-
teelpark bereiken we de 
Waelhoeve in Lotenhulle, 
waar we genieten van een 
aperitiefje en een lekkere 
broodjesmaaltijd. Daarna 
volgt een rondleiding op de hoeve en een 
"hoevespel". 

 
Vervolgens fietsen we terug naar Tielt, via het 
bloemendorp Kanegem. In Tielt sluiten we de dag 
af met een bezoek aan het centrum van het Euro-
pastadje, begeleid door een plaatselijke stadsgids. 
 
DAG 3 
De laatste dag fietsen we van Tielt naar de bossen 

van Ruiselede en Doom-
kerke, om tenslotte aan te 
komen in het hart van het 
Bulskampveld in Beernem. 
We bezoeken het kasteel, 
het vogelopvangcentrum 
en de Hoeve Colpaert. 
Langs het kanaal Gent-
Brugge fietsen we verder 
oostwaarts, terwijl we uit-
leg krijgen over de ge-
schiedenis van dit kanaal 
en de slag van de Witte 
Kaproenen. 
We verlaten het kanaal en 
fietsen terug naar Tielt. 
Check-uit en terugkeer 
naar huis. 
 
Deze uitstap kan gemakke-
lijk door  niet-ervaren fiet-
sers worden meegemaakt. 
Er is steeds een ‘bezem-

wagen’ voorzien om onfortuinlijken op te vangen. 

 

Graf van Roger Raveel 
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FOTO: Marc Ryckaert  

FIETSTOCHT DOOR HET ‘HARTLAND’ VAN VLAANDEREN 

20 tot 22 augustus 2021 

O.l.v. Hubert Lanckriet, Reisleider ROC 

Praktische info 

Datum:  vrijdag 20 tot zondag 22 augustus 2021 

Deelnemers:  maximum 20 personen  

Deelname:  295,- € per persoon  

Inbegrepen: * 2 overnachtingen met ontbijt, 2 lun-

ches, 2 avondmalen (3-gangen) en bezoeken 

Niet-inbegrepen: huur fiets (zie hiernaast) 

Inschrijven:  via e-mail secretariaat@rocvzw.be  

en storting van 295,- € op rekening van het ROC vzw 

nr BE39 4460 2458 7119 met vermelding ‘Fietstocht 

Hart land van Vlaanderen’ 

Vervoer 

De deelnemers komen op eigen kracht naar Tielt, en we 

verzamelen aan het Hotel ‘Shamrock’**** Euromarkt-

laan 24 te 8700 TIELT om 11.30 uur. Er is transfer voor-

zien vanaf het station Tielt 

Huur van Fietsen & technische assistentie 

U kan uw eigen fiets meebrengen. Assistentie en ver-

huur van fietsen (20,- € per dag) door Sovélo, Pastorij-

straat 24 te 8700 Aarsele-Tielt. Fietsen op voorhand te 

reserveren via: fietsen@sovelo.be 

Bij regenweer 

vormen we een auto-caravaan achter de reisleider 
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Brugge vormt deze zomer opnieuw het decor voor 
de Triënnale, een uniek kunstentraject in de bin-
nenstad. Deze derde editie heeft als thema 
“TraumA”. De kunstenaars realiseerden installaties 
die balanceren tussen droom en realiteit, tussen 
wat aan oppervlakte leeft en het verborge-
ne.  Brugge lijkt de perfecte stad, een idyllisch pa-
radijs waar de tijd heeft stilgestaan. Het thema 
'TraumA' wil de verborgen dimensies van de stad 
in vraag stellen. Op dinsdag 15 juli nemen we jullie 
graag mee in twee formules. 

