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Ten geleide 
 
We beleven helse tijden. Trump speelt een spelletje 
‘welles-nietes’ met Kim Jong-un, in eigen land heerst 
verkiezingskoorts, in Spanje moet Rajoy de plaats 
ruimen voor Pedro Sanchez omwille van grootschalige 
corruptie, in Italië doen ministers een stoelendans… 
Wat is dat toch met het ‘avondland’? 
 
Meteen brengt die gedachte mij bij één van de voor-
ouders van onze beschaving, de Feniciërs. Voor hen 
ging de zon onder boven Europa, het ‘land van de 
avond(zon)’. ‘Europa’ zou afgeleid zijn van het 
Fenicische ‘ereb’, dat avond betekent.  
 
Feniciërs bevolkten kuststroken en bouwden er 
nederige nederzettingen, die later uitgroeiden tot 
statige steden. Als handelaars zorgden zij voor de bloei 
van de landen rond de Middellandse Zee en het 
Avondland. Hun thuisbasis, het huidige Libanon, werd 
het land van “melk en honing”… 
 
Melk en honing zijn onmisbare ingrediënten bij een 
echte, typische Indische thee. De theeblaadjes oogsten 
ze in Sri Lanka. Gard Vermeulen trok er rond en bracht 
een beklijvend getuigenis. Hij ontmoette er 
boeddhisten, maar evenzeer katholieken, die nog in het 
gebed geloven 
 
Ook Ierland beleeft een ganse ommekeer. Dit één van 
de laatste landen waar de oeroude katholieke waarden 
en tradities standhielden wordt wakker geschud als uit 
een droom. De ongenaakbare Katholieke Kerk krijgt er 
een flinke deuk. Blijkbaar is de jeugd er niet zo 
volgzaam als men wel zou willen of denken en abortus 
moet uit de strafwet, zoniet minstens bespreekbaar 
worden. Blijkbaar gelooft men daar niet meer zozeer in 
de kracht van het gebed… 
 
Wist je dat ook vogels ‘bidden’? Zo noemt men althans 
het ter plaatse blijven ‘hangen’ van vogels door snelle 
vleugelslagen te maken, fladderen. Het blijkt een 
techniek die voorbehouden is aan roofvogels en uilen.   
Reisleider Luk De Meyer weet er alles van en jij komt 
het te weten bij een natuurwandeling door de 
Bourgoyen, een onbekend maar rasecht stukje Gent.  
 

En was Willem van Oranje voor ons, Zuidelijke 
Nederlanders een rover of bevrijder? Alleszins kon hij 
ons niet bevrijden van het Spaanse juk tijdens een 
tachtig jaar durende oorlog. Een mensenleven lang. 
Historica en culturele medewerkster van het ROC, 
Sarah vertelt honderduit over deze – ook al – woelige 
periode in de Europese geschiedenis, die Vlaanderen 
en Nederland met Spanje verbindt.  
 
Of misschien hou je meer van het drukke Brugge of het 
rustige Antwerpen, waar reisleider en archeoloog 
Hendrik Robberecht de architectuur onder de loep 
neemt. 
 
En heb je dan toch nog zin in een ietwat verdere 
bestemming, dan kan je met ons nog mee naar het 
Louvre, in Abu Dhabi wel te verstaan. Het succesreisje 
van maart doen we even over in november. Dan is het 
daar ook nog rustig, zomers zonnig en aangenaam om 
even te verpozen tussen de drukte van het najaar. 
 
Hartelijke vakantiegroeten 
 
Karel Peeters 
Afgev. Bestuurder 
 

  

Inhoud 
Bestemming in de kijker: ...................................................... 2 

• Ierland .................................................................... 2 

• Sri Lanka ................................................................. 6 

Reizigers uit het verleden Willem van Oranje ...................... 8 

Causerieën: excursies & bezoeken ....................................... 9 

Vogels spotten in het natuurreservaat Bourgoyen-

Ossemeersen ................................................................... 9 

Erfgoed, musea en bier in Mechelen ............................. 10 

Triënnale Brugge 2018 ................................................... 11 

Architectuur en design in Antwerpen ............................ 12 

De bakermat van onze beschaving staat in brand ......... 13 

Over Willem, Amersfoort en tachtig jaar oorlog ........... 14 

Kunst en cultuur in indrukwekkend Abu Dhabi ............. 15 

Overzicht Causerieën: ........................................................ 16 

Excursies & Bezoeken......................................................... 16 

Infomomenten 2018 .......................................................... 16 

Colofon ............................................................................... 16 

 
 

mailto:info@rocvzw.be
file://///sv1/data/Reiswijzer/Reiswijzer%2072/RW%2072.docx%23_Toc516149772
file://///sv1/data/Reiswijzer/Reiswijzer%2072/RW%2072.docx%23_Toc516149773
file://///sv1/data/Reiswijzer/Reiswijzer%2072/RW%2072.docx%23_Toc516149776
file://///sv1/data/Reiswijzer/Reiswijzer%2072/RW%2072.docx%23_Toc516149779
file://///sv1/data/Reiswijzer/Reiswijzer%2072/RW%2072.docx%23_Toc516149780
file://///sv1/data/Reiswijzer/Reiswijzer%2072/RW%2072.docx%23_Toc516149795
file://///sv1/data/Reiswijzer/Reiswijzer%2072/RW%2072.docx%23_Toc516149796
file://///sv1/data/Reiswijzer/Reiswijzer%2072/RW%2072.docx%23_Toc516149798
file://///sv1/data/Reiswijzer/Reiswijzer%2072/RW%2072.docx%23_Toc516149799


                                                                             
 

         Reiswijzer 72              Juni 2018 2 

 

