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Gegroet, beste lezer 

 

De winter kent zijn laatste stuiptrekkingen, alhoewel 

april nog grillig om de hoek kan komen kijken. De 

sterrenkundige lente kondigt zich aan, maar we 

beleefden één van de koudste dagen en nachten sinds 

jaren. We laten er ons echter niet door afschrikken en 

zoeken met deze Reiswijzer steevast de zon op. 

 

Vorige week verkenden we met 27 “snelle beslissers” 

het Louvre in Abu Dhabi. Snelle beslissers inderdaad, 

want de boekingen voor deze 5/6-daagse stroomden 

binnen en na twee dagen moesten wij reeds 

gegadigden teleurstellen. Maar niet getreurd; in 

november hernemen we deze boeiende en 

ontspannende uitstap. 

 

Ondanks de brede viervaksbanen en het drukke 

verkeer, straalt Abu Dhabi rust uit. Ondanks de drukke 

skyline van wolkenkrabbers toont de stad een 

ongekende harmonie. Ondanks de ‘Arabische wereld’ 

voelt niet alleen de westerling er zich volkomen vrij en 

ongedwongen; de grootste van de Verenigde 

Arabische Emiraten werd een thuishaven voor alle 

mogelijke nationaliteiten. Geen wonden dat slechts 18 

% van de inwoners autochtonen zijn… 

 

Aan bewonderingswaardige gebouwen geen gebrek. 

De ene skyscrapers volgt de andere op – echter netjes 

in de afgebakende zones of eilanden. De ene is al meer 

merkwaardig dan de andere; van een overhellende, 

scheve toren, tot een wielvormig kantoorgebouw. Een 

ogenschijnlijk dunne wand verbergt een gigantisch 

complex. Het menselijk vernuft kent geen grenzen, 

maar hier is the sky werkelijk the limit .  

 

Maar dan is er het Louvre, een gebouw als symbool vol 

symboliek en gevuld met symboliek. Onder een 

achtlagige koepel zijn in acht thematische zalen 

zorgvuldig uitgekozen topstukken bijeen gebracht en 

zeer doordacht opgesteld.  

 

 

 

Ondanks de drukte van Chinezen, Japanners en 

cruisende Amerikanen verliep ook het bezoek aan de 

permanente – wisselende – tentoonstelling in een 

rustige, aangename sfeer. We hebben er met volle 

teugen kunnen van genieten. De tijd in het museum én 

de stad was desondanks veel te kort. Maar daardoor 

hebben we een reden om terug te keren... 

 

Kunst in de Provence staat opnieuw op ons programma. 

Ook deze reis was op een wip volgeboekt zodat we een 

ze opnieuw programmeren. Naast deze 

‘tussendoortjes’ lonken India en Nepal of China en 

smaken naar meer. De natuur is er even overweldigend 

als de cultuur beklijvend. Om je goed voor te bereiden, 

kan je aansluiten bij de reisleiders die zich verdiepen in 

de ecologie. Dichterbij is ook Valletta nooit ver weg of 

thuis is heel wat te beleven in Mechelen of Gent. Maar 

dat lees je zelf wel in de volgende bladzijden. 

 

Veel leesgenot 

Karel Peeters 

Afgevaardigd bestuurder vzw ROC 
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Van bruisend leven naar rustige natuur 
Drie dagen geleden ben ik de grens overgestoken van 

India naar Nepal, de plotse overgang van kleurig 

stadsleven naar een groen natuurpark, van het drukke, 

luidruchtige Varanasi (vroeger: Benares) naar het stille 

Chitwan. 

 

Varanasi is de droom van elke gelovige hindoe, de 

heiligste plaats van hun godsdienst en de aardse deur 

naar het nirwana, hun hemel voorbij de dood. De stad 

stikt in de bedevaarders, de toeristen, de kooplui, de 

passanten en al de lokale mensen die de eersten 

helpen te overleven. Met twee tot drie miljoen zijn ze 

en wringen ze zich allen tegelijk, samen met de heilige 

koeien, door de veel te nauwe straatjes en in de 

duizenden winkeltjes. In vergelijking is een mierennest 

een strak georganiseerde samenleving. 

 

 
Varanasi 

 

Acht van elke tien Indiërs belijden het hindoegeloof. Zij 

kennen duizenden goden, waarvan drie er bovenuit 

torenen: Brahma, schepper van de kosmos en 

oppergod, Vishnoe de bewaarder en operator van de 

wereld, en Shiva de vernietiger ervan. Gek dat de 

hoofdgod nauwelijks vereerders telt! Daarnaast 

vereren sommigen nog andere goden. Ik noem alleen 

Ganesh, de god van het gelukkig toeval en de 

beschermer van de reizigers. 

 

 
 

Varanasi is de stad aan Shiva toegewijd. Langs de 

Ganges lopen kilometerlange trappen naar de rivier af. 

Dat zijn de ghats. De grote paleizen of tempels of hotels 

of privé-huizen die er bovenuit torenen zijn eigenaars 

van die trappen en richten er in wat zij willen. Bij de 

tempels is dat een avondritueel, een mooie, kleurrijke, 

muzikale en geurige choreografie van priesters als dank 

voor de dag aan Shiva.  

 

Overdag zitten in de omgeving saddhoe’s, mannen die 

zichzelf heilig verklaren. Sommigen zijn echte 

godzoekers, anderen zijn verklede bedelaars, verlate 

hippies, of vredelievende westerlingen. ‘s Morgens 

komen de gelovigen onderaan de trappen baden in de 

Ganges. Zo heiligt men zichzelf. Maar of het lichaam 

rein wordt van dit heilige water waarin riolen 

uitmonden, de lakens van hospitalen gewassen 

worden, de aan een besmettelijke ziekten overledenen 

gedumpt worden, dierenkrengen opgezwollen liggen 

te rotten, duizenden watervogels hun behoefte doen? 

Mijn wetenschappelijke geest betwijfelt dit ten 

sterkste, maar ik heb ook mensen van dit water zien 

drinken. 

 

Twee van de tientallen ghats zijn voorbehouden voor 

de crematies. Als iemand overlijdt, komt de familie zo 

snel mogelijk samen. Met de mobiele telefoon is dat 

meestal binnen enkele uren. Het lichaam wordt dan 

meteen naar de ghats gedragen en in de rivier 

gedompeld om gereinigd te worden, zowel lichamelijk 

als geestelijk. Terwijl men de administratie afhandelt, 

de crematie regelt, het hout koopt en stapelt, kunnen 

lichaam en kleren weer opdrogen.  

BESTEMMING IN DE KIJKER: 

INDIA & NEPAL 
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De oudste zoon ontvangt met een rietbussel het heilig 

vuur van Shiva uit de tempel, wandelt vijfmaal rond het 

lichaam en steekt dan de brandstapel aan. Drie uur 

later is alles verteerd en neemt de oudste zoon met een 

aarden kruik water uit de Ganges, giet dat over de as 

en breekt de kruik stuk als symbool van de breuk tussen 

de dode en de levende familie. Hier respecteert men 

het verdriet en is fotograferen verboden.  