I. Tijdens een fietstocht ontdekken we o.l.v. Ann 
Vandermeeren, ROC reisleidster, diverse installa-
ties langs het parcours. Zo kom je op bijzondere 
plekjes in de stad. Elke kunstenaar koos immers 
bewust voor zijn plek. Joanna Malinowska vond 
het begijnhof de ideale plek voor het enorme 
beeld van een vrouw. De Polen doopten haar Na-
tasha. Het standbeeld stond jarenlang op een plein 
in Gdynia. Toen het communistische Sovjettijdperk 
in Polen eindigde, werd de sculptuur verwijderd. 
Het monument was immers de verpersoonlijking 
van een regime dat zijn bevolking onderdrukte. Dit 
was de aanleiding om het beeld na de Russische 
bezetting te laten verdwijnen. Voor de kunstenares 
roept “Natasha” nog steeds heel wat herinnerin-
gen op. Ze prijkt nu even op een plaats waar vrou-
wen zich al eeuwen geborgen voelen.  

Laura Splan koos het museum Onze-Lieve-Vrouw 
ter Potterie als locatie voor haar werk. In dit oude 
hospitaal werden de zieken opgevangen en ver-
zorgd. De uitbraak van het coronavirus inspireerde 
Splan om kanten patronen en een digitale anima-
tie te creëren. 
We trekken tevens naar het Gezellehuis. Héctor 
Zamora liet zich inspireren door de enorme Oos-
tenrijkse den. Die vormde een ideaal middel om 
een interactie tussen natuur en cultuur te creëren. 
De ommuurde tuin van het Gezellehuis is een 
groene oase in de stad. Daar krijg je de kans om 
rond een boom te wandelen. Zo kan je meteen 
Brugge uit de lucht overschouwen. De kunstenaar 
bewerkstelligt daar een botsing tussen een boom, 
symbool voor de natuur en de steiger die wijst op 
de menselijke impact. De felle kleur accentueert 
die clash. 
De werken van de Triënnale nodigen ons uit tot 
een gesprek over kunst en maatschappelijke the-
ma’s. Af en toe word je geraakt door de schoon-
heid en de trefzekerheid waarmee een kunstenaar 
een bepaalde problematiek weet te vatten. Corona 
heeft lange tijd ons leven beheerst. De reissector is 
erg getroffen. We waren allemaal een hele tijd ge-
dwongen tot het leven in ons eigen besloten krin-
getje. Nadia Kaabi-Linke kon dit in één beeld 
vatten. Dit bankstel met blinkende pinnen wijst op 
de onmogelijkheid om elkaar te ontmoeten. Haar 
werk “inner circle” accentueert de leegte die cen-
traal overblijft.   

Bankstel van Nadia Kaabi-Linke 

DE TRIËNNALE IN BRUGGE 

15 juli 2021 

ROC Causerieën 

Verre Werelden dichtbij 
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DE TRIËNNALE IN BRUGGE 

PRAKTISCHE INFO 

Praktisch 

 

Datum:  * donderdag 15/07/2021 

Afspraak : 10.00 uur 

*    voor  fietstocht op de markt van Brugge 

* voor de wandeling aan het station 

 

Deelnameprijs :   

* € 35 (Lunch en gidstocht inbe-

grepen) 

 

Fietsverhuur: vooraf door u 

zelf te reserveren 

* Voor de fietstocht kan een 

fiets gehuurd worden bij 

’Bruges bike rental’ voor € 13 (gewone fiets) of € 30 

(elektrische fiets). Meer info op: https://

www.brugesbikerental.be/ 

 

Transport:  

* Als u met de trein komt, kan u een gratis shuttle 

nemen naar de markt. Meer info op: 

https://www.brugge.be/shuttlebus 

 

Inschrijven: 

* via e-mail naar  secretari-

aat@rocvzw.be en storting van de 

deelname  op de rekeningnummer 

van ROC vzw: BE39 4460 2458 7119 

met vermelding “Triënnale Brugge” 

 

II.  Kaat Lapère, ROC Reisleidster & stadsgids Triënnale nodigt u uit voor een stadswandeling langs een 

hele reeks van deze kunstwerken. 