(HER)ontdek Ierland in tien dagen 
 
Waaraan denk je als je de naam Ierland hoort? Aan veel 
groen? Aan Oscar Wilde? Aan Guinness is good for you? 
Aan whiskey, geschreven met “ey”? Aan het klavertje 
drie (de Shamrock)? Aan veel regen? Aan Saint Patrick? 
Aan Molly Malone…..??? Wist je dat Ierland 
indrukwekkende voorhistorische constructies bezit die 

even oud of zelfs ouder zijn dan de piramiden? Je 
wist toch dat de Ierse monniken heel waarschijnlijk 
de eerste bewoners van IJsland waren in de 7de 
eeuw? En dat op hun beurt Noorse Vikingen op het 
einde van de achtste eeuw in het huidige Dublin 
voet aan wal zetten en ook ineens de naam gaven 
aan dit stuk zompige grond aan de rivier? Ik 
betwijfel of je wist dat Ierland 4 (vier!) 
Nobelprijswinnaars voor literatuur heeft (en van een 
totaal ander kaliber dan Bob Dylan): Georges Bernard 
Shaw, William Butler Yeats, Samuel Beckett en Seamus 
Heaney.  Is je belangstelling gewekt? Laat me je dan 
meenemen op een reis door dit ongelooflijk 
interessante eiland. 
 
Je kan erin vliegen met een bezoek aan het National 
Museum. Daar zien we de knapste gouden en zilveren 
voorbeelden van Keltische kunst, meestal toevallig 
gevonden door een boer die zijn veld bewerkte of – 
zoals de ietwat griezelige lijken van de turfmensen – 
uitgegraven tezamen met de turf. Volgens de laatste 
bevindingen waren die turflichamen wellicht 
mensenoffers! Misschien hebben de Keltische druïden 
ze omgebracht.  
 

 
Trinity College 

 
Ongemeen knap is het Book of Kells, een rijk 
geïllustreerd manuscript uit de 9e eeuw. En de 
bibliotheek in hetzelfde Trinity College doet een 
boekenfan als ik wegdromen.  
 
Tussen de vele kerken pik ik er gewoonlijk de 
St.Patrick’s Cathedral uit, ook al omwille van het 
verband met Jonathan Swift , de schrijver van Gullivers 
Reizen. De decaan schreef niet zozeer een kinderboek 
dan wel een bijtende satire waarin hij kerk noch staat 
spaart.   
 
Ken je Molly Malone? Zoek tekst en melodie op voor je 
vertrekt, zodat je een reden hebt om haar standbeeld -
the tart with the cart - dichtbij de Trinity universiteit te 
gaan bekijken. Ga ook zeker - the fag on the crag - het 
standbeeld van Oscar Wilde bewonderen. Wandel 
langs de mooie Georgian huizen en ga je eerste pint 
pakken in een pub ergens in Temple bar! 
 

BESTEMMING IN DE KIJKER: 

IERLAND 

 

Dublin 
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Op dag twee zou je resoluut het Ierse landschap in 
moeten gaan: Glendalough, (zeg “glendalo”) is een 
magische plek! Hier stond één van de belangrijkste 
kloosternederzettingen in heel West-Europa.  Je bent er 
nooit alleen. De “Vallei van de twee meren” is voor elke 
toer een must, of het nu Ierse schooljeugd betreft, een 
Belgische reisorganisatie of een stel backpackers! 
 
 

 
Glendalough 

 
Dag drie zou je in het zuiden van het eiland kunnen 
doorbrengen. Ergens zal je toch whiskey moeten 
proeven en waarom niet in de befaamde Old Midleton 
Distillery waar de Jameson Irish whiskey gestookt 
wordt? Wist je dat de Ierse whiskey driemaal 
gedistilleerd wordt zonder het gebruik van turf, zodat 
hij een zachtere, aangenamere smaak heeft dan de 
Schotse? Proeven en ondervinden, dat is de 
boodschap! En wist je dat Ierland in de 19de eeuw de 
grootste producent van whiskey ter wereld was en dat 
de drooglegging in de States ermee te maken heeft dat 
nu iedereen het over Schotse whisky heeft?! 
 
Ergens moet je ook een bezoek aan een kasteel of 
landhuis brengen: Kilkenny Castle is een goed begin. 
Na dat bezoek is een wandelingetje door het stadje tot 
aan de kerk met de ronde toren - Round Tower - op het 
kerkhof erg prettig. 
 
Cobh (zeg “kove”) was de laatste halte van de Titanic. 
In het knap aangelegde Heritage Center beleef je in 
woord en beeld niet alleen de laatste stop van het 
ongelukkige schip, maar krijg je ook een indruk van de 
massale emigratiegolven die volgden op de 
hongersnood (hongersnoden, moet ik schrijven!). Soms 
gebeurde de overtocht naar “het beloofde land” in 

zogenaamde “coffin ships” of doodskist schepen. 
Ken je trouwens de Lusitania? Niet? Leer meer over 
haar laatste fatale reis tijdens WO I. 
 
Dag vier voert je langs de Ring of Kerry, die samen met 
de Dingle trail een prachtige rondrit vormt door een 
Ierser - dan - Iers landschap! Probeer af en toe een 
zijweg om bijvoorbeeld het 9de-eeuwse fort in Cahergall 
te bezoeken.  
 
Je kan in literaire volzinnen uitbarsten over de 
schoonheid van het schiereiland Kerry, maar dat neemt 
niet weg dat een show met honden die schapen 
hoeden, een hoogtepunt zou kunnen zijn. Je kan zien 
hoe de border collie door de grimmige blik op z’n snuit 
elk schaap tot stilstand brengt (en mij ook, trouwens!). 
 
Op dag vijf is tijdens de Dingle trail de stop aan de 
South Pole Inn verplicht. Hier woonde namelijk Tom 
Crean. Je kent Crean niet? Maar wel Scott and 
Shackleton? Leer in Anascaul deze held kennen en leer 
dat de Inn haar naam niet gestolen heeft! 
 