 

 
 

De heilige koe is geen god, maar wel een vereerd en 

gerespecteerd symbool. Ze wordt erkend als de 

oorsprong van alle leven. Ze geeft melk en ruimt afval 

en vuiligheid op, maar deponeert er evenveel in de 

plaats. De loslopende dieren zijn een angstwekkend 

probleem in een drukke stad, maar niemand mag hen 

doden. Er is zelfs een wet in de maak die de doodstraf 

toebedeelt aan wie een koe (inbegrepen stier of kalf) 

doodt, bedoeld of per ongeluk. De bisschoppen 

waarschuwen dat deze wet gericht is tegen de 

minderheden: moslims, christenen, heidenen en nog 

een aantal anderen. De huidige regering is inderdaad 

fundamentalistisch hindoe. Om de grote steden een 

beetje meer leefbaar te maken zijn er vele koeien 

opgepakt en naar het platteland overgebracht. Andere 

runderen worden geteeld op boerderijen, geven melk, 

boter, kaas, yoghurt, lassi, enzovoort. Ze blijven op het 

erf tot ze van ouderdom doodvallen. 

 

Naast de grote meerderheid hindoes leven er vijftien 

procent moslims in dit land, sikhs, jaïns en twee 

procent christenen. Al staan individuele hindoes niet 

vijandig tegenover hun moslim-buren en -collega’s, er 

is toch stevige weerstand tegen “de moslims”, die 

bekeken worden als geheime steunpilaren van 

aartsvijand Pakistan aan de westkant en Bangladesh 

aan de oostkant, beiden vurige islamitische staten. Ik 

zei het hierboven al: minderheden worden hier 

stiekem gepest, vervolgd, met de dood bedreigd en 

uitgedreven. Ook de katholieke kerk lijdt hieronder: 

kerken worden geplunderd en afgebrand, aanslagen 

uitgevoerd op misvieringen, enzovoort.  

 

Nu reis ik nog een weekje door Nepal. Hier biedt het 

leven veel minder economische kansen, en is het er van 

de weeromstuit veel rustiger.  

 

 
 

Gisteren heb ik met een gids vier uur door het nationaal 

park gewandeld, daarna er met een jeep doorheen 

gereden. Een wilde olifant “Ronaldo” stak de weg over 

en poseerde even, moeder en kind neushoorn zochten 

voedsel in het struikgewas naast de weg, krokodillen 

warmden zich op in de zon op het strand, 

slangenarenden keken toe, makakken speelden voor 

clown, enkele ijsvogels snelden voorbij, aalscholvers 

spreidden hun vleugels om ze te drogen. De tijger miste 

ik eerst op een haartje maar een halve minuut later zag 

men hem wel.  

 

Morgen reis ik verder naar Pokhara om er de Himalaya 

in de omgeving van de Annapurna te bewonderen en 

dan nog enkele dagen naar de hoofdstad. Daar heb ik 

een afspraak met de familie. Weldra ben ik weer thuis. 

 

Gard Vermeulen 

Ere-Reisleider ROC 
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Valletta, rots in de branding en culturele 
hoofdstad van Europa 2018 

 

In het jaar des Heren 1 januari 1523 

 

Een jongeman van negenentwintig jaar, Jean Parisot de 

la Valette, geboren in een onooglijk dorpje in de 

Provence, loopt langs de reling van de boot die hem 

van Rhodos naar een onbekende bestemming brengt. 

Hij is één van de 180 overgebleven ridders van de Orde 

van Sint-Jan. Samen met zieken, gewonden en 

ongeveer 5000 inwoners van Rhodos, gaan ze van wal.  

Verslagen door de Turken, uitzonderlijk met vrije 

aftocht wegens hun moedig verweer, maar in de steek 

gelaten door het Westen gaan ze nu een onzekere 

toekomst tegemoet. Mogelijks kruist de blik van Jean 

Parisot de la Valette, die van een Turks soldaat aan wal: 

Mustapha Pasha, een leeftijdsgenoot en overwinnaar. 

Vele jaren later zullen zij elkaar weer tegenkomen. 

 

 
Jean Parisot de la Valette 

 

De clash der giganten 1521-1580 

 

De zestiende eeuw waren chaotische tijden met ego’s 

zoals Karel V of Filips II. Er waren de Valois koningen 

Frans I en Hendrik V, de Tudor vorsten Hendrik VIII en 

Elizabeth I, maar er was ook Ivan de Verschrikkelijke en 

- last but not least - Sultan Suleiman.  

 

 

Ook op economisch vlak waren er heel wat 

veranderingen, waarvan de voornaamste de 

ontdekking van de Nieuwe Werelden was. Daardoor 

vond een verschuiving plaats die het economische 

centrum van de Middellandse Zee naar de Atlantische 

Oceaan verplaatste. De zestiende eeuw was ook de 

eeuw van de renaissance, van het humanisme met 

Desiderius Erasmus, en van een nieuwe godsdienst met 

het lutheranisme als bekendste voorbeeld. 

Daarenboven was er verbetering in de gevechts-

technieken met haakbus en piekeniers. Door dit alles 

kwam de Christelijke beschaving onder druk. 

 

Een nieuwe thuis 

 

Na wat rondzwerven vonden de Ridders van de Orde 

van Sint-Jan eindelijk een nieuwe thuis bij Keizer Karel 

V. Het, op het eerste gezicht kleine en 

onaantrekkelijke, eiland Malta was in de aanbieding. 

Malta was dor en zonder bomen want die waren al 

gerooid voor de scheepsbouw. Wel lag het eilandje 

centraal en had het enkele troeven zoals zijn 

natuurlijke haventjes. Tegen een jachtvalk per jaar 

schonk de onderkoning van Sicilië als symbolische prijs, 

Malta - het honingeiland - aan de Ridders. Nu konden 

ze even op adem komen.  

Toch bleef een op Rhodos ontvangen intimiderende 

brief van 10 september 1521 van Suleiman de 

Prachtlievende, in de hoofden van de Ridders van de 

Orde van Sint-Jan nazinderen. Het was een 

eigenhandig geschreven en bombastische brief met als 

aanhef: “Suleiman de Sultan, bij de gratie van God, 

koning van de koningen, soeverein van alle 

soevereinen,…” Gevolgd door een waslijst titels en  

eindigend met: “..heerser van alle zeeën”. In het kort 

betekende de brief: houden jullie je maar klaar. Zo 

werden bastions zoals Sint-Elmo en Sint-Angelo 

versterkt en werden de voorraden overal aangevuld. 

Op 18 mei 1565 was het dan zover: de intussen 71-

jarige grootmeester Jean Parisot de la Valette zag de 

armada van 138 schepen met de vlag met de 

halvemaan voor de kust van Malta opdoemen.  Aan het 

hoofd stond Mustapha Pasha, de man die hij bij zijn 

vertrek van Rhodos op 1 januari 1523 nog in de ogen 

had gekeken. 

