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Hilsen og farvel … 

 

 

Beste BGB-er, 

Ik zie u verbaasd kijken: dat is niet de foto van onze voorzitter hierboven! Ge 

hebt gelijk. Mag ik me even voorstellen? Ik ben Sigmund, de woordvoerder van de 

Trollengemeenschap in Noorwegen. Uw voorzitter heeft me gevraagd om in zijn 

plaats het voorwoord van deze nieuwsbrief te verzorgen. Meneer Lemmens moet 

nog bekomen van de uitputtende reis die hij in mijn land heeft ondernomen samen 

met nog 30 andere reisgenoten van BGB. Raar volkje die BGB-ers, uw 

reisambassadeur en gids Marc had me vooraf gewaarschuwd: extreem 

nieuwsgierig, uiterst gedisciplineerd en tijdbewust, gemakkelijk in de omgang, 

verdraagzaam en vredelievend. Dat kan niet van alle toeristen gezegd worden. 

Een uitvoerig verslag over de reis van BGB in mijn land vindt ge verderop in deze 

nieuwsbrief. Uw begeleider Stefanus heeft, zoals dat hem eigen is, alle 

gebeurtenissen nauwgezet genoteerd en geanalyseerd. Er wacht immers nog een 

stevige evaluatie. 

Ik besef dat de reis niet vlekkeloos is verlopen maar daar hadden wij, de Trollen, 

niet de minste schuld aan. Om te beginnen werd de vlucht vanuit Zaventem 

geannuleerd en waart gij verplicht u per autocar naar Schiphol te begeven om 

daar de vlucht naar Oslo te nemen. Ondanks het nachtelijke vertrekuur (03.45 uur 

bij autocars Van Aerschot en 04.30 uur op parking Bodart in Leuven) begon u 

uitgeslapen en goedgemutst aan de lange reis. In Oslo, onze prachtige hoofdstad, 

wachtte u een druk programma. 

De daarop volgende dagen hebt gij onnoemlijk veel tunnels gedaan. Het is een 

trucje van ons om bij de reizigers een tunnelvisie te ontwikkelen zodat alleen het 

aangename van de reis overeind blijft. Ge moogt dus het in de reisbrochure 
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aangekondigde eindeloze en panoramisch uitzicht in Loen en bovenop de berg 

Hoven, dat er door de bewolking niet was, vergeten. 

Op de voorlaatste dag in Bergen viel uw gids Marc wegens ziekte uit. Jammer, 

maar met Stefanus had gij wel een reddende engel aan boord. Met zijn voorkennis 

- hij was al eerder in mijn land - heeft hij de BGB-reis vlekkeloos kunnen 

afronden.  

Ik heb ook gemerkt dat uw voorzitter heeft genoten van de kabelbaan in Bergen. 

Hoewel hij maar één ticket heen en terug had, is het hem gelukt twee keer naar 

boven en naar beneden te gaan. Ook watervallen zijn zijn ding. Ik denk dat hij na 

dit leven graag een waterval wil worden, eeuwig levend water. Het siert hem. Maar 

uw voorzitter heeft ook een vervelend kantje. Het lijkt mij dat hij snel 

geïrriteerd raakt als niet alles volgens de uitgestippelde planning verloopt. Het 

hoeft dan ook niet te verbazen dat hij misnoegd was, en dat is zacht uitgedrukt, 

toen de terugreis door de problemen in de reissector werd uitgesteld. Zijn 

echtgenote zal het geweten hebben. Andere reisgezellen minder, denk ik. 

Uiteindelijk is alles goed gekomen. Omnia Travel zorgde één dag later voor een 

weergaloze terugkeer met een privéjet, en niet met een privédetective zoals 

sommigen aan hun thuisgenoten lieten weten. Ik meen dat hier welgemeende 

felicitaties aan Omnia echt op hun plaats zijn. Gelukkig kon uw gids Marc bijtijds 

in de cockpit plaats nemen want de piloot kende de weg in Zaventem niet. 

Ik heb een enorme waardering voor uw reisgids Marc en zijn echtgenote Maaike. 

Zij mogen voor mijn part nog dikwijls terugkomen naar mijn land. Ik zal hen met 

open armen ontvangen. Ook uw begeleider Stefanus is meer dan welkom, en alle 

BGB-ers uiteraard ook.  

Hilsen og farvel. 