ROC Causerieën 

Verre Werelden dichtbij 
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GLASGEHEIMEN BIJ VAN EYCK  

Maandag 7 & 14 juni 2021— 14:00 uur 

Laatste kans om deze tentoonstelling te bezoeken ( stopt einde juni ) 

 

Tijdens het Van Eyck-jaar worden in Gent initiatieven genomen die één of meerdere aspecten van zijn 

oeuvre belichten. De tentoonstelling in de Begijnhofkerk focust op de relatie tussen glasramen en glazen 

voorwerpen op schilderijen 

van Jan Van Eyck en nog be-

waard gebleven glasramen, 

glazen en archeologische 

fragmenten tot 1440. De 

afgebeelde glazen objecten 

komen voor in burgerlijke 

en kerkelijke gebouwen. 

Maar in hoeverre strookt 

het afgebeelde glas met de 

realiteit of is het pure fanta-

sie? Aan dit aspect uit Van 

Eycks oeuvre werd nooit 

eerder aandacht besteed. Er 

wordt tevens gepoogd om 

een link te leggen met de glasramen uit de neogotische Begijnhofkerk. Aletta Rambaut is curator van deze 

tentoonstelling. 

 
Middeleeuwse glasraamfragmenten 
Ongeveer 2000 glasraamfragmenten uit de 13de tot begin 15de eeuw werden ontdekt bij de restauratie van 

het oud-dominicanenklooster ‘Het Pand’ in Gent. Deze bewaarde glasraamfragmenten zijn echte kunst-

werken, waarin humor en verbeelding steeds een diepmenselijk karakter vertonen. Naast figuratieve frag-

menten (drolerieën, dieren, mensen) zijn er vooral stukken uit de achtergrond bewaard met voorstellingen van 

bladeren, architectuur, gestileerde bloemen en hoekstukken uit het maaswerk. 

 

Praktische info: 

Data:   Maandag 7 juni en 14 juni telkens om 14 uur  

Afspraak:   Groot Begijnhof 9040 Sint-Amandsberg 

Deelnameprijs:  € 10 voor geleid bezoek 

Inschrijven:  bij voorkeur via mail op secretariaat@rocvzw.be  of telefonisch op 09 / 243 41 00 

   Uw reservatie is slechts geldig na storting op rekening nr BE 39 4460 2458 7119 

ROC Causerieën 

Verre Werelden dichtbij 
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De Oosterweelverbinding is een grootschalig mobi-
liteits- en leefbaarheidsproject dat de Ring van Ant-
werpen sluit dankzij de aanleg van tunnels. Op Lin-
keroever en in Zwijndrecht zorgt het project voor 
een veiliger snelwegennet en meer leefbare dorps-
kernen. Op Rechteroever omvat het project de 
bouw van een nieuwe Scheldetunnel, een nieuw- 
op en afrittencomplex ter hoogte van het voormali-
ge dorp Oosterweel en twee tunnelverbindingen 
tussen dit nieuwe aansluitingscomplex en de R1. 
Het viaduct van Merksem wordt afgebroken en ver-
vangen door een verdiepte autosnelweg. Omdat 
heel wat weginfrastructuur onder de grond wordt 
gebracht, ontstaan er bovengronds nieuwe publie-
ke landschappen met ruimte voor natuur en recrea-
tie. Wijken en stadsdelen krijgen zo meer zuurstof 
en worden bovendien weer met elkaar verbonden. 

Donderdag 17 Juni 2021 - 19:30 uur 
ROC  &  Webinar 

“De Oosterweelverbinding” 

Het Oosterweelproject verbetert de bestaande 
fietsinfrastructuur en zorgt ook voor een uitbrei-
ding van het netwerk van fietspaden. De werken 
aan de Oosterweelverbinding worden uitgevoerd 
door verschillende aannemerscombinaties. Lan-
tis treedt op als bouwheer  

Michaël Vinck 

Ingenieur en projectleider  

 
Praktisch info: 
Wanneer? Donderdag 17 juni 2021, om 19:30 uur 
Waar? Webinar ROC 

