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In dit nummer
Ten geleide
Een nieuw schooljaar is weer gestart en net als
onze jongsten, is ook het ROC met frisse moed
aan een nieuw cultuur-seizoen begonnen. In
deze Reiswijzer ontvouwen wij graag de plannen
voor de komende maanden.
Onze reisleiders bereiden zich intens voor op de
najaar- en winterreizen. Een nieuwe lichting
wordt klaargestoomd om vanaf Pasen volgend
jaar de groep te vervoegen. Aspirant-reisleiders
kunnen zich nog aanmelden tot 30 september.
Wie niet ‘weg kan’, kan via de Causerieën de
achtergrond van de Amerikaanse verkiezingen of
de geheimen van echte Whisky ontdekken, warm
lopen voor eigenaardige festivals in India of
wijnen uit de Elzas; Japan beluisteren in Aalst en
vervolgens beleven in prenten of uiteindelijk
toch op zoek gaan naar Utopia … en vinden?
Ga gerust met ons mee, blader verder in deze
Reiswijzer of surf naar onze vernieuwde website.
We zien elkaar dan wel een van volgende weken.
Veel leesgenot,

Karel Peeters
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Bestemming in de kijker
 Denemarken: Wonderful Copenhagen
 Nederland: 100 jaar “De stijl”
 Zuid-India: op visite bij de goden

Activiteiten ROC
 Excursies
 Japanse prenten lezing
 Ukiyo-e tentoonstelling
 Le Grand-Hornu en Bavay
 Kunst en traditie in de Elzas
 Op zoek naar Utopia in Leuven
 Parijs: een venster op wereldculturen
 Lezingen & cursussen
 VSA en de presidentsverkiezingen
 Whisky Tasting
Infomomenten
Overzicht activiteiten
Colofon

Reisleider worden ?
Elk jaar wordt het bestand van de vzw ROC
aangevuld met een twintigtal nieuwe leden.
Voorwaarde om lid te worden van de vzw ROC
is ‘reisleider’ zijn of zich hiervoor kandidaat te
stellen. Daarom richt het ROCvzw een
selectieronde in, die wordt afgesloten op 30
september van elk jaar. De geselecteerden
mogen dan deelnemen aan een interne,
intensieve opleiding die rond Pasen van het
volgende jaar wordt afgerond. Deze opleiding
wordt – bij gunstige evaluatie – bekroond met
een erkenning als “Reisleider van Toerisme
Vlaanderen.”

Als u veel reiservaring hebt, als u een zinvolle
besteding voor uw vrije tijd zoekt, als u zich
geroepen voelt om als vrijwilliger groepen
Vlamingen te leiden – zowel in België als in het
buitenland, als u een erkenning als Reisleider
heeft van Toerisme Vlaanderen of deze wenst
te behalen, als u over de nodige sociale
vaardigheden beschikt, als u een grote
culturele achtergrond hebt, als u over een
stevige talenkennis beschikt, surf dan nu naar
http://www.rocvzw.be/reisleiderworden.php,
vul het formulier in en zend dit per e-mail
terug aan secretariaat@rocvzw.be . U krijgt
dan bericht over het verdere verloop van deze
selectieproeven.
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Bestemming in de kijker
Denemarken
Wonderful Copenhagen staat er op mijn Deense koekjesdoos.
De traditionele blikken doos die we kennen
sinds grootmoederstijd en langer. In de doos
zitten vijf witte papieren cakevormpjes. Ze
waren gevuld met droge koekjes waarvan
iedereen wist welk koekje je ook neemt: dit is
droog en zoet, het brokkelt in je mond en je
bent zeker van zijn smaak. Dit is traditie, dit is
zekerheid.
Op de doos staat er een foto van een prachtig

Alsook dat vele stedelingen hun vrije tijd aan de
waterkant doorbrachten, in een zomerhuis of
op hun pleziervaartuig. Die paar maanden dat
er licht was, kon je er maar beter van genieten.
In de vijf papieren vormpjes van mijn
koekjesdoos zou ik heel Denemarken als een
vaste waarde kunnen onderbrengen: de
landschappen die ik aanhaalde, de steden, de
musea en kerken, de mensen en tenslotte de
sprookjes.
De eerste dag dat we echt in Denemarken zijn
maken we kennis met de Vikingen. We worden
haast Vikingen want ze zijn overal aanwezig en
in die geschiedenis worden we echt
ondergedompeld.

herenhuis, zeg maar paleis. Aan de zijkant staat
een foto van een reeks tinnen soldaatjes. Dat is
mijn interpretatie want ze zien er vrij lebendig
uit. Maar waarom zijn dit voor mij tinnen
soldaatjes? Ben ik nog in de ban van Hans
Christian Andersen? Hij was opvallend
aanwezig op onze studiereis, in Odense.
Aan de andere kant zie ik een windmolen,
stevig verankerd in de grond met een lage
driehoekige woning ernaast, een hoeve. Die
staat niet in de stad maar waar veel wind is, op
de buiten.
In Denemarken zagen en bezochten we
geweldige steden en om van de ene stad naar
de andere te rijden, doorkruisten we
verschillende landschappen, groene velden en
weiden. We reden langs de kustlijnen en
realiseerden ons dat de Vikingen zich wel met
een boot moesten verplaatsen.

In het Vikingmuseum van Haithabu wordt aan
de hand van archeologische vondsten het
dagelijks leven gereconstrueerd van een heel
volk en zijn religie, taal en zeemanschap.
Toevallig zijn er ook Vikinger Tagen in
Schleswig.
Duizenden mensen komen er
samen, soms in klederdracht om de tradities en
de gebruiken te demonstreren, om te dansen
en muziek te maken en om het allemaal te
bekijken.
Een grensgebied, waar ook ter wereld,
ontsnapt niet aan veldslagen en oorlogen.
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In Dybbol herbeleven we de slag van 1864 in
een mooi en overzichtelijk openluchtmuseum
en we zien hoe de soldaten er leefden en
streden.
Ribe is het oudste stadje van Denemarken,
waar de oudste kathedraal staat, waar de
eerste christenen woonden. Scheefgezakte
huisjes, bloementuinen, een winkelstraat op
mensenmaat waar men Belgiske wafler bakt.
Een sprookjesstad.

We komen dichter bij de COBRA beweging. Wat
een sprookje had kunnen worden: “nooit meer
oorlog”, was een van hun basisideeën. Het
zoeken naar een directe spontane uiting in de
kunst was hun tweede streven. Wij kennen
Karel Appel en Corneille voor Amsterdam en
Brussel. De Deense kunstenaar Carl-Henning
Pedersen was een sterke vertegewoordiger
voor Kopenhagen. Er is een heel museum aan
hem en aan zijn schilderende echtgenote Else
Alfelts gewijd in Herning, de katoenstad. Er zijn
4000 werken van het schilderend echtpaar
ondergebracht in dit vreemde gebouw. Wat
een vroegere hemdenfabriek was, werd
omgebouwd voor deze kunstenaars en de hele
stroming, tot een kleurig paviljoen in een groen
landschap.

