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Expertisecentrum voor Reisleiding

Ten geleide

Nieuwjaar staat voor de deur. Plannen voor een
welverdiende vakantie na een lange winter – of om
deze te onderbreken – worden volop gemaakt.
Misschien kan de Reishappening van VTB-Reizen u
daarvoor inspireren? Onze reisleiders staan alleszins
weer te uwer beschikking om u alle mogelijke
inlichtingen te verstrekken voor uw volgende vakantie.
Met de hyperlink verder in deze Reiswijzer kan u zich
inschrijven en gratis toegang krijgen tot de
Reishappening.
Maar voor het zover is hebben we nog heel wat te
vieren: Kerstmis, de mooiste tijd van het jaar…
Een tijd voor vrome wensen, goede voornemens en
grootse plannen. Een tijd om even stil te staan om dan
verder te gaan, met een hart vol liefde en geluk:

Mag ik mij aansluiten bij deze warme woorden en u
allen een zalige kerst en een voorspoedig nieuw- jaar
wensen?
Als geroutineerde reizigers komen wij constant in
contact met andere culturen en - uiteraard - mensen en
weten wij als geen ander hun eigenheid te respecteren
en te waarderen. Op reis ontmoeten wij mensen zoals
wij, die wij een even groot hart toedragen als alle
anderen. Dan wordt deze wereld, de ecologische
voetafdruk ten spijt, iets kleiner, maar ook grootser en
mooier, een betere wereld om in te leven.
En als we dan toch van ecologie spreken, ook op reis
kunnen wij ons steentje bijdragen in kleine, eenvoudige
dingen, beginnend met respect voor onze gastheren.
Ook daardoor wordt hun en onze leefwereld een beetje
grootser en mooier, de vervulling van een vrome kersten nieuwjaarswens.
Van harte

Karel & de ganse ROC-ploeg
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REISHAPPENING 2020

Op zaterdag 11 en zondag 12 januari opent VTB
Reizen opnieuw de deuren in het Congrescentrum
van de ZOO in Antwerpen. U krijgt gratis toegang
indien u zich vooraf registreert.
•
•
•
•
•
•
•
•

Nieuwigheden in de VTB Reizen 2020-2021
brochure
Aankondiging van de eerste gegarandeerde
vertrekken
Een gezellig weerzien met reisleiders en
medereizigers
Interessante presentaties over onze
verschillende rondreizen
Gezellig rondkuieren in ZOO Antwerpen
Laatste kans om te genieten van het Jungle
Book Light spektakel!
Inschrijven via de website
https://www.tui.be/nl/reishappening

Waar?
ZOO Antwerpen
Ingang via Koningin Astridplein 19
2018 Antwerpen
Wanneer?
Zaterdag 11 en zondag 12 januari 2020.
Doorlopend programma van 10.00 uur tot 18.00 uur

Meer informatie over het programma vindt u op
de website van VTB Reizen
Met de medewerking van tal van reisleiders van
het ROC: zie hun aanwezigheid op de website.
*Indien u vooraf inschrijft, ontvangt u gratis toegang
tot de VTB Reishappening. Toon uw bevestigingsmail
aan de kassa!
Zonder pre-registratie betaalt u € 5 per persoon aan
de kassa.

Een organisatie van

met medewerking van
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BESTEMMING IN DE KIJKER: KROATIË

Rijeka
culturele hoofdstad van Europa in 2020
Niet zelden laten reisorganisatoren Rijeka, de op een na
derde grootste stad van Kroatië, op doorreis naar de
Adriatische en Dalmatische kust, links liggen. Vanwege
onbekend? Vanwege het groezelige imago dat de stad
in de communistische tijd meezeulde als industriestad
waar scheepswerven en olieraffinaderijen de skyline
bepaalden? Misschien wel, maar zo doe je deze
havenstad aan de Adriatische Zee met pakweg 120 000
inwoners toch wel tekort, zoals ikzelf mocht ervaren.
Rijeka beschikt wel degelijk over culturele troeven en
dat is ook de cultuurcommissie van de Europese Unie
niet ontgaan toen ze hoofdstad van de Kvarner-regio
(ook die naam klinkt wellicht niet erg vertrouwd?),
samen met het Ierse Galway, tot Europese
cultuurhoofdstad 2020 uitriep.

van de bekende Jadrolinija-rederij in warme gele
tinten, het voormalige Paleis van de Gouverneur in
neorenaissancistische stijl dat vandaag het Maritiemen Geschiedenismuseum herbergt, het neo-classicistische theatergebouw waarvoor de bekende
Oostenrijkse architecten Hellmer en Fellner tekenden,
de achthoekige, barokke Sint-Vituskathedraal, de
middeleeuwse stadspoort met ietwat scheve toren en
uurwerk, een Romeinse stadspoort uit de 1ste eeuw na
Christus en enkele mooie kerken. Heel wat gebouwen
getuigen van het rijke verleden van deze stad die je
tijdens een stadswandeling langs pleintjes met
grappige sculpturen en vele fonteinen onmogelijk kunt
missen.

Mediterraanse sfeer in de oude binnenstad
Op het eerste gezicht lijkt Rijeka een echte heksenketel.
Ik kom vanuit het schattige stadje Opatija het erg
drukke Rijeka binnenrijden.

Opatija in de morgenzon

Het vraagt een zekere stressbestendigheid om op de
overvolle parkeerterreinen aan de haven tussen
marktkramen en perfect fout geparkeerde auto’s nog
een plekje te vinden. Parkeermeters laten het
rochelend afweten en een slecht gemutste
parkeerwachter bij een parkeergarage verwijst me in
‘gebarentaals’ naar onzichtbare einders. Maar als ik
even later met een plaatselijke gids door de stad
wandel, valt die drukte al bij al best mee. Het gaat er
relaxed aan toe en op de vele terrassen op de Korzo, de
brede winkelstraat in het hart van de stad, zit veel jong
en schoon volk en doet een stralende zon de wijn in de
glazen fonkelen. Enkele bezienswaardigheden op een
rijtje: nogal wat statige 19de-eeuwse gebouwen met
pastelkleurige façades zoals bijvoorbeeld de hoofdzetel
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Sint-Vituskathedraal

