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°  Het programma voor ons bezoek aan Oslo is klaar ! 

 Hierna het volledig programma zoals het door ons Belgica lid , Helge Seifert, werd opgemaakt . 

Waarvoor onze hartelijke dank . Vrienden die wensen deel te nemen aan deze reis  en/of meer 

informatie wensen, kunnen rechtstreeks contact opnemen met Helge :  nhseifert@skynet.be  ,tel : 

0479/ 71 50 71 . Hij zal een en ander coördineren. 

NANSEN  &  AMUNDSEN  &  BELGICA  JAAR  2011 

  
Beste Poolvrienden, 
 
2011 : 
  
Nansen : 150 jaar geboortejaar (10 /10 / 1861  -  overleden 13 / 10 / 1930 
Amundsen : 100 jaar zuidpool bereikt (16 / 7 / 1872 - overleden met vliegtuigcrash 1928 ) 
Belgica : inhuldiging en start bouw nieuwe werf in Noeveren-Boom 
  
Reisschema : Heen donderdag 2 juni  -  terug  zondag  5 juni 2011 
Vliegreis vanuit Charleroi naar Rygge (nabij Moss & Fredrikstad) 
Charleroi donderdag 2 juni om O8.00 u.  -  aankomst  10.05 u. 
Rygge :  zondag 5 juni om 17.00 u.  -  aankomst  19.10 
Reserveren + boeken : zelf te regelen via internet !! 
Nota: Niet gunstig wegens vertrekuren, ligging (Gardermoen, ten noorden van Oslo) en prijs - 
         SAS : € 265  -  Brussels Airline : € 285 
  
Bezoeken :  Donderdag : SARPSBORG : Sarpsfossen (waterval) + Hafslund Hovedgard 
(patricierswoning) 
                                     BORGE : geboortehuis "Tomta" van Roald Amundsen 
                                     SKJEBERG : oudste stenen kerk en doopvont (huidige dominee was 5 jaar in 
de Zeemanskerk in Antwerpen 
                                      FREDRIKSTAD : Gamlebyen (oude vestingstad) - Isegran (scheepswerf 
restauratie oude schepen) 
                    Vrijdag : DROBAK : Tregarden's Julehus (woonst Kerstman) 
                                                  Nansen Bio & Vitenskap Institutt 
                                 SVARTSKOG : woonst "Uranienborg"  Roald Amundsen 
                     Zaterdag : OSLO : Stadhuis , nadien met ferry naar BYGDOY : musea  Fram - Viking - 
Kon-tiki - Maritiem en  
                                                 Heemkunde (= Bokrijk) 
                                                 eventueel met fjordentocht (niet in prijs inbegrepen !) 
                     Zondag :  OSLO : Holmenkollen (springschans +  skimuseum (Nansen/Amundsen)) 
                                                Vigeland : beeldhouwwerken 
  
Neerleggen van  "BELGICA" bloemstuk Borge "Tomta" - Bygdoy "Fram"  -  Lysaker "Polhogda" 
woonst + graf van Nansen 
  
Overnachtingen op basis van halfpension ( ontbijt + diner) : 
Donderdag : HANKO (nabij Fredrikstad) Hanko Fjordhotel (te bereiken met ferry) 
Vrijdag : DROBAK : Drobak Fjordhotel 

mailto:nhseifert@skynet.be


Zaterdag : OSLO : Rica Holmenkollen Hotel 
  
Lunches op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag zelf te regelen (broodje 40/50 nkr - koffie 20 nkr ) 
Dit om niet veel tijd te verliezen in een restaurant ! 
  
Inbegrepen: Minibus of touringcar 4 dagen ter beschikking met chauffeur en pick-up / drop-off op de 
luchthaven Rygge. 
                  Wegentol + brandstof / Overnachting chauffeur in het Hanko Hotel op basis single kamer 
met halfpension. 
                  (de overig nachten zal de chauffeur terug naar Oslo rijden om jullie 's anderdaags terug op 
te pikken - 
                  3 nachten in vermelde hotels op basis halfpension - transfer per boot van/naar Hanko hotel 
en stadhuis Oslo naar 
                  Bygdoy  -  Oslo pass gedurende 24 uren - BTW  - bijdrage vlaamse solidariteit reisgelden - 
reservatiekosten 
Niet inbegrepen : 4 x lunches (broodjes) - fjordenrondvaart (indien belangstelling) - dranken -  
annulatie/bijstandverzekering 
  
Prijzen :  hotel (3 nachten halfpension) + bus + Oslopas (musea : Fram - Viking - Maritiem - Kon-tiki - 
Stadhuis - Holmenkollen 
              Heemkunde + boot) 
  
              Minibus (op basis van 16 deelnemers) met drie nachten in dubbel kamer  € 695 per persoon 
              Idem                                                                              single            € 815    "       " 
              Touringcar (op basis van 49 deelnemers) met drie nachten in dubbel kamer  € 545 per 
persoon 
              Idem                                                                                 single             € 665   "      " 
              Musea in Sarpsborg - Borge - Fredrikstad + ferry - Svarskog                       €   25   "      " 
  
Gelieve te storten op rekening :  NANSEN & AMUNDSEN & BELGICA JAAR 
                                               Helge Seifert  -  Frans Birontlaan 43 / 1   -  2600  Berchem 
  
                                               IBAN :  BE 62  7470  3281  8561 
                                               BIC :    KREDBEBB 
  

  
Laten we allen er een mooie reis van maken en hulde brengen aan onze poolreizigers Fridjof Nansen, 
Roald Amundsen en Adrien de Gerlach. 
  