De andere runestenen en de kerk getuigen van
de kerstening van het Deense volk in de tiende
eeuw.
In het oudste gebouw van Silkeborg, een
landhuis uit 1770, ligt een nog veel oudere
man. Hij is gevonden in 1950 en staat bekend
als de Tollundman, een veenlijk. Hij moet
geleefd hebben in de pre-Romeinse ijzertijd en
voedde zich met granen. Gelukkig ligt hij er niet
alleen. Er werd ook een vrouwelijk veenlijk
gevonden: het meisje van Elling.
Slot Egeskov op het Deense eiland Funen is een
waterkasteel dat alleen bereikbaar is over een
brug. Dit gaat niet over een uniek gebouw vol
schatten en waardevolle voorwerpen, maar
over een prachtig park met een bloementuin,
een speelgoedmuseum, een collectie oldtimers
en, waarschijnlijk het mooiste poppenhuis ter
wereld, Tatiana’s paleis. Een sprookje waar
men 15 jaar aan bouwde. Buiten het park ligt
de grootste doolhof van de wereld, aangelegd
door de dichter en ontwerper Piet Hein.
In Odense, onze volgende halte, ademt de hele
stad nog mee met hun grote schrijver Hans
Cristian Andersen. Zijn geboortehuis staat daar
en je kan niet geloven dat zo’n lieve man in zo’n
klein charmant huisje woonde. Maar er is meer:
een museum rond zijn werk. Alsof hij een blog
schreef en van alle kanten likes kreeg.
Documenten, boeken, foto’s en brieven die
over zijn leven getuigen. We wisten niet hoe
ongelukkig zijn leven was terwijl hij kinderen
over heel Europa een beetje gelukkig maakte.

Voor we in Silkeborg, de zijdestad, de man van
Tollund ontmoeten, gaat onze reis langs Jelling.
Twee grafheuvels en een runesteen getuigen
daar van de heidense Scandinavische cultuur.
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Minder fraai is de geschiedenis van Koning
Knud IV die in de Domkerk vermoord werd. Op
de gevel van de kerk staat een reliëfplaat van
zijn zoon Karel de Goede, onze graaf die in de
St.-Donaaskerk van Brugge vermoord werd in
1127.

Even verrassend is de Grundtvigskirche, een
memoriaal voor de priester schrijver opvoeder.
De eerste steen werd gelegd in 1921. “Alsof de
legoblokjes daar uitgevonden zijn”, was het
commentaar dat de reisleider ooit hoorde van
een medereiziger.

Een veel grotere domkerk staat in Roskilde. We
zijn in Seeland. Sinds de vijftiende eeuw
worden er alle leden van het Deense
koningshuis er begraven. Op dit ogenblik staan
er al 32 praalgraven, er is nog veel plaats. Dit is
een reusachtige kerk met een prachtig
interieur. De huidige koningin Margareta II
heeft een ontwerp laten maken door, jawel
Pedersen, voor haar praalgraf als ze sterft. Een
nieuwe kijk op begraven worden, licht en
sierlijk zal je eindigen in de herinnering,
doorzichtig, sprookjesachtig.

We zijn aangekomen in de stad van de kleine

In de vaargeul voor de toenmalige hoofdstad
van Denemarken, die Roskilde was in het jaar
1000, werden toen vijf Vikingschepen tot
zinken gebracht om de stad te beschermen. Als
een mausoleum voor schepen werd na de
blootlegging van de wrakken ook daar een
‘Vikingschipmuseum’ rond gebouwd. Er is
nauwelijks verbeelding nodig om de strijd in je
hoofd na te spelen.
Op weg naar Kopenhagen wachten enkele
verrassingen: het Arken museum voor moderne
kunst, in een uitzonderlijke moderne stijl
gebouwd. Een baken in een wijds landschap.
Het werd opgericht in 1996 toen Kopenhagen
uitverkozen werd als culturele hoofdstad van
Europa, naar een ontwerp van Soren Robert
Lund, een negentienjarige jongeman die de
architectuurprijs won!

zeemeermin en we ontdekken elk wat we liefst
willen zien. Het aanbod is groot in Kopenhagen.
Een groep fietst samen langs de belangrijkste
monumenten onder deskundige leiding van
onze Denemarkenkenner. Het was een tijdlang
zijn stad en kent ze als zijn binnenzak. Een
andere
groep
museafreaks
gaan
in
verschillende richtingen en een derde
ontdekkingstocht gebeurt met de hop on hop
off bus. Als afsluiter maakt de hele groep een
boottocht. We overtroeven elkaar met
indrukken en bezienswaardigheden. Of het nu
Nyhavn, Amaliënburg, het Designmuseum,
Christiansburg, het Statenmuseum, het
operagebouw, de beurs of het Deens Joods
museum was… In elk geval zagen we maar een
klein deeltje van deze prachtige havenstad en
een wandeling in het havenkwartier was dan
ook de ideale afsluiter van een heel drukke dag.
In de stad kom je meer in aanraking met de
echte bevolking en de mensen zijn er mooi en
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duidelijk. Uit één stuk: ze kijken je aan, weten
waarover het gaat als je een vraag stelt en
antwoorden of lossen een probleem op. Ze zien
je.
De reis is nog niet ten einde, we snoepen voort
want waar staat dat kasteel van Hamlet? Het is
Kronborg in Helsinborg, door Vlaamse
architecten gebouwd.
Door Shakespeare wereldberoemd gemaakt.

Met dank aan Marina die me het laatste koekje
aanbood en niets kon doen met de
koekjesdoos. Wie mij kent weet dat ik met alles
iets kan doen, al was het koesteren,
herinneren, herbeleven. In deze koekjesdoos
bewaar ik Denemarken als een prachtige
herinnering van zekerheid en afwisseling. Ik
omsluit er de vaste waarden van deze reis mee.
Gudrun Caremans, ROC-reisleidster

Als laatste monument rijden we naar Louisiana
in
Humlebaek,
langs
zomerhuizen,
pleziervaartuigen en kust, zand en zee.
Het museum is gesticht door Knud Jensen. Hij
leerde de Denen naar moderne kunst kijken
vermeldt onze info. Dat we ook in een prachtig
park met beelden, met muziek en veel
bezoekers terecht zouden komen, konden we
niet vermoeden.
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Bestemming in de kijker
Nederland
2017 – Van Mondriaan tot Dutch
Design - 100 jaar ‘De Stijl’
In 2017 is het 100 jaar geleden dat de
internationale kunstbeweging De Stijl is
opgericht. Nederland viert dit met het feestjaar
Mondrian to Dutch Design. 100 jaar De Stijl. De
Stijl heeft vele ontwerpers en architecten
beïnvloed
en
inspireert
hedendaagse
kunstenaars nog steeds. Topmusea als het
Centraal Museum Utrecht, Kröller-Müller
Museum, Gemeentemuseum Den Haag en
Museum Drachten presenteren De Stijl. In
Brabant
tonen
verschillende
musea
hedendaags Dutch Design en Eindhoven staat
bol van design-events. Voor kunst- en
designliefhebbers is dit hét moment om
Nederland te bezoeken.
Brabant: bakermat van Dutch Design
Brabant is de bakermat van Dutch Design, hier
wonen de
makers,
de
vernieuwers. In
2017 zoemt Brabant in op 100 jaar creativiteit
en kunst. Met de stad Eindhoven als Capital of

Campagnebeeld, Mal Clap Chair (Visit Brabant)

Dutch Design. Hier bevindt zich een van de
belangrijkste instituten van designvernieuwing
in de wereld: De Design Academie. De Dutch
Design Foundation is trekker van het
programma in Brabant gedurende het
themajaar 2017.