Sigmund Trol 

 

 

Onze volgende activiteiten in 2022 

 

Dinsdag 23 augustus: Daguitstap Vogelsang en bruinkoolwinning Duitsland 

(inschrijvingen afgesloten) 

Van 10 tot 14 september: Busreis naar Normandië (inschrijvingen afgesloten) 

Dinsdag 18 oktober: Afrika-Museum in Tervuren en wijnkelder in Overijse 

Dinsdag 22 november: Programma- en jubilarissendag  

Donderdag 15 december: Lezing Contactclowns met respect en humor  
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Verslag: 8-daagse vliegtuigreis Noorwegen 

17 tot 24 juni 2022 

Jeg ville ikke ha gått glipp av den turen. (*) 
 

Wat vooraf ging! 

Het enthousiasme was groot bij onze reislustige leden, want enkele dagen na de 

aankondiging in onze maandelijkse nieuwsbrief, waren er 30 kandidaat deelnemers. 

Spijtig genoeg moesten we enkele leden teleurstellen, want de reis was heel snel 

volzet.  

SAS Airlines schrapt in april onze ochtendvlucht naar Oslo en boekt ons om naar 

de avondvlucht! ??? Maar dan verliezen we minstens één volledige dag! Daar kan 

het BGB-bestuur niet mee akkoord gaan. Na overleg met OmniaTravel is de 

oplossing: vliegen vanuit Schiphol. Elke nieuwsuitzending half mei begint met: “Het 

is druk in de vertrekhal van Schiphol. Er staan lange rijen bij de check-in balies, 

security en paspoortcontrole, door gebrek aan personeel”. Het gevolg hiervan voor 

ons is dat we al om 4.30 uur vertrekken met de bus vanuit Leuven richting 

Amsterdam. Onze plichtsgetrouwe deelnemers zijn allen stipt op de afspraak en 

met kleine oogjes begint de autobusrit naar Amsterdam. 

 

DAG 1 - Vr. 17/06/2022 – Amsterdam – Oslo 

Al bij al verlopen de incheck-procedures nog vrij vlot en vertrekken we opgewekt 

naar het noorden. Met onze gids Marc Van Craen hadden we al kennis gemaakt. 

Aan de luchthaven in Oslo stond de autobus klaar. We beginnen de reis onmiddel-

lijk en - zoals het past voor BGB-ers op reis - in een restaurant. We smullen van 

een heerlijk stukje vis, gestoomde verse groenten en enkele aardappeltjes. Het 

dessert met vanille gaat er goed in. Na de koffie rijden we de stad in en bezoeken 

het gloednieuwe interactieve Viking Planet, gelegen naast het stadhuis van Oslo. 

Met hedendaagse technieken, zoals een 270 graden-bioscoop, Vikinghologrammen 

en vooral de VR-bril waarbij we 1000 jaar terug in de tijd gaan aan boord van een 

Vikingschip en getuigen zijn van het drama op zee bij hun veroveringen. Moe maar 

tevreden genieten we van het buffet in de Quality Inn Oslo. Een mooi begin van 

deze 8-daagse. 

 

Dag 2 – Za. 18/6/2022 – Oslo 

Het is een mooie dag. 22 graden en 

een heerlijk zonnetje, ideaal om 

Oslo te ontdekken. We bezoeken 

het imposante Vigeland Park, met 

zijn 212 stenen en bronzen 

beelden. Al de werken zijn tussen 

1907 en 1942 gemaakt door de 
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Noorse beeldhouwer Gustav Vigeland. Veel beelden symboliseren de kringloop van 

het menselijk leven, van een embryo tot een kleuter, terwijl rondom de monolieten 

alle levensstadia van de mens laten zien. Indrukwekkend is de 14 meter hoge 

monoliet met op elkaar klimmende menselijke figuren. 

Ter ere van de nalatenschap van Munch bouwde Oslo het nieuwe MUNCH-museum. 

De architect Estudio Herreros ontwierp het impressionante zestig meter hoge 

gebouw dat uitsluitend kunstwerken van Munch bezit. Edvard Munch overleed in 

1944 en had geen nakomelingen, hij koos er dan ook voor om alle kunstwerken die 

hij nog bezat na te laten aan de stad Oslo.... Het meest bekende is natuurlijk The 

Scream (Skrik). Hij maakte er 7 versies van. Drie ervan worden getoond in het 

museum. Elke versie is steeds één uur te bewonderen. Dit wordt gedaan om de 

delicate schilderijen zo goed mogelijk te beschermen. The Scream is in deze tijd 

toepasselijker dan ooit. Door de wereldwijde COVID-19-pandemie is het een 

afspiegeling geworden van onze collectieve angst voor het virus. In tegenstelling 

tot wat vaak wordt gedacht, is het de natuur die schreeuwt, en niet de figuur op 

het schilderij. 