BESTEMMING IN DE KIJKER: 

VALLETTA 
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Het Grote Beleg 1565 

 

Het werd een ongemeen harde en bloedige strijd: 700 

ridders, 8500 gewapende mannen en 80 kanonnen 

tegen de Turkse Janitsaren - bekeerde christenen en 

aanvankelijk de kern en de persoonlijke lijfwacht van 

de Sultan - samen met 26 000 man en 100 kanonnen 

zonder de slaven mee te tellen. 

Vier lange maanden beukten de troepen van de sultan 

op de versterkingen Sint-Elmo en Sint-Angelo in. 

Gevangenen werden niet gemaakt. De wanhopige 

strijd, vooral na het verlies van Fort Sint-Elmo, wordt 

beschouwd als een van de meest beroemde en 

wanhopige belegeringen aller tijden. Hoofden en 

lichaamsdelen werden met katapulten over en weer 

geschoten, ter intimidatie of om ziekten te verwekken 

aan de overzijde. Een in Venetië gefabriceerde stalen 

ketting sloot de havenmonding af. Er ontstonden 

onder-watergevechten. Ridders lieten zich op een stoel 

gezeten voor de poort vastbinden met het zwaard in de 

hand. No passeran! 

Een expeditieleger uit Sicilië kwam uiteindelijk te hulp 

en, na meer dan vijf maand, droop de sultan met de 

staart tussen de benen af. Het succesvolle verdedigen 

door Valette en zijn Ridders van de Orde was een 

opsteker voor het christendom en het Westen en 

stopte zo de opmars over zee. In 1571 volgde voor de 

Grote Turk in Lepanto de genadeslag. 

 

The City built by gentlemen for gentlemen 

 

De Europese hoven die tijdens de veldslag de kat uit de 

boom keken, waren nu in alle staten. Overal luiden de 

klokken. Te Deums werden gezongen en er werd 

duchtig met wierookvaten gezwaaid. Het geld voor de 

wederopbouw van de stad stroomde binnen uit alle 

Europese vorstenhuizen. 

Na het Grote Beleg in 1565 besloten de Ridders om een 

nieuwe hoofdstad te bouwen op een strategische 

plaats. Op de rotsheuvel van Sciberas werd Valletta 

gebouwd, waar drie jaar later grootmeester Jean de la 

Valette stierf. 

De bouw van de stad werd toegewezen aan de 

Italiaanse architect Francesco Laparelli da Cortona, een 

assistent van Michelangelo. Hij ontwierp Valletta in 

een rasterpatroon met lange rechte straten, dat uniek 

was voor zijn tijd. Langs de straten verschenen mooie 

stadspaleizen ‘de auberges’. Elke ‘langue’ - een soort 

broederschap per regio binnen de orde van Sint-Jan - 

bouwde er één. Meestal bouwde men in de barokstijl, 

de favoriete bouwstijl in die tijd. Oorspronkelijk waren 

er acht ‘langues’, vernoemd naar de nationaliteiten die 

deel uitmaakten van de Orde.  

Zij zorgden voor een thuis ver van huis. De meesten 

‘auberges’ werden later een waardevolle locatie als 

stadhuis, bibliotheek of museum. 

 

Het beleg van Malta 1565 
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Valletta, waar kunst- en cultuurliefhebbers thuis zijn 

 

Per vierkante kilometer is Valletta ongetwijfeld de stad 

in de wereld met de meest historische 

bezienswaardigheden. Laat ons beginnen met de Saint 

John’s Co-Cathedral, een waar pronkstuk met de 

kapellen en de honderden graftombes van de Ridders 

van de Orde van Sint-Jan. 

 

In het oratorium bevindt zich het meesterwerk van 

Caravaggio: “De onthoofding van Johannes de Doper”. 

De geniale Caravaggio lag steeds met alles en iedereen 

overhoop. Ook nu was hij weer in Malta, op de vlucht 

voor doodslag in Rome. In het museum van de 

kathedraal vinden we ook nog één van de grootste 

collecties Vlaamse wandtapijten: 29 pronkstukken uit 

de ateliers van Judocus de Vos. In Valletta vinden we 

ook het Grootmeesterspaleis met troonzaal en de 

aanpalende wapenmagazijnen. Deze bevatten een 

nooit eerder geziene collectie harnassen en 

haakbussen, voldoende om een middeleeuws leger 

mee uit te rusten. Het Manoel theater, gebouwd in 

1731 door Grootmeester Manoel de Vilhena, is een 

juweeltje van een theater. Elke nieuwbenoemde 

Grootmeester deed een donatie aan de stad, tot 

welbehagen van zijn inwoners. Dat kon zowel een 

collectie Vlaamse wandtapijten zijn als een theater.  

 

 

 

In 1942 kreeg het Royal Opera House voltreffers van 

de Luftwaffe op zijn dak. Het statige gebouw lag 

volledig in puin. Voor de wederopbouw waren er 

steeds andere prioriteiten, pas na heel wat gekibbel 

ontstond een compromis: een openluchttheater 

‘Pjazza Teatru Rjal’ van de Italiaanse architect Renzo 

Piano. De opening vond plaats in 2013 en het bracht 

terug wat magie in de oude stad met jazz en andere 

filmfestivals. U kan verder ook nog het unieke 

inquisitiehuis bezoeken, hoewel de Ridders van de 

Orde heel wat toleranter waren dan de geestelijkheid 

in Spanje. De inwonende beul was grotendeels 

technisch en economisch werkloos. Verder is er de 

Sacra Infermeria. Gedurende vele jaren was dit het 

grootste gasthuis van de wereld, waar het eten nog 

opgediend werd op zilveren schalen. Maak een 

wandeling langs de straatjes en pleinen, laat u 

verrassen.  Bezoek ook Rocca Piccola, een stadspaleis 

van de plaatselijke adel met ondergrondse bunkers. Ga 

ook eens naar de Upper Baccara met het beeldje ‘les 

Gavroches’ of de straatjongens, van Antonio Sciortino, 

waar je kan genieten van een verbluffend uitzicht. 

 

Valletta bruisende en levende stad 

De drukke cafeetjes, kunstwerken, tentoonstellingen, 

open pleintjes, en de bloeiende markt zorgen er 

allemaal voor dat Valletta meer is dan een openbaar 

museum. Wat is Valletta toch een prachtige stad, 

gezien van op zee, schitterend in de avondzon. 

Gebouwd in zijn geelwitte zandsteen. 

Roland Gijbels 

Ere-Reisleider ROC 
  

 
Saint John’s Co-Cathedral 

 
Grootmeesterspaleis Valetta 
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Staat China op het verlanglijstje? 

 

De economische boom en de groeiende internationale 

invloed van het moderne China hebben het 

formidabele culturele patrimonium van de 

Volksrepubliek een beetje uit de belangstelling 

verdrongen, ten onrechte. Met bijna 320 keer de 

oppervlakte van België, een geschiedenis van 

duizenden jaren en een bevolking van ongeveer 1,4 

miljard mensen, blijft het land ‘incontournable’ op 

toeristisch gebied. 