100 jaar ‘De Stijl’

Kijkje in de wereld van Dutch Design
Brabant en Eindhoven slaan een brug tussen
het erfgoed van ‘de Stijl’ en modern design.
Met een sterke focus op de laatste 25 jaar van
Dutch Design, de invloed van design en kunst
op
maatschappelijke
uitdagingen
en
toekomstige
innovaties,
viert
Brabant
creativiteit uit binnen- en buitenland. Onder
andere het Van Abbe Museum in Eindhoven,
De Pont en Het Textielmuseum in Tilburg, MOTI
in Breda en het Stedelijk Museum in sHertogenbosch,
Vlisco
en
het
Gemeentemuseum in Helmond en De Ploeg
in Bergeijk een monumentaal fabriekspand
dat in zijn geheel door Rietveld is
ontworpen zijn in 2017 extra de moeite waard
om te bezoeken.
Utrecht & Amersfoort: geboorteplaatsen van
de grote 4
Utrecht
en
Amersfoort
zijn
de
geboorteplaatsen
van
de
vier
grote
Stijlkunstenaars: Piet Mondriaan, Gerrit
Rietveld, Theo van Doesburg en Bart van der
Leck. Utrecht en Amersfoort zijn daarmee dé
creatieve broedplaats waar De Stijl ‘geboren’ is.
Een ontdekkingstocht in het kader van De Stijl
kan dan ook niet anders dan beginnen in
Utrecht-Amersfoort.
Verrassende stijlelementen in een historisch
decor
Utrecht en Amersfoort staan garant voor
verrassingen. Het Mondriaanhuis in Amersfoort,
de plek waar Piet Mondriaan geboren is, is daar
exemplarisch voor. Maar wat te denken van
UNESCO
Werelderfgoed,
Het
Rietveld
Schröderhuis, in Utrecht? Beiden in een
prachtig historisch decor en te combineren met
tal van activiteiten in beide middeleeuwse
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binnensteden. Zo heeft Kunsthal KAdE in
Amersfoort een tentoonstelling over de kleuren
die De Stijl beroemd hebben gemaakt en het
Centraal Museum verhaalt over de inspiratie
van Gerrit Rietveld om tot zijn meesterwerk,
Het Rietveld Schröderhuis te komen. Cultuur,
historie, kunst en culinair genieten gaan in 2017
hand in hand in Utrecht en Amersfoort; dé
steden waar De Stijl haar oorsprong vond.

grote tentoonstelling. Natuurlijk ziet u zijn
beroemde laatste schilderij, de Victory Boogie
Woogie, die fans heeft over de hele wereld.
Maar u ontdekt vooral ook de weg ernaartoe:
die gaat langs groene landschappen,
weelderige bomen en felgekleurde molens. Al
die kunstwerken achter elkaar vormen een
unieke tijdreis door de moderne kunst én door
Mondriaans boeiende leven.

Den Haag staat in 2017 in het teken van Piet
Mondriaan
In 2017 staat Den Haag volledig in het teken
van Piet Mondriaan, met als hoogtepunt de
tentoonstellingen in het Gemeentemuseum
Den Haag:
11 februari t/m 21 mei 2017: Piet Mondriaan
en Bart van der Leck
3 juni t/m 24 september 2017: 300x
Mondriaan. De collectie Gemeentemuseum
10 juni t/m 17 september 2017: De
architectuur en interieurs van De Stijl
Gemeentemuseum Den Haag, huis van Piet
Mondriaan

Kröller-Müller Museum – Schatkamer van De
Stijl
Het Kröller-Müller Museum is een van de
schatkamers van De Stijl. Met topwerken van
onder andere Piet Mondriaan, Theo van
Doesburg, Bart van der Leck en Gerrit Rietveld
is De Stijl één van de specialiteiten van het
Kröller-Müller Museum. De basis hiervoor werd
gelegd door Helene Kröller-Müller, de
oprichtster van het museum. Met Van der Leck
sloot zij zelfs voor meerdere jaren een
overeenkomst die haar recht gaf op eerste
koop van zijn werk. Dit leidde tot een
imposante verzameling Van der Lecks:
tweeënveertig schilderijen en zo’n vierhonderd
tekeningen.
20 mei t/m 24 september 2017:
Arp
–
The
Poetry
of
Forms
Arp: The Poetry of Forms toont het werk van
Jean (Hans) Arp (1886-1966) in de volle
breedte: sculpturen, reliëfs en werken op

Campagnebeeld (Gemeentemuseum Den Haag)

De collectie in het Gemeentemuseum Den Haag
telt maar liefst 300 kunstwerken uit alle fases
van Mondriaans baanbrekende oeuvre en in
2017 zijn deze allemaal eenmalig te zien in één

Bart van der Leck, De storm , 1916 (Kröller-Müller) Museum)
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papier, poëzie, geschriften en publicaties. In het
Museum is Arp’s rijke oeuvre te zien in de
context van het werk van zijn tijdgenoten
waaronder Theo van Doesburg.
14 oktober 2017 t/m 2 april 2017 - Bart van der
Leck en Helene Kröller-Müller
De tentoonstelling laat zien hoe het oeuvre van
Bart van der Leck zich ontwikkelt, soms
gestuurd door de moeizame maar ook
spannende verhouding tussen Helene KröllerMüller en soms door de artistieke uitwisseling
en discussie met zijn De Stijlcollega’s.
Drachten
De Friese stad Drachten heeft een sterke band
met de kunstbeweging De Stijl. Drachten was
dé plek waar de grondlegger van De Stijl, Theo
van Doesburg zijn eerste grote opdracht in
1921 mocht uitvoeren. Eindelijk kon hij zijn
ideeën over kleur in architectuur toepassen in
o.a. zestien middenstandswoningen. In 2017
krijgt Drachten er dan ook een icoon bij: het

Theo van Doesburg

Van
Doesburg
Rinsemahuis.
Deze
museumwoning wordt helemaal teruggebracht
naar het ideeëngoed van De Stijl, een soort
Rietveld-Schröderhuis van Noord-Nederland.
Museum Dr8888
Combineer het bezoek van de museumwoning
met een Stijlwandeling door Drachten waar
men onderweg luistert naar gedichten van
Stijldichter, Evert Rinsema. Daarnaast mag een
bezoek aan Museum Dr8888 niet ontbreken.
Museum Dr8888 is gehuisvest in een voormalig
Fransiscaner klooster, met prachtige zalen en
binnentuin. Het museum is in het bezit van een
belangrijke verzameling werken van De Stijl die
eerder al te zien waren in o.a. Londen en Parijs.
De kerncollectie van Museum Dr8888 bestaat
uit werken van o.a. Theo van Doesburg, Thijs
Rinsema, Kurt Schwitters en H.N. Werkman.
Zeker een bezoekje waard!

De zaaier
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(Museum Dr8888)

Bestemming in de kijker
Zuid-India

Zuid-India, op visite bij de goden
Gedurende meer dan drie millennia fungeerde
zuidelijk India als kruispunt en smeltkroes van
diverse culturen, die er elk hun sporen
achterlieten. Traditioneel wordt het gebied als
‘Dravidisch’ beschreven, op basis van de vele
talen van dat type die daar nu nog altijd
gesproken worden en die fundamenteel
verschillen van de talen in noordelijk India. Die
taalkundige verdeeldheid weerspiegelt zich in
duidelijke culturele verschillen tussen Noord en
Zuid. Het immense zuidelijke gebied getuigt van
een tumultueuze geschiedenis, waar regionale
rijken elkaar voortdurend van de macht
beroofden om uiteindelijk allemaal onder het
stof van de geschiedenis te verdwijnen. Terwijl
het noorden vanaf 1526 door Mogol troepen
overspoeld werd en een schitterende
islamitische cultuur ontwikkelde, bleef het
zuiden nog lange tijd in handen van lokale
heersers, bouwheren die de traditionele
inlandse hindoe-architectuur en religieuze
kunst tot nooit gekende hoogten brachten.
Natuur en cultuur hebben zich daar op een
unieke manier verenigd om een van de
boeiendste gebieden van onze planeet te
vormen.
Carolus Premium Tours verenigt in een
uitzonderlijke
reis
de
belangrijkste
hoogtepunten van het immense en kleurrijke
Zuid-India, in een originele reisroute die natuur,
lokale tradities, dagelijks leven en cultuur tot
een fascinerende ervaring verweeft.
De lange tocht start in Chennai, het vroegere
Madras, hoofdstad van Tamil Nadu. Ooit niets
meer dan een groep dorpen, groeide deze stad
uit tot de grootste metropool van de oostkust,

trefpunt tussen Oost en West, waar op de
komst van de East India Company in 1639 drie
eeuwen van Britse aanwezigheid in India
volgden. Fort St. George, kerken en officiële
gebouwen evoceren de nostalgische en
charmante kant van die lange koloniale