Een streepje geschiedenis
In de tijd van de Habsburgers, vooral dan tijdens de
regeerperiode van Maria Theresia, werd Rijeka, dankzij
de zeehaven, een bloeiende stad en onder de
Hongaren, die sinds 1867 deel uitmaakten van de
monarchie, ontwikkelde de haven zich tot de op acht
na grootste van Europa. In 1873 werd Rijeka of Fiume
(de naam van de stad zowel in het Italiaans als in het
Hongaars) aangesloten op het spoorwegnet waardoor
de economie nog een versnelling hoger schakelde.
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Rijeka was de enige haven van Hongarije: binnen de
Dubbelmonarchie werd ze de rivaal van het naburige
Triëst dat de Oostenrijkse uitweg naar zee was. Na de
val van de koninklijke en keizerlijke dubbelmonarchie
werd de stad een twistappel tussen Italië en het
Koninkrijk van de Serven, Kroaten en Slovenen. In 1919
bezetten Italiaanse nationalisten onder Gabriele
d’Annunzo de stad. Een jaar later sloten Italië en
Joegoslavië het Verdrag van Rapallo dat ervoor zorgde
dat Rijeka onafhankelijk werd. Tot 1924 stond het
bekend als Vrijstaat Fiume. In het jaar daarna viel Rijeka
na een aantal bezettingen opnieuw in handen van de
Italianen. Na WO II werd Rijeka dan onderdeel van het
Joegoslavië van Tito. In 1991 tenslotte werd het deel
van de onafhankelijke republiek Kroatië. Zoals uit dit
ministukje geschiedenis blijkt, kende stad en omgeving
in het verleden erg woelige tijden en van mijn gids hoor
ik dat zekere spanningen tussen Italiaans sprekende
bewoners en Kroaten ook nu nog niet helemaal van de
baan zijn. Het verschijnsel is ons, dappere Belgen, niet
vreemd. Zo willen bepaalde (politieke) partijen, ook
met het oog op de festiviteiten in cultuurjaar 2020, heel
wat bekende straten en openbare pleinen opnieuw
voorzien van hun oude Italiaanse namen. Binnenkort
zal de bezoeker misschien op een bordje onder het
Kroatische ulica en trg het Italiaanse equivalent via en
piazza kunnen lezen.
Op stap naar Onze-Lieve-Vrouw van Trsat
Voor een uniek uitzicht op de haven en stad rijden we
naar de 150 m hoge heuvel boven de stad. Dat
stadsdeel, waar ook de universiteit gehuisvest is, heet
Trsat en prachtige landhuizen omzomen brede mooie
lanen. Tegenover een grote sporthal uit de tijd van Tito
nemen we een kijkje in het franciscanenklooster en de
rijkelijk gedecoreerde bedevaartskerk die aan de
bijzonder populaire Onze- Lieve- Vrouw van Trsat
gewijd is. Even verderop ligt een oeroude vesting – of
wat ervan overgebleven is – die vele malen van
bewoners en machthebbers verwisselde, maar toch
hoofdzakelijk verbonden blijft met het middeleeuwse
Kroatische vorstengeslacht van de Frankopanen. Vanop
de gerestaureerde omwallingen en de hoektorens heb
je een weids uitzicht op de stad, enkele lelijke
woonblokken uit de communistische tijd, de drukke
haven met hijskranen, de ferry’s en passagiersboten
van rederij Jadrolinija en op de Golf van Kvarner. Het
terrasje naast het mausoleum op de burcht is een
aangenaam plekje om bij te komen, zeker als je de trap
(bijna 500 treden) naar boven genomen hebt.
Uitstapjes in de buurt
Bij een langer verblijf in Rijeka staat niets je in de weg
om enkele mooie uitstapjes te maken in de streek. Naar
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Opatija, een gezellige stad met prachtige landhuizen
waar eertijds de Oostenrijks-Habsburgse adel haar
vakantie doorbracht, is het amper 10 km. Een kleine
100 km verder richting Kroatisch Istrië ligt Pula met een
Romeins amfitheater om u tegen te zeggen. Vanuit
Rijeka kun je ook richting hoofdstad Zagreb naar het
Nationaal Park Risnjnak (een uur ongeveer) in het
Gorski Kotar-gebergte voor serieuze bergtochten en
wandelingen door het beboste gebied. Ook de eilanden
Krk, Cres, Losinj en Rab in de Baai van Kvarner
(Premorski Goranska in het Kroatisch), elk met hun
typische karakteristieken, zijn absoluut een bezoek
waard.
Het eiland Krk zie je liggen vanop de heuvel boven de
stad en over een lange tolbrug van 1,5 km kun je
ernaartoe rijden. Als je de naam van de brug ‘Krcki
Most’ van de eerste keer goed uitspreekt, mag je er
gratis over.

Krk most

Misschien. Uiteraard kun je voor een bezoek aan de
eilanden ook inschepen op een van de ferry’s die in de
haven aangemeerd liggen.
Eten en drinken
Smakelijk smullen kun je overal in de stad, die uitpuilt
van de gezellige restaurants, koffiebars en overdekte
terrassen. Ook op de Riva, de wandelboulevard naast
de zee in de haven, kun je naar hartenlust tafelen. Mijn
gids nam me mee naar een eenvoudig, maar populair
visrestaurant in hartje stad. De visschotel in Konoba
Feral in de Matije Grupca-straat 5b was overheerlijk. Bij
het binnenkomen bestel je de visjes die later op een
grote schotel aan tafel geserveerd worden. Gezellige
sfeer. Nogal druk vanwege bekend en heel lekker.
www.konoba-feral.com
Meer info: www.visitrijeka.eu
Tekst & foto’s: Guy Meus, ROC-reisleider
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BESTEMMING IN DE KIJKER: KRETA
In Knossos meer bepaald, waar toeristen zich nu
verdringen om er een glimp van een ver verleden op te
vangen.

KRETA
(g)een Grieks Eiland?
Een eiland doet al sinds mensenheugenis dromen van
vrijheid en rust. Het schept verwachtingen van ‘Luxe,
Calme et Volupté’. Men voelt er zich van de wereld los,
klaar om met volle teugen te genieten. Nu wil de
geofysische realiteit dat Kreta een eiland is dat niet
helemaal beantwoordt aan het iconische beeld van
wuivende palmen op hagelwitte stranden. Geen eiland
met hoog Robinson Crusoe gehalte.
Dit maakt van Kreta net een uitzonderlijke
reisbestemming. Grieks en toch niet helemaal. Een
vakantieparadijs met kilometerlange zandstranden,
waar van stress stijf staande vakantiegangers tot rust
kunnen komen, als dat al hun bedoeling was. Niet
meteen een setting voor ‘Temptation Island’, hoewel
zelfs Napoleons soldaten er toch de gelegenheid
vonden om uitbundig van ‘le repos du guerrier’ te
genieten bij hun terugkeer uit Egypte, in het
respectabele huis van Madame Hortense, kleurrijk
personage uit ‘Zorba de Griek’ van Kretenzer Nikos
Kazantzakis.

