
Beste Focusleden, 
 
Focus Ninove gaat geregeld op stap.  De volgende uitstap is gepland op 3 maart en 
we gaan naar Brussel.  Als bijlage vinden jullie een beetje meer uitleg over de uitstap 
en over enkele modaliteiten in dat verband.  Daarnaast heb ik ook enkele plannetjes 
van Brussel, waaronder een van de Noordwijk, toegevoegd.  We hebben uiteraard 
vooral aandacht voor architectuurfotografie en voor het stedelijk landschap 
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Doel: verkenning van de Noordwijk en het Rijksadministratief Centrum (RAC) met de Financetower.  
Voormiddag: van ongeveer 10 tot 12 uur: Noordwijk (zie kaartje als bijlage).  Aangezien het 
waarschijnlijk nog niet warm zal zijn, eten we een broodje, … in het Noordstation (KFC), of in EXKi, 
Pizza Hut, … 
Namiddag: we trekken via het Rogierplein naar het RAC.   
Ik ben geen voorstander van een overdosis, ook niet in de fotografie, maar we kunnen uiteraard 
nadien nog naar het centrum afzakken (en terugkeren via het Centraal Station) en zelfs nog naar de 
zuidkant van Brussel (Warandepark, Justitiepaleis, Marollen, Zuidstation, dat is al een flinke 
wandeling).  We beslissen ter plaatse, afhankelijk van de deelnemers en van de 
weersomstandigheden. 
 
Mee te nemen fotomaterieel: wat jullie willen, maar zeker een groothoeklens. 
 
Vertrek met de trein: 
 
Je kunt een ticket online kopen via de website van de NMBS en het op je elektronische 
identiteitskaart laten zetten (geen apart ticket dus, je moet niets afdrukken). 
 
Ninove: trein van 8.54 u., overstappen in Denderleeuw op de trein naar Dendermonde van 9.19 u., 
spoor 4. 
 
Aalst: trein van 9.07 u. naar Dendermonde via Brussel (spoor 4) = zelfde trein als hiervoor!! 
We spreken af in de derde wagon. 
 
In Brussel-Noord: aankomst rond 9.50 u.  Centrale uitgang Simon Bolivarlaan nemen (in de richting 
van spoor 1).  Niet in de richting van spoor 12 (Aarschotstraat): dat is een ander fotografisch 

onderwerp 😊 
We komen samen aan de trappen van het station (buiten).  Wie meegaat en niet per trein komt: 
afspraak op dezelfde plaats en op hetzelfde uur. 
 
Indien de weersvoorspellingen voor 3 maart niet gunstig zijn, wordt de uitstap verplaatst naar een 
andere datum: bijkomende communicatie via de Whatsapp-groep.  Wie de berichten wil ontvangen, 
kan mij naam en telefoonnummer doorgeven om in die groep te worden opgenomen.  Je moet dan 
wel de app downloaden op je smartphone. 
 
Groetjes en tot dan. 
 
Guido De Troeyer 
0499 70 39 14 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
 



  
 
 



 



 