Het buffet in het Thon Hotel waarderen we zeer. Daarna vertrekken we voor een 

drie uur durende wandeling door de stad, onder leiding van Hilde Boom. Deze 

Vlaamse woont al 30 jaar in Oslo en laat ons niet alleen de stad zien, maar vertelt 

ook over het Noorse schoolsysteem, de gezondheidszorg, het leven in het 

algemeen, de urbanisatie en vooral het thema ‘stad zonder auto’ was boeiend. Er 

rijden minder auto’s in de stad maar niet alles is rozengeur en maneschijn! Vele 

winkels, vooral gericht op een ouder publiek, zijn gesloten of verdwenen. In de 

plaats komen vooral hippe cafés en restaurants. Vooral ouderen en minder mobiele 

mensen hebben het moeilijker om de binnenstad te bereiken. Haar besluit is, 

verkeersvrij is goed en aangenaam voor mobiele mensen. De auto’s zijn nu 

gedeeltelijk verdwenen, maar de fiets en de step hebben de plaats ingenomen. 

Vooral de steps razen langs de wandelaars. Gebruikers parkeren hun step 

kriskras, vaak op de stoep, wat erg hinderlijk kan zijn. Alhoewel dit niet mag, is er 

een gedoogbeleid hieromtrent. Maar er zijn nog 

auto’s natuurlijk, 30% van de Noren rijden 

elektrisch. De voordelen die ze oorspronkelijk 

kregen worden stilaan afgebouwd. In nieuwe 

wijken van de stad probeert men zelfs persoonlijk 

autobezit af te bouwen. Deelauto’s worden 

aanbevolen. 

 

Dag 3 - Zo. 19/06/2022 - Oslo – Etnedal 

We verlaten de stad en trekken de natuur in. 

Vandaag ontdekken we de unieke staafkerken. 

Houten kerken met uitvoerig uitgewerkte 

houtsneden stonden ooit in vele delen van 

Noordwest-Europa. Nu vind je deze kerken bijna 

alleen nog maar in Noorwegen terug. Dankzij de 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Noorwegen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gustav_Vigeland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Monoliet
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interesse van de Vikingen voor scheeps- en woningbouw ontstond er een traditie 

van houtsnijwerk en ontwikkelde de techniek zich verder. Dit werk kende zijn 

hoogtepunt in de staafkerken. Er zijn verschillende soorten staafkerken, maar 

wat ze allemaal gemeen hebben zijn de hoekpalen (’staven’) en het kader van 

timmerhout met muurplanken die op drempels staan. Deze muren staan bekend als 

staafmuren, vandaar de benaming staafkerk. De houten deuren en daken zijn heel 

mooi versierd met houtsneden. De decoraties zijn een intrigerende combinatie van 

christelijke motieven en thema’s met dieren en draken die uit het prechristelijke 

Vikingtijdperk stammen.  

Wij bezoeken de staafkerk van Gol. We werden hartelijk verwelkomd door Jean 

Claude, een mens uit Congo met een zwarte huid. Zijn kennis over de staafkerken 

was zeer beperkt, maar het entertainment gehalte was van een zeer hoog niveau. 

We hebben ons kostelijk vermaakt. 

 

Dag 4 - Mo. 20/06/2022 - Etnedal – Geiranger 

We vertrekken om 7 uur richting Geiranger.  County Road 51 is een absolute must 

drive route als je in Noorwegen bent. Het gebied rond deze weg heeft de naam 

Valdresflye. Het hoogste punt van dit gebied is 1.389 meter. Het is een kaal land-

schap met zwerfkeien uit de IJstijd met hier en daar wat korstmos. Het ruige 

landschap doet je denken aan een 

maanlandschap. ‘s Winters is deze 

weg gesloten. Dit is meestal van 

december tot en met april. Ook 

kan de weg altijd afgesloten wor-

den wanneer de omstandigheden 

het niet toelaten om hier te rijden. 

De weg is aan beide zijden gemar-

keerd met houten stokken zodat 

de route altijd zichtbaar blijft als 

de weg besneeuwd is. Het levert in 

ieder geval een paar ontzettend mooie beelden op! We rijden over dit bochtige 

parkoers tussen de sneeuwvelden en de sneeuwmuren. Een unieke belevenis!  

Alleen een ervaren chauffeur durft deze spectaculaire rit aan. De eerste twee 

dagen van de reis hadden we een onervaren chauffeur die daarenboven noch 

Noors noch Engels sprak. Hoe moet je dan converseren? Nu echter zitten we 

gebeiteld. Onze chauffeur komt uit Belarus, rijdt met een bus uit Litouwen, die 

besteld is vanuit Kopenhagen in opdracht van Omnia in Leuven. 

