Nieuwsbrief 2-2016 vtbKultuur Vosselaar – Turnhout

Regiotrip naar Den Bosch Nederland op 16 april 2016
Met regio afdelingen van regio arrondissement Turnhout gaan we op 16 april
naar aanleiding van het Jeroen Bosch jaar, op bezoek naar Den Bosch.

Programma:
07:45: vertrek vanaf parking Vivaldi Geel West
08:05: tussenstop aan E34 Turnhout centrum
09:15 -10:00: Koffie met Bossche bol
10:00 – 12:00 Bezoek aan tentoonstelling Jeroen Bosch Visioenen van een genie in Noord
Brabants museum.
12:00 – 14:00 Vrij voor lunch.
14:00 - 15:15 Rondleiding Sint-Jan incl. 'de Bouwloods'
16:00 - 16:50 Binnendieze Historische vaarroute Voldersgat
17:30: terugtocht naar België.
Prijs : 49 Euro per persoon. Inbegrepen : de 2 bezoeken, met audiofoon enerzijds en gids
anderzijds, boottocht, ochtendkoffie, busvervoer.
Aantal plaatsen per afdeling zijn beperkt, omdat het hier gaat over een regio activiteit.
Dus snel beslissen is de boodschap. Mogelijks komt er bij grote belangstelling nog een
2° datum.

Tentoostelling Jeroen Bosch

Rondleiding Sint-Jan incl. 'de Bouwloods'

Visioenen van een genie.

http://www.sint-jan.nl/

http://www.bosch500.nl/nl/boschtentoonstel
ling
http://www.bosch500.nl/nl/jheronimusbosch
In 2016 komt Jheronimus Bosch naar huis.
Tientallen topstukken van de Bossche meester
keren terug naar de stad waar hij ze
vijfhonderd jaar geleden maakte, voor de
grootste overzichtstentoonstelling ooit:
Jheronimus Bosch - Visioenen van een genie,
in het Noordbrabants Museum.

Deze magistrale kerk, gebouwd tussen 1370
en 1529, heeft een toren die deels nog uit de
13e eeuw dateert en is de trots van de stad.
De Sint Janskathedraal is gebouwd in
Brabantse gotiek en straalt de welvaart uit
van 's-Hertogenbosch in de late
middeleeuwen. In de zestiende eeuw heeft
het interieur door de beeldenstormen veel
geleden. Na het beleg van 's-Hertogenbosch
in 1629 werd de kerk protestants. Nagenoeg
alle katholieke attributen zijn toen
verdwenen. Gelukkig zijn de doopvont uit
1492, de preekstoel uit ca 1560 en het
magistrale grote orgel uit ca 1620 gebleven. In
Nooit eerder waren zo veel werken van Bosch 1816 wordt de Sint Janskerk definitief weer
samen te bewonderen. Twintig schilderijen,
rooms katholiek en in 1853 wederom
negentien tekeningen, verschillende
bisschopskerk. De beelden en de ramen van
drieluiken en beschilderde panelen. Vanuit de de kerk zijn over het algemeen van de tweede
hele wereld komen Jheronimus
helft van de negentiende eeuw. De Sintwereldberoemde meesterwerken in 2016
Janskathedraal is met recht één van de meest
terug naar ’s-Hertogenbosch.
interessante gebouwen van West-Europa. Een
bezoek aan deze kerk is een van de
hoogtepunten van
'sHertogenbosch. Het is een gotische
kathedrale basiliek, gebouwd tussen 1380 en
1530 en sedert de 19e eeuw voortdurend
ingrijpend
gerestaureerd. Met het grote aantal
luchtboogbeelden (of hemelbestormers) is

onze Sint-Jan één van de meest gedecoreerde
bouwwerken van Nederland. Onder
deskundige begeleiding kunt u kennismaken
met zowel het interieur als het exterieur van
de kathedraal.

de Kruisbroedershekel vaar je de vestingstad
uit en kom je op de Singelgracht. Vervolgens
vaar je door De Grote Hekel en wordt de tocht
binnen de vestingmuren vervolgd. Hou je van
spanning? Kies dan voor een tocht die door
het Hellegat gaat, een smalle, donkere en
De rondleidingen worden gecombineerd met
spannende overkluizing. Durf jij het aan?
een bezoek aan
Sint-Jansmuseum De Bouwloods.
Vertrekpunt: Voldersgat, Hoek
Hekellaan/Oude Dieze. 10 minuten voor
Hier bekijkt u de beroemde middeleeuwse
vertrek aanwezig zijn. Deze tocht laat u alle
beelden van de Sint-Jan op ooghoogte. De
facetten van de Binnendieze zien. Varend
originele luchtboogbeeldjes kunt u hier
door de smalle waterlopen komt u langs en
vergelijken met de gerestaureerde
onder de mooiste plekjes van het historische
exemplaren en er is zelfs een luchtboog op
stadscentrum.
ware grootte nagebouwd. Bij de maquette
wordt de bouwgeschiedenis van de
De schippergids vertelt over het ontstaan en
kathedraal duidelijk gemaakt. Het museum
de restauratie van de muren, overkluizingen
bevat tevens een van de grootste collecties
en togen. Na het passeren van de
middeleeuwse sculpturen van Nederland. Via Kruisbroedershekel vaart u de vestingstad uit
verschillende invalshoeken worden de
en komt u op de Singelgracht. Vervolgens
bouwhistorie van de Sint-Jan, de verschillende vaart u door De Grote Hekel en vervolgt u de
steengroeven, het transport en de
tocht binnen de vestingmuren.
ateliergeschiedenis gevisualiseerd. U krijgt
een goed beeld van de denkwijze en de
iconografie van de middeleeuwen (1380) tot
en met de laatste restauratie (afgesloten in
2010).

Binnendieze Historische route Voldersgat
http://www.vvvdenbosch.nl/nl/wat-tedoen/top-10-must-sees/de-binnendieze
(ER)VAAR EEN TOCHT ONDER DE STAD
Varend door de smalle waterlopen kom je
langs én onder de mooiste plekjes van het
historische stadscentrum. De gids vertelt over
het ontstaan en de restauratie van de muren,
overkluizingen en togen. Na het passeren van