Kostprijs? € 12 

Met Michaël Vinck naar … De Oosterweelverbinding – vanuit je luie zetel 

Inschrijven per mail aan secretariaat@rocvzw.be of via 

www.rocvzw.be of met vermelding ‘ROC’ of ‘Webinar’  

en storting van 12,- € op BE39 4460 2458 7119  

FOTO: Lantis 

Causerieën 
Verre werelden dicht(er) bij 
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IJsland, een nietige stip in de eindeloze oceaan, 
vlakbij de poolcirkel, amper driemaal zo groot als 
België, telt slechts 360.000 inwoners. Het is daar-
mee het dunst bevolkte land van Europa en tevens 
het laatste land van Europa dat pas in 1944 on-
afhankelijk werd. Gekoloniseerd door de Vikings - 
die van hieruit Amerika ontdekten - geldt het even-
wel al sinds 900 CE als bakermat van de democra-
tie. IJsland is vooral bekend om zijn rauwe, machti-

ge natuur. Midden haast oneindige, onbewoonde 
landschappen liggen vulkanen en gletsjers, geisers, 
fjorden en stomende lavavelden, reusachtige wa-
tervallen en woeste kusten met visrijke wateren. 
Letterlijk een land van vuur en ijs, waar de oerele-
menten van onze aarde in volle actie te beleven 
zijn. Fascinerend mooi, uniek en beklijvend. Beleef 
de vier seizoenen op één dag en geniet van de fris-
se oceaan-en berglucht. Gegarandeerd een onver-
getelijke belevenis.  

Donderdag 24 juni 2021—14:30 uur 
ROC  &  Webinar 

“IJsland” 

ROC - Reisleider Paul Van Damme neemt u mee 
op deze unieke ontdekkingstocht zonder dat u 
zich hoeft te verplaatsen.  

  
Praktisch info: 
 
Wanneer?  
Donderdag 24 juni 2021, om 14:30 uur 
 
Waar? Webinar ROC 
 
Kostprijs? € 12 

 
 
 

Inschrijven per mail aan secretariaat@rocvzw.be of via 

www.rocvzw.be of met vermelding ‘ROC’ of ‘Webinar’  

en storting van 12,- € op BE39 4460 2458 7119  

Met Paul Van Damme ... Naar IJsland  – vanuit je luie zetel 

FOTO: Paul Van Damme 

Causerieën 
Verre werelden dicht(er) bij 
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Veel Amerikaanse steden zijn gewoon verwisselbaar, 
maar eentje springt uit de band. Een stad die zijn bij-
naam van “The Big Easy” niet heeft gestolen. Waar het 
er dankzij zijn Franse en Spaanse geschiedenis lekker 
nonchalant aan toe gaat. Een verplicht sluitingsuur ken-
nen ze daar niet. En als Mardi Gras nadert dan schakelen 
ze nog een versnelling hoger. Le Vieux Carré of The 
French Quarter is naar Amerikaanse normen een giganti-
sche historische downtown, die grotendeels in de 
Spaanse tijd (1763 – 1800) werd gebouwd of herbouwd. 
We maken een virtuele wandeling doorheen de Crescent 
City aan Ol’ Man River en bezoeken historische plaatsen 
en muzikale hotspots, zoals Congo Square, Storyville of 
Cosimo Matassa’s opnamestudio, en besteden aandacht 
aan (muzikale) artiesten die hun stempel gedrukt heb-
ben: Louis Armstrong, Fats Domino, Dave Bartholomew, 

Donderdag 1 juli 2021 —14:30 uur 
ROC  &  Webinar 

“New Orleans: The Big Easy” 
 

Cosimo Matassa, Alan Toussaint, Professor Longhair, 

Mahalia Jackson, brass bands, Mardi Gras Indians of 

Marie Laveau. Een bezoekje aan de clubs en bars van 

Bourbon Street en Frenchmen Street lijkt ons een 

passend slaapmutsje. 