Omdat de informatie over de staafkerk gisteren wat beperkt was, stopt Marc aan 

de staafkerk van Lom. Deze is gebouwd op een zanderige vlakte boven de rivier 

Otta. Deze staafkerk is vermoedelijk voor 1160 gebouwd. De kerk had van 

oorsprong een rechthoekige vorm en heeft vier staanders (staven). De 

oorspronkelijke ramen waren klein en rond. Deze ramen worden ook wel Ossenogen 

genoemd. 

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Otta_(rivier)&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Staafkerk
https://nl.wikipedia.org/wiki/1160
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ossenoog&action=edit&redlink=1
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Als we verder rijden op de weg 63 

komen we aan bij het beroemde 

Geirangerfjord voor sommigen het 

mooiste fjord in Noorwegen. Om 

dit te beoordelen maken we een 90 

minuten durende boottocht op het 

fjord. Daarna is er nog tijd voor 

een wandeling of een frisse pint … 

het diner in het Union hotel is 

uitstekend.  

 

Dag 5 - Di. 21/06/2022 - Geiranger - Loen – Skei 

Het is grijs. De wolken versperren de zon. Droog en fris… goed voor een flinke 

wandeling. De meeste kozen voor de afdaling met de metalen trap die langs de 

bergwand naar beneden loopt. De start is aan het hotel, kort aan de gigantische 

waterval. Het uitzicht is prachtig, met het immense fjord, de bergwanden en het 

cruiseschip dat zijn opvarenden uitspuwt. Ondanks dat het maar 16 graden was, 

voelde het veel warmer aan, vooral bij het terug naar boven klimmen. Maar 

vandaag staan er twee spectaculaire uitzichtpunten op het programma. Op de 

1500 meter hoge berg Dalsnibba, ligt Europa’s hoogste, met de auto bereikbare 

uitkijkpunt! Het is een ‘must see’ maar vandaag is de mist ondoordringbaar. We 

zien niets van het prachtige landschap. Anderzijds was het toch een beetje 

bijzonder. Diegenen die het aandurfden om op de rooster boven de bijzonder 

diepe afgrond te staan, voelden de koude wind naar boven jagen. Lange broeken 

flapperde in de wind, jurkjes…  Dan maar naar de Skylift in Loen. Aan de voet van 

het fjord in Loen, gaan we aan boord van één van de twee cabines. Na een klim van 

enkele minuten stappen we op 1000 meter boven de zeespiegel uit. Helaas, 

zichtbaarheid nul! Gelukkig is er een zeer mooi café…. en dat weten BGB-ers wel 

te appreciëren. 

We trekken verder en stoppen aan het kerkje van Loen. Op deze (in de zon) 

prachtige plek staan 2 gedenkstenen die herinneren aan de tragedie van Loen. 

Waar je nu rust en prachtige natuur vindt, vonden ooit de meest heftige 

landverschuivingen van de Noorse geschiedenis plaats. Door de hoge, steile 

bergtoppen waren ook lawines niet vreemd in de vallei. Een groot stuk steen van 

de Ramnefjell berg (1493 meter) brak af en kletterde met bruut geweld en 

vergezeld door omliggende keien zo’n 500 meter naar beneden. Naar schatting 

kwam er 350.000 m3 aan steen in het meer terecht. Door de klap werd een 

vloedgolf van 40 meter hoog opgewekt die zowel Bødal als Nesdal trof. De ene 

kant van de golf veegde Bødal van de kaart, de golf die de andere kant op ging 

trof Nesdal. 61 mensen kwamen op die dag om het leven, meer dan 50 huizen 

werden verwoest en 80 boothuizen werden nooit meer terug gezien. Op 13 

september 1936 barstte er opnieuw natuurgeweld los in het gebied. Er vond 

opnieuw een landverschuiving plaats op exact dezelfde plek, maar dan veel 

heftiger. Een stuk rots dat ongeveer twee keer zo groot als de Eiffeltoren was, 
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brak af en kwam in het meer terecht. De naar schatting 1.000.000 m3 aan rots die 

naar beneden kletterde, zorgde voor een tsunami die zo heftig was dat de 

maatregelen die de bewoners eerder hadden getroffen niet meer mochten baten. 

Alle boerderijen werden verwoest en opnieuw kwamen 74 personen om het leven. 

In de jaren 50 was er een nieuwe landverschuiving, gelukkig zonder doden.  

In het Thon-hotel Jolster werd het diner op een fijne manier afgesloten, want 

één van onze medereizigers was jarig en mocht kaarsjes uitblazen! 