periode, maar vooral de schitterende collecties
Indiase oudheden van het Government
Museum maken een grote indruk op de
bezoeker. Op een zestigtal kilometers van
Chennai volgt een bezoek aan Mahabalipuram
(nu Mamallapuram), de oude havenstad met
zijn tempels uit de 7e eeuw die als prototypes
van Dravidische architectuur bekend staan. De
Kusttempel,
de
Ratha’s
en
Arjuna’s
Boetedoening, het grootste basreliëf ter
wereld, zijn hier de blikvangers. Enkele
kilometers verder vinden we Kanchipuram, één
van de zeven heilige steden van India en
reisdoel van ontelbare pelgrims. Hier liet een
Pallava-koning rond 700 n.Chr. ter ere van
Shiva de Kailasanatha-tempel optrekken, nog
een meesterwerk van de Dravidische stijl.
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Een vlucht naar Trichy vervangt urenlange
busritten over wegen die door mens en dier op
de meest chaotische manier gedeeld worden.
Trichy, afgekort voor de tongbreker
Tiruchchirappalli, is een pelgrimsoord dat
eeuwenlang door de ene veroveraar na de
andere werd ingenomen en waarvoor zelfs de
Britten en de Fransen elkaar te lijf gingen. Een
bezoek aan de tempels van het Rotsfort vereist
enig klimtalent maar beloont de moedigen met
prachtige vergezichten. Trichy boogt ook op de
immense Sri Ranganatha Swamy-tempel, het
grootste hindoeïstische heiligdom van India en
van de hele wereld, waaraan eeuwenlang
gopuram (torens) werden toegevoegd. Voorbij
Trichy
volgt een tocht door het oude
platteland, met rommelige wegen, overvolle
dorpen en kleurrijke markten, op weg naar
Madurai. Daar vieren de Tamil volgelingen van
Shiva het Thaipusam-festival, vermoedelijk het
meest bizarre en verbazingwekkende religieuze
feest ter wereld. Devote gelovigen deinzen er
niet voor terug om hun kaken of tong met
metalen priemen te doorboren, anderen

balanceren aan koorden, met ijzeren haken in
hun rug. De meerderheid van de gelovigen
drijft het echter niet zo ver in de verering van
de god Murugan, bij ons beter bekend als
Skanda, zoon van Shiva en broer van Ganesha.

Een bezoek aan de mooi gelegen Murugantempel in het district Thiruparankundram is
natuurlijk voorzien, maar wat niemand mag
missen is de Sri Meenakshi, een van de mooiste
Dravidische tempelcomplexen van zuidelijk
India. Vanop de torens van de Meenakshi kijken
honderden beelden van mythologische
personages neer op de levendige activiteiten
van de gelovigen. Op zo een feestdag biedt een
wandeling in het Paleis van Thirmalai Nayak
enige verpozing.
Na een korte vlucht richting Bangalore, volgt
een tocht door het eeuwig onveranderde
Karnataka, met zijn chaotische dorpjes, oude
ambachten,
ossenwagens
en
aftandse
landbouwvehikels. Mysore, een tuinenstad
badend in een parfum van wierook, gaat prat
op zijn extravagant gedecoreerd Paleis van de
Maharaja, bijzonder populair bij de Indiase
toerist die maar niet genoeg krijgt van goud en
kristal.
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Een excursie naar het nabij gelegen
Somnathpur voert naar de onvergetelijke Sri
Chennakeshava-tempel uit 1268, een onbetwist
meesterwerk van Hoysala-kunst, waarin
architectuur en beeldhouwwerk tot een uniek
en harmonieus geheel versmolten zijn.
De volgende dagen verbluffen de meest
gesofistikeerde kunstliefhebber. De weg naar
Hassan leidt langs Sravanabelagola, de ideale
plek om kennis te maken met het jaïnisme, een
religie die nog ouder is dan het boeddhisme.
Op een heuveltje prijkt een reusachtig beeld
van Bahubali (Gomateshwara) dat daar al meer
dan duizend jaar weer en wind trotseert.
Diezelfde dag staan ook Belur en Halebid op het
programma, ooit machtige cultuurcentra die
steeds in één adem vernoemd worden. Nu zijn
het ware openluchtmusea met perfect
geconserveerde meesterwerken van de
Hoysala-dynastie. Ontelbare beeldhouwwerken
evoceren het hemelse pantheon van de goden
en godinnen die de moderne Indiër ook nu nog
met angst en respect benadert.
Hier zitten we midden in wat de Fransen “l’Inde
profonde’ noemen, streken waar de tijd bleef
stilstaan, eeuwen ver van het nieuwe India met
ruimtevaart en militaire spitstechnologie.
Ook Hampi getuigt van een illuster verleden.

Het was de hoofdstad van het laatste
onafhankelijke hindoe rijk Vijayanagara,
letterlijk “De Stad van de Overwinning”. De
ruïnes van dat machtige en uitgestrekte
koninkrijk liggen verspreid in een landschap vol
met mysterieuze rotsblokken, in een gebied
van bijna dertig vierkante kilometer. Weinig
reizigers nemen de moeite om het verafgelegen
Hampi te bezoeken, maar wie het heeft gezien
kan het nooit meer vergeten. Hetzelfde geldt
trouwens voor Badami, Pattadakal en Aihole,
die de glorietijd van de Chalukya-dynastie
illustreren. De vroege Dravidische rotstempels
van Badami werden rond 600 n.Chr. door
hindoes en jaïns met hamer en bijtel in de
rotswand uitgehouwen. In de handboeken over
Indiase kunst staat Aihole omschreven als “de
bakermat
van
de
hindoeïstische
tempelarchitectuur”.
De Chalukya-tempels van Pattadakal lijken wel
stripverhalen waarin de helden van de epische
literatuur, van Ramayana en Mahabharata, de
hoofdrol spelen.
De reis eindigt in Goa, ooit de nederzetting van
waaruit de Portugese zeevaarders het Verre
Oosten exploreerden en in kaart brachten. Het
kleine Goa Velha (Oud Goa) speelde een
enorme rol in de Europese expansie in Azië en
bezit nog steeds een indrukwekkend
patrimonium van kerken, kloosters en koloniale
gebouwen, versteende getuigen van de
Europese invloed in India. Tegenwoordig geniet
Goa meer faam door zijn prachtige stranden en
een dagje relaxen in een luxe-resort aan zee is
zeker niet te misprijzen.

Etienne Hauttekeete, ROC- reisleider
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ROC Causerieën
Lezingen
De “vlietende wereld” van de Japanse prenten
De Koninklijke Musea voor Kunst en
Geschiedenis bezitten een wereldbefaamde
collectie Japanse prenten. Vanaf 21 oktober
2016 wordt een selectie van 416
meesterwerken tentoongesteld, voor het eerst
sedert dat in 1989 gebeurde in Charleroi, in het
kader van Europalia Japan. De tentoonstelling
verloopt in twee delen, waarbij op 19
december de eerste reeks prenten door een
tweede reeks vervangen wordt. Het ROC
organiseert een speciale lezing als inleiding en
extra duiding bij deze tentoonstelling.
De boekdrukkunst met houten planken is
geboren in boeddhistische middens in China,
waarschijnlijk in de 8ste eeuw na Christus. Die
Chinese houtsnedetechniek werd door de
Japanners overgenomen en vele eeuwen later
tot een belangrijke kunstvorm verheven. De
ontwikkeling en het verval van de ukiyo-e of
“beelden van de vlietende wereld” vallen
grotendeels samen met de opbloei van de
stedelijke cultuur tijdens de Tokugawa of Edo
periode, van 1600 tot 1867, wanneer Japan van
de buitenwereld afgesloten was. Het creatieve
genie van de kunstenaars en hun nooit
aflatende zoektocht naar technische perfectie
koppelden
de
eenvoudige
zwart-witte
boekillustraties los van het boek en
transformeerden ze in kleurrijke en verrassend
originele kunstwerken