Eddy Lefevre 

Reisleider ROC  

Praktisch info: 
Wanneer? Donderdag 1 juli 2021, om 14:30  uur 
Waar? Webinar ROC 
Kostprijs? € 12 

Met Eddy Lefevre op citytrip naar … New Orleans – vanuit je luie zetel 

Inschrijven per mail aan secretariaat@rocvzw.be of via 

www.rocvzw.be of met vermelding ‘ROC’ of ‘Webinar’  

en storting van 12,- € op BE39 4460 2458 7119  

FOTO: Eddy Lefevre 

Causerieën 
Verre werelden dicht(er) bij 
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Reizen begint lang voordat U de autocar opstapt of je riem 
vastgespt in het vliegtuig. Dromen, zich informeren, en plan-
nen zijn een essentieel en bijzonder plezierig onderdeel van de 
reis. Onze driehonderd reisspecialisten, de ROC-reisleiders, 
willen je niet enkel binnenleiden in de cultuur van uw gastland 
tijdens uw vakantie, maar willen U ook vooraf informeren en 
enthousiast maken. Hun kennis, expertise en ervaring garan-
deren U een goed gedocumenteerde en aanstekelijke intro-
ductie tot uw volgende reisbestemming.  
 
Sterker nog, U verneemt van hen de anekdotes en details die u 
nergens anders aantreft.  

In de “Causerieën” nemen verschillende reisleiders u mee ach-
ter de schermen van vreemde culturen of naar de misschien 
wel duistere pagina’s van onze geschiedenis. Uw volgende 
reisbestemming krijgt daardoor ietsje meer inhoud en duiding. 
Voortaan kan u de Causerieën niet alleen “lijflijk” volgen in het 
ROC, maar ook via het internet, een ’seminarie  via het web’ of 
een zgn ‘webinar’. U kan gewoon inschrijven zoals vroeger, 
maar duidt aan of u naar het ROC komt of de lezing volgt via 
internet. In dit laatste geval ontvangt u na de inschrijving een 
link, waarmee u op het moment zelf kan inloggen. U kan de 
lezing eveneens ‘in uitgesteld relais’ - eventueel opnieuw -
bekijken gedurende een 3-tal weken. 

ROC Causerieën: verre bestemmingen nog dichterbij via het web 

Colofon 

Werkten mee aan dit nummer: 

Mia Bogaert, Etienne Depestele, Etienne Hauttekeete, Rudi Dries, Anne Lema, Karel Peeters, Pierre-Paul Vangheluwe  

 

Redactie en lay-out: Pierre-Paul Vangheluwe, Karel Peeters, Etienne Hauttekeete.  

 

Eindredactie & V.U.: Karel Peeters, S. Beninglaan 4 – 9051 GENT 

 

Administratie en secretariaat:  

Sarah De Decker - ROC vzw   -  Kortrijksesteenweg 733 – 9000 GENT 

Tel. 09 / 243 41 00  -  fax 09 / 243 41 09  -  e-mail: secretariaat@rocvzw.be  K.B.O. nr 0451.094.243 

Bankrekening: IBAN: BE39 4460 2458 7119   BIC: KREDBEBB 

Datum Webinars/ lezingen  

17.06.2021 DE OOSTERWEELVERBINDING (DOOR MICHAËL VINCK) 

24.06.2021 IJSLAND (DOOR PAUL VAN DAMME) 

01.07.2021 NEW ORLEANS: THE BIG EASY (DOOR EDDY LEFEVRE) 

Causerieën 
Verre werelden dicht(er) bij 

Datum Uitstappen  

14.06.2021 GLASGEHEIMEN VAN EYCK 

07 - 09.07.2021 3-DAAGSE ORDINGEN  

15.07.2021 FIETSTOCHT/ OF WANDELING  naar de TRIËNNALE BRUGGE 

20-22.07.2021 FIETSTOCHT DOOR HET ‘HARTLAND’ VAN VLAANDEREN 

22.07.2021 
“ALS DE BLIKSEM”  BEZOEK AAN DE TENTOONSTELLING EN DE ABDIJ VAN 
PARK  

mailto:shana@rocvzw.be