 

Dag 6 - Woe. 22/06/2022 - Skei – Bergen 

Na een lekker ontbijt vertrekt onze bus zuidwaarts richting Bergen. Zo 

ontdekken we dat er, net zoals in België, overal wegenwerken zijn. Met ruim 60 

minuten vertraging komen we aan het Sognefjord. Onze bus kan onmiddellijk op 

het veer rijden, 15 minuten later staan we aan de overkant. Geen gebrek aan 

tunnels in Noorwegen. De langste tunnel waar we doorrijden is 25 km. Een 

politiecontrole op het dragen van de veiligheidsgordel in de autobus gaat vlotjes. 

Eindelijk komen we aan bij het 

Naeroyfjord. Dit fjord is één van 

de smalste Noorse fjorden. 

Ondanks de relatief kleine omvang 

vonden de meeste van onze 

medereizigers dit fjord het meest 

spectaculaire. Het is daarenboven 

erkend als Werelderfgoed door de 

Unesco, samen met het 

Geirangerfjord.  

 

Ten zuiden van het fjord liggen de steden Flåm en Bergen. 

Het regent, dus zijn we in Bergen… Gemiddeld regent het hier 250 dagen per jaar. 

Gelukkig wisten we dit al op voorhand! Om 19 uur genieten we van de fijne 

avondmaaltijd in het Grand Hotel Terminus. De laatste stop is aan het Bergen 

Børs Hotel. Het Bergen Børs Hotel is gevestigd in het oude beursgebouw uit 1862, 

dat in 2017 omgebouwd is naar een luxe hotel in het centrum van de stad. 

 

Dag 7 - Do. 23/06/2022 – Bergen  

We genieten van het uitgebreide ontbijt in een prachtige zaal, versierd met 

originele fresco’s die de handel van de stad Bergen symboliseert. Het is een 

beetje bewolkt maar droog zomerweer. Helaas is onze gids Marc ziek. Ik probeer 

zijn taken zo goed mogelijk over te nemen en we bezoeken de zeer bekende 

vismarkt Fisketorget aan de kleine haven van Bergen, vlakbij de historische wijk 

Bryggen. Noorwegen staat bekend om zijn verse vis en verser ga je het hier niet 

krijgen. De vis wordt namelijk voor je neus bereid en op de markt zijn tal van 

lokale en Noorse specialiteiten verkrijgbaar zoals gepekelde haring en vissoep.  

https://www.noorwegen-rondreis.nl/bestemmingen/vakantie-noorse-fjorden/geirangerfjord
https://www.noorwegen-rondreis.nl/bestemmingen/zuid-noorwegen/flam
https://www.noorwegen-rondreis.nl/bestemmingen/zuid-noorwegen/vakantie-bergen-noorwegen


 8 

Ongetwijfeld het meest 

gefotografeerde en gebruikte 

beeld van Bergen zijn de gekleurde 

huizen in de wijk Bryggen nabij de 

kade. Deze handelshuizen, 

daterend uit de Hanze-tijd. In de 

18de eeuw werden de huizen door 

een grote brand grotendeels 

vernietigd waarna de wijk in oude 

stijl is opgebouwd. In Bryggen vind 

je tal van horecagelegenheden, 

musea en souvenirwinkeltjes.  

De fløyen is de bekendste berg van de stad en een bezoek waard. Een 300-tal 

meter van ons hotel vertrekt er een kabelspoorbaan die ons snel bovenop de berg 

brengt. Vanaf dit punt heb je een geweldig uitzicht over de stad en de baai. 

Enkele horecagelegenheden bieden ons wat rust, want velen doen de afdaling 

wandelend. 

Ons laatste diner gebruiken we aan de vismarkt in het restaurant Fish Me 

Fisketorget. Vooraf is het genieten van een heerlijk fris glas prosecco. Dan volgt 

een stuk verse kabeljauw met gestoomde  groenten en aardappeltjes, we sluiten 

af met een smeuïge moulleux van chocolade. 

 

Dag 8 - Vr. 24/06/2022 - Bergen – Brussel  

Het weer is nog mooier dan gisteren. Het is zonnig en de temperatuur loopt op tot 

26 graden. Heerlijk om nog wat rond te wandelen in het prachtige Bergen. Tegen 

13 uur vertrekt onze autobus naar de Luchthaven van Bergen, het begin van de 

terugreis.  

Een laatste foto? 

Wat sommigen al vermoeden is 

waar! SAS Airlines heeft de vlucht 

SK4745 Oslo–Brussel geannuleerd. 

Wat nu? 