die bij de openstelling van het land enthousiast
onthaald werden in het Westen.
De ontdekking van de Japanse prentkunst in
het Europa van de 19e eeuw oefende een grote
invloed uit op de ontwikkeling van de moderne
kunst. Van Gogh, Monet, Bonnard, Gauguin en
andere befaamde schilders verzamelden
Japanse prenten en het zogenaamde
japonisme, sterk gepromoot door Siegfried
Bing, zette zijn stempel op de art nouveau.
De lezing biedt een overzicht van het ontstaan
en de ontwikkeling van die kunst, aan de hand
van de belangrijkste werken die wereldwijd
bewondering genieten. We zien hoe die kunst
geboren werd uit de opkomst van grote steden
zoals Edo en Osaka, met een nieuw economisch
en artistiek leven waarin gewone burgers de
aristocraten in de schaduw stelden. Alle grote
namen komen aan bod, tezamen met
methoden van datering, identificatie van stijlen
en kunstenaars, analyse en interpretatie van de
thematiek. De meesterwerken van ukiyo-e
openbaren de cultuur en esthetiek van het
premoderne en moderne Japan.
Etienne Hauttekeete, ROC-reisleider
Zie ook in deze Reiswijzer het artikel: ‘Ukiyo-e
tentoonstelling’ op zaterdag 26 november. Deze
lezing sluit aan bij het bezoek aan de expositie.

Wanneer: Woensdag 5 oktober 2016 om 15 uur
Waar: De vernieuwde Academie voor Beeldende Kunsten in Aalst; Capucienenlaan 8, 9300 Aalst
Deelnameprijs: € 12,00
Hoe inschrijven: Gelieve te mailen naar secretariaat@rocvzw.be
Overschrijving met vermelding “Lezing Japanse prenten” op BE39 4460 2458 7119, KREDBEBB
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Wegbeschrijving naar de kunstacademie van Aalst:
Met de wagen:
Neem de E4O tot de afrit van Aalst, volg Aalst
tot aan de rotonde, De Haring genaamd.
Neem op de rotonde de 4de uitrit: Leo de
Bethunelaan.
Na de lichten verandert de laan van naam:
Capucienenlaan.
De Academie voor Beeldende Kunsten bevindt
zich aan de rechterkant, op nummer 8.
Er is een Kiss&Ride-zone voor de ingang van de
Academie.
 Parking Keizershallen.
Neem op de Capucienenlaan de 2de straat
rechts: Beekveldstraat.
De parking Keizershallen bevindt zich
onmiddellijk na het 1ste kruispunt.
Parkeren van 2 tot 4u kost €2,50. Zie
www.parkeren.be, parking Keizershallen Aalst.
Voor personen met een handicap zijn er 2
parkeerplaatsen op de speelplaats van de
Academie. Inrit via de Nieuwbeekstraat.
Gelieve de plaats te bespreken bij reservering.
 Parking Keizershallen-Academie, zaal
Platform A.
Verlaat de parking richting Capucienenlaan.
Neem de 1ste straat rechts: Nieuwbeekstraat.
De achteringang van de Academie en ingang
van zaal Platform A bevindt zich in de
Nieuwbeekstraat 13, aan de linkerzijde van de
straat.

Met de trein: 950m.
Verlaat het station van Aalst via het
Stationsplein.
Volg de Stationsstraat, die recht op het
stationsgebouw uitkomt.
Op het Esplanadeplein aangekomen: rechtdoor
volgen, en aan kledingzaak Sint-Elooi, de
Vrijheidstraat volgen.
Op
het
Vredeplein
aangekomen:
rechtdoorvolgen, de weg gaat over inde
Gentsestraat.
Op de Gentsestraat sla je de 2de plaats links in:
Nieuwbeekstraat.
De achteringang van de Academie en ingang
van zaal Platform A bevindt zich in de
Nieuwbeekstraat 13, aan de rechterzijde van de
straat.
Met de bus:
Zie www.delijn.be
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ROC Causerieën
Excursies en bezoeken
Ukiyo-e tentoonstelling: Brussel
Zaterdag 26 november 2016 om 10 uur
Vanaf vrijdag 21 oktober 2016 kunt u in het
Jubelparkmuseum terecht voor een
prestigieuze tentoonstelling van Japanse
prenten uit eigen bezit. De tentoonstelling
wordt georganiseerd in het kader van de 150ste
verjaardag van de diplomatieke betrekkingen
tussen België en Japan.
De 416 meesterwerken die u te zien zult
krijgen, onderstrepen de wereldfaam van de
Belgische
verzameling.
Wegens
de
lichtgevoeligheid van de prenten wordt vanaf
19 december 2016 de eerste selectie vervangen
door een tweede.
De tentoonstelling brengt een overzicht van de
Japanse prentkunst vanaf de eerste stappen in
zwart-wit (17e eeuw) tot aan de laatste
grootmeesters uit het begin van de 20ste eeuw.
De nadruk ligt op de sublieme ontwerpen in
polychromie (18e en 19e eeuw) die al aan het
einde van de 19e eeuw de westerse
verzamelaars en kunstenaars in vervoering
brachten. Hiervoor werd geselecteerd uit de
Japanse
prentencollectie
van
het
Jubelparkmuseum zelf, die meer dan 7500
exemplaren telt.

negatieve connotatie en werd de vlietende
wereld synoniem voor een wereld van vluchtig
genot.
Vanaf de tweede helft van de 18e eeuw
beeldden kunstenaars als Harunobu, Shunshô,
Kiyonaga, Utamaro en Sharaku die wereld uit in
hun prenten van courtisanes en acteurs,
sterren van het uitgaansleven in Edo (het
huidige Tokyo). Iconische kunstenaars als
Hokusai en Hiroshige vereeuwigden in hun
landschappen het traditionele Japan, terwijl de
prentkunst van het einde van de 19de eeuw
verhaalt over de openstelling van Japan voor de
buitenwereld en de daaruit voortkomende
modernisering.
Daarnaast
komen
ook
specifieke thema’s aan bod zoals de luxueuze
privé-uitgaven of surimono, de erotische
prenten (shunga), de geraffineerde productie
van Osaka (kamigata-e) en de nieuwe
prentkunst aan het begin van de 20e eeuw
(shin-hanga).
O.l.v. Etienne Hauttekeete, ROC-reisleider
Zie ook in deze Reiswijzer het artikel: ‘De
“vlietende wereld” van de Japanse prenten’

De Japanse term ukiyo-e betekent letterlijk
‘afbeelding van de vlietende wereld’. De term
vindt zijn oorsprong in het boeddhisme, waar
de ‘vlietende wereld’ verwijst naar het aardse
leven,
gekenmerkt
door
lijden
en
vergankelijkheid. Mettertijd verdween die






Wanneer: Zaterdag 26 november 2016 om 10 uur
Waar: Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis; Jubelpark 10, 1000 Brussel
Deelnameprijs: € 20,00
Hoe inschrijven: Gelieve te mailen naar secretariaat@rocvzw.be
Overschrijving met vermelding “Tentoonstelling Brussel” op BE39 4460 2458 7119, KREDBEBB
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ROC Causerieën
Excursies en bezoeken
Zaterdag 24 september 2016
Rondom
liggen
meerdere arbeiderswijken,
Le Grand-Hornu & Bavay: van Romeinse
naar
industriële
archeologie
Les extrêmes se touchent … Bijna letterlijk dan,
want de Waals-Franse grensstreek telt twee
merkwaardige sites, getuigen van vergane
glorie uit uiteenliggende periodes.
Het vroegere koolmijn-bedrijf, opgericht tussen
1810-1830 in Grand-Hornu door de visionaire
industrieel Henri De Gorge, is een uniek
urbanisatieproject, in 2012 terecht erkend als
Bavay