Kreta, het land van de stierencultus en de dubbele bijl,
de Labrys, symbool van wankel evenwicht tussen goed
en kwaad, van keuzemomenten in het leven. Het goede
in de lach van Zorba, zijn dansen en vitalisme. Het
kwade in de meer dan vier eeuwen durende
onderdrukking door de Ottomanen, gevolgd door de
Duitse represaillemaatregelen en slachtpartijen tijdens
de Tweede Wereldoorlog.

Dichter bij het ontstaan van het oude continent en het
verder verloop van haar woelige geschiedenis kan men
niet komen.

Kreta, het grootste Griekse eiland, halverwege tussen
Noord-Afrika, Midden-Oosten en het Europese
vasteland, biedt meer dan bucolische rust of
hedonistisch genot. Het is de bakermat van het
Europese avondland, waar ooit Zeus’ wieg stond op de
Ida berg en hij in een grot diep in de ‘Lefka Ori’, - de
witte bergen -, werd gezoogd. Een land van de Mythe,
het verhaal van de Waarheid waarin de eigentijdse
mens zich in relatie tot de kosmos kan herkennen. Want
was het niet die goddelijke schuinsmarcheerder die de
beminnelijke Fenicische prinses Europa schaakte en
haar naar onze contreien lokte? En was zij het niet die
een zoon baarde, Minos, verantwoordelijk voor het
ontstaan van de Minoïsche beschaving? En was het
diezelfde Minos niet die de architect Daedalos onder de
arm nam met opdracht een labyrint te bouwen om er
de Minotaurus, half mens-half stier, in op te sluiten…?
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Kreta’s gunstige strategische en economische ligging
maakten haar tot begerenswaardige bruid voor
meerdere belagers, al dan niet bezield met goede
intenties: Doriërs, Arabieren, Romeinen, Venetianen,
Joden en Turken. Van deze culturele smeltkroes wisten
de Kretenzers in economische bloeiperiodes steeds het
beste te absorberen, zonder daarbij hun identiteit te
verloochenen. Hoewel Kreta vandaag deel uitmaakt
van de moderne Griekse staat, blijft het toch een
buitenbeentje. In tegenstelling tot het Griekse
vasteland, dat na de Griekse en Romeinse oudheid in
een winterslaap verzonk en deel werd van het Turkse
rijk, plukte Kreta wel de vruchten van de in Italië
ontluikende renaissance, met dank aan de Venetiaanse
aanwezigheid. De ‘Erotókritos’, een 17e-eeuws
liefdesepos van iets meer dan 10.000 rijmverzen in
Kretenzisch dialect neergepend door Vintzenzos
Kornaros is er het tastbaar bewijs van. Veel Kretenzers
kunnen bepaalde passages uit dit literaire meesterwerk
uit het hoofd reciteren, omdat veel verzen later in
diverse genres op muziek zijn gezet. Het verleden leeft
op Kreta.
De Griekse staat werd in 1832 uitgeroepen. Kreta wist
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zich pas na lange strijd van het Ottomaanse juk te
ontdoen in 1913, jaar waarin het eiland in de moderne
Griekse staat werd opgenomen en Griekenland zijn
huidige grenzen verkreeg. Dit was het werk van de op
Kreta geboren staatsman Eleftherios Venizelos die nu
door alle Grieken beschouwd wordt als ‘vader des
vaderlands’, bezieler van de ‘Megali Idea’, de utopische
droom van het Groot-Griekenland zoals het in de
oudheid bestond maar nooit meer zal zijn.
Het multiculturele verleden van Kreta weerspiegelt zich
vooral in de schilderkunst en de iconografie, in de
literatuur en in de muziek. Ook in de
godsdienstbeleving: het eiland is bezaaid met GrieksOrthodoxe kloosters en in de steden treft men zowel
katholieke als orthodoxe gebedshuizen aan. Van de zo
gehate vroegere Turkse aanwezigheid getuigen vooral
forten en enkele aan vernieling ontsnapte minaretten.
Van synagogen geen spoor meer na de Duitse invasie in
1941. Heel wat dorpen werden toen volledig van de
klaart geveegd en uitgemoord. Over het hele eiland
verspreid staan talloze herdenkingsmonumenten aan
de slachtoffers van het verzet. Ironisch genoeg is het op
de stranden van Kreta, het eiland door oorlogsgod Ares
zo vaak in het verleden geplaagd, dat in de sixties
hippies van over de hele wereld neerstreken en er hun
‘Love and Peace’-boodschap uitzongen. Wie per toeval
in Matala aanspoelt kan her en der nog een overjaars
specimen van die bloemenkinderen tegen het lijf
lopen.

een architecturaal kroonjuweel is. Wandelaars en
natuurliefhebbers kunnen zich uitleven met
uitdagende trektochten in het binnenland. En wie het
aandurft Kreta in putje winter met een bezoek te
vereren, zal verwend worden met aangename
temperaturen aan de kust en ski- en sneeuwpret in het
hooggebergte. Skiën met zicht op zee, een heel aparte
ervaring.
Kreta, het eiland waar geschiedenis met mythe is
vervlochten, blijft boeien en intrigeren en houdt vele
bezoekers in een bedwelmende ban op voorwaarde dat
ze willen abstractie maken van het groottoerisme dat
vooral de noordoostelijke kust de laatste jaren heeft
gekoloniseerd.

Duits militair kerkhof van Maleme

Kreta is niet zomaar een vakantieplek, inwisselbaar met
en om het even welk lapje grond dat oprijst uit een
azuurblauwe zee. Kreta is een eiland met karakter, een
landstreek die meerdere ladingen dekt. Zo ook de fiere
Kretenzer, ietwat stugger in de omgang dan de
doorsnee-Griek, maar dan ook veel enigmatischer en
dus interessanter.

Het bergachtige, door kloven doorsneden Kreta biedt in
haar grote culturele verscheidenheid tal van
invalshoeken voor herhaalde bezoeken. Aanbidders
van Helios, de Griekse zonnegod, kunnen er terecht op
de uitgestrekte zandstranden of in verborgen baaien
aan de zuidkust. Met kunst en cultuur kom je makkelijk
in contact in de voornaamste steden, waarvan het
Venetiaanse Chaniá, de vroegere koninklijke hoofdstad,

Tekst & foto’s: Roland Vancappel, ROC-Reisleider

Chaniá
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REIZIGERS UIT HET VERLEDEN
Reizigers uit de middeleeuwen:
de avonturen van Johanna van Engeland
In onze geschiedenisboeken vinden we heel wat
reizigers terug uit het verleden. Vaak gaat dit gepaard
met grote reisverhalen, maar af en toe vind je een mooi
verhaal terug tussen de regels van de kronieken.
In 1165 werd in het kasteel van Angers in Anjou het
zevende kind geboren uit het huwelijk van Hendrik II,
koning van Engeland en Eleonora van Aquitanië:
Johanna. Met een broer zoals Richard Leeuwenhart en
Jan zonder Land, lijkt Johanna een onbekende en
betekenisloze figuur uit de geschiedenis, maar niets is
minder waar.