 

De reiswereld maakt vaak een onderscheid tussen het 

historische gebied van de Han-Chinezen en de streken 

van de zogenaamde nationale minderheden die zich als 

een gordel rond het oude kernland van de Chinezen 

slingeren. Die minderheden, met eigen talen en 

culturen, verschijnen op de staatstelevisie als 

geprivilegieerde volkeren die door de Chinese regering 

van feodaliteit en onderwerping bevrijd werden, maar 

schijn bedriegt. In praktijk behandelen de Chinese 

autoriteiten Tibetanen, Oeigoeren en andere etnische 

groepen met wantrouwen en extreme controle. Voor 

de westerse bezoeker blijft een kennismaking met de 

woongebieden van die mensen echter een 

fascinerende ervaring met oude culturen die hoe dan 

ook zullen verdwijnen. 

 

 
 

 

 

De Han hebben de wereld enkele van zijn grootste 

wonderen geschonken, waaronder de “Tienduizend 

mijlen lange muur” en het in 1974 ontdekte 

terracottaleger van de eerste keizer. De moderne 

technologie heeft daar de Drieklovendam en andere 

spectaculaire projecten aan toegevoegd. 

 

 
 

Duizenden jaren geschiedenis bieden ontelbare 

getuigenissen uit het verleden en vaak zijn weinig 

vermaarde pagoden, tempels, mausolea en andere, 

zelfs totaal onbekende pareltjes, even verbluffend als 

de beroemdste monumenten. Sedert enkele decennia 

ondergaat het land een nooit geziene metamorfose en 

profileert zich een futuristisch China, met een 

buitengewoon creatieve architectuur en urbanisatie, 

onder het alziend oog van de Communistische Partij die 

voortdurend schippert tussen angst voor politieke 

oppositie, repressie, voorzichtige vernieuwingen en 

het streven naar meer economische welvaart. Gelukkig 

blijft de partij onzichtbaar in de dagelijkse realiteit van 

de reiziger. 

 

 

BESTEMMING IN DE KIJKER: 

CHINA 
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Het zijn niet alleen vreemdelingen die we nu overal in 

China ontmoeten, maar vooral Chinese reizigers. De 

invoering van het betaald verlof en de toegenomen 

vrijheid van verplaatsing hebben talloze Chinezen 

gestimuleerd om het eigen land te exploreren. Het valt 

op dat veel burgers van de Volksrepubliek natuur 

boven cultuur verkiezen. Hangzhou en het Westmeer 

prijken vaak bovenaan het inlandse verlanglijstje, zoals 

trouwens ook het onherbergzame Xinjiang, de 

landschappen van Yunnan of Guizhou, de verlatenheid 

van Binnen-Mongolië, de karstbergen rond Guilin. De 

heilige bergen van het boeddhisme en het taoïsme 

blijven een bron van inspiratie, ook voor de jongeren, 

en de relatieve vrijheid van religie lokt talloze 

bezoekers naar oude en zelfs gloednieuwe en 

overvloedig gedecoreerde heiligdommen.  

 

 

De westerling ontdekt hier een zeer complexe 

maatschappij, gegrepen in een versnelde evolutie naar 

meer macht en rijkdom op wereldniveau. In enkele 

decennia tijd heeft het land een ongelooflijke 

inhaalbeweging meegemaakt. Voor de reiziger hebben 

de uitbouw van een immens wegennetwerk, een 

luxueuze toeristische infrastructuur en de 

spectaculaire modernisering van het luchtverkeer de 

poorten van het onmetelijke land wijd opengezet. En 

iedere bezoeker is welkom! Ontdek het authentieke 

China voor het definitief verdwijnt onder de industriële 

en futuristische zondvloed! 

 

Etienne Hauttekeete, ROC-reisleider 

 

 
  

 
Yunnan 
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Op pelgrimstocht in Noord-Spanje 

 

Op het einde van deze zo gevarieerde, mooie reis 

komen we toe voor één nacht in Santiago de 

Compostella. Ik kon als reisleider tot nu toe al elke keer 

bijna de hele groep medereizigers overtuigen om de 

laatste vijf kilometer tot aan de fameuze kathedraal 

zelf af te stappen. Eindelijk zelf even pelgrim worden 

nadat je onderweg al de stappers en fietsers zag, maar 

zelf in de bus toekijkende was? 

 

Het startpunt op zich is al mooi: het monument op de 

Monte del Gozo, dat bestaat uit twee pelgrims met hun 

armen in de lucht omdat ze eindelijk de kathedraal 

kunnen zien. Daarna rijdt de chauffeur ons naar de 

Capilla San Miguel, waar we altijd twee groepjes 

maken. We hebben een voorhoede met de meest fitte 

reizigers, onder de hoede van een vrijwillige 

verantwoordelijke, die steeds in contact staat met de 

reisleider. Dan hebben we een achterhoede met de 

reisleider en allen die de pelgrimstocht wat langzamer 

willen doen.  

 

 
 

Onze wandeling start bergaf om dan langzaam omhoog 

te gaan. Alles staat goed aangeduid met de typische 

schelpen-plakkaatjes. Binnen 1.15 uur kwamen we 

altijd aan. De eerste groep zit meestal al een pint te 

drinken op een stadspleintje i.p.v. aan de kathedraal 

zoals afgesproken, maar dan kunnen we wel nog 

samen in groep de kathedraal bezoeken! 

 

 De oudste dame die ik ooit meehad was 84 jaar. Ze had 

haar goede wandelschoenen aan en daarboven haar 

nieuwste, mooi abrikozenkleur, kort, kanten kleedje 

“omdat ze in alle maagdelijke schoonheid voor Jacobus 

wou verschijnen”.  

 

 
 

Toen we die avond toekwamen in de kathedraal was er 

per toeval een “Botafumeiro”. Voor bezoekers aan de 

kathedraal van Santiago de Compostella is het altijd 

een toeval of ze de Boafumeiro, of het grootste 

wierookvat ter wereld, in werking gaan zien. Vooraf 

wordt namelijk nooit aangekondigd of er een viering zal 

plaatsvinden. Die avond hadden we het geluk dat we 

nog net de kathedraal binnen mochten en dat we op 

de valreep het slingerende wierrookvat konden 

aanschouwen. Wat de 84-jarige dame het meest 

gelukkig maakte, was dat haar kleedje nu voor altijd 

gewijd was en dit voor alle speciale gelegenheden die 

nog zouden volgen. Ik zal deze positieve dame nooit 

vergeten. 

