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En ja, we gaan weer een drukke periode tegemoet. De 
volgende maanden bieden wij u tal van activiteiten die 
perfect passen in ons jaarthema ‘toonaangevend’. 
 
Wij sluiten de reeks beeldreportages af met ‘Chili en Ar-
gentinië’. 
 
We verkennen de wereld verder tijdens onze 11-daagse 
vtbKultuur-trip naar Albanië. En om meer te weten over 
de geschiedenis van het Albanese volk hebben wij Willy 
Kuijpers en Flora Latifaj uitgenodigd. Willy, die al jaren 
opkomt voor het zelfbeschikkingsrecht van de volkeren en 
Flora, een Albanese uit Kosova, vertellen honderduit over 
de Albanezen, verspreid over vijf landen. 
 
De lezing ‘Van Gogh, op zoek naar het genie achter de 
werken’, door Tamara Ingels, is juist achter de rug. Vol-
gende activiteit rond dit thema wordt de uitstap ‘Van Gogh 
in de Borinage’. Half november bezoeken wij tijdens onze 
2-daagse het Van Goghmuseum in Amsterdam, het Kröl-
ler-Müller in de Hoge Veluwe en Noord-Brabant. 
 
Hedendaagse kunst beleven wij in ons eigen Kortenberg 
met SlowArt, een project van de Kortenbergse Kunstkabi-
netten dat 3-jaarlijks georganiseerd wordt. 
 
De themadag van vtbKultuur Vlaams-Brabant, die in het 
teken staat van ons jaarthema ‘toonaangevend’, brengt 
ons naar Halle waar 80 jaar geleden het Conscience-
wandelpad geopend werd. Stapt u mee? Of kiest u voor 
een van de talrijke bezoeken? 
 
Als slot van de reeks wijnactiviteiten gaan we drie Waalse 
wijnbedrijven bezoeken en uiteraard culinair genieten en 
hun wijnen proeven. 
 
In de zomerperiode zetten wij Brussel terug in de kijker. 

Wij bezoeken het huis Van Eetvelde (Horta) en verkennen 
de squares. In juli ontdekken we de Duivelshoek met de 
VanhaerentsArtCollection, originele hedendaagse kunst. 
 
Met Beaufort 2015, kunst aan zee, blijven we hedendaag-
se kunst ontdekken en beleven. 
 
En dan is het uitkijken naar onze 9-daagse ‘Hanzesteden 
aan de Oostzee’. Voor de tweede afreis, met vertrek op 1 
augustus, is er voorlopig nog plaats! 
 
Tweejaarlijks zakken wij af naar het Donkmeer en wonen 
er de musical bij. Zoals steeds zijn de plaatsen beperkt. 
Voor de vlugge beslissers. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Guido Craps 
Voorzitter vtbKultuur Kortenberg. 
 
 
Nieuwe opstapplaats:  
Schoonaarde (bushalte), Erps-Kwerps 
 
 
Jaarthema: 

Beste Cultuurliefhebber 

‘Het Toeristje’ • vtbKultuur Kortenberg 
44ste jaar, nr 2 • april, mei, juni 2015 
Driemaandelijks activiteitenblad  
 
Hoe ‘Het Toeristje’ ontvangen? 
Wie deelneemt aan een activiteit van vtbKultuur Kortenberg (met vooraf inschrij-
ving) ontvangt het lopende en volgende jaar ‘Het Toeristje’ gratis. Wie niet deel-
neemt, betaalt een jaarlijkse bijdrage van € 7,00.  
‘Het Toeristje’ wordt ook (uiteraard gratis) verzonden via elektronische post.  
Oplage: 600 ex. in kleur op papier, 950 ex. via elektronische post. 
 
Kortingen bij de aangekondigde activiteiten gelden alleen voor leden  
(het lidmaatschap vtbKultuur is begrepen in VAB). 
 
Informatie en inschrijvingen activiteiten:  
vtbKultuur Kortenberg 
Guldendellestraat 80, 3070 Kortenberg 
huistelefoon 02 759 84 66, zaktelefoon 0475 31 57 29 
fax 02 757 69 75 - e-post: kortenberg@vtbkultuur.be 

 
Kijk ook eens op www.vtbkultuur.be/kortenberg 
  
Bank: BE07 2300 4448 8866 vtbKultuur Kortenberg 
 
BELANGRIJK: 
© vtbKultuur Kortenberg 
Overname uit ‘Het Toeristje’ is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van 
de auteur en/of van de uitgever. 

Lid worden van vtbKultuur en onze partner VAB: 
 
• vtbKultuur-pas (nieuw!) 
Korting op alle vtbKultuuractiviteiten? 
Een heel jaar lang… voor maar  € 10,00 
Abonnement op ‘Het Toeristje’ inbegrepen! 
 • vtbKultuur-lidmaatschap 
Gratis UIT-Magazine 
Alle cultuur- en vrijetijdsvoordelen  €  31,00 
 
• VAB-lidmaatschap “basisformule Pech-Plus” 
Gratis pechverhelping ter plaatse bij pech of ongeval met de wagen in de hele 
Benelux 
Gratis sleep zonder kilometerbeperking 
Gratis VAB-tankkaart, gratis VAB-Magazine 
vtbKultuurlidmaatschap inbegrepen  €  116,00 
Als tweede wagen  €  89,00 
• VAB-lidmaatschap “vervangwagen” 
Alle voordelen van de Pech Plus formule 