Drie jaar later, in 1176, vond haar vader de perfecte
huwelijkspartner in de 24-jarige Willem II, koning van
Sicilië. Amper 11 jaar oud vertrok Johanna op de
grootste reis die ze tot dan toe gemaakt had. Vergezeld
van een heuse entourage en een grote bruidsschat
bestaande uit paarden, juwelen en kostbare metalen,
vertrok Johanna uit Engeland.
In Barfleur, Normandië, wachtte Hendrik de Jongere,
haar op. Johanna’s oudere broer zou haar vergezellen
tot Poitiers, waar Johanna’s tweede broer Richard, haar
zou vergezellen tot Toulouse. Haar grote entourage
aangevuld met die van haar broers, zou rovers en
bandieten ervan moeten weerhouden om Johanna
onderweg te overvallen. Na iets minder dan zes
maanden bereikte Johanna Sicilië, waar ze meteen in
het huwelijksbootje stapte.
Het jonge meisje moet haar ogen hebben uitgekeken in
Sicilië. De raadgevers in het hof van Willem II waren
christenen, maar ook moslims en Grieken. Willem II zelf
sprak en schreef ook Arabisch. Johanna, deels
opgevoed binnen de kloostermuren van Fontevraud en
voorbereid op haar rol als echtgenote, kwam terecht bij
een man met een harem bestaande uit christelijke en
moslimvrouwen. Johanna leefde evenwel afgezonderd
van de harem en ze regeerde dertien jaar naast Willem
II als koningin van Sicilië.

Johanna (Plantagenet ) van Engeland

Van bij de geboorte van Johanna liep het huwelijk
tussen Hendrik II en de elf jaar oudere Eleonora stroef.
Zo werd het eerste kerstfeest van Johanna door haar
ouders apart gevierd. Hendrik II bracht kerst door met
zijn nieuwe minnares in Oxford, Johanna bleef bij haar
moeder in Frankrijk. Pas enkele maanden na haar
geboorte, bracht Hendrik II Johanna voor het eerst een
bezoek. Johanna verbleef voor het grootste deel van
haar opvoeding aan het hof van haar moeder in Poitiers
en Winchester, maar ook in de abdij van Fontevraud.
De spanningen tussen Eleonora en Hendrik II liepen
hoog op en in 1173 ontstond een ware oorlog tussen
vader en moeder met als resultaat: een zestienjarige
gevangenschap voor Eleonora van Aquitanië.
Johanna trok daarop naar Engeland om onder de hoede
van haar vader te blijven. Dit verblijf bij haar vader was
echter voor korte duur want als prinses in de hoge
middeleeuwen was Johanna een waardevolle pion op
de huwelijksmarkt.
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In 1189, na de dood van Willem II, werd Johanna een
weduwe op 24-jarige leeftijd. Ze belandde in een heuse
opvolgingsstrijd voor de troon van Sicilië, waarbij ze
uiteindelijk gevangen werd gezet door de nieuwe
koning.
In datzelfde jaar, 1189, werd Richard Leeuwenhart tot
koning van Engeland gekroond. De jonge koning stond
te poppelen om op kruistocht te gaan en, gelukkig voor
Johanna, vertrok hij bijna meteen na zijn kroning. In
1190 stond hij reeds in Sicilië waar hij de vrijlating van
zijn geliefde zus eiste. Haar vrijheid verkreeg Richard al
snel. Om haar erfenis en bruidsschat te verkrijgen, had
Richard heel wat meer tijd nodig.
Met enige vertraging vertrok de derde kruistocht
uiteindelijk in april 1191 vanuit Sicilië naar het Heilige
Land. Helaas, ter hoogte van Cyprus barste een
geweldige storm los. De vloot van Richard raakte
verspreid, schepen sloegen over en gingen ten onder.
Scheepswrakken kwamen terecht voor de kust van
Limassol. Eén van de schepen die de kust hadden
bereikt was het koninklijke schip van Johanna en
Berengaria van Navarre, de verloofde van Richard.
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Opnieuw moest Richard redding bieden.
Berengaria en Richard huwden op 12 mei 1191 in
Limassol, waarna het hele gezelschap de tocht
verderzette naar het Heilige Land. In juni arriveerden ze
in Akko. Johanna spendeerde het grootste deel van
haar tijd in het Heilige Land in Akko en Jaffa. Ze
vergezelde haar schoonzus Berengaria en beide dames
volgden – vanop veilige afstand – het leger
kruisvaarders. Ook het kerstfeest van 1191 vierde
Johanna in het Heilige Land, namelijk in Beit Nuba, op
een kleine twintig kilometer van Jeruzalem.

Ook al was het huwelijk gedoemd om te mislukken,
toch aanvaardde Johanna het aanzoek van de graaf.
Raymond IV zou meer aanzien verwerven door te
huwen met de koningin van Sicilië. Johanna was niet
langer afhankelijk van haar familie om haar te
onderhouden, maar kreeg weer een eigen huishouden
en daarmee onafhankelijkheid.
Raymond had echter heel wat vijanden en toen hij in
1199 naar de Languedoc trok, probeerde de zwangere
Johanna een rebellie de kop in te drukken. Toen haar
troepen zich uiteindelijk tegen haar keerden, vluchtte
ze Toulouse uit. Aanvankelijk was haar plan om
toevlucht te zoeken bij Richard. Tijdens haar vlucht
hoorde ze het droevige nieuws dat haar broer was
gestorven. Hierop wijzigde haar plan en trok Johanna
naar Niort, naar haar moeder.
Johanna arriveerde bij haar moeder in een miserabele
staat: verwond, zwanger en uitgeput. Eleonora stuurde
haar meteen naar de abdij van Fontevraud waar de
nonnen Johanna zouden verzorgen.
In de steek gelaten door haar echtgenoot Raymond, in
armoede en hoogzwanger, voelde Johanna haar einde
naderen. Heel uitzonderlijk werd haar laatste wens, om
opgenomen te worden als non in de Orde van
Fontevraud, in vervulling gebracht. Kort nadien stierf
Johanna op 34-jarige leeftijd.