 
Beehive hut, Dingle trail 

 
De Dingle trail is een duik in de prehistorie. Bekijk de 
beehive huts, de grafkamers en de monolieten die 
soms bekrast zijn met de Ogham lettertekens, 
geheimzinnige runetekens uit de 4de eeuw n.Chr. Het is 
ook op dit schiereiland dat we het Gaelic (Gaeltacht), 
het echte Iers, kunnen horen, al zal je er niet veel van 
verstaan. Laten we het houden bij Sláinte Mhaith (zeg: 
slaansjewa!) om elkaar een goede gezondheid te 
wensen bij het heffen van onze Guinness. 
 
Probeer in Killarney een optreden van de jeugdige, 
enthousiaste dansers van de Celtic Steps bij te wonen. 
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Het verschil kennen tussen een jig en een reel is niet 
vereist om te genieten. Killarney is een uitstekende 
uitvalsbasis met hotels en talrijke pubs waar de Ierse 
volksliederen meegezongen worden. 
 
Op dag zes zou je in Adare een korte wandeling kunnen 
maken en – je zal het met mij eens zijn - zoveel mooi 
gerestaureerde rieten daken zie je zelfs in Brasschaat 
niet! 
 
Ken je een limerick? Die ondeugende nonsens-
dichtvorm (“Er was eens een meisje in Berchem….”), 
die het moet hebben van rijm, metrum en verrassing? 
Het is helemaal niet zeker of de drinkliederen van de 
stad Limerick de oorsprong vormden. Zeker is dat deze 
dichtvorm in het Engels zeer oud is. We spreken van het 
jaar 1300! 
 
Cliffs of Moher moet je volgende stop zijn! Gelukkig 
heeft men er een knap visitor’s centre gemaakt, want 
dit is een van Ierlands meest populaire bestemmingen. 
Je bent er nooit alleen, maar je kan altijd ongehinderd 
en veilig in de 203 meter diepe kliffen kijken.  
 

 
Cliffs of Moher 

 
Vlakbij ligt een ander overdonderend mooi landschap: 
de Burren, een indrukwekkend plateau van kalksteen, 
geschapen onder oude zeeën en daarna opgestuwd tot 
de glimmende karstvloer die we vandaag zien.  
 
Op Dag zeven kan je het wilde, soms desolate 
landschap van Connemara doorkruisen. Luister eens 
aandachtig naar het bekende lied “Les Lacs de 
Connemara” van Michel Sardou en zing - al dan niet 
luidkeels – het refrein mee: “Terre brûlée au vent…” . 
Wedden dat je nog nooit naar de volledige tekst 

geluisterd hebt? Het lied dat menig bruiloftsfeest heeft 
doen daveren, geeft op wonderlijke wijze veel van de 
Ierse ziel weer. 
 
In Kylemore Abbey vinden we zowaar de 
Benedictinessen van Ieper, (Ypres, zeg: waipre). De 
tuinen en de abdij zijn enig mooi. Eet er een lunch in 
het tuinhuis: een quiche met zalm en sla kan ik van 
harte aanbevelen. 
 
Dag acht houdt je eventueel nog een dag in de Ierse 
republiek. Wist je dat Ierland zijn eigen rooms-
katholieke bedevaartsoord Knock heeft, waar Maria is 
verschenen? De basilica is mooi en stemmig, ondanks 
het feit dat het reusachtige gebouw plaats biedt aan 
20.000 bezoekers, die er op kerkelijke hoogdagen ook 
allemaal zitten!  
 
Dan is het tijd om Ierlands bekendste dichter te 
introduceren: William Butler Yeats. In Sligo (zeg: slaigo) 
is hij geboren en de stad eert hem met een 
merkwaardig standbeeld dat wat ongelukkig 
gepositioneerd is op de hoek van een druk kruispunt. 
 
 

 
William Butler Yeats 

 
Een flinke rit brengt je naar Glenveagh castle, met zijn 
beroemde tuinen en een mooi kasteel. Wees er vóór 16 
uur, want je moet aan een rondleiding deelnemen. 
 
Op dag negen verlaat je de Republiek Ierland en ga je 
naar Groot-Brittannië: deze provincie, Noord-Ierland, 
ontstond na de deling in 1921. In Londonderry of Derry 
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moet je naar het “Sunday, Bloody Sunday” van U2 
luisteren, want de stad heeft - behalve een woelig 
verleden - een even woelig heden. In 1689 weerklonk 
hier het “No surrender!” en tot op vandaag is het de 
strijdkreet van de loyalisten, die zich verzetten tegen 
één grote republiek Ierland. De “Troubles” zoals het 
conflict tussen de katholieken en de protestanten 
eufemistisch genoemd wordt, zien we geëvoceerd in de 
muurschilderingen in de Bogside, het katholieke 
stadsgedeelte. Een stadswandeling over de stadsmuren 
die nooit ingenomen werden, kan je eindigen in de 
mooi gerestaureerde Guildhall. 
 
En dan volgt een ander hoogtepunt van de reis: de 
Giants Causeway. Het is een onvergetelijke 
basaltformatie en terecht Unesco Wereld Erfgoed. 
 

 
Giants Causeway 

 
We sluiten de dag af in Belfast. Om te bewijzen dat er 
in Ierland niet alleen oude kerken en kastelen te zien 
zijn, stop je best aan het museum van de Titanic, een 
knap staaltje van moderne architectuur. Een 
wandelingetje rond het gebouw toont aan dat de hele 
havenbuurt mooi is heraangelegd. Het museum is een 
bezoek waard, maar heeft een prijskaartje. 
 
We staan perplex voor de “Peace line”, een benaming 
die uit George Orwells boek “1984” zou kunnen komen. 
Aan beide zijden van de 6 meter hoge afsluiting 
verdedigen de protestanten en de katholieken hun 
standpunten in muurschilderingen, strijdkreten (No 
Surrender!), Britse vlaggen en symboliek. Ik moet je 
aanraden nergens over politiek te praten, maar dat doe 
je instinctief niet nadat je door Falls Road en Shankill 
Road gewandeld hebt. 
 