Suzy Borms, ROC-reisleider 

 

DE VLIEGENDE REPORTER 

NOORD-SPANJE 

mailto:secretariaat@rocvzw.be
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Ecologie en natuurbeleving 
Drieluik o.l.v. Luk De Meyer, ROC-reisleider 

 

“Reisleider moet van alle markten thuis zijn” hoor je 

mensen wel eens zeggen. Ze moeten je de geschiedenis 

kunnen vertellen over de kleinste steen in het Vaticaan, 

maar ze moeten ook duiding geven over de fauna en 

flora in de streek. Natuurgids en ROC-reisleider Luk De 

Meyer neemt ons mee op een boeiend drieluik over 

ecologie en natuurbeleving. We beginnen met een 

algemene cursus in het ROC ter voorbereiding van 

twee natuuruitstappen.  

 

Donderdag 26 april 2018  

We bekijken de natuur in het algemeen en we 

belichten enkele fenomenen die ons deze dagen 

bezighouden, bijvoorbeeld de opwarming van de 

aarde. Hoe staan wij t.o.v. de jacht? Wat zijn exoten en 

zijn die schadelijk voor onze inheemse soorten? We 

besluiten met een kort overzicht van vogels die we in 

onze contreien en op onze wandelingen (hopelijk) gaan 

zien en hoe die vogels gemakkelijk te herkennen zijn. 

 

 
Bourgoyen-Ossemeersen 

 

Donderdag 14 juni 2018 

Voor onze eerste uitstap staat het natuurgebied 

Bourgoyen-Ossemeersen in Gent op het programma. 

Met een paar vogelkenners maken we een wandeling 

van 5 kilometer door dit natuurreservaat van 220 

hectaren. Het is een van de meest vogelrijke gebieden 

van Vlaanderen en gewapend met onze verrekijkers en 

met een sterke telescoop hopen we enkele mooie 

waarnemingen te doen. 

 

 

Donderdag 22 november 2018 

Voor het derde luik rond ecologie en natuurbeleving 

bezoeken we het Zwin, een buitengewoon natuur-

gebied, dat leeft met de getijden en de seizoenen. 

Daardoor bestaat een speciaal biotoop waarbij fauna 

en flora zich aangepast hebben aan de zilte omgeving. 

We bezoeken de tentoonstelling in het vernieuwde 

bezoekerscentrum en maken een wandeling met gids 

om verschillende vogels te leren herkennen.  

 

 
Zwin 

 

Omdat dit het laatste deel is van ons drieluik, maken 

we er een mooie dag van en koppelen we wat cultuur 

aan onze dag natuur. We bezoeken de tentoonstelling 

in CC Scharpoord over de Duitse beeldhouwer Stephan 

Balkenhol, één van de belangrijkste hedendaagse 

beeldhouwers. Hij is vooral bekend voor zijn, in hout 

gesneden, figuratieve beelden van mensen en dieren, 

maar hij maakt daarnaast ook veel reliëfs en 

tekeningen. Door zijn beelden of reliëfs te beschilderen 

slaat hij een brug tussen beeldhouwkunst en 

schilderkunst. De curator, Jo Coucke, zal ons 

rondleiden. 

Luk De Meyer 

ROC-reisleider 

 
  

PRAKTISCHE INFORMATIE 

• Aanvang: 13.30 uur 

• Deelnameprijs: € 10,00 (luik 1 & 2) 

• Inschrijven per luik is mogelijk  

• Hoe inschrijven: gelieve te mailen naar 
secretariaat@rocvzw.be 
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Verborgen parels in Gent 
Daguitstap o.l.v. Pierre Vinck, ROC-reisleider 

 

Zaterdag 5 mei 2018 

Tijdens de derde uitstap in de reeks ‘Verborgen Parels 

in Gent’ bezoeken we drie boeiende locaties: het 

gebouwencomplex van de Gentse Faculteit 

Rechtsgeleerdheid in de Voldersstraat; het Jezuïeten-

college in de Savaanstraat, met in het bijzonder de 

collegekerk; en de stadsbibliotheek De Krook.  

 

De Gentse Faculteit Rechtsgeleerdheid zag het 

levenslicht in 1817. Zij bevindt zich vandaag op de 

oudste locatie van de Universiteit Gent. Het historische 

gebouwenpatrimonium is erg divers, met wortels in de 

zeventiende eeuw, toen het Jezuïetenklooster er 

gevestigd was. Willem I, Koning van het Verenigd 

Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830) besloot tot de 

oprichting van drie nieuwe universiteiten in de 

Zuidelijke Nederlanden, waaronder in Gent. Er waren 

in Gent vier stichtende faculteiten: Rechtsgeleerdheid, 

Geneeskunde, Wis- en Natuurkunde, en Letteren en 

Wijsbegeerte. Reeds in 1816 kreeg de Gentse 

stadsarchitect Lodewijk Roelandt de opdracht van het 

stadsbestuur om op de plaats van de vroegere kerk van 

de Jezuïeten een Paleis te bouwen - de huidige Aula - 

voor de officiële plechtigheden van de universiteit.  

 

  
Aula 

Daarnaast tekende Roelandt ook de plannen voor de 

andere universitaire gebouwen. In 1826 werden de 

gebouwen opgeleverd en kon het toenmalige 

universitair onderwijs nog grotendeels op één campus 

geconcentreerd worden. 

 

Vanaf de jaren 1980 werden de gebouwen tussen de 

Volderstraat, de Korte Meer en de Universiteitsstraat 

volledig ingenomen door de Faculteit Rechts-

geleerdheid. In 2010 zijn daar nog de historische 

gebouwen van het vroegere Jezuïetengymnasium 

bijgekomen. De restauratie van het gebouw is 

bijzonder geslaagd; ook het unieke stucplafond van de 

vroegere jezuïetenbibliotheek werd heropgebouwd. 

 

 
Jezuïtenklooster Gent, 18e eeuw 

 

De Gentse jezuïetenkerk – haar oorspronkelijke naam 

was “De Geboorte van de Heer” - is één van de 

uitzonderlijke neobarok kerken in Gent. De kerk is naar 

het noorden gericht en heeft een uitgewerkte 

zuidgevel die grosso modo de opbouw volgt van de 

Gesù in Rome, de eerste kerk van de jezuïeten na de 

stichting van de orde door Ignatius van Loyola en het 

prototype van alle later gebouwde jezuïetenkerken. In 

de nis in het hoogaltaar staat het bijzondere beeld 

“Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen”. Dit marmeren 

beeld werd in 1957 overgebracht uit de kerk in de 

Posteernestraat waar het op 15 augustus 1846 was 

geplaatst. Het Mariabeeld was geschonken door 

mevrouw De Potter de Comines, echtgenote van graaf 

Jean-Baptiste d’Hane de Steenhuyse. Op 9 mei 1860 

werd het beeld plechtig gekroond door nuntius 

monseigneur Gonella. Bij die gelegenheid ontvingen de 

kerk in de Posteernestraat en het beeld de titel van 

Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen. Bij de 50ste 

verjaardag van deze kroning in 1910 schreef men een 

prijskamp uit voor het mooiste lied ter ere van dit 

beeld. Lodewijk De Vocht won de wedstrijd met het 

bekende “Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen”.  