Le Grand-Hornu

Unesco-werelderfgoed. De machine-ateliers, de
kantoren en de directeursresidentie vormen
een functioneel complex, harmonieus ingeplant
rond de cour d’honneur, lijkend opeen antieke
hippodroom. De neoklassieke stijl neemt soms
kathedraal-allures aan.

voorzien van alle toenmalig comfort, een
illustratie van het idealiserend paternalisme uit
de opkomende industrialisatie.
Het Romeinse Bavay, gesticht in het land van
de Nerviërs, op een kruispunt van heirbanen,
bewaart een monumentaal forum - het
grootste ten noorden van de Alpen - met
portieken en stadsmuur. Het rijke museum helemaal
gerenoveerd
biedt
een
uitzonderlijke verzameling bronzen beeldjes,
naast mozaïeken, kapitelen, juwelen en
gebruiksvoorwerpen. Een film in 3-D simuleert
voor de bezoeker een visuele wandeling op en
rond het forum van Bagacum in zijn bloeitijd.
O.l.v. John Everaert, ROC- reisleider






Wanneer: Zaterdag 24 september 2016
Opstapplaatsen: Antwerpen, Gent
Kostprijs: € 65,00
Inbegrepen: Heen- en terugrit in luxueuze autocar , lunch, alle toegangsgelden, geleide bezoeken,
reisleiding
 Hoe inschrijven: Gelieve te mailen naar secretariaat@rocvzw.be
 Overschrijving met vermelding “Daguitstap: Le Grand-Hornu & Bavay” op BE39 4460 2458 7119,
KREDBEBB
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ROC Causerieën
Vijfdaagse Elzas
Kunst en tradities in de Elzas
5 dagen : Dinsdag 18 oktober 2016 - Zaterdag 22 oktober 2016
Straatsburg waar we inschepen omstreeks 18u
met daarna voorstelling van de bemanning en
welkomstdrankje. Avondmaal aan boord van
het schip. Dansavond.

De Elzas is een gebied van kunst en cultuur,
waar verscheidene inspiraties getuigen van een
openheid van geest en een onbeperkte
creativiteit van zijn kunstenaars.
De lokale kunsten en de Elzasser schone
kunsten vertonen een opmerkelijke rijkdom.
Laten we ook de burgerlijke architectuur van
heel wat gebouwen uit de Renaissance en het
classicisme niet vergeten, evenmin als de
militaire architectuur die getuigt van de uiterst
strategische ligging die de Elzas steeds in
Europa heeft ingenomen. Ook het religieuze
erfgoed verbergt architecturale schatten.
Ten
slotte
geven
de
traditionele
leefomstandigheden op het platteland door
hun rijkdom en verscheidenheid blijk van de
geografische en culturele diversiteit in de Elzas.
Programma
Dag 1 Gent – Strasbourg
We vertrekken in de ochtend vanuit Gent met
de autocar richting Metz. Na ons middagmaal
brengen we een uitgebreid bezoek aan het
Centre Pompidou. Dankzij dit museum kan
Metz wedijveren met grote steden als Bilbao en
New York op het gebied van hedendaagse
kunst. Het gebouw zelf is een knap staaltje
architectuur. Na dit bezoek rijden we naar

Dag 2 Strasbourg - Le Struthof in Natzwiller
(Natzweiler)
Ontbijt aan boord. Vertrek naar Natzwiller voor
een bezoek aan Le Struthof of het enige
concentratiekamp van de Duitsers in Frankrijk
tijdens de Tweede Wereldoorlog. We bezoeken
het kamp en het bezoekerscentrum dat een
zeer goed beeld geeft van het harde leven in
het kamp. Van op afstand zien we het witte
herdenkingsmonument ter ere van de
slachtoffers.
Terugkeer aan boord voor lunch en afvaart.
Namiddag met animatie aan boord. Elzasseravond met typische gerechten uit de streek.
Aankomst ’ s avonds te Breisach.
Dag 3 Colmar - Breisach en Neuf-Brisach
Ontbijt aan boord. Vertrek richting Colmar,
hoofdstad van de wijnen van de Elzas.

Geleide wandeling door deze eenvoudige,
charmante stad met een opmerkelijk rijk
patrimonium. We brengen tevens een bezoek
aan het Musée Unterlinden dat heel recent
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gerestaureerd is door het internationaal
gekende Zwitserse architectenbureau Herzog &
de Meuron. We trekken tijd uit voor het
Issenheim-retabel naast de andere werken en
bewonderen de moderne inrichting binnen een
bestaand historisch kader. Terugkeer aan boord
voor de lunch. In de namiddag bezoeken we
het Duitse Breisach en daarna aan de overkant
van de Rijn het Franse Neuf-Brisach, de
garnizoenstad ontworpen en gebouwd door
Vauban onder Lodewijk XIV. Terugkeer aan
boord. Dansavond.
Dag 4 De wijnroute van de Elzas- Le Mont
Sainte-Odile- Obernai
Ontbijt aan boord. Vertrek met gids langs de
wijnroute met zijn pittoreske dorpjes.
Bezoek aan een wijnkelder en degustatie.
Middagmaal onderweg.
In de namiddag, excursie naar de Mont SainteOdile op 764m hoogte en omringd door de
abdij van Hohenbourg, waar we een
indrukwekkend panorama te zien krijgen over
de Elzas vallei. Daarna verder naar Obernai ,
een middeleeuwse stad die zijn charme heeft
behouden.

We wandelen langs de omwallingen met zijn
versterkte torens, de vakwerkhuisjes en de
geplaveide straten. Terugkeer aan boord voor
onze feestelijke afscheidsavond..
We varen verder tot Strasbourg.
Dag 5 Strasbourg
Na het ontbijt is het tijd om afscheid te nemen
van het schip en de bemanning. We stappen
onze bus op en rijden naar het centrum van
Straatsburg en laten ons verrassen door de
charmes van Straatsburg : van de
vakwerkhuizen van Petite France en de
impressionante kathedraal, tot de Europese
instellingen. Na de lunch keren we terug naar
België. We houden onderweg de nodige
sanitaire
stops.
Aankomst
op
onze
eindbestemming tegen de avond.
O.l.v. Annie Meiresonne, ROC-reisleider

Opstapplaatsen
7.00 uur : Gent / Sint-Denijs-Westrem parking Carrefour , Kortrijkse steenweg 1133
7.45 uur : Groot-Bijgaarden E40 AC baanrestaurant richting Brussel
Prijs per persoon (in pont principal)
€ 795,00 indien 25 betalende deelnemers
Toeslag single
€ 136.00 per persoon **(beperkt aantal kajuiten! )
Toeslag bovendek
€ 100.00 per persoon
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Inbegrepen:
 Transfer per touringcar gedurende de volledige reis en alle uitstappen
 4 nachten verblijf op cruiseschip**** Croisi Europe op basis van vol pension, vanaf
het avondmaal op dag 1 tem. het ontbijt op dag 5
 Alle dranken inbegrepen aan boord tijdens de cruise (uitgezonderd champagne en
wijnen van de wijnkaart)
 Twee extra lunches op dag 1 – 5 met ¼ wijn en water
 Nederlandstalige ROC gids gedurende het volledige verblijf
 Uitstappen en toegangstickets zoals vermeld in programma
 Btw, huidige taksen en garantiefonds
Niet inbegrepen:




Persoonlijke uitgaven
Annulatieverzekering 5% van de reissom
Vrijblijvende fooien voor gids en chauffeur