 
Belfast 

 
Dag tien is de laatste dag. Het afscheid valt zwaar, want 
er is nog zoveel te zien! Verlaat het eiland niet zonder 
nog een paar hoogtepunten aan de reis toe te voegen: 
Monasterboice en Newgrange, respectievelijk High 
Crosses en Passage Tombs. 
 
Je zou zelf kunnen vaststellen dat Ierland één van de 
mooiste en interessantste landen van Europa is. Je 
hoeft me niet op mijn woord te geloven. Ga gewoon! 
 
 

 

An Irish blessing 

 May the road rise to meet you 

 May the wind be always at your back 

 May the sun shine warm upon your face 

 May the rains fall soft upon your fields 

 And until we meet again 

 May God hold you in the palm of His hand 

 

 

Tekst & foto’s 
Gerda Sterk, ROC-reisleider 
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Langs de oceaan naar de bergen 
 

Reeds twee weken reis ik door Sri Lanka, meestal in een 
druk programma en samengeperst tijdsschema. 
 
Het eerste bezoek van de reis duurde slechts een halve 
dag. Enkele uren om door 1400 jaar geschiedenis te 
stappen van de eerste hoofdstad Anuradhapura. Van de 
politieke inrichting blijft niet veel meer over, behalve de 
eerste “Tempel van de Tand”. Die tand erkent men als 
eentje uit het gebit van de Verlichte, de Boeddha, de 
grondlegger van het geloof van drie kwart van de 
Lankanen. Eeuwenlang heerste het gebruik dat wie de 
tand in bezit had, meteen koning was van het rijk. Die 
tempel stond in Anuradhapura vrij ver weg van het 
paleis van de koning en kon een uitdager dus vrij 
gemakkelijk veroveren. De heersers in de latere tijd 
werden wijzer, en bouwden de tempel steeds dichter 
bij hun paleis. De huidige, de vijfde Tempel van de Tand 
stond midden in het paleis van de laatste koning in 
Kandy.  
 

Abhayagiri vihāra in Anuradhapura 

 
De religieuze monumenten van de oudste koningsstad 
waren in de loop der jaren verwaarloosd en werden pas 
in de laatste eeuw min of meer gerestaureerd. De grote 
stoepa (boeddhistisch bouwwerk) werd bijvoorbeeld 
herbouwd tot slechts 43 meter hoog, dat is maar een 
derde van het oorspronkelijke gebouw. Dat monument 
was volledig gevuld met miljoenen bakstenen! Wat 
verder staat een oude bodhi-boom (ficus religiosa), 
waarvan gezegd wordt dat het een originele zijscheut is 
van de boom waaronder Siddharta Gautama tot 
verlichting kwam en Boeddha werd. Die scheut is als 
geschenk aan de koning naar hier gebracht en wordt 
met heel veel eerbied en zorg behandeld. Zijn wijde 
takken worden gesteund door gouden stutten. 

Bedevaarders knopen offergeld in witte doekjes en 
hangen die aan de afsluiting in gebed voor een vurige 
wens zoals kinderen, een goede job, een gezond leven. 
 

Bodhi-boom 

Belangrijker om te bezoeken is de ontmoetingsplaats 
van de Indiase prins Mahinda met de toenmalige 
koning, een wildeman. Mahinda bekeerde de koning 
tot het vredelievend boeddhisme. De rest van zijn land 
volgde. Ik schreef het al eerder: bijna alle Singalezen 
(het volk van de leeuwen) zijn overtuigde, vrome 
boeddhisten. Daarna kwam ik in het meest noordelijke 
puntje van het eiland, de streek van de Tamils, het volk 
van de tijgers. Zij kwamen uit het meest zuidelijke deel 
van India en zijn merendeel Hindoe.  
 
Zowel in Jaffna als in Trincomalee verstoorde een 
taifoen mijn plannen: snorkelen en een safari naar de 
dolfijnen in zee zijn afgelast vanwege de storm. Niet 
getreurd, want er waren andere dingen te beleven. Op 
het Nagadeepa-eiland staat een prachtige gopuram. 
Dat kan je best vergelijken met een kerktoren bij ons: 
lang voor je een hindoetempel ziet, wenkt dit gebouw. 
Langs vier zijden loopt het geleidelijk spits uit in vele, 
vele verdiepingen. Ook hier is hij versierd met 
godenbeelden in de zachtste pasteltinten.  
 
In Jaffna zelf heb ik een dagelijkse avondceremonie 
bijgewoond als de god Vishnoe op zijn rijdier (een 
zilveren mythische vogel, de garuda) rondgedragen 
wordt doorheen zijn heiligdom vooraleer hij zich te 
ruste begeeft met zijn vrouw Lakshmi. Alle mannen, 
ook vreemde toeschouwers, moeten er uit eerbied in 
bloot bovenlijf lopen. Luid tromgeroffel en het huilen 
van de kinkhoorn begeleiden die processie. Vele 
gelovigen vleien zich neer op de grond of kussen de 
plaats waar de dragers hebben gestapt. Foto’s helaas 
verboden. 

BESTEMMING IN DE KIJKER: 

SRI LANKA 
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Door de vele regen in Trinco, nam ik tweemaal het 
avondmaal in een klein restaurantje rechtover het 
hotel. 
 

‘Hoe heet je?’ 
‘John.’ 
‘Dat is een westerse, een christelijke naam. Ben 
je christen?’ 
‘Ik ben katholiek.’ 
‘Ben je van hier?’ 
‘Neen, ik kom uit Kandy, maar mijn vrouw is van 
hier.’ 
‘Heb je kinderen?’ 
‘Neen, nog niet. We zijn al vier jaar getrouwd.’ 
‘Wil je nu al kinderen?’ 
‘Ja, heel graag. Maar er komen er geen. Wil je 
voor mij bidden?’ 