CAUSERIEËN:  

EXCURSIES & BEZOEKEN 
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De Krook 

 

Het project “De Krook” is één van de belangrijkste 

innovatieve projecten in hartje Gent. De site met 

vervallen panden en gronden waren al langer een 

doorn in het oog van vele Gentenaars en het 

stadsbestuur. Reeds in 1997 waren er plannen om op 

deze plaats een Forum voor Muziek, Dans en 

Beeldcultuur op te richten, een initiatief van o.a. 

Gerard Mortier. Men besloot uiteindelijk tot de 

oprichting van een stadsbibliotheek “van de 21ste 

eeuw” en in maart 2017 werd ze in gebruik genomen. 

Het gebouw is de nieuwe landmark van Gent. De 

stadsbibliotheek is een schitterende symbiose van 

kennis, cultuur en innovatie aan de oevers van de 

Schelde. Het is wel merkwaardig dat het de eerste keer 

is in haar 213-jarig bestaan dat er een gebouw werd 

ontworpen specifiek als bibliotheek. De naam “Krook” 

(kreuk) verwijst naar de bocht die de Schelde hier 

maakt. Het gebouw heeft net als de Schelde eveneens 

een “knik”, waardoor het ruimtelijk gevoel een 

bijzondere dimensie krijgt.  

 

Het nabijgelegen Wintercircus, in 1923 één van de 

eerste constructies in gewapend beton in Gent, wordt 

op dit moment gerenoveerd. Het zal in 2020 een 

centrum zijn voor digitale innovatie en media, ruimte 

bieden voor cultuur en evenementen, en een 

bijkomende toegangsweg vormen tot de 

stadsbibliotheek.  

 

Pierre Vinck 

ROC-reisleider 

 

Programma 

 

• 10.00 uur: Geleid bezoek Gentse Faculteit 

Rechtsgeleerdheid  

• 11.15 uur: Geleid bezoek Jezuïetencollege 

• 12.30 uur: Lunch  

• 14.00 uur: Bezoek stadsbibliotheek De Krook 

• 16.00 uur: Einde van de excursie 

 

  

 

PRAKTISCHE INFORMATIE 

• Wanneer: Zaterdag 5 mei 2018 

• Afspraak: 9.45 uur aan de Aula, 
Volderstraat 9, Gent 

• Deelnameprijs: € 50,00 

• Inbegrepen: Alle geleide bezoeken en 
toegangen, lunch, ROC-reisleiding 

• Hoe inschrijven: gelieve te mailen naar 
secretariaat@rocvzw.be 
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Erfgoed, musea en bier in Mechelen 
Daguitstap o.l.v. Pierre Bormans, ROC-reisleider 

 

Zaterdag 7 juli 2018 

 

In 1470 werd in Aarlen Jeroen van Busleyden geboren 

als telg binnen een gezin met acht kinderen. 

Oorspronkelijk waren de Busleydens een familie van 

handelaars in het hertogdom Luxemburg, maar Jeroens 

vader, Gilles van Busleyden, had zich aanzienlijk 

kunnen opwerken onder de Bourgondische hertogen. 

Dit stelde Gilles in staat zijn kinderen een passende 

opvoeding te geven, vooral Jeroen wist uit te blinken. 

Omstreeks 1485 trok Jeroen – of Hieronymus – van 

Busleyden naar Leuven voor zijn opleiding in de artes 

liberales. Hij specialiseerde zich in rechten en trok naar 

Orléans en Padua om zijn academische en 

humanistische vorming te voltooien. Toen Jeroen 

terugkeerde, werd hij raadsheer en proost bij de Grote 

Raad van Mechelen, het hoogste rechtscollege van de 

Nederlanden. Aan het begin van de 16de eeuw gaf 

Jeroen opdracht tot de bouw van het renaissance 

paleis Hof van Busleyden. Hij organiseerde banketten 

en verwelkomde er zijn goede vrienden Desiderius 

Erasmus en Thomas More, net zoals Adriaan Boeyens, 

de latere paus Adrianus VI. 

 
Hof van Busleyden © Sophie Nuytten 

 

Na een restauratie, die bijna acht jaar heeft geduurd, 

opent het Hof Van Busleyden opnieuw de deuren vanaf 

17 juni. Met het ROC konden we het dan ook niet laten 

om een bezoek te brengen aan dit nieuwe 

stadsmuseum. Aan de hand van verscheidene 

authentieke topstukken ontdekken we het belang van 

de 16e eeuw voor Mechelen en hoe die Bourgondische 

hofcultuur nog doorleeft in de hedendaagse stad.  

 

We lunchen die middag in Het Anker en aansluitend 

brengen we een bezoek aan de bierbrouwerij. Het 

Anker is een familiebrouwerij die reeds vijf generaties 

lang bier brouwt in het Groot Begijnhof te Mechelen. 

Pierre Bormans zal ons gidsen doorheen de brouwerij, 

waarna uiteraard een korte degustatie volgt.  

 

 
© Het Anker 

 

Om een dag in het teken van het Mechelse erfgoed 

mooi af te sluiten, eindigen we in de Koninklijke 

Beiaardschool. Sinds 2014 wordt de Belgische 

Beiaardcultuur door UNESCO erkend als beschermd 

immaterieel cultureel erfgoed. We krijgen een 

exclusieve kijk achter de schermen van de Koninklijke 

Beiaardschool en mogen genieten van een 

demonstratieconcert.  

 

 
©Koninklijke Beiaardschool Mechelen 

 

 

  

PRAKTISCHE INFORMATIE 

• Wanneer: Zaterdag 7 juli 2018 

• Deelnameprijs: € 61,00 

• Inbegrepen: Alle geleide bezoeken en 
toegangen, lunch, bierdegustatie, 
beiaarddemonstratie, ROC-reisleiding 

• Hoe inschrijven: secretariaat@rocvzw.be 
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Côte d’Azur: kunst in de Provence 
Vijfdaagse uitstap o.l.v. Luk Kennes, ROC-reisleider 

 

Tal van kunstenaars en pioniers van de moderne kunst 

trokken aan het begin van de vorige eeuw naar Zuid-

Frankrijk. Met namen zoals Henri Matisse, Pierre-

Auguste Renoir, Marc Chagall, Paul Cézanne, Fernand 

Léger, Pablo Picasso en vele anderen, werd de Côte 

d’Azur een belangrijke kunstscène. Wat trok deze 

artiesten naar de Côte d’Azur?  

 

Met Luk Kennes gaan we in oktober op zoek naar de 

verhalen van deze kunstenaars, naar de kleuren, 

inspiratie en expressievormen. Luk Kennes, advocaat 

en socioloog, maar vooral verwoed kunstliefhebber, 

zegt: ”Wat mij interesseert en wat ik wil proberen mee 

te geven is hoe de context (maatschappij en 

geschiedenis) de kunstenaar beïnvloedt (en inspireert), 

en omgekeerd hoe deze grote kunstenaars een reële 

maatschappelijke invloed hadden en hun omgeving 

een spiegel voorhielden.” 