Het Beleg van Akko (1189-1192)

Toen een driejarige wapenstilstand was overeengekomen met de islamitische generaal Saladin, werd
het tijd voor Johanna om terug te keren naar huis.
Samen met Berengaria namen ze een schip in Akko op
29 september 1192. Ze zouden opnieuw varen tot
Sicilië, waarna beide dames zouden doorreizen naar
Rome, waar ze met Richard hadden afgesproken.
Richard zou echter nooit aankomen in Rome. Hij werd
gevangengenomen door zijn aartsvijand: de Heilig
Roomse Keizer.
Onder deze omstandigheden werden Johanna en
Berengaria gedwongen hun reisplannen te veranderen.
Ze trokken verder naar Poitiers, waar hun wegen
scheidden. Berengaria ging op zoek naar middelen om
haar lieftallige echtgenoot te bevrijden. Johanna, wiens
rijkdom helemaal was opgegaan in de kruistocht van
haar broer, ging leven aan het hof van haar moeder en
broer, Jan (zonder Land).
Op 31-jarige leeftijd kreeg Johanna een
huwelijksaanzoek van Raymond IV, graaf van Toulouse.
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Haar baby-zoon Richard leefde nog net lang genoeg om
gedoopt te worden. Moeder en zoon werden samen
begraven in Fontevraud*.
Het is moeilijk om iets terug te vinden over vrouwen in
de middeleeuwen, vooral over vrouwen die aardig wat
reizen hebben ondernomen. Tussen de regels van de
grote verhalen vinden we kleine reisverhalen van grote
heldinnen.
Sarah De Decker, ROC-reisleider & cultureel
medewerker

* Haar moeder, Eleonora van Aquitanië, koningin van
Frankrijk en later van Engeland, echtgenoot van koning
Hendrik II van Engeland, nam op hoge leeftijd haar intrek in
het klooster en ze werd hier na haar dood ook begraven. Haar
man Hendrik II, haar zoon Richard Leeuwenhart en dochter
Johanna waren hier al begraven. Later werden
schoondochter Isabella van Angoulême (echtgenote van
koning Jan) en kleinzoon Raymond VII van Toulouse hier ook
bijgezet.
* Connolly S.B. ‘Heroines of the Medieval World’, 2017
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Japan en Korea, zowel Zuid als Noord, geraken maar
niet opgelost. Geregelde bezoeken van politici aan
Yasukuni Jinja, het Shinto heiligdom voor de
oorlogsslachtoffers, blijven maar de verontwaardiging
van de buurlanden aanwakkeren. Kan Japan geen
empathie met de vroeger bezette gebieden
opbrengen?

Japan na de Tweede Wereldoorlog
Lezing door Etienne Hauttekeete
Donderdag 23 januari 2020 Het einde van de Tweede Wereldoorlog veegde met
nucleair geweld het militaristische Japan van de kaart
en opende de weg naar een nieuwe wereld. De
bevolking was verslagen, ontredderd, verpauperd. De
economische machine lag aan diggelen maar de
overlevenden slaagden er toch in de ruïnes om te
bouwen tot de tweede economie ter wereld, sinds kort
de derde. In diezelfde jaren ontwikkelde zich een
ongekende creativiteit in technologie, architectuur,
design, literatuur en kunst. Het jaar 1964 zag niet alleen
de triomf van de Olympische Spelen in Tokyo maar ook
het technologische wonder van de Shinkansen.

Toch groeit Japan als een nieuwe aantrekkingspool
voor mode, technologie en toerisme. Bezoekers
ontdekken de goede kanten van de typisch Japanse
levensstijl, gewoonlijk zonder er de nadelen van te
ondervinden. Japan blijft gelijk hoe een schitterende
symbiose van traditie en moderniteit. Vooral de
religieuze tradities blijken goed verzoenbaar met de
sociale evolutie en de modernisering van het land. Dat
hebben ook de ceremonies rond de troonsbestijging
van de nieuwe keizer bewezen.

Tokyo, Ueno

De lezing volgt die evolutie op de voet, tot in het
huidige Japan, dat na een crisisperiode nog maar eens
van zijn financiële wonden herstelt en zich weer op
Olympische glorie voorbereidt. Ondertussen zijn
allerlei sociale problemen opgedoken, van de
veroudering en de dreigende afname van de bevolking,
tot de vereenzaming van de jongeren, met het
fenomeen van de hikokomori en het wantrouwen
tegenover huwelijk en vaste relaties. MeToo en de
recente strijd tegen de oude kwaal van sekuhara
(sexual harassment) brengen daar geen verandering in.
Voor het probleem van de veroudering kan robotisering
een beetje helpen maar dat kan niet alles oplossen.
Waarom geen immigranten toelaten? Zullen de
Japanners hun insulair isolement kunnen volhouden?
De positie van Japan op de internationale politieke
scène blijft beneden de top. Conflicten met Rusland,
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Huwelijk

Etienne Hauttekeete, Japanoloog & ROC-reisleider

PRAKTISCHE INFORMATIE
•
•
•
•
•

Wanneer: Donderdag 23 januari 2020
Waar: ROC vzw - Kortrijksesteenweg 733,
9000 Gent
Aanvang: 14.30 uur
Deelnameprijs: € 12
Hoe inschrijven: gelieve te mailen naar
secretariaat@rocvzw.be
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De trein is altijd een beetje reizen

traject aflegden met aan boord in totaal 900
genodigden.

Dinsdag 4 februari 2020

Deze rit luidde het begin in van de rijke geschiedenis
van de Belgische spoorwegen en vormde de drijfveer
van het industriële succes van België in de 19e eeuw. De
treinen reden tot 60 km/u en over die snelheid deden
de griezeligste spookverhalen de ronde. De passagiers
zouden nauwelijks naar adem kunnen happen en de
koeien langs het spoor zouden van schrik geen melk
meer geven. Gelukkig bleven mens én dier ongedeerd!

In ieder van ons zit een reiziger. Wij hebben dat geërfd
van de eerste homo sapiens die al rondwandelend zijn
eten verzamelde. Wij hebben nog wel meer van hem in
ons DNA zitten, maar voor mij telt vandaag die zucht
naar het zich verplaatsen, naar het op zoek gaan naar
nieuwe horizonten, naar het blijven voortzwoegen op
die berg om toch maar de top te bereiken.
Rechtop lopen op de twee achterste poten was zo'n 4
miljoen jaar geleden een evolutionaire vooruitgang te
vergelijken met de raket-naar-de-maan. Toen ook nog
de hersens evolueerden, was de homo sapiens niet
meer tevreden met te voet gaan. Geleidelijk aan kwam
er een boot, een kar, een paard, vleugels, een fiets, een
trein, een ballon, een vliegtuig, een straaljager, een
raket…. aan te pas.
Degenen die van mijn leeftijd zijn (en die verklap ik niet)
hebben als kind al met de trein gereden. Wij weten niet
meer dat Koning Leopold I de eer had om de eerste
treinreis in te huldigen. De eerste Belgische treinrit is
een historische gebeurtenis die plaatsvond op 5 mei
1835. Op die dag werd de verbinding tussen Brussel en
Mechelen geopend en reed er voor de eerste maal in
de geschiedenis een trein op het Europese continent.
De rit bestond uit een konvooi van drie stoomlocomotieven van Britse makelij die achter elkaar het