 
Ik heb het hem beloofd. Beide maaltijden, eentje met 
garnalen, eentje met vis, waren heerlijk en ik moest 
met hem op de foto. Als ik de laatste avond buiten stap, 
loopt hij me achterna en hij vraagt me opnieuw voor 
hem te bidden. Ik herhaal mijn belofte en raad hem aan 
in zijn vakantie rustig lang in bed te blijven en van seks 
te genieten zonder altijd aan kinderen te denken. Als hij 
binnenkort kinderen zou krijgen, dan blijft hij mij zeker 
eeuwig dankbaar voor mijn gebed of voor mijn raad. 
 

Wachtrij bij Sigiraya 

 
Daarna zijn we met het hele gezelschap naar Sigiriya 
gereden. Ik wou er graag de vijfhonderd jaar oude 
geschilderde nimfen op de rotsen nog eenmaal 
fotograferen, maar dat is nu verboden. Tegelijk viel de 
regen met bakken uit de hemel en de nimfen staan 
1200 trappen hoog. Ik ben rustig droog in het 
restaurant gebleven. 
 
 

’s Anderendaags zouden we de tweede hoofdstad van 
het land met de fiets bezoeken, maar de nacht voordien 
kreeg ik ernstige diarree. Dus besloot ik een dokter te 
raadplegen. Want antibiotica zijn hier alleen op 
voorschrift te krijgen. Dokters hebben hier geen 
privépraktijk, maar zijn deel van een polikliniek. Daarbij 
hoort ook een apotheek. Gelukkig sprak de arts 
vloeiend Engels, ondervroeg mij, luisterde naar mij, 
maar gaf dan de uitleg aan de reisleidster. Ik voelde me 
een beetje kinds. De medicijnman was wel erg 
geïnteresseerd in de landen waar ik al gereisd had en in 
de reden waarom mijn Nederlandse begeleidster in Sri 
Lanka leefde. Toen hij plots mijn leeftijd hoorde, 
maakte hij zich ongerust en nam nog mijn bloeddruk. 
Volgens hem was die als van een jonge man. In de 
apotheek kreeg ik allerhande medicijnen (ook een fles 
water!) en een rekening van € 18, inbegrepen het 
doktershonorarium… 
 

Tempel van de Tand, Kandy 

 
Dan naar Kandy, de voorlaatste hoofdstad, en met de 
huidige Tempel van de Tand. Driemaal daags wordt 
telkens gedurende een kwartier de buitenste 
relikwiekast getoond aan het publiek. De tand zit in 
zeven in elkaar geschoven kasten met zeven sleutels. 
Zes monniken en de president hebben elk één van de 
sleutels en moeten dus overleggen als ze de tand zelf 
willen tonen. Natuurlijk is het trekken, duwen, 
ellenbogenwerk van gelovigen, toeristen en 
curieuzeneuzen om bij die relikwie te komen als het 
deurtje geopend is. Dit was de derde keer dat ik er was 
en de eerste keer dat ik erin geslaagd ben het te zien 
EN te fotograferen. 
 
Ik wens je nog even het allerbeste. Ayuboya. Tot 
binnenkort. 

Gard Vermeulen, ere-reisleider 
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De wortels van een opstandeling 
 
450 jaar na het uitbreken van de Tachtigjarige Oorlog is 
er veel belangstelling voor de Nederlandse Opstand, 
maar vooral voor Willem van Oranje. In de eeuwen na 
zijn dood zijn er bijna 1400 boeken, artikelen en 
pamfletten verschenen over deze omstreden figuur. Dit 
zijn ongeveer drie titels per jaar sinds zijn geboorte in 
1533. Als we zijn geboorte en oorsprong eens nader 
bekijken, blijkt Willem ook een ‘reiziger uit het 
verleden’ te zijn. 
 
In 1533 was Willem van Oranje geboren in het slot van 
Dillenburg in Duitsland. Willem was de oudste zoon van 
Willem de Rijke, graaf van Nassau-Dillenburg, die, na 
het overlijden van zijn eerste vrouw, huwde met Juliana 
van Stolberg. Juliana was een uitgesproken protestant 
en zag erop toe dat haar kinderen ook een 
protestantste opvoeding kregen. Tot zijn elfde 
levensjaar groeide Willem op in Duitsland, maar de 
dood van een verre neef bracht daar verandering in. 
 
In 1544 stierf René van Chalon, op zesentwintigjarige 
leeftijd, in dienst van Keizer Karel V op het slagveld. In 
zijn testament duidde hij de jonge Willem aan als zijn 
opvolger. Het prinsbisdom Oranje kwam zo in het bezit 
van Willem, waardoor hij voortaan door het leven ging 
als Willem van Oranje. René van Chalon had ook enkele 
belangrijke bezittingen en voorrechten in de 
Nederlanden. Alleen op voorwaarde dat Willem zijn 
opleiding zou verderzetten in de Nederlanden, meer 
bepaald aan het hof van Keizer Karel V, mocht Willem 
zijn erfenis claimen.  
 
Willem de Rijke had geen bezwaar tegen deze 
voorwaarden. Zijn bijnaam ‘Rijke’ had helaas enkel 
betrekking op het feit dat Willem rijk was aan kinderen. 
Hij had twee dochters uit zijn eerste huwelijk en twaalf 
kinderen uit zijn huwelijk met Juliana. Zijn protestantse 
echtgenote daarentegen had wel enkele bedenkingen 
en was er niet voor te vinden dat Willem in Brussel een 
rooms-katholieke opvoeding zou krijgen. De milde en 
toegevende rol van landvoogdes Maria van Hongarije 
ten opzichte van de Reformatie en de belangrijkheid 
van de erfenis zorgden er uiteindelijk voor dat ook 
Juliana van Stolberg akkoord ging met de voorwaarden 
van de erfopvolging.  