In de prijs is  € 5 voorzien voor het BELGICA project - met dank voor Uw steun ! 
  
groetjes, 
  
Helge 
 
 
 
°  Anne Melgard , archivaris van de National Library in Oslo komt op bezoek van 30/08 tot 3/09 . We 
zullen haar net als Stephen Wickler zo goed mogelijk ontvangen en haar het Belgica gebeuren bij ons 
graag voorstellen . 
 Anne Melgard was ons zeer behulpzaam bij het bekomen van de documenten van Roald Amundsen 
tijdens zijn reis en verblijf aan boord van de BELGICA . Ook documenten van latere datum ( reizen olv 
de Duc D’Orléans) heeft zij ons bezorgd. Deze documenten bevinden zich in ons Belgica archief. 
 
 
 
°  Het tijdschrift van het Agentschap Ruimte en Erfgoed, Monumenten,Landschappen en Archeologie ( 
M&L) van Maart-April 2011 is volledig gewijd aan het verhaal van de BELGICA . Aan de hand van 



artikels van onze leden, Jozef Verlinden, Tomas Termote en Hugo Decleir wordt een volledig overzicht 
gegeven van de volledige geschiedenis tot en met vandaag.  Een prachtige uitgave die in niemands 
collectie mag ontbreken ! Het nummer 30/2 ( jaargang 30 nr. 2 ) kan verkregen worden door storting 
van 7 euro  op rekening nr. 091-2206040-95 van Monumenten en Landschappen , Koning Albert II 
laan 19 ,bus 3 , 1210 Brussel . 

http://www.menl.be/Default.aspx?tabid=14558&ProductID=200&language=nl-NL  

 
 Zie ook website : www.menl.be  
 
Noot : 
Voor de leden van het Belgica Genootschap : mogelijks leest u dat het wrak van de Belgica niet 
zal/kan gelicht worden . Dit is enkel een persoonlijke opinie van de schrijver. Het Belgica Genootschap 
is nog volop bezig met alle facetten te bestuderen ; momenteel wachten wij op een verdere toelichting 
van het Ministerie van Defensie. ( Heeft nu natuurlijk weer wat andere zorgen aan het hoofd ). Eind 
volgende maand zullen wij jullie hierover hopelijk meer kunnen vertellen . We gaan dus door ! ! ! 
 
 
 
°  Eind vorige maand kreeg ik volgend droevig nieuws toegemaild van onze contactdame , Oana Rusu 

uit Vaslui , Roemenië : 

 From: rusu oana  

To: willy.versluys@myoffice.mobistar.be  

Sent: Tuesday, March 29, 2011 9:29 PM 

Subject: Sad moment 

Hello Mr. Willy,  

I'm very sorry to announce you that today 29 March 2011, Mr. Ioan Mancaş, the director of "Stephen 

the Great" County Museum of Vaslui, died.  

Oana Rusu 

 

Dhr Mancas was onze gastheer tijdens het bezoek en de Belgicatentoonstelling vorig jaar in 

Roemenië.  Wij hebben, namens onze Belgica vzw’s, aan het Museum en zijn stafmedewerkers ons 

medeleven betuigd. 

 

° Nog nieuws uit Roemenië : 

Vanwege  Krzysztof Jazdzewski  (professor of zoology, University of Lodz 

editor- in-chief of Polish Polar Research) , kregen we heel wat informatie betreffende H.Arctowski en 

A.Dobrowolski , beide illustere deelnemers aan de poolreis van de Belgica . De meeste info is 

uiteraard in het Pools.  Hopelijk kan  iemand van onze leden ons bij de vertaling helpen. Bij deze dus 

een warme oproep  

 

° Van Jos Van Hemelrijck kregen we een interessante case studie toegestuurd .  

http://www.menl.be/Default.aspx?tabid=14558&ProductID=200&language=nl-NL
http://www.menl.be/
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Van harte bedankt Jos ! 

We hebben deze, ter informatie van onze leden,in bijlage bij deze nieuwsbrief gevoegd. 

 

° Johan Lambrechts blijft het Belgica verhaal met verve uitdragen . Zijn 

lezingkalender is te terug te vinden op : poolgebieden.blogspot.com 

Nu donderdagavond 21 april 2011 is Johan Lambrechts te gast in de 

bibliotheek van Oostende. Op  vrijdagmorgen  22/4 geeft Johan ook nog 

een  lezing voor Basiseducatie , eveneens in Oostende. 

 

 

° Het week-end van 14 mei opent het MAS te Antwerpen feestelijk zijn 

deuren. Ook de BELGICA zal er prominent aanwezig zijn met voorstelling 

van de diverse projecten en info. 

 

° Oostende voor Anker :27-28 mei e.k.  DE maritime bijeenkomst van 

historische schepen aan onze kust . info  www.oostendevooranker.be  

 

° En ten slotte : Zeer belangrijk : Het Belgica week-end op 1 -3 juli 2011 in 

Noeveren waar onze zustervzw  New Belgica  haar nieuwe werf en de 

reeds gepresteerde werken aan de replica van de BELGICA zal 

voorstellen. Hou dus dit week-end zeker vrij !  Verdere info volgt. 

 

Maritieme groeten 

 

Willy Versluys 
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