In elk geval vliegen we naar Oslo… 

Aan de SAS desk in Oslo is het 

chaos. De medewerkers proberen 

de gestrande passagiers een 

andere vlucht aan te bieden, maar 

de plaatsen zijn beperkt. Het is wachten… ik krijg plots 20 vliegtickets in mijn 

mobiel met als bericht: ‘Thank you for choosing to fly with Britisch Airways…. to 

Heathrow’. We zijn niet met 20 maar met 31 en in Engeland kunnen we niets gaan 

doen. Niemand heeft trouwens zijn internationale paspoort bij. Een spontane 

omboeking van SAS blijkt. Naar Londen vliegen gaan we niet doen! Verschillende 

scenario’s spelen zich dan af: we vliegen naar Schiphol, even later, we vliegen naar 
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Parijs… uiteindelijk vliegen we nergens naartoe. SAS geeft ons een maaltijd-

voucher van 15 € en voert ons naar het Best Western Plus Airport hotel. 

Kortom, we zijn gestrand. Wie gaat ons repatriëren? 

 

Dag 9 - Za. 25/06/2022 - de terugvlucht in stijl  

Het weer blijft prachtig, 26 graden. We genieten van het ontbijt, slenteren wat 

rond, luieren op het terras…. Daar is Marc met de oplossing die Omnia heeft 

uitgewerkt. We vliegen terug naar Brussel in een privé jet! Enkele uren later 

zitten we in de autobus, die rechtstreeks de tarmac van het vliegveld Oslo mag 

oprijden. Daar staat een Embraer 145 toestel op onze groep te wachten. Twee uur 

later stappen we uit in Zaventem. 
 

 
 

Het was een unieke rondreis door het prachtige Noorwegen, met een onverwacht 

spannende, maar leuke apotheose, die we ons nog lang zullen herinneren.  

Kijk zeker op https://b-g-b.be/fotos/ naar de prachtige foto’s van Theo en Hilda. 

Mijn speciale dank aan onze gids Marc Van Craen. Op een aangename, goed 

gedoceerde wijze, gaf hij voldoende interessante informatie over het land, de 

godsdienst, de Noormannen, … en dat altijd op een fijne, humoristische, en 

correcte toon. Zelfs in moeilijke omstandigheden bleef hij kalm en straalde dit uit 

naar de hele groep. 

Mijn bijzondere dank aan alle medereizigers. Wat een groep! Steeds op tijd 

volgens de afspraken. Allen met een goed humeur. Een echte vriendengroep. 

 

Stef Stas 

 

(*) Die reis had ik niet willen missen.  

https://b-g-b.be/fotos/


 10 

VAN DE 13 EEUW NAAR HEDENDAAGSE KUNST….  

BGB-DAGUITSTAP OP 16 JULI 2022 - Het verslag 
 

De weersverwachtingen op zaterdag 16 juli 2022: ‘s morgens het is rustig en 

redelijk afgekoeld tot 14 graden. Daarna zal de zon het overnemen tot een 24 

graden. Een zwakke tot matige noordwestenwind zorgt voor wat afkoeling. 

Kortom, een ideale dag om wat te wandelen, te varen, iets te eten en samen te zijn 

met vrienden. 

Ideaal dus voor de 74 BGB-ers die deze dag niet willen missen. Met 2 autocars 

vertrekken we naar Antwerpen.  Café Storm aan het MAS wacht ons op met 

koffie of thee en een heerlijke croissant.  

Om 10 uur wandelen we op eigen tempo, via het mooie Felix Pakhuis naar het 

Steen. Het Sint-Felixpakhuis is een uniek gebouw. Het is een voorbeeld van de 

pakhuizen uit de 19e eeuw en is gelegen aan het Willemdok, tegenover het MAS in 

de wijk ‘t Eilandje. Lang was deze wijk verloederd maar nu is ze helemaal 

opgewaardeerd. Het Willemdok wordt nu uitsluitend gebruikt voor 

pleziervaartuigen en jachten. Napoleon heeft het dok laten uitgraven. In 1813 

werd het ingehuldigd als Le Grand Bassin en in 1815 schonk de koning der 

Nederlanden het aan de Stad Antwerpen. Vanop de kade van dit dok hebben we 

een mooi zicht op het Havenhuis, dat we in 2019 bezochten. Oorspronkelijk was 

het Felix Pakhuis, opgericht in 1858, een opslagplaats voor koloniale bulkgoederen 

zoals koffie, suiker, thee en tabak. Na een brand in 1861 werd het heropgebouwd 

met toevoeging van een beglaasde brandgang tussen de Oudeleeuwenrui en de 

Godefriduskaai. Tot 1975 bleef het gebouw gebruikt als stapelhuis, daarna was er 

jarenlang leegstand. Het pakhuis kreeg in 2006, na een grondige renovatie, de 

functie van Antwerps stadsarchief: het “Felixarchief”. Het archief van het 

Havenbedrijf Antwerpen is er ook ondergebracht.  