 
Willem van Oranje, geschilderd door Anthonie Mor, 1554 

 
Zo reisde de Duitstalige Willem van Oranje naar Brussel 
om aan het hof van Keizer Karel V zich om te scholen 
tot een ware diplomaat. Willem leerde Latijn, Frans, 
Italiaans, Spaans en het plaatselijke Nederlands. Hij 
leerde krijgskunst en diplomatie. Willem wist zich zeer 
goed te redden aan het hof en groeide uit tot één van 
de belangrijkste edelen aan het hof. Willem had een 
talent voor diplomatie en werd een raadsman van Filips 
II, hij werd een ridder van de prestigieuze Orde van het 
Gulden Vlies en groeide uit tot een echte leider. 
 
De excessieve godsdienstpolitiek van Filips II met de 
daaraan gekoppelde belastingpolitiek en het 
schrikbewind leidden echter tot onoverbrugbare 
spanningen tussen Filips II en Willem. Spanningen die 
uiteindelijk tot de Tachtigjarige Oorlog zouden leiden. 
Op donderdag 25 oktober trekken we met het ROC naar 
het Nationaal Militair Museum in Soest waar we de 
oorlogen, rivalen, tijdgenoten en legendes van Willem 
van Oranje zullen ontrafelen. Gaat u mee? 
 

Sarah De Decker, cultureel medewerker ROC vzw  
 
 
 
 

REIZIGERS UIT HET VERLEDEN 

WILLEM VAN ORANJE 
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Vogels spotten in het natuurreservaat 
Bourgoyen-Ossemeersen 
 

Uitstap o.l.v. Luk De Meyer, ROC-reisleider 
 
 
Donderdag 14 juni 2018 
 
 
“Een 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. Om onze kennis over dit 
laatste thema wat bij te schaven neemt natuurgids en 
ROC-reisleider Luk De Meyer ons doorheen het jaar 
mee op een boeiend drieluik over ecologie en 
natuurbeleving. Na een beknopte cursus in het ROC 
volgen twee natuuruitstappen in twee seizoenen om 
op die manier een grote variëteit van fauna en flora aan 
te treffen. De eerste uitstap zal doorgaan in juni, tijdens 
de laatste lentedagen, de tweede uitstap zal 
plaatsvinden in november.  
 

 

Voor onze eerste uitstap staat het 
natuurgebied Bourgoyen-Ossemeersen in Gent op het 
programma. We kunnen dit best omschrijven als een 
echte groene oase aan de Gentse stadsrand. Het is één 
van de meest vogelrijke gebieden in Vlaanderen en 
samen met enkele 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. 
 

Luk De Meyer, ROC-reisleider 
 

 
 
 

PRAKTISCHE INFORMATIE 

• Aanvang: 13.30 uur 

• Waar: afspraak aan de P+R Bourgoyen 
(Driepikkelstraat 30, 9000 Gent) 

• Deelnameprijs: € 10,00  

• Hoe inschrijven: gelieve te mailen naar 
mia@rocvzw.be 

CAUSERIEËN:      

EXCURSIES & BEZOEKEN 
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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: mia@rocvzw.be 

CAUSERIEËN:      

EXCURSIES & BEZOEKEN 
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Triënnale Brugge 2018 
 
Daguitstap o.l.v. Mia Lingier, ROC-reisleider  
 
Donderdag 23 augustus 2018 
 
De binnenstad van Brugge maakt een grote indruk op 
ons met haar cultuurhistorisch patrimonium.  
Er bestaan plaatsen die je nooit meer zal vergeten ook 
al kan je ze nooit helemaal begrijpen. Brugge is zo’n 
buitengewoonlijke plek. In 2000 verkreeg de stad het 
Unescolabel van werelderfgoedstad door haar 
meeslepende geschiedenis. Twee jaar schopte Brugge 
het tot de culturele hoofdstad van Europa. 
 
Na een eerste succesvolle editie in 2015 vormt Brugge 
opnieuw het schouwspel van een uniek kunstparcours. 
Met het ROC brengen we dan ook graag een bezoek aan 
de Triënnale Brugge van 2018. Het is een driejaarlijks 
parcours waarbij je kunstwerken van gerenommeerde 
kunstenaars en architecten bezoekt over hedendaagse 
kunst. Alle kunstwerken zijn verspreid over de hele 
Brugse binnenstad. 
 

 
©StudioKCA_Skyscraper (the Bruges Whale) 

 
De Triënnale onderzoekt dit jaar de toekomst van de 
stad en wil daarbij een veilig baken zijn. Brugge als een 
vloeiende stad, open en betrokken, een motor van 
maatschappelijke, culturele en politieke verandering.  
De Triënnale 2018 moedigt interactie aan tussen 
bewoners, bezoekers, kunstenaars, wetenschappers en 
architecten. Het creëert via tijdelijke installaties kansen 
voor een nieuw ontmoeten tussen diverse 
stadsgebruikers. De vloeibare stad, omringd door 
water, wordt een metaforische Liquid City. Een 
blijvende kunstige beweging, die nu eens krachtig kan 
zijn, maar soms ook weer zacht vloeit door de stad. 

 
Mia Lingier, auteur van het gloednieuwe boek “Het 
vloeibare goud. Toerisme op en rond de Brugse reien”, 
officiële stadsgids van Brugge en ROC-reisleider, neemt 
ons mee op een prachtige wandeltocht door de Brugse 
binnenstad, waar ze ons tal van geheime plekjes laat 
zien.  Voor de lunch heeft Mia nog een leuke verrassing 
voor ons in petto. Voor de lunch zelf gaan we naar het 
restaurant ‘Central’ op de Markt. 
 

