
 

 

   
 
 
Leuven, 6 april 2017                                 
 
 
Beste cultuurliefhebber, 
 
 
Zoals we al eerder hebben meegedeeld, vindt de Algemene vergadering van 2017 plaats in het 
voorjaar. En na Oostende leidt onze tweede daguitstap ons helemaal naar de andere kant van 
Vlaanderen, en brengen we een bezoek aan het eeuwenoude Tongeren. 
 

Maandag 8 mei 2017: Algemene Vergadering te Melsbroek 
 
Na onze Jubileumviering met muzikaal intermezzo en afsluitende receptie in december in Leuven, 
keken we voor onze Algemene Vergadering uit naar een ander tijdstip, een andere locatie, en een 
andere formule. 

We kozen voor een bezoek aan de vzw Dakota, documentatiecentrum van de 15e Wing. Dit museum, 
dat zich bevindt op de terreinen van de kazerne Groeneveld te Melsbroek, is om veiligheidsredenen 
enkel op weekdagen in de namiddag te bezichtigen. Deze activiteit vindt daarom plaats vanaf 14 uur. 
Na een kopje koffie starten we onze ontdekkingstocht. 

Pronkstukken van de collectie zijn 
twee iconische vliegtuigen, een DC 3 
Dakota en een Flying Boxcar, die 
door een ploeg vrijwilligers met veel 
kennis en liefde werden 
gerestaureerd, en nu kunnen bezocht 
worden door het grote publiek.  

Onder begeleiding van een gids 
komen we alles te weten over deze 
toestellen, hun geschiedenis, hun 
missies, … 

Aansluitend brengen we, eveneens onder begeleiding 
van een gids, een bezoek aan het Dakota Museum, met 
een terugblik op bijna een eeuw luchtvaart, en een schat 
aan informatie- en documentatiemateriaal over de 
activiteiten van de Belgische Luchtmacht, en o.a. hun 
interventies in het woelige Congo begin jaren ’60. 

Omstreeks 16 uur begeven we ons naar de gezellige 
ontmoetingsruimte voor een hapje en een drankje. Het 
traditioneel woordje van onze voorzitter mag natuurlijk 
niet ontbreken. We sluiten af omstreeks 16u45. 



 

 

Deze locatie is vlot bereikbaar met de wagen (parking is voorzien) en ook met de bus (De Lijn 650 
Leuven-Zaventem Luchthaven).  Alle details hierover zullen worden vermeld in de bevestigingsbrief. 

Om veiligheidsredenen wordt een lijst gevraagd van alle aanwezigen met naam, voornaam, en 
nummer identiteitskaart. Ook de wagenkenmerken worden gevraagd: merk, type, kleur, nummerplaat. 
 
De inschrijvingsprijs bedraagt 7 EUR per persoon.  
Inschrijven kan via het strookje op p. 3, uiterlijk tot 24 april.  
 
 

Zaterdag 10 juni 2017: Daguitstap naar Tongeren 
 
Onze tweede daguitstap van het jaar leidt ons naar, zoals we op school leerden, de oudste stad van 
ons land, of “eerste stad” zoals Tongeren zichzelf vandaag noemt. Misschien was je al eerder in 
Tongeren, of nam je deel aan onze daguitstap in 2004. Toch valt er wat nieuws te ontdekken: op ons 
programma staan bezoeken aan twee (gloed)nieuwe musea (die openden in 2016 en 2009). 

We kiezen opnieuw voor een verplaatsing per trein. In Leuven stappen we om 8u28 op de directe 
trein naar Luik Guillemins. Tijdens de overstap hebben we een 10-tal minuten de tijd om deze parel 
van moderne architectuur te bewonderen. Om 9u45 stappen we af in het station van Tongeren. 

Na een kwartiertje wandelen starten we de voormiddag 
met koffie en begijnentaart in het begijnhofmuseum 
Beghina. Vervolgens leidt een “echt” begijntje ons rond 
in “haar” museum en Begijnhof, en passeren we ook 
aan de Moerenpoort, die deel uitmaakte van de 
middeleeuwse stadsomwalling. 

Na een driegangenmenu in de gerestaureerde 
Infirmerie, eveneens in het Begijnhof, trekken we naar 
de Grote Markt, waar we kennis maken met Ambiorix. 

 

Vervolgens bezoeken we de OLV Basiliek, waarvan 
het hoofdgebouw en de indrukwekkende toren  
schoolvoorbeelden zijn van gotische bouwkunst. 

We bezoeken het Teseum, dat is ondergebracht in 
de bijna 1000 jaar oude Romaanse kapel. 
Hypermoderne audio- en videotechnieken leggen de 
geheimen bloot van de kerkschatten uit de vroegere 
“Schatkamer”. 

Onze rondleiding eindigt in de binnentuin van de 
Romaanse kloostergang. 

Naar goede gewoonte sluiten we de dag af met een uurtje vrije tijd. 

Ziehier het volledige programma: 

Verplaatsing op eigen kracht naar Tongeren 
OF per trein vanuit Leuven (vertrek 8u28, aankomst 9u45, ieder koopt zijn/haar eigen kaartje). 

10u15 Voor alle deelnemers: afspraak in het begijnhofmuseum “Beghina”: koffie en begijnentaart. 
10u45 Geleide wandeling door het Begijnhof en langs de middeleeuwse Moerenpoort. 
12u30 Driegangenmenu (incl. 1 consumptie) in de Infirmerie. 
14u30 Geleid bezoek aan het standbeeld van Ambiorix, de OLV Basiliek, en het Teseum. 
16u30 Einde van het officieel programma, vrije tijd. 

Verplaatsing op eigen kracht naar huis  
OF per trein terug naar Leuven (vertrek 18u15, aankomst 19u31). 

Alle adressen, parkings e.d. zullen worden vermeld in de bevestigingsbrief, incl. een stadsplan. 

De inschrijvingsprijs bedraagt 47 EUR per persoon.  
Inschrijven kan via het strookje op p. 3, uiterlijk tot 15 mei.  
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Tot 24 april sturen naar Kriterion, Diestsevest 40, Leuven of kriterion@telenet.be  

Ondergetekende (naam + voornaam) .................................................................................  

Adres + tel.nr.  …………...................................................................................................... 

   …………...................................................................................................... 

wenst in te schrijven voor de Algemene Vergadering in Melsbroek op maandag 8 mei 

voor ........……...…. personen x 7 EUR =  .....…......... EUR  
 

Gelieve van elke deelnemer te vermelden: naam, voornaam, nummer identiteitskaart (drukletters aub) 

1. ……………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………………………………………………… 

Indien je met de wagen komt, vermeld dan merk, type, kleur, nummerplaat: 

Wagen ……………………………………………………………………………………………………… 

Het correcte bedrag werd betaald op rekening BE77 7390 0930 6442 van Kriterion, Leuven 

Datum en handtekening: …………………………………………………………… 

 

Tot 15 mei sturen naar Kriterion, Diestsevest 40, Leuven of kriterion@telenet.be  

Ondergetekende (naam + voornaam) .................................................................................  

Adres + tel.nr.  …………...................................................................................................... 

   …………...................................................................................................... 

wenst in te schrijven voor de daguitstap naar Tongeren op zaterdag 10 juni 

voor ........……...…. personen x 47 EUR =  .....…......... EUR  

Het correcte bedrag werd betaald op rekening BE77 7390 0930 6442 van Kriterion, Leuven 

Datum en handtekening: …………………………………………………………… 
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