We wandelen dan naar het Steen dat regelmatig in het nieuws kwam omdat er aan 

het eeuwenoude gebouw een Visitor Center en een cruiseterminal werd 

aangebouwd. Voor sommige een soort Aldi, voor anderen een staaltje van moderne 

architectuur in combinatie met een historisch gebouw. Het nieuwe gebouw is 

gedeeltelijk vrij toegankelijk. Velen hebben genoten van het unieke zicht op de 

Scheldebocht. Hiervoor moest je 

wel naar het dakterras. Anderen 

‘bestudeerden’ de hedendaagse 

wandtapijten in één van de kleine 

zaaltjes. Hier hangen zes grote 

wandtapijten van Sam 

Vanallemeersch uitgevoerd door 

Flanders Tapestries. Hij is zeven 

maanden met het ontwerp bezig 

geweest. Sam Vanallemeersch zegt 

hier zelf het volgende over: “Het 
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hele ontwerp was bedoeld als een wervelwindervaring via historische en 

mythologische situaties, mensen, architectuur en kunst gerelateerd aan de stad 

Antwerpen met wat absurditeit voor de lol.” Elk tapijt heeft een thema en er zijn 

heel wat bekende personen op afgebeeld. Onder andere, La Esterella, de 

Confettis, Walter Van Beirendock, P.P. Rubens, Jeanne Brabants, Stanneke 

Ockers, … de zonnebaders van St Anneke,… zijn verweven in de wandtapijten.  

In 2020 werden de grootste Antwerpenaren gekozen. Lezers van de Gazet van 

Antwerpen en een professionele jury kozen voor 10 Antwerpenaren die iets 

speciaal verwezenlijkt hebben in de stad en de wereld. Hun portretten hangen in 

de trapzaal die naar het dakterras gaat. De 10 zijn: Jeanne Brabants, Wannes Van 

de Velde, Peter Paul Rubens, Dora van der Groen, Nicole Van Goethem, de 

Antwerpse Zes, Radja Nainggolan, Christoffel Plantin, Régine Beer, Hendrik 

Conscience. 

Maar de tijd gaat snel en om 11 uur stipt vertrekt de waterbus. De motoren 

brullen! Met grote snelheid doorklieft onze boot de machtige Schelde. Na 30 

minuten staan we in Hemiksem, wachten even op de overzetboot en staan op Oost-

Vlaams grondgebied. Een wandeling door een mooi stukje natuur brengt ons in 

Bazel. Anderen die liever niet wandelen in volle zon, gaan met de autocar naar 

Bazel.  

De wandelaars doorkruisen een stukje, 2 km 

ongeveer, van het overstromingsgebied van de 

Schelde: het Sigmaplan. In 2030 worden de laatste 

delen van het Sigmaplan afgewerkt en zullen de 

Schelde en haar zijrivieren klimaatbestendig zijn tot 

het jaar 2100. Behalve watersnood voorkomen wil het 

Sigmaplan ook de typische riviernatuur in ere 

herstellen. In totaal neemt het Sigmaplan zowat 260 

kilometer rivierenland onder handen. Het werd in 

1977 gelanceerd door de overheid. De rechtstreekse 

aanleiding was de overstroming van (onder meer) 

Ruisbroek het jaar voordien. Na een dijkbreuk liep 

toen niet alleen dat Antwerpse dorp volledig onder 

water, maar ook grote gebieden in de rest van 

Vlaanderen. Het oorspronkelijke Sigmaplan omvatte drie ingrepen om stormtij op 

te vangen:  

 het verhogen van de dijken langs Schelde, Durme, Nete, Zenne en Rupel tot 

op Sigmahoogte; 

 het aanleggen van dertien gecontroleerde overstromingsgebieden; 

 de bouw van een stormvloedkering op de Schelde ter hoogte van 

Oosterweel. 

De dijkwerken en de overstromingsgebieden zijn grotendeels achter de rug. De 

bouw van de stormvloedkering werd geschrapt, omdat de kosten ervan niet zouden 

opwegen tegen de baten. Door nieuwe wetenschappelijke inzichten en de 
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klimaatverandering werd het Sigmaplan geactualiseerd. De nadruk kwam nog meer 

te liggen op ruimte voor de rivier. Dat gebeurt met speciaal ingerichte 

gecontroleerde overstromingsgebieden. Het Sigmaplan streeft niet meer alleen 

naar verhoogde veiligheid, maar maakt ook werk van de Europese natuurdoelen 

door bijkomende natuurgebieden in te richten.  