In het prachtige museum Train World in Schaarbeek,
vindt u alles over treinen en hun (Belgische)
geschiedenis. Daar staat o.a. een indrukwekkende
klepper: één van de laatste stoomtreinen. Als je voor
dit gevaarte staat, stokt de adem eventjes in je keel. Je
ziet een stoomsimulatie en je hoort het geluid dat erbij
hoort. Dit is maar één voorbeeld van de knap opgevatte
presentatie van zowat alles wat met treinen te maken
heeft. Daartoe behoren ook de mensen die de treinen
laten rijden, de veiligheid, de stations, de luxe rijtuigen,
de legendarische routes, de bruggen en tunnels, de
“schatten op zolder”.
Zelfs degenen die niet gebeten zijn door de microbe
van het spoor, maar wel door kunst, die moeten erheen
en wél vóór 15 maart! Er loopt namelijk een
uitzonderlijke tentoonstelling van een Belg die zijn hele
leven lang niet uitgekeken raakte op treinen en
stations: Paul Delvaux.

Le train Bleu or La Rue aux Tramways (Paul Delvaux, 1946)
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“Zijn surrealistische werken gaan moeiteloos op in de
adembenemende scenografie van Train World. Als
vanzelf ontstaat er een boeiende dialoog”, zo meldt de
folder en de folder heeft gelijk!

We combineren het bezoek met een tweede verborgen
parel in Schaarbeek: Maison Autrique. Dit is één van de
eerste gebouwen die Victor Horta in Brussel tekende.
Na een jarenlange, maar bekroonde, restauratie is het
prachtige herenhuis open voor bezoek.
Als eerste markante gebouw van Victor Horta is het
Autrique-huis een belangrijke schakel in het
bouwkundig erfgoed van Brussel. In de eerste plaats
omdat dit huis uit 1893 een essentiële fase
vertegenwoordigt in de evolutie van de belangrijkste
Belgische architect. Maar ook omdat dit gebouw een
exemplarische restauratie heeft ondergaan, die
bijdraagt tot een beter begrip van de geboorte van de
Art Nouveau.

Paul Delvaux

De reis door de tijd begint bij Train World al voor je
goed en wel binnen bent. Je ontdekkingstocht
doorheen deze spoorwegopera start in het oudst
bewaarde stationsgebouw van Brussel.
Het was ongelooflijk rustig in het museum in
Schaarbeek en dat terwijl het één van onze knapste
musea is! Het ligt pal naast het huidige station van
Schaarbeek. Zelfs wie maar matig in dit vervoermiddel
geïnteresseerd is zal verbaasd zijn. Neem kinderen
en/of kleinkinderen mee!
Gerda Sterk, ROC-reisleider

Programma:
•
•
•
•
•
•

9.00 uur: Vertrek vanuit station Gent Sint-Pieters
10.00 uur: afspraak aan “Train World”
10.00 uur: Bezoek Train World & Expo ‘Paul
Delvaux. De man die van treinen hield’
12.00 uur: Warme lunch
14.00 uur: Geleid bezoek Maison Autrique
16.00 uur: Einde daguitstap

PRAKTISCHE INFORMATIE
•
•
•
•
La maison Autrique

Heeft u zelf ook zin gekregen om de verborgen parel in
Schaarbeek te bezoeken? Ga mee met het ROC op
dinsdag 4 februari naar Train World – jawel, met de
trein!
Reiswijzer 78
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•

Wanneer: Dinsdag 4 februari 2020
Afspraak: 9.00 uur, Station Gent SintPieters
Deelnameprijs: € 70 (vanuit Gent)
Inbegrepen: Verplaatsing heen & terug met
de trein vanuit Gent, alle toegangen,
geleide bezoeken in Train World & het
Autrique-huis, warme lunch, reisleiding
Meer info & inschrijven: gelieve te mailen
naar secretariaat@rocvzw.be
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Vikingcultuur in de 21ste eeuw
Cursus door Els Talloen
Zaterdag 8 februari 2020
Hoe de Noormannen zich wereldwijd wortelden in taal,
gebruiken, verhalen – het materieel en immaterieel
erfgoed. Een verhaal over context.
Het is de laatste dinsdag van januari. In de hoofdplaats
van de Shetlandeilanden wordt verzamelen geblazen.
Honderden mensen, vooral mannen en jongens,
komen gehelmd en gerokt de straat op, schild, zwaard
en helm in de aanslag. Het festival Up Helly Aa warmt
zich op, letterlijk en figuurlijk. Het volksfeest is een
viering van de Noordse cultuur van de eilandbewoners,
die afstammelingen van de Vikingen zijn. Het is tegelijk
een van de grootste vuurfestivals van Europa.

Groenland Qassiarsuk replica kerk en longhouse

De woningen en eerste kerkjes op het noordelijk
halfrond, van Canada tot Denemarken vinden hun
vertaling in hedendaagse architectuur. De doorwrochte
decoratieve motieven van slangen en draken in een
wirwar van lijnen zien we ook terug bij de Kelten en de
arts and crafts. En wat met de taal en de mythologie?
Hoeveel Noorman zit er nog in Normandië? Welke
goden waren er vandaag nog door onze wereld? Op
zaterdag 8 februari 2020 bekijken we de resten van
deze robuuste reizigers.

Up Helly Aa festival, Shetland, Schotland

FACTS, 19 en 20 oktober werd Flanders Expo in Gent
overspoeld door het vreemdste pluimage van
bezoekers. De jaarlijkse bijeenkomst is zeer populair bij
liefhebbers van games, fantasy en stripverhalen. Wie er
binnenstapt, zal zich er het beste thuisvoelen mits
gekleed als een personage uit Harry Potter, de
Marvelfilms of de Kleine Zeemeermin. Ook types uit
Lord of the Rings en Game of Thrones hebben hun
akolieten. Onder hen zijn er heel wat gekleed volgens
een of andere modecatalogus van de Noormannen.
Rare jongens, die Noormannen.
De Vikingen – de Noormannen. Wie waren ze? En
vooral, wat weten we vandaag nog van hen? Er is
duidelijk een revival van al wat Scandinavisch is, en
daartoe behoort ook de mysterieuze cultuur van de
Vikingen.