 
© Toerisme Brugge – Jan Dhondt 

 
In de namiddag zetten we onze wandeling doorheen de 
kunstwerken van de Triënnale verder. Voor een 
verfrissing stoppen we nog even in één van de oudste 
cafés in Brugge: Café Vlissinghe. Al sinds 1515 ligt dit 
café goed verscholen in het prachtige Sint-
Annakwartier, waar de unieke sfeer en de warme 
ambiance er zowel voor Bruggelingen als voor toeristen 
uit alle windstreken een heuse trekpleister van maken.  
 
Programma 

• 10.00 uur Begin wandeling Triënnale 

• 12.00 uur Verrassing 

• 12.30 uur Lunch in restaurant ‘Central’ 

• 14.00 uur Verderzetting van de wandeling 

• 16.00 uur Verfrissing in Café Vlissinghe 

• 16.30 uur Verderzetting wandeling 

• 17.15 uur Bezoek Grootseminarie 

PRAKTISCHE INFORMATIE 

• Wanneer: Donderdag 23 augustus 2018 

• Deelnameprijs: € 38,00 

• Inbegrepen: Geleide wandeling Triënnale, 
verrassing, lunch, verfrissing, ROC-
reisleiding 

• Hoe inschrijven: secretariaat@rocvzw.be 

CAUSERIEËN:      

EXCURSIES & BEZOEKEN 
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Architectuur en design in Antwerpen 
 

Daguitstap o.l.v. Hendrik Robberecht, ROC-reisleider 
 
Zaterdag 29 september 2018 
 
Trendy, bruisend, avant-garde, chic of snob…wat je er 
ook van zegt… Antwerpen werd een paar jaar geleden 
door de New York Times uitgeroepen tot één van de 
hipste steden van Europa. Ook in 2018 stelt Tripadvisor 
de stad voor als "the place to go"... 
 

 
Havenhuis Antwerpen – Zaha Hadid 

 
Er is nieuwe hedendaagse architectuur tot zelfs Zaha 
Hadid. Er zijn knappe interieurs van designwinkels tot 
boekhandels, van bars tot restaurants. Hogescholen en 
bedrijven laten hun nieuwbouw door top interieur 
designers inrichten en verfraaien. Modeontwerpers en 
juweliers gaan voor een vernieuwende, uitnodigende 
winkelinrichting.  En ook de openbare ruimte wordt op 
vele plaatsen op een verfrissende manier aangepakt. 

 
 
De dag rond hedendaagse architectuur en design in 
Antwerpen wil je laten kennismaken en genieten van 
een aantal van deze merkwaardige projecten. Niet 
alleen wat de laatste jaren is gebouwd maar ook de wat 
klassiekere 20ste-eeuwse modernistische projecten 
komen aan bod. Het wordt een gevarieerde dag die 
probeert de nieuwste tendensen en locaties te laten 
zien. Vele gebouwen 
worden zowel binnenin als 
buiten uit bezocht met de 
nodige duiding. Een andere 
kijk op Antwerpen! 
 
 
Hendrik Robberecht, 
 ROC-reisleider 
 
 
 
 
 
 

 

PRAKTISCHE INFORMATIE 

• Wanneer: zaterdag 29 september 2018 

• Niet-inbegrepen: lunch 

• Deelnameprijs: € 12,00 

• Hoe inschrijven: gelieve te mailen naar 
secretariaat@rocvzw.be 

CAUSERIEËN:  

EXCURSIES & BEZOEKEN 
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De bakermat van onze beschaving staat 
in brand 
 

Lezing door Joost Loncin, ROC-reisleider 
 
Donderdag 11 oktober 2018 
 
Donkere wolken hangen boven de landen van het 
Midden-Oosten en verduisteren hun schitterende 
verleden. Een verleden waarin onze beschaving voor 
een stuk zijn oorsprong vindt. De schittering van de 
Sumeriërs en de Babyloniërs, de Farao’s, Alexander de 
Grote, Mozes en Mohammed, Saladin heeft plaats 
gemaakt voor de barbarij van ISIS, de wraakzuchtige 
Assad, de cynische Poetin, de grootsprakerige Trump, 
de verwarde Macron en Merkel, de trotse Perzen, de 
gekrenkte Arabieren. Miljoenen mensen lijden onder 
het onbeschrijfelijke geweld en vrezen voor hun 
toekomst. Honderdduizenden zijn bij ons in Europa op 
de vlucht. Sommige analisten spreken van zelfs van een 
“mini-wereldoorlog”.  
 

 
Saladin en Guy de Lusignan na de slag bij Hattin, 1187 

 
Ex-journalist en reisleider Joost Loncin volgt op de voet 
wat er gaande is in die landen, waar we nog niet zo lang 
geleden prachtige Grieks-Romeinse ruïnes, 
eeuwenoude kerken en overdrukke soeks konden 
bezoeken. En probeert de toekomst te duiden. Het is 
niet onbelangrijk de actualiteit te begrijpen en de 
geschiedenis te kennen van het Midden-Oosten. De 
actualiteit en die geschiedenis zijn immers niet uit het 

nieuws te branden. En de gasten die we begeleiden, 
stellen zich daar vragen bij. Zoals hij al deed met zijn 
voordrachten met PowerPoint over de Brexit en Congo, 
duikt Joost Loncin in de duizenden jaren oude 
geschiedenis van het Midden-Oosten en geeft hij een 
overzicht van de politieke, militaire en sociale krachten 
die er nu in conflict zijn met elkaar.  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

PRAKTISCHE INFORMATIE 

• Wanneer: donderdag 11 oktober 2018 

• Aanvang: 14.30 uur 

• Waar: ROC vzw - Kortrijksesteenweg 733, 
9000 Gent 

• Deelnameprijs: € 10,00  

• Hoe inschrijven: gelieve te mailen naar 
secretariaat@rocvzw.be 

CAUSERIEËN:        

LEZINGEN & CURSUSSEN 
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Over Willem, Amersfoort en tachtig jaar 
oorlog 
 
Donderdag 25 oktober 2018 
 
In 2018 is het 450 jaar geleden dat de Tachtigjarige 
Oorlog begon en vooral bij onze Noorderburen vormt 
dit een reden tot feestvieren. Met het ROC brengen we 
hen dan ook graag een bezoek. 
 
