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Stichting van een Vereenigireg voor Vreemdelingen'
verkeer in de Kgrpen onder bescherrning van V.T.B

f

Meer dan een jaar geleden had de Vlaamsche Toeristenbond, getrouw aan zrjn programma, dat o.m. omvat << bevordering van
Toerisme in het Viaamsche iand >i getracht

in

de Kempen een vereeniging

tot stand

te

brengen tot het bevorderen van het vreemdelingenverkeer aldaar.

In

geestdriftvolle maar ook tot werkdadigen arbeid bereidde medewerkers, maar het bleef bij
deze enkele en in wijdere kringen scheen het
pian geen vo€t te zallen Yatten
Reeds grepen er eeo drietal vergaderingen
plaats maar zrlr'&t veel resultaat: Men bleef

op het doode punt.

cie Kempen (Postel).

Evenals de kust en Zaid-Ylaanderen is de
Kempen vatbaar voor een stelselmatige ontginning op toeristisch gebied, maar tot nog
toe werd er in bedoeld ggwest weinig of niets
op dat terrein verricht.
De zaak in gang zetten liep dan ook niet

van een leien dakje. Wel vonden

zíj,

die het initiatief van zoo'n vereeniging op
zich hadden genomen wel enkele niet alleen

De oprichters, waartusschen io <ie eerste
plaats met eere dient te s'orden vermeld, onze
aígevaardigde voor Herentals. de beer Van
, :. iieten echier niet los. En Labor improbus omnia vincit... op \:rijdag z4 Oktober

werd in het lokaal V' T. B. te Àntwerpen
een vergadering belegd waar de leden

van het dagelijksch bestuur, de leden der commissies voor toerisme en voor propaganda, de
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rlingenI \x.T.B

afger:ardigden van V. T. B. in de Àntwerp_
xbe Kempen en verder enkele ooo.rrrrt".nà.

personaliteiten
schenen.
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laatstgenoemde streek ver-

. Dele vergadering slaagde buiten verwach_
tlng. I)e opkomst, ook r.an burten Àntwerpen
mocht meer dan bevredigend heereo ." à1".enbgyqn werd op de vlrgaderi"! fr."t -wrt
positief werk verricht. Het lor."pt"r"., stand_
regels opgemaakt op de laatste^bijeenkomst,
g€houd?n
-5r; gelegenheid v.rn cíen gerresrelij_
ken Iandd.rg
te Herenrals. werd niirs enkeie
wijzigingen bep:ald goedgekeurd. Daarna
werd overgegaàn Eor bet aanstellen van een
raad besraende uir drie Ieden afgevaardigJ
door den Vlaamschen
Toeristenb'ond, e€n
vertegenwoolíig. voor elk Kempisch kanton,
e-en afgevaardigde der hotelhoujers, een voor
de autobusdiensten. een 1-oor de geu-estelijke
in dustrie. verder en k el e roo."rrrr"ïna"- p...onaliteiren-,Àls raadgevende leden *..J.i,rog
r.oeglgegd een arrs en een lid van den Bonà
der Belgische Steden en Gemeent.rr. Ui, a..,
schoot van den raad werd een bestuur nÀor.,
samen-gesteld als volgt : Voorzitter 'br.
Ir.
Stan Leurs, architekt-te Àntw.rpei- ,1iarrvoorzitters Mr H. Poot, vrede..àa".'t. ,iV"r_
terloo en Dr. J. Grietens, ,.h.p"rr.-r"rr'"r_
d.erg'ijs te
_Borgerhout ; secretaris C. Van
.ttove. handelaar re Herentals, schatbervaarder
Jan Basriaens<n. handelaar 'te T;;;d;;.
Voigde een zeer vruchtbare b*rp;;ki;;;o..
een plan van acrie : om vreemdelineen
a.
streek re lokken dienden plrkbri."?i "iri
;;;r.pagandabrochures te s,oiden uitg.g.il.n'
.,
verspreid. Daarvan zou onmiddeiiíf
werk
--.i
worden gemaakt,
-"ï.*.riirg
"ourrrr..i
van het verbond der
Belgísch.
a;;.;borgsche Stedea. ook zoudï,
";
;;;à;;^-;:;;."
a-angeu,end ror l-erberering ^ dí
i_rk...rÀld_
delen en van her hotelwz-en. b.
ï.r..r,*';"g
zal zich ook bezig h"ud."-m.r;;;';;;;.=r.,,
vJn grdsen en het beschermen van natuur_
en