 

 

Onze uitvalsbasis om de Côte d’Azur te ontdekken is 

het stadscentrum van Nice, we verblijven in het 

Novotel Nice Centre Vieux Nice****. In het programma 

bieden we een ruime afwisseling aan tussen museum- 

en stadsbezoeken. Op die manier leren we ook de 

streek kennen die de inspiratie vormde voor zoveel 

kunstwerken. Elke kunstenaar heeft zijn eigen verhaal 

in de Provence. 

 

Henri Matisse vestigde zich in 1917 in Nice in de hoop 

te genezen van een hardnekkige bronchitis. De 

Provence werd zijn atelier.We bezoeken Chapelle du 

Rosaire in Vence, een kapel die werd ontworpen door 

Matisse op zevenenzeventigjarige leeftijd voor zijn 

geliefde verpleegster Monique Bourgeois. Matisse 

werd bevriend met Renoir, die op aanraden van zijn 

arts naar de Côte d’Azur trok. Het landgoed en huis 

waar Renoir heeft gewoond, is helemaal gerestaureerd 

en dit Musée Renoir is een bezoek meer dan waard. 

Twaalf kilometer verder ligt Antibes, waar het Musée 

Picasso gevestigd is in het Château Grimaldi. Picasso 

kwam in 1946 met zijn toenmalige levensgezellin 

Françoise Gillot naar de Azurenkust. Hopeloos op zoek 

naar grote vlakken om te beschilderen, kwam hij in het 

kasteel terecht. Ook Fernand Léger werd door de 

schoonheid van de Côte d’Azur aangetrokken. 

Gefascineerd door de keramiekkunst in Biot, kocht hij 

een villa nabij deze prachtige historische stad. 

Ondertussen is dit het Musée National Fernand Léger 

geworden. In Nice leren we ook het leven en de werken 

van Marc Chagall kennen. Wat bracht de Russisch-

Joodse kunstenaar naar de Azurenkust?  

 
Place Massena, Nice 

 
Musée Marc Chagall © Rosino 



 

Reiswijzer 71 15 Maart 2018 

In Saint-Paul-de-Vence ontdekken we de Fondation 

Maeght en welke pareltjes daar te vinden zijn. 

 

 
Villa Ephrussi de Rothschild 

 

We bezoeken verder ook de unieke, in Griekse stijl 

opgetrokken, Villa Kerylos in Beaulieu-sur-Mer en de 

befaamde Villa Ephrussi de Rothschild. Gebouwd in het 

begin van de twintigste eeuw, met negen tuinen een 

prachtig uitzicht op de Middellandse Zee, verzamelde 

barones Béatrice de Rothschild er een ongelooflijke en 

uitzonderlijke kunstcollectie.  

 

Kortom, het worden vijf boeiende en fantastische 

dagen in de voetsporen van enkele van de grootste 

kunstenaars en kunstverzamelaars van de twintigste 

eeuw. Vijf dagen op zoek naar verhalen, geuren en 

kleuren in het prachtige Zuid-Frankrijk. 

Sarah De Decker 

cultureel medewerker ROC  

PRAKTISCHE INFORMATIE 
 

• Wanneer: 
o Vertrek: vrijdag 19 oktober 2018 
o Thuiskomst: dinsdag 23 oktober 2018 

• Deelnameprijs:  
o Prijs p.p. tweepersoonskamer: € 950 
o Prijs p.p. eenpersoonskamer: € 1 280 

• Inbegrepen: 
o Vluchten heen en terug van Brussels Airport naar Nice 

▪ Heenvlucht 10.40 uur 
▪ Terugvlucht 15.35 uur 

o Vier overnachtingen in Novotel Centre Vieux Nice**** op basis van Kamer en Ontbijt 
o Shuttle service van en naar de luchthaven 
o Lokale autocar op dag 2, 3 en 4 
o Diner op dag 4 
o ROC-reisleiding 
o Alle toegangen tot: 

▪ Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain in Nice 
▪ Musée Picasso in Antibes 
▪ Musée National Fernand Léger in Biot 
▪ Musée Renoir in Cagnes-sur-Mer 
▪ Chapelle du Rosaire in Vence 
▪ Fondation Maeght in Saint-Paul-de-Vence 
▪ Musée National de Marc Chagall in Nice 
▪ Villa Kerylos in Beaulieu-sur-Mer 
▪ Villa Rothschild in Saint-Jean-Cap-Ferrat   

• Niet inbegrepen:  
o Reis- en annuleringsverzekering, persoonlijke uitgaven, lunch & diner 

• Inschrijven: 
o Gelieve te mailen naar secretariaat@rocvzw.be 

 

mailto:secretariaat@rocvzw.be
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Kunst en cultuur in indrukwekkend Abu 
Dhabi 

Zesdaagse uitstap o.l.v. John Everaert, ROC-reisleider 

 

Op 11 november 2017 opende het Louvre Abu Dhabi 

als eerste universele museum in de Arabische wereld. 

De eerste plannen voor het openen van een afdeling 

van het Franse Louvre in Abu Dhabi dateren reeds van 

6 maart 2007, toen een intergouvernementeel akkoord 

werd getekend tussen Frankrijk en de Verenigde 

Arabische Emiraten. Voorlopig leent het Franse Louvre 

nog een 300-tal werken uit, maar de eigen collectie 

wordt permanent ontwikkeld en op termijn wil het 

museum dan ook uitgroeien tot een onafhankelijke 

speler binnen de internationale museumwereld. 

 

 
©Louvre Abu Dhabi – Roland Halbe 

 

De collectie van het Louvre Abu Dhabi omvat antieke 

en eigentijdse werken van verschillende landen. Zo 

vinden we een gouden armband met leeuwenfiguren 

van zo’n 3000 jaar geleden uit Iran, maar ook werken 

van Jordaens, Manet, David, Picasso,.. Er zijn collecties 

fotografische en decoratieve kunsten, er zijn werken 

van India, van Mali, van China. Kortom, het “Louvre 

Abu Dhabi” is een ontmoetingsplek voor culturen. 

 

 

 

Met ROC vzw zijn we dan ook zeer 

enthousiast om een bezoek te 

brengen aan Abu Dhabi en het 

nieuwe Louvre. In samenwerking 

met VTB-Reizen hebben we een 

uitzonderlijk programma voor u 

opgesteld. 

 

 

Beknopt programma 

(gedetailleerd programma op aanvraag) 

 

• Zaterdag 10 november 2018: Aankomst Abu 

Dhabi en check-in Sofitel Abu Dhabi 

Corniche***** 

• Zondag 11 november 2018: Halve dag bezoek 

aan het nieuwe Louvre Museum, bezoek aan 

het Observation Deck & de Sheikh Zayed Grand 

Mosque. 

• Maandag 12 november 2018: Ontdekking van 

Abu Dhabi, Afternoon Tea Experience in 

Emirates Palace & Abu Dhabi City Tour. 

• Dinsdag 13 november 2018: Bezoek aan 

Dubai: Mystical and Modern Dubai City Tour 

(hele dag). 