Reiswijzer 78

12

Schotland, Isle of Man

PRAKTISCHE INFORMATIE
•
•
•
•
•

Wanneer: Zaterdag 8 februari 2020
Waar: ROC vzw - Kortrijksesteenweg 733,
9000 Gent
Aanvang: 9.00 uur
Deelnameprijs: € 15
Hoe inschrijven: gelieve te mailen naar
secretariaat@rocvzw.be
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“Sicilië is de sleutel tot alles” (Goethe)
Sicilië, contrasten alom. Prachtig eiland, gezegend met
vruchtbare grond, prachtige landschappen, mooie
stranden, rijke keuken en schitterende wijnen. En dan
het historisch erfgoed, zeven monumenten door
Unesco erkend als werelderfgoed, evenveel als
Toscane. Maar ook … de tweede armste regio in Italië,
geplaagd door aardbevingen en vulkaanuitbarstingen,
haard van georganiseerde misdaad. Land van
emigratie: meer dan twee miljoen Sicilianen in de
laatste 150 jaar, ook nu nog twintigduizend per jaar.
Agrigento

In zijn boek “De Tijgerkat” laat Giuseppe Tomasi di
Lampedusa zijn hoofdfiguur, prins don Fabrizio, als
volgt uitleggen.

Etna, Sicilië

Het grootste en centraal gelegen eiland van de
Middellandse Zee is de schakel tussen Europa en Afrika,
de link tussen het Latijnse Westen en het Griekse
Oosten. Een magneet voor Griekse kolonisten op zoek
naar
Lebensraum,
Romeinen
belust
op
landbouwareaal, Moorse piraten op rooftocht, pausen
in strijd met de Islam, Spaanse koningen in financiële
problemen, …
De lijst is lang.
Sicilië is een melting pot, waar in de laatste 25 eeuwen
niet minder dan twaalf volkeren elkaar ontmoet
hebben. Soms vredelievend, vaak niet.
Toch is Sicilië in de geschiedenis van de grote rijken
meestal maar een kleine voetnoot, een fenomeen in de
marge. De geschiedenis van Sicilië mag dan minder
bekend zijn, ze is rijk en fascinerend. Ze laat haar
sporen na, zowel in de steden en op het land, als in de
harten van haar bewoners.
Inderdaad, wie Sicilië beter leert kennen, ontdekt dat
het toch een apart stuk Italië is. De zuiderse luchtigheid
van het vasteland wordt hier getemperd door een
zwaarte, een berusting in het lot.

Reiswijzer 78

13

“Al vijfentwintig eeuwen torsen wij het gewicht van
allerlei schitterende, maar vreemde beschavingen.
Niet door ons voortgebracht, geen één die ons eigen
is. …
Gedurende tweeduizend vijfhonderd jaar waren we
een kolonie. Dit is geen zelfbeklag, we hebben het
aan onszelf te danken. Neemt niet weg dat we
versleten zijn, tot op de draad, en uitgeput. … En dan
al die heersers, die hier met hun legers van her en der
kwamen, prompt werden ze gehoorzaamd, doch
even snel verafschuwd en nimmer begrepen. Ze
toonden zich door voor ons niet te vatten
kunstwerken, en door belastingen. Die begrepen we
maar al te goed, en ook dat het geld ons niet ten
goede kwam. Die dingen hebben ons karakter
gevormd.
We
zijn
geconditioneerd
door
gebeurtenissen waarop we geen greep hadden,
maar evengoed door onze schrikbarende
bekrompenheid.”
Kris Stevens, ROC-reisleider

PRAKTISCHE INFORMATIE
•
•
•
•
•

Wanneer: Donderdag 20 februari 2020
Waar: ROC vzw - Kortrijksesteenweg 733,
9000 Gent
Aanvang: 14.30 uur
Deelnameprijs: € 12
Hoe inschrijven: gelieve te mailen naar
secretariaat@rocvzw.be
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Dacia Felix
Uit de nevelen der tijden: Daciërs, Geten, Scythen en
anderen in het Gallo-Romeins Museum van Tongeren
Zaterdag 7 maart 2020
Kennen wij de “Dacia Duster” al niet, als een modale
SUV-versie van Roemeens makelij? Daciërs, een IndoEuropees volk, waren ook de inwoners van Dacia, een
vruchtbare landstreek aan de Beneden-Donau.
Bovendien bezaten die Daciërs zeer aantrekkelijke
goudmijnen in de Karpaten. Redenen genoeg voor
Rome om een begerige blik te werpen op de blingbling
aan de toen, nog niet blauwe, Donau. In het westen
zaten de Romeinen aan hun limieten namelijk de muur
van Hadrianus in Schotland en de donkere wouden van
Germania. In het zuiden waren er prachtige steden
zoals Leptis Magna en Sabratha aan hun Mare
Nostrum. Maar verder? ….. Brandend zand van de
Saharawoestijn.
Rond het jaar 100 n. Chr. roerde Rome de oorlogstrom.
In twee veldtochten trekken de Romeinen op tegen de
Daciërs. De verovering van Dacia kan aan de talentvolle
generaal Trajanus toegeschreven worden. De jonge
keizer, geboren in Hispano-Baetica (Spanje), was een
politiek en militair talent. Ondanks hevige weerstand
van de Daciërs werden ze met hun koning Decebalus
verslagen. Hierdoor was Dacia de laatste trofee, die
werd toegevoegd aan het Romeinse Rijk. De beroemde
dertig meter hoge zuil van Trajanus in Rome, geeft als
een spiraalvormig stripverhaal het relaas van de
veroveringen weer. De zuil is een prachtig voorbeeld
van de Romeinse beeldhouwkunst en één van de
weinige monumenten die de middeleeuwen
overleefde.

Na de Romeinse veroveringen vestigden de Romeinse
kolonisten zich aan de andere kant van de Donau. Het
gebied werd één van de meest geromaniseerde
gebieden van het Romeinse Rijk. Hoogstwaarschijnlijk
zaten er ook jongens uit Tongeren (Tungri). Tungri
waren zeer gegeerde rekruten die als hulptroepen de
buitengrenzen van het Rijk verdedigden. Na een
carrière van 25 jaar met trouwe dienst in het leger,
bekwam “de soldaat” de status van volwaardig
Romeins burger.
Het gebied kende een gouden tijd. Mijn- en landbouw
floreerden en de grenzen waren veilig. De PAX Romana
op haar best. Ondanks de druk aan de buitengrenzen
van Barbaarse volkeren uit het Oosten en de Germanen
in het noorden, hielden de versterkingen lang stand.
Het Roemeens, een Romaanse taal en buitenbeentje in
het gebied, wordt gesproken door 25 miljoen mensen
en dit voornamelijk in Roemenië en Moldavië. Tussen
de twee Wereldoorlogen was het elegante Boekarest,
nog het Parijs van het Oosten. Daarna is Roemenië,
onder het communisme en andere Ceaucescu’s in
lethargie weggezonken.