stedeschoon.
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door onze Kempi_
,?**.:u.:-:
_d.-l Í:,d
r,.h.
. r ..D._ers gestelcl
gesteld
y.T:P.-ers
*rg niet
mag
s,orden on_
ï,,"
,"
"iV.T.B.
uerscnaE.
oerschat. Voor
\,oor het eerst brengr
brengt
een fiiiaie tot stand welke in meer bep..k."n
perkren kring,
k.iro
m e e r bepaalde doeleinden
meer
doelein de; rrt
zal ;;;;;r:.;,
nasrre,.;,-;id;;
;id,.=;
zal \'. T. B._ciieper ingrijpen i; h;;
f*rf **.f
en.economisch leven van Vlaancl...r,
.i iía.
opl- c ir u-en de, actie tot
ïràïr.ii:t.
Tedetiji.-."
r-erh:ii'ing \-;11 oRs Volk een"facr*
ï."'ïr;rgÍoofe i:ereekenis worden.
Kempenaar.

Nla
,_
het-,

arNed erland sch.lndie
yo..*.j...-;;;den

wij voorbij

eiland Perim en lag de R;;à. A.']ir,,..
ons. De y9.ig-. nacht ias iedereen ,rog to,
,
uur aan dek, daar in een met'de j8o C,ïarme
dr99se lucht der z naburige ;;rrij";
g"vulde hur,
onmogelijk *rr. ó'. _lrr..
_slapen

ben'eging deed het ,*rrí^ít b"k"n ,t.**.r.
In volle dag was het in de schaduw-iJö
."
--" rin de machienkamer 48, C.
. Voor ons ligt de Indische oceaan, zoo glad
ais een spiegel, en even glad en nnà^À' ,rt

tot Colombo lr..ióop"rr.
De laatste geb,eurtenis wàs het op 2oo m.
passeer€n van een hollandsch passigierschip,
rl'ar-meebracht het to€roepen en ioewliven
dàr
uit Indië rerugkeerend", ., ,"ri Irdir';;;"_
den. §chepen zullen wij niet meer ontmoeten
gedurende 8 volle dagen.
,In het begin bracËten nog de als kleine vosrltjes vtiegende vischjes ;;i;;-;f*irr.fi"g.
En nu gaathet Ieven a"an .u""ia'rii"'g.*à".,
gang. Vóór acht uur m pyJama aan
dek en
gebruit.ri,-a^ain
ktj:_loÍfie
ten,_ L)aarna lezen of niets doen
"i "riïi:: om
r r uuÍ
een
om
r
uur
Iunch
;;;
;, à.,
-verfrissching,
sre.rft alles uit. Iedereen slaapt toi
irlr
4.-öí
vijf. wederom de harde bel aie a.
.i"*lrr.fr.
de _reis

::

bedíende

.<<djon
voor de thee.

gos»

^rt plàii, l;; lï;k.",

_ Dan ryeer << far niente )), om 7 uur diner,
wordt overal kaart of ,iÀí"Èi.rJ..la.
Ik vergat er..bij q9 vo€gen a"i
menschen zijn, die .1rri ,, *org.i,
".'i"?*.Ià"ra
ï, ,,
avonds kaarten en schaken^
H.:, eei:ste rropische landschap is het eiland
,,
t:"ilnti(91
;
-laag. mer palmboomen, een eiland
oer rat(kedreven
op het acht graads kanaal.
even rerug ror het begin der reis.
,,_:-.1:..
daarna

. \ U kunnen een zeereis Holland_Ned._Indië
in z. vcrdeeien. Àmsterdr;-ó;;; ;;ë;""Batavia of beter Tandjong-Éri"t,-?.-oï"._

na\'?n.

.r

, li, ïrrrYigtri re bezoeken. b.
den uit het kanaal t.r, "-rv..jiË,
Noorj.r, ír"^Wigfr,
r;;srekend worden gepasseerd .r, nr--r
f iro,

zt.in !t,tj reeds de golf v.rn Biskaye dooi.
Hier
niettegenstaande er,geen storm was,
was toch
íeecis meurgeet ziek, onwel door

nlng.
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Tijdens her .eersre gedeelte zijn het yooral
toerisien die de reis meemak.", .ï*àiii"i.,
te snel gestoomd. In Sourhampr""
i;Àii." ,
rl;gen en hebberr de passagierr'r;.iJ
i3"àï"

door ondiepre en sr(oo*

"/

de korte

".r"oà"ti."à.i_
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