• Woensdag 14 november 2018: Vrije dag in Abu 

Dhabi, of mogelijkheid tot een optionele 

excursie: Al Ain City Tour of een tweede bezoek 

aan het Louvre Museum. 

• Donderdag 15 november 2018: Check-out 

hotel en terugvlucht naar België 

 

 
© Danica O. Kus 

CAUSERIEËN:  

EXCURSIES & BEZOEKEN 
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PRAKTISCHE INFORMATIE 

 

Vluchten 

• Zaterdag 10 november 2018  Brussel – Abu Dhabi 10.05 uur – 19.55 uur 

• Donderdag 15 november 2018  Abu Dhabi – Brussel  02.45 uur – 7.30 uur 

Deelnameprijs 

• Per persoon in een tweepersoonskamer: € 1 799 

• Per persoon in een eenpersoonskamer: € 2 245 

Inbegrepen 

• Internationale vluchten met Etihad (luchthaventaksen inbegrepen) en transfers naar het hotel 

• 5 hotelovernachtingen in Sofitel Abu Dhabi Corniche*****, op basis van halfpension 

• Excursies, per comfortabele autocar, en toegangsgelden: 

o Afternoon Tea Experience in Emirates Palace 

o Geleid bezoek aan Abu Dhabi 

o Toegang en geleid bezoek in het nieuwe Louvre Museum 

o Toegang tot het Observation Deck Etihad Towers & Sheikh Zayed Grand Mosque 

o Mystical and Modern Dubai City tour (hele dag) 

o Toegang tot Burj Khalifa 

o Lunch op dag 2 in Origins Restaurant (Yas Viceroy Hotel of Jumeirah Etihad Tower) 

o Lunch op dag 4 in Kaleidoscope Restaurant 

• Lokale gids bij excursies 

• ROC-reisleiding 

• Toegang tot de VIP-lounge 

• Dirham Tourism Fee 

Niet inbegrepen 

• Internationaal paspoort minimum 6 maand geldig te rekenen van datum van inreis, in combinatie met 

ticket met terug- of doorreis. 

• Niet vermelde maaltijden; dranken en extra´s; niet vermelde inkomgelden en excursies, bagageservice 

op de luchthavens en in het hotel; fooien; persoonlijke uitgaven; verzekeringen  
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Goed voorbereid op reis? 
 

Reizen begint lang voordat u op de bus stapt of je riem 

vastgespt op het vliegtuig. Dromen, zich informeren en 

plannen zijn een essentieel en bijzonder plezierig 

onderdeel van de reis. De driehonderd reisspecialisten 

willen je niet enkele binnenleiden in de cultuur van uw 

gastland tijdens uw vakantie, maar willen u ook vooraf 

informeren en enthousiast maken. De ervaring, kennis 

en expertise van de ROC-reisleiders garanderen u een 

goed gedocumenteerde en aanstekelijke introductie 

tot uw volgende reisbestemming. Sterker nog, u 

verneemt van hen de anekdotes en details die u 

nergens anders verneemt.  

 

Voor het volgende seizoen zullen de VTB-

infomomenten hoofdzakelijk opengesteld worden 

voor klanten die reeds zijn ingeschreven voor een reis, 

maar ook ‘zoekenden’, die nog niet zijn ingeschreven 

op een reis, zijn welkom. De infomomenten zullen dus 

bedoeld zijn als een soort voorreisvergadering waarop 

reiziger en reisleider elkaar voor het eerst ontmoeten. 

 

Uw reisleiders verwachten u in: 

 

Locatie: TUI –Nationale Luchthaven Zaventem 40P 

Box 4. Gemakkelijk bereikbaar met de wagen en de 

trein (ong. 8 minuten wandelen van het station 

Luchthaven). Gratis parking voor het gebouw. De 

voorstellingen zijn gratis, maar inschrijven is verplicht. 

 

Zaterdag  17/03/2018 10.30 Egypte 

  13.45 Thailand 

  16.15 China 

Zaterdag 21/04/2018 10.30 
Rusland: Moskou & Sint-

Petersburg 

  13.45 Baltische Landen 

  16.15 Portugal: Azoren 

Zaterdag 28/04/2018 10.30 Oost-Canada 

  13.45 Indonesië 

  14.30 
Rusland: Moskou & Sint-

Petersburg 

  16.15 Japan 

Zaterdag 5/05/2018 10.30 Albanië 

  13.45 USA Hoogtepunten 

  16.15 New York & Washington 

INFOMOMENTEN 2018 

© Jaspers-Eyers Architecten 
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Voor de uitgebreide programma’s van deze activiteiten raadpleeg zeker onze website: www.rocvzw.be of stuur 

een mail naar secretariaat@rocvzw.be 
  

Tijdstip Onderwerp Activiteit Reisleider/docent Waar 

Lezingen & cursussen 

Donderdag 26 april 
Ecologie & 

natuurbeleving 
Cursus Luk De Meyer ROC 

Excursies & bezoeken 

Zaterdag 10 tot 

donderdag 15 

maart 

Kunst en cultuur in 

Abu Dhabi  

Zesdaagse 

uitstap 
Piet Decabooter 

Abu Dhabi & 

Dubai 

Zaterdag 17 maart  
Architectuur & 

design Antwerpen 
Daguitstap 

Hendrik 

Robberecht 
Antwerpen 

Zaterdag 5 mei Verborgen Parels Daguitstap Pierre Vinck Gent 

Donderdag 14 juni Bourgoyen Namiddag Luk De Meyer Gent 

Zaterdag 7 juli 
Erfgoed, musea en 

bier in Mechelen 
Daguitstap Pierre Bormans Mechelen 

Donderdag 11 

oktober 

Actualiteit in het 

Midden-Oosten 
Lezing Joost Loncin ROC 

Vrijdag 19 tot 

dinsdag 23 oktober  
Côte d’Azur 

Vijfdaagse 

uitstap 
Luk Kennes Nice 

Zaterdag 10 tot 

donderdag 15 

november 2018 

Kunst en cultuur in 

Abu Dhabi 

Zesdaagse 

uitstap 
John Everaert 

Abu Dhabi & 

Dubai 

Donderdag 22 

november 
Bezoek Zwin Daguitstap Luk Kennes Knokke 

OVERZICHT CAUSERIEËN:  

EXCURSIES & BEZOEKEN 

http://www.rocvzw.be/
mailto:secretariaat@rocvzw.be
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Werkten mee aan dit nummer: 

Mia Bogaert, Suzy Borms, Sarah De Decker, Luk De Meyer, Roland Gijbels, Etienne Hauttekeete, Karel Peeters, Gard 

Vermeulen, Pierre Vinck  

 

Redactie en lay-out: 

Sarah De Decker, Etienne Hauttekeete  

 

Eindredactie & V.U.: 

Karel Peeters, S. Beninglaan 4 – 9051 Sint-Denijs-Westrem  

 

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 

IBAN: BE39 4460 2458  7119; BIC KREDBEBB 

 

 

COLOFON 

mailto:secretariaat@rocvzw.be