Inschrijven:
Per e-mail naar secretariaat@rocvzw.be

NOOT







Onze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing en worden oa. gepubliceerd op onze website www.ctt.be.
De geldende rij & rusttijden volgens de EU verordeningen zijn steeds van toepassing en prioritair op eventuele
tegenstrijdigheden.
Prijzen werden berekend op basis van de huidige luchtvaarttarieven en huidige wisselkoers. Prijzen onder voorbehoud
van beschikbaarheid en eventuele koerswijzigingen, toeslagen van de leveranciers, mogelijke toeslagen voor fuel- of
luchthaventaksverhoging .
De organisatoren behouden zich het recht toe het programma aan te passen aan plaatselijke omstandigheden.
Prijs gebaseerd op betaling per bankoverschrijving. Betaling per Creditcard + 3% op de reissom.
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ROC Causerieën
Excursies en bezoeken
Op zoek naar Utopia in Leuven
Zaterdag 17 december 2016
Voor een leuke uitstap moeten we niet steeds
op zoek naar verre oorden. Zo hebben we
ervoor gekozen om met ROC in december een
dagje naar Leuven te gaan.
Het M-Museum in Leuven viert namelijk de
vijfhonderdste
verjaardag van de
publicatie van het
wereldbefaamde werk
van Thomas More:
Utopia. Aangezien elke
reisleider weet wat het
is om te dromen van
Thomas More
nieuwe en onbekende
plaatsen, lijkt dit een perfecte tentoonstelling
voor het ROC. In “Op zoek naar Utopia” staan
de wereld, de dromen en de denkbeelden van
Thomas More en zijn tijdgenoten centraal. Er
worden dan ook heel wat vijftiende- en
zestiende-eeuwse topstukken getoond van o.a.
van Hans Holbein, Jan Gossaert, Quinten
Metsys en Albrecht Dürer.
We verzamelen die dag in het M-Museum waar
we worden verwelkomd met een kopje koffie.

M-Museum een uiteenzetting over de
expositie, maar ook over de vaste opstelling
van het museum en de toekomstplannen van
M. Aansluitend worden we naar de Schatkamer
in de Sint-Pieterskerk geleid. Dit is tevens de
oudste kerk van Leuven en het ligt slechts op
vijf minuten wandelen van het M-Museum.
Broodjeslunch
Na de middag kunnen we genieten van een
zoektocht naar Utopia in het M-Museum, waar
een gids ons door de expositie zal leiden. Om in
een vijftiende-eeuwse sfeer te blijven, nemen
we na de tentoonstelling nog een kijkje in het
gerestaureerde hotel Tafelrond. Dit is een
historisch gebouw uit de vijftiende eeuw dat
recent volledig gerestaureerd is en nu een
toprestaurant/hotel is geworden. Op die
manier hebben we het geluk om de integratie
van een stukje historisch erfgoed in een
moderne stad te aanschouwen. Dit vormt een
mooie afsluiter van een boeiende en fijne dag.
Aangezien december ook de kerstmaand is,
kunnen liefhebbers - alvorens Leuven helemaal
te verlaten - op 17 december nog even
rondwandelen op de grote kerstmarkt in de
stad.
O.l.v. Jeanine Vandessel, ROC- reisleider

 Wanneer: Zaterdag 17 december 2016
 Waar: M-Museum; Leopold Vanderkelenstraat 28, 3000 Leuven
 Uur: We starten met koffie vanaf 10.30 tot – 11.00u.
 Deelnameprijs: € 35,00
 Inbegrepen: Alle toegangen; geleide bezoeken; lunch
Hoeuur
inschrijven:
te mailen
naarde
secretariaat@rocvzw.be
Om 11
krijgen Gelieve
we door
één van
 OverschrijvingOude
met vermelding
verantwoordelijken
Kunst in het“Daguitstap Leuven” op BE39 4460 2458 7119, KREDBEBB
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ROC Causerieën
Weekend Parijs

Vrijdag 11 november 2016 – zondag 13 november 2016
Parijs, een venster op de wereldculturen
Het ROC organiseert een originele en
buitengewoon goed gevulde driedaagse in
Parijs, tegen een prijs die buiten alle
concurrentie staat. Thema van de trip is de
ontdekking van de verbluffende rijkdom aan
buiten-Europese kunst en cultuur die de Franse

hoofdstad te bieden heeft. We starten op de
oevers van de Seine in L’institut du monde
arabe, waar we het rijke culturele en
wetenschappelijke verleden van de Arabische
wereld leren kennen. Na een vrije lunch in
L’institut du monde arabe zelf of in de buurt,
exploreren we de etnografische verzameling
van het Musée du Quai Branly, waar
meesterwerken van tribale kunst ons tot in de
minst toegankelijke gebieden van de wereld
voeren. Hierop volgt dan een rondrit in de stad
met de duizend monumenten. Na de check-in
in het Hotel Mercure**** (La Défense)
beëindigen we deze lange maar boeiende dag
met een driegangenmenu in het hotel.

Zaterdagmorgen halen we eerst een frisse neus
met een wandeling rond la Grande Arche en la
Défense, het Manhattan aan de Seine, ooit de
futuristische droom van president Georges
Pompidou. Op weg naar het centrum houden
we ook halt bij de Fondation Louis Vuitton,
ondergebracht in een meesterwerk van
moderne architectuur midden in het Bois de
Boulogne. Daarna geeft Etienne Hauttekeete
een rondleiding in het Musée Cernuschi, een
uitzonderlijke collectie oude Chinese kunst. In
het Musée Cernuschi en het Musée Guimet
beschikken we over een audiofoonsysteem dat
aan de deelnemers een comfortabel en
ongedwongen bezoek garandeert. Voor de vrije
lunch voert de bus ons naar het centrum van de
stad, waar dan de vrije namiddag start. Op weg
naar Frankrijk ontvangt iedere deelnemer een
lijst met interessante bezienswaardigheden in
centraal Parijs. In de late namiddag brengt de
bus ons terug naar het hotel, met een tweede
gezellig avondmaal inbegrepen in de prijs.

Ook de zondag gaat van start met een rustige
wandeling die ons van de Champ de Mars, via
de Eiffeltoren en Trocadéro naar de Place
d’Iéna voert. Daarop volgt een geleid bezoek
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aan het Musée Guimet, één van de beste
Aziatische collecties ter wereld. Hier legt
Etienne Hauttekeete het accent niet op de
Chinese verzameling, maar veeleer op de
kunstwerken van India, Tibet, de Zijderoute,
Cambodja en Zuidoost-Azië. Uiteraard kan wie
dat wil het museum op eigen houtje verkennen.
Na de middag nemen we afscheid van Parijs
met het prachtige panorama vanop de heuvel
van Montmartre. We arriveren vermoedelijk
tussen 19.30u en 20.30u terug in Gent en
Antwerpen.
Voor alle verplaatsingen in Parijs hebben we
een luxueuze autocar ter beschikking.
O.l.v. Etienne Hauttekeete, ROC-reisleider













Wanneer:
Vertrek:
vrijdag 11 november 2016
Thuiskomst: zondag 13 november 2013
Opstapplaatsen:
Antwerpen: Crowne Plaza Hotel om 7.00 uur
Gent: Parking van de Carrefour in Sint-Denijs-Westrem om 7.45 uur
Deelnameprijs:
€ 320,00 per persoon in een tweepersoonskamer
€ 420,00 per persoon in een eenpersoonskamer
Inbegrepen: Transport in een luxueuze autocar; overnachting in Hotel Mercure****
(La Défense) in halfpension; rondritten in Parijs; ROC-reisleider Etienne Hauttekeete;
audiofoon voor alle bezoeken
Niet-inbegrepen: Reis- en annulatieverzekering; persoonlijke uitgaven; lunches; voorzie
ongeveer € 45,00 voor toegangen
Hoe inschrijven: Gelieve te mailen naar secretariaat@rocvzw.be
Overschrijving met vermelding “Driedaagse Parijs” op BE39 4460 2458 7119, KREDBEBB
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ROC Causerieën
Lezing
Woensdag 21 september 2016
De V.S.A. n.a.v. de verkiezingen
Clinton of Trump: Belle of het Beest?
Begin november zijn er verkiezingen in de
Verenigde Staten van Amerika. Hillary Clinton
en Donald Trump zullen het tegen elkaar
opnemen. En omdat de Europeanen van Venus
zijn en de Amerikanen van Mars, zijn we
geneigd partij te kiezen voor Clinton, Belle, en
tegen Trump, het Beest. Bovendien helpt zo’n
standpunt of vooringenomenheid niet echt bij
het begrijpen van wat er aan de hand is bij deze
verkiezingen. En omdat het in Brussel druppelt

als het in Washington regent, ook om te
begrijpen wat er bij ons kan veranderen.
Enkele cijfers – over de maatschappelijke én
economische toestand in het land – en een
korte terugblik op de geschiedenis helpen om
wat nuance in het debat te brengen. En helpen
ons ook de verkiezingen beter te begrijpen,
zonder de ene of de andere kandidaat te
veroordelen.
Collega-reisleider
Joost
Loncin
(exbuitenlandjournalist) kan het niet laten om de
“toestand van de wereld” te blijven volgen.