Na de rustige wandeling nemen we terug de autocar naar restaurant Scaldiana. Op 

het grote terras, met zicht op de Schelde genieten we van paling in ’t groen of 

een slaatje van kip met verse ananas. Een korte wandeling door Rupelmonde langs 

de Scheldekaai, voorbij de Getijdenmolen en de Graventoren brengt ons naar de 

markt en we vertrekken naar Kemzeke, waar we in een andere wereld, de 

kunstwereld, terecht komen. 

De Verbeke Foundation viert dit jaar haar 15-jarig bestaan en beheert de private 

kunstverzameling van Geert Verbeke die uitsluitend bestaat uit moderne en 

hedendaagse kunst. De verzamelaar was jarenlang een ondernemer in de 

transportwereld met een tachtigtal werknemers tot hij zijn bedrijf verkocht om 

zich op kunst te concentreren. Al 

15 jaar lang is dit een plek waar 

kunst en natuur elkaar ontmoeten 

en waar een andere manier 

geboden wordt om kunst te 

presenteren en te beleven. 

Bijzonder zijn de collages en 

assemblages, de Bio Art en Land 

art. Op het domein van 12 ha 

natuurgebied kunnen we eindeloos 

ronddolen en verwonderd kijken 

naar alle installaties.  

Helaas is onze tijd beperkt. Vier gidsen begeleiden ons door het domein en de 

overdekte hallen. De Verbeke Foundation is speciaal. Sommigen vinden het maar 

‘niks’; anderen komen ongetwijfeld terug. Iedereen zal er de volgende dagen met 

vrienden over praten.  

In de serre sluiten we deze bijzondere dag af met een kopje koffie en gebak 

alvorens we de terugreis aanvatten. 

Zij die erbij konden zijn hebben genoten, ik alvast heel veel! 

 

Stef Stas 

 

Bijzonder dank aan Hilda en Theo voor de foto’s, zie: https://b-g-b.be/fotos/ 

  

https://b-g-b.be/fotos/
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Proficiat aan onze jubilarissen 
 

90 jaar in 2022: 

27 augustus 1932: Sylvain Minten (IDB), echtgenoot van Alina Ceulemans 

Acacialaan 19, 3020 Herent 

 

80 jaar in 2022: 

9 augustus 1942: Paul Bracke (ABB), echtgenoot van Huguette Cours 

Nerenweg 91, 9270 Kalken/Laarne 

22 augustus 1942: Helena Jacobs (ABB), echtgenote van Jaak Storms 

Schoolstraat 7, 1910 Berg-Kampenhout 

 

70 jaar gehuwd in 2022: 

5 juli 1952: Maurice Reymen (AVEVE) met Maria Ilsbroux, 

Maria Pypelinckxstraat 4, 3511 Kuringen 

 

60 jaar gehuwd in 2022: 

11 augustus 1962: Magda Bos (IDB) met Hugo Kiezekoms, 

Paternosterstraat 21, 3111 Wezemaal 

 

50 jaar gehuwd in 2022: 

11 augustus 1972: Odilon Rombaut (CERA) met Monique Van Steen, 

Losbergenlaan 21, 3010 Kessel-Lo 

22 augustus 1972: Jos Matthys (BB) met Lieve Segers,  

Res. Galmbrem, Sint-Katharinaplein 10 Bus 4, 3500 Hasselt 

25 augustus 1972: Simone Van Daele (ABB) met Pierre De Meyer,  

Kapelstraat 146, 9140 Temse 

26 augustus 1972: Lisette Letellier (CERA) met Lucien Cums, 

Oude Tervuursebaan 68, 3060 Bertem 

26 augustus 1972: Josine Speck (ABB) met Raymond Bos,  

Lijsterdreef 37, 3210 Linden 

 

Onze deelneming aan de familie van overleden leden 
 

17 juni 2022: Jan Nulis (Landelijke Gilden), echtgenoot van Paula Schotsmans, 

Kapellekensweg 38, 3391 Meensel Kiezegem 

26 juni 2022: Jaak De Kunst (AVEVE), echtgenoot van Agnes Ruyts,  

Kessel-lose steenweg 18, 3012 Wilsele 

4 juli 2022: Frans 'François' Vanhoutvin, echtgenoot van Susanne Van Damme 

(CERA), Mechelsesteenweg 550 Bus 1, 3020 Herent 

8 juli 2022: Louis Thielemans (ABB),  

Bekaflaan 39, 3200 Aarschot 

10 juli 2022: Kamiel Smeets (Stabo), echtgenoot van Greta De Vlieger, 

Aarschotsesteenweg 257A Bus 101, 3111 Wezemaal 