Ruiter in steen

Ongetwijfeld is de thematentoonstelling “Dacia Felix”
één van de mooiere tentoonstellingen ooit gehouden
in het Gallo-Romeins museum. Het gegeven past
perfect in het plaatje van Europalia Roemenië. De
tentoonstelling is ontstaan dankzij de medewerking
van onder meer “Het Nationaal Historisch Museum van
Roemenië”. Er komen voorwerpen uit 19 collecties,
zelfs uit de Vaticaanse Musea. Alles is gepresenteerd,
onder een uitstekende belichting, opgefleurd met mooi
bewegend beeldmateriaal, met een kabbelende
Donau, galopperende paarden, wiegende korenvelden,
en donkere wouden in Transsylvanië.
Dacia, Romeinse Rijk 125 AD
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De tentoonstelling zelf is onderverdeeld in zes secties:
Daciërs, Geten, Scythen, en de ons meer vertrouwde
Kelten, Romeinen en Grieken. Blikvangers zijn: Een
rhyton, een rituele hoorn, in de hand van een Dacische
vrouw (die ook staat op de uitnodigende affiche van
Dacia Felix), spiraalvormige armbanden in massief
goud met als uiteinde een slangenkop.

Trajanus bracht 165.000 kilo goud en 331.000 kilo zilver
als oorlogsbuit mee naar Rome. Halfedelstenen niet te
tellen! Het zilver en goud, alles bewerkt met een
bijzonder hoog vakmanschap.
Kruisbestuiving en invloeden van andere culturen staan
centraal. De expo brengt dan ook het verhaal van zes
volkeren uit de klassieke oudheid. Op hun eigen manier
hebben allen een bijdrage geleverd aan de westerse
beschaving.
In de picture
Kelten: Een Keltische krijgers-helm uit een Keltisch graf,
versierd met een
bronzen valk met
vleugels ten top. De
valk staat voor
kracht en agressie.
De helmen, het
lijken
wel
onderonsjes
van
Duitse
Ulanen
generaals tij-dens
de eer-te Wereldoorlog. Ook de
klassieke Keltische
en-elbanden zijn in
volle
glorie
te
Keltische krijgershelm
aanschouwen.

strijd. Met hun kenmerkende gouden pronkhelm.
Getische drinkhoorns, zoals te zien in de
tentoonstelling, werden gebruikt voor het plengen van
water of wijn op het altaar.
Romeinen: Een hoofd van Keizer Trajanus en dat van
een overwonnen Daciër. Hier straalt het imperialisme
en het militaire van hun drinkbekers af.
Scythen: Afkomstig uit de steppen van het verre Siberië.
Op hun vurige paarden steeds op zoek naar grond en
andere rijkdom. Uiteindelijk vestigde het ruitervolk zich
ten noorden en ten westen van de Zwarte Zee, in wat
vandaag Roemenië is.
Grieken: Die aan de Zwarte Zee een netwerk
uitbouwden van welstellende handelaars, die handel
dreven met verzorgd Grieks aardewerk. Een stèle is een
waardig eerbetoon aan een Griekse burger. Maar er is
nog veel meer!!!!!
Roland Gijbels, Ere-reisleider ROC vzw

Het enthousiasme en verhaal van Roland inspireerde
ons om zelf een kijkje te gaan nemen. Gaat u mee op
zaterdag 7 maart naar Tongeren?
Programma:
• 8.00 uur: vertrek parking Hypermarkt
Carrefour, Sint-Denijs-Westrem
• 8.45 uur: Vertrek Crowne Plaza Hotel
Antwerpen
• 10.15 uur: Geleid bezoek Gallo-Romeins
museum Tongeren
• 12.45 uur: Warme lunch bij Bistro Bacchus
• 14.00 uur: Geleide culturele stadswandeling
Tongeren
• 16.00 uur: vrije tijd
• 17.00 uur: vertrek richting Gent/Antwerpen
PRAKTISCHE INFORMATIE
•
•
•
•

Geten: Een Thracisch volk, verwant met de Daciërs,
gesetteld aan de benedenloop van de Donau.
Aanvankelijk nomaden die over gingen op landbouw.
Gekend voor hun legendarische doodsverachting in de
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Wanneer: Zaterdag 7 maart 2020
Deelnameprijs: € 70
Inbegrepen: Geleid bezoek Dacia Felix &
stad Tongeren, warme lunch, reisleiding,
transport in luxueuze autocar
Hoe inschrijven: gelieve te mailen naar
secretariaat@rocvzw.be
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OVERZICHT CAUSERIEËN

Tijdstip

Onderwerp

Reisleider

Waar

Vrijdag 27 december 2019

Fondation Folon & Villa Empain
(volzet)

Els Talloen

Brussel

Donderdag 23 januari 2020

Japan na WOII

Etienne Hauttekeete

ROC

Dinsdag 4 februari

Train World & Maison Autrique

Zaterdag 8 februari 2020

Vikingcultuur in de 21ste eeuw

Zondag 9 februari 2020

Van Eyck. Een optische revolutie
Thomas Cole
(volzet)

MSK, Gent

Donderdag 20 februari
2020

Sicilië is de sleutel tot alles

ROC

Zaterdag 7 maart 2020

Dacia Felix

Schaarbeek
Els Talloen

Kris Stevens

ROC

Tongeren

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

Binnenkort meer info
Exclusieve reizen 2020: Rome, China, Marrakech &
Essaouira
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INFOMOMENTEN 2020
Goed voorbereid op reis?

Locatie:

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.

TUI–gebouw

Nationale

Luchthaven

Zaventem. 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
noodzakelijk via de website:
http://www.vtb-reizen.be/infomoment

Zaterdag 07/03/2019 10.30 uur Oezbekistan
11.15 uur Vietnam
13.45 uur Japan
Zaterdag 14/03/2019 10.30 uur V.A.E. &Oman
11.15 uur Calabrië
13.45 uur Sicilië
14.30 uur Sicilië
Zaterdag 21/03/2019 10.30 uur Rusland
11.15 uur Jordanië
13.45 uur Israël
Zaterdag 12/10/2019 14.30 uur Sardinië

Uw reisleiders verwachten u in:

© Jaspers-Eyers Architecten
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COLOFON

Werkten mee aan dit nummer:
Mia Bogaert, Sarah De Decker, Roland Gijbels, Etienne Hauttekeete, Guy Meus, Karel Peeters, Gerda Sterk, Kris
Stevens, Els Talloen, Roland Vancappel
Redactie en lay-out:
Sarah De Decker, Rudi Dries, Etienne Hauttekeete, Karel Peeters
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
ROC vzw
K.B.O. nr. 0451.094.243
IBAN: BE39 4460 2458 7119, BIC KREDBEBB
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