Dat doet hij ook voor het R.O.C.
De voorverkiezingen zijn al bijzonder boeiend
geweest. Geen kat had gedacht dat Trump het
voor de Republikeinse Partij zou halen. En geen
hond had vermoed dat Clinton het in de
Democratische Partij zo moeilijk zou hebben
tegen de zelfbenoemde socialist en oude
brompot Bernie Sanders. De komende
maanden en weken wordt het nog boeiender.
Want zoals we de Amerikaanse persmuskieten
kennen: wees maar zeker dat ze de lijken uit de

kast zullen doen vallen.
Joost Loncin geeft op woensdagavond 21
september een causerie met enkele
welgemikte citaten en statistieken in een
PowerPoint over de sociale, economische én
historische achtergronden van deze cruciale
verkiezingen.
En
welke
wereldwijde
consequenties de Amerikaanse verkiezingen
kunnen hebben. Welkom!
o.l.v. Joost Loncin, R.O.C. reisleider



Wanneer:

Woensdag 21 september 2016 om 14.30 uur



Waar:

Reis- en Opleidingscentrum Kortrijksesteenweg 733 9000 Gent



Kostprijs:



Hoe inschrijven:

€ 12,00
Gelieve te mailen naar secretariaat@rocvzw.be
Overschrijving met vermelding
“Lezing V.S.A. ” op BE39 4460 2458 7119, KREDBEBB
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ROC Causerieën
Lezing
De cultuur van de whisky, een uitzonderlijke kennismaking
Vrijdag 14 oktober 2016

Op 14 oktober aanstaande kunnen amateurs
van whisky in een heel bijzonder kader het rijke
Schotse graandistillaat nog beter leren kennen.
Bob Minnekeer, die het ROC en zijn leden erg
genegen is, wijst ons de weg in de complexe en
subtiele wereld van de single malt. Gentenaar
Bob Minnekeer is een wereldbekende autoriteit
als het om whisky gaat. Hij publiceerde
uitvoerig over die edele drank en hij deelt graag
zijn speciale kennis om ons in te wijden in de
diepe geheimen én geneugten van het whisky
drinken.

Bob en zijn echtgenote Patsy nodigen ons op 14
oktober uit in hun ‘The Glengarry’ op het SintBaafsplein in Gent. Daar presenteren ze een
enorm aanbod van in totaal 1.350 verschillende
single malt whisky’s.
We worden er verwacht vanaf 19.00 uur, de
whisky tasting start om 19.30u stipt en eindigt
rond 22.00 uur. Bob illustreert zijn betoog aan
de hand van een kleurrijke PowerPoint
voorstelling en laat ons niet minder dan zes
verschillende single malt whisky’s degusteren,
vergezeld van aangepaste hapjes. Dat alles in
een sfeer die ons naar het verre Schotland
meevoert.
O.l.v. Maarten Aps, ROC-reisleider

Inschrijven kan op het secretariaat van
het ROC uiterlijk tegen 7 oktober.







Wanneer
Waar
Aanvangsuur
Kostprijs
Hoe inschrijven

Vrijdag 14 oktober 2016
‘The Glengarry’, Sint-Baafsplein 32, 9000 Gent
19.30 uur
€ 32,00
Gelieve te mailen naar secretariaat@rocvzw.be
Overschrijving en op het rekeningnummer van ROC vzw:
BE39 4460 2458 7119, KRED BE BB met de vermelding: “Whisky Tasting”
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Goed voorbereid op reis? Kom naar de infomomenten en Infodagen!
Reizen begint lang voordat U op de bus opstapt
of je riem vastgespt in het vliegtuig. Dromen,
zich informeren, en plannen zijn een essentieel
en bijzonder plezierig onderdeel van de reis. De
driehonderd reisspecialisten willen je niet enkel
binnenleiden in de cultuur van uw gastland
tijdens uw vakantie, maar willen U ook vooraf
informeren en enthousiast maken. De R.O.C.reisleiders. Hun kennis, expertise en ervaring
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.

Datum
Uur
10/09/2016 13:45
16:15
17/09/2016 10:30
13:45
01/10/2016 13:45
16:15
08/10/2016 13:45
16:15

Deze
traditionele
voorreisvergaderingen
worden vervangen door info-momenten.
Deze infomomenten zijn zowel toegankelijk
voor de reizigers die reeds voor een reis
ingeschreven zijn als voor diegenen, die graag
wat meer vernemen over de verschillende
programma's of kennis willen maken met
andere reizigers. De sessies gaan door in de
kantoren op het luchthaventerrein te
Zaventem.
Locatie: JetAirport - Nationale Luchthaven
Zaventem 40P Box 4. Gemakkelijk bereikbaar
met de wagen en de trein
(ong. 8 min te voet van het station
Luchthaven). Gratis parking voor het gebouw.
De voorstellingen zijn gratis maar inschrijven is
verplicht!

Bestemming
Argentinië
Chili
Vietnam
Laos & Cambodja
India, Nepal & Buthan
Sri Lanka
Cuba
Costa Rica, Nicaragua & Panama

Infodagen:


Zaterdag 5 en zondag 6 november 2016:

Reisdagen van de Reisspecialist in San Marco Village in Schelle


Zaterdag 21 en zondag 22 januari 2017:

VTB Reishappening – Kinepolis - Antwerpen
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Een nieuwe Reiswijzer is klaar…
Reiswijzer wordt verstuurd per e-mail of is te lezen op de website van het ROC vzw, www.rocvzw.be
onder het tabblad “Activiteiten – Reiswijzer”.
U kunt Reiswijzer ook in gedrukte versie ontvangen, indien u € 15,00 stort op rekeningnummer
IBAN: BE39 4460 2458 7119 / BIC: KREDBEBB met vermelding van uw naam en adres en / of deze
opgeeft aan het secretariaat. U krijgt dan 4 x per jaar de in A4 formaat in kleur uitgeprinte
Reiswijzer toegestuurd op het opgegeven adres.
Aanvraag reiswijzer
Ondergetekende (Naam)………………………………………………………………………………………………..
(Voornaam)…………………………………………………………………………………………………………………….
(straat – nr. - bus)……………………………………………………………………........................................
(Postcode - Gemeente)……………………………………………………………………………………………………
 Wenst voortaan de Reiswijzer te ontvangen per e-mail op volgend adres
………………………………………………………………………….@............................................................
 Wenst de Reiswijzer in geprinte versie te ontvangen op bovenstaand adres en betaalt hiervoor
€ 15,00 per jaar op rekening BE39 4460 2458 7119 van ROC vzw, met vermelding van Reiswijzer
2016.

Handtekening,
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Maarten Aps, Mia Bogaert, Gudrun Caremans, Sarah De Decker, Lutgart De Schutter,
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Jeanine Vandessel
Redactie en lay-out: Lutgart De Schutter, Etienne Hauttekeete
Eindredactie & V.U.: Karel Peeters, S. Beninglaan 4 – 9051 Gent
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Sarah De Decker - ROC vzw
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