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VBF-Nieuwsbrief 03 / 2017 
 
Beste vrienden van de fotografie, 
 
Deze nieuwsbrief heeft betrekking op onze jaarlijkse VBF-uitstap en staat in het kader van 
“Biercultuur in België”. Dit is door de Unesco erkend als immaterieel erfgoed en bepaalt 
tevens het thema van onze provinciale wedstrijd. Het mag voor iedereen duidelijk zijn dat de 
fotowedstrijd veel ruimer dient gezien dan deze uitstap! 
 
De uitstap zal plaatsvinden op zaterdag 20 mei 2017 en bestaat uit 2 delen: 

- een geleid bezoek aan een brouwerij, 
- en een bezoek aan het strafste volkscafé van Vlaanderen (recent verkozen). 

 
Verloop en informatie: 

- Uur en plaats van samenkomst: 13:45 uur aan brouwerij Lindemans, gelegen in 1602 
Vlezenbeek aan de Lenniksebaan, 1479 voor registratie van de deelnemers; 

- Meer over brouwerij Lindemans op http://horal.be/leden/lindemans-vlezenbeek 
- Aanvang bezoek in 2 of desgevallend 3 groepen (max 25 personen/groep): 14:00 uur; 

met gelegenheid tot fotograferen; 
- Na de rondleiding: ca 15:00 uur, aansluitend gelegenheid tot (beperkte) proeverij; 
- Einde bezoek: ca 15:30 uur; 
- Daarna begeven we ons naar de herberg “In de Verzekering tegen de Grote Dorst”, 

Best Beer Bar in the World 2014 & 2015; 
- plaats: Frans Baetensstraat 45 te 1750 Eizeringen (Lennik) 
- meer over deze herberg op http://www.dorst.be/welkom  
- deze herberg heeft de langste naam, maar de kortste openingsuren (enkel zondag 

voormiddag); VBF heeft de zaak voor deze gelegenheid afgehuurd vanaf 16:00 uur; 
- hier gelegenheid tot proeven van diverse soorten Lambik, Geuze of Kriek; 
- elke deelnemer ontvangt een drankbonnetje ter waarde van €5,00; 
- er wordt ook voorzien in een eenvoudige broodmaaltijd. 
- Afsluiten VBF-uitstap tegen …. uur 

 



Voor wie ook eens wil proeven van het mooie, rustige Pajottenland kan er op individuele 
basis een daguitstap van maken. Highlights zijn het Kasteel en Domein van Gaasbeek, de 
Museumtuin en het tegenover liggende domein Groenenberg. Verder is er een uitgebreid 
netwerk (300 km) aan knooppuntwandelingen te doen.  
Meer nuttige informatie is te vinden op https://www.lennik.be/ en http://www.eizeringen.be/. 
 
Inschrijven kan vanaf nu 

- per mail, 
- per club,  
- in 1 keer, 
- uiterlijk 13 mei, 

aan secretaris Roland Van den Bossche: roland.vdbossche@skynet.be.   
Herhaling tot in den treure: gebruik aub alleen dit e-mailadres en niet het oude (met de 

volledige naam) !!! 
 
Voor dergelijke (foto)trip is er geen ondersteuning meer door CvB en moeten alle kosten 
gedragen worden door de VBF-kas. De raad van bestuur heeft derhalve geopteerd voor een 
billijke bijdrage van €15,00 per deelnemer. Dit bedrag is te betalen 

- per club,  
- in 1 keer, 
- het globale bedrag, 
- met vermelding “fototrip” en aantal deelnemende leden, 
- uiterlijk 13 mei, 

aan penningmeester Roger Hemeleers, Vriendschapsstraat 48 te 3090 Overijse per 
overschrijving op BE18 3300 3817 0665. 
 
Het wordt beslist goed weer ! Breng uw fototoestel en Uw goed humeur mee ! Samen maken 
we er een top-VBF-dag van ! 
 
Met vriendelijke groeten, 
Namens de Raad van Bestuur, 
 
 
 
 
Roland Van den Bossche, Secretaris 