In het voorjaar van 1568 leidde Willem van Oranje zijn 
troepen de Nederlanden binnen en gaf daarmee het 
startschot voor de Tachtigjarige Oorlog. De oorlog was 
ontstaan als een opstand van de Zeventien Provinciën - 
wat we vandaag kennen als Nederland, België en 
Luxemburg -  tegen het Spaanse rijk en de politieke en 
religieuze autonomie van koning Filips II.  Het 
resulteerde in een duidelijke scheiding tussen de 
Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden, waarbij de 
laatsten onder Spaans bewind bleven. De Noordelijke 
Nederlanden of de Republiek werd op 15 mei 1648 
definitief door Spanje erkend als soevereine staat. 
 

 
Koning Filips II beschuldigd prins Willem van Oranje 

 
Het Nationaal Militair Museum in Soest pakt uit met 
een unieke tentoonstelling ‘Willem’. We ontdekken wie 
Willem van Oranje was voor hij Vader des Vaderlands 
werd genoemd. Hoe zag zijn leven eruit toen hij als 11-

jarige van Duitsland naar Nederland kwam? Welke rol 
speelde Willems eerste vrouw Anna Van Egmont in zijn 
leven? Hoe maakte Willem carrière als veldheer? Hoe 
maakte hij kennis met zijn grote vijand Filip II? Kunnen 
we de twee spilfiguren van de Tachtigjarige Oorlog 
enigszins vergelijken? 
 
Met een hoofd vol rebellen en Spanjaarden trekken we 
die middag naar Amersfoort voor de lunch.  
 

 
 
Gelegen in het hart van Nederland, was ook Amersfoort 
in de zestiende eeuw niet gespaard gebleven van de 
schermutselingen. In 1572 werd de stad ingenomen 
door de rebellen en een jaar later, in 1573, door de 
Spanjaarden. Amersfoort heeft een prachtig historisch 
centrum en onder begeleiding van een gids gaan we 
deze stad ontdekken. 
 
Samen met u maken we graag een duik in de 
geschiedenis van de woelige zestiende eeuw.  
 

Sarah De Decker, Cultureel medewerker ROC vzw 
 
Programma  

• 10.30 uur: Geleid bezoek ‘Willem’ 

• 13.00 uur: Warme lunch 

• 14.30 uur: Geleid stadswandeling Amersfoort 

• 16.00 uur: Vrije tijd 

• 17.00 uur: Vertrek naar huis 

CAUSERIEËN:      

EXCURSIES & BEZOEKEN 

PRAKTISCHE INFORMATIE 

• Wanneer: Donderdag 25 oktober 2018 

• Deelnameprijs: € 75 

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

• Hoe inschrijven: secretariaat@rocvzw.be 
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Kunst en cultuur in indrukwekkend Abu 
Dhabi 
 
Zesdaagse uitstap o.l.v. John Everaert, ROC-reisleider 
 
Zaterdag 10 – donderdag 15 november 2018 
 
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. 
 

 
©Louvre Abu Dhabi 

 
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 bijeengebracht en 
zeer doordacht opgesteld. 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  

 



                                                                             
 

         Reiswijzer 72              Juni 2018 17 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tijdstip Onderwerp Reisleider Waar 

Lezingen & cursussen 

Donderdag 11 oktober     

Excursies & bezoeken 

Donderdag 14 juni Vogels spotten in de Bourgoyen Luk De Meyer Gent 

Zaterdag 7 juli 
Erfgoed, musea en bier in 
Mechelen 

Pierre Bormans Mechelen 

Donderdag 23 augustus Triënnale Brugge 2018 Mia Lingier Brugge 

Zaterdag 29 september  Architectuur & Design  Hendrik Robberecht Antwerpen 

Donderdag 4 oktober Oekraine Guido Boeken ROC 

Donderdag 11 oktober Lezing Midden-Oosten Joost Loncin ROC 

Vrijdag 19 tot dinsdag 23 
oktober  Côte d’Azur Luk Kennes Nice 

Donderdag 25 oktober  
Willem, Amersfoort en tachtig jaar 
oorlog 

 Nederland 

Zaterdag 10 tot donderdag 
15 november 2018 Abu Dhabi & Dubai John Everaert 

Abu Dhabi & 
Dubai 

Donderdag 22 november Bezoek Zwin Luk De Meyer Knokke 

Voor de uitgebreide programma’s van deze activiteiten raadpleeg zeker onze website: www.rocvzw.be of stuur 
een mail naar secretariaat@rocvzw.be 

 

OVERZICHT CAUSERIEËN:  

EXCURSIES & BEZOEKEN 

http://www.rocvzw.be/
mailto:secretariaat@rocvzw.be
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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.  
 
Dit 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 via de website:   

http://www.vtb-reizen.be/infomoment 

 

Zaterdag  09/06/2018 10.30 
Rusland: Moskou & Sint-

Petersburg  

  13.45 Peru 

  16.15 Ierland 

Zaterdag 16/06/2018 10.30 Sri Lanka 

  13.45 Myanmar 

  16.15 Vietnam 

Zaterdag 23/06/2018 10.30 Namibië 

  13.45 Alaska & West-Canada 

  16.15 Oost-Canada 

Zaterdag 01/09/2018 10.30 India - Rajasthan 

  13.45 Thailand & Cambodja 

  14.30 Noord-India & Nepal 

  16.15 Zimbabwe & Botswana 

© Jaspers-Eyers Architecten 

  INFOMOMENTEN 2018 
 

http://www.vtb-reizen.be/infomoment
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