Gratis vervangwagen bij onverwachte immobiliteit 
(tot max. 5 dagen) € 169,00 
Als tweede wagen € 142,00 
• VAB-pakketten: 
Reisbijstandspakket vanaf €   81,00 
Annulatiepakket vanaf € 135,00 
Bijstandspakket  vanaf € 202,00 
Vakantiepakket vanaf € 188,00 
Multipakket vanaf € 309,00 
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Activiteitenkalender 

Vrijdag 
3 april 

Chili en Argentinië 
Filmreportage door Edgard Jespers 

OC Berkenhof 
Kortenberg 

20.00 uur 

Vrijdag 
24 april 

Het Albanese volk, meer dan Albanië 
Voordracht door Willy Kuijpers en Flora Lafitaj.  

OC Berkenhof 
Kortenberg 

20.00 uur 

Vrijdag 
1 mei 

Van Gogh in de Borinage 
Busuitstap n.a.v. Mons 2015 

OC Berkenhof 
Kortenberg 

  08.00 uur 

Zaterdag 
9 mei 

De Squares en hotel van Eetvelde 
Culturele Brusselwandeling 

OC Berkenhof 
Kortenberg 

09.15 uur 

Vrijdag  
22 mei 

Albanië, een geschenk van de natuur 
11-daagse vtbKultuur-trip 

Luchthaven 
Zaventem 

11.30 uur 

Vrijdag 
5 juni 

SlowArt 1 
Beeldende kunst in Kortenberg 

Oude Abdij 
Kortenberg 

10.00 uur 

Zondag 
7 juni 

Halle, themadag vtbKultuur Vlaams-Brabant 
Busuitstap 

OC Berkenhof 
Kortenberg 

08.15 uur 

Vrijdag 
26 juni 

Wijn(proef)avond Portugal culinair 
Een 6-gangen menu Portugese hapjes 

OC Berkenhof 
Kortenberg 

20.00 uur 

Zaterdag 
13 juni 

Langs Waalse wijngaarden 
Busuitstap 

OC Berkenhof 
Kortenberg 

07.45 uur 

Donderdag 
2 juli 

Duivelshoek en Van HaerentsArtCollection 
Culturele Brusselwandeling + bezoek museum 

Station 
Kortenberg 

09.15 uur 

Zaterdag 
4 juli 

Duivelshoek en Van HaerentsArtCollection 
Culturele Brusselwandeling + bezoek museum 

Station 
Kortenberg 

09.15 uur 

Zondag 
5 juli 

Beaufort 2015 
Busuitstap, hedendaagse kunst aan zee 

OC Berkenhof 
Kortenberg 

07.20 uur 

Zaterdag 
18 juli 

Hanzesteden aan de Oostzee 1 
9-daagse vtbKultuur-trip 

OC Berkenhof 
Kortenberg 

07.30 uur 

Zaterdag 
1 augustus 

Hanzesteden aan de Oostzee 2 
9-daagse vtbKultuur-trip 

OC Berkenhof 
Kortenberg 

07.30 uur 

Zondag  
30 augustus 

SlowArt 2 
Beeldende kunst in Kortenberg 

Oude Abdij 
Kortenberg 

10.00 uur 

Zaterdag 
5 september 

Stille Waters en Sacco & Vanzetti 
Bezoek en rondrit en bijwonen musical 

OC Berkenhof 
Kortenberg 

13.05 uur 
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Culturele Brusselwandeling 
Gids squares: Jos Vanderstappen 
Gids Van Eetvelde: Jos Vandenbreeden 
 

Zaterdag 9 mei • OC Berkenhof 
 
Het plan van de Noordoostwijk is uitgebouwd rond een 
centrale groenzone: een grote vijver met rotspartij en be-
plante lanen en plantsoenen met waterpartijen klimmen 
op tegen de helling. De wijk is de uitgelezen plek om de 
sfeer op te snuiven van de belle-époque. In dit stadsdeel 
staan 95 art-nouveaugebouwen ontworpen door 31 ver-
schillende architecten. Er staan gevels in de zuivere en 
de minder zuivere vorm van art nouveau. Typerend voor 
de periode van rond de eeuwwisseling is het motto “kunst 
in de straat”.  Victor Horta bouwde in de wijk 4 pareltjes, 
eentje gaan we zelfs binnen. Een ander bouwt hij voor 
zijn vriend de beeldhouwer Pieter Braecke die later naar 

Nossegem verhuist. 
 
Het Hotel van Eetvelde ligt in de Brusselse wijk van 
de Squares. De tussen 1895 en 1898 gebouwde stadwo-
ning is van de hand van Victor Horta in opdracht van de 
toenmalige Gouverneur van Belgisch-Congo Edmond van 
Eetvelde. Het geheel bevat vooraan een souterrain met 
bel-etage, verder een langs boven belichte wintertuin met 
achterbouwen. Het gebouw is opgevat als gelegenheid 

om officiële ontvangsten te organiseren voor de politieke 
wereld. Samen met drie andere art-nouveauhuizen van 
Horta, behoort het Hotel van Eetvelde tot de  
werelderfgoedlijst van de UNESCO. 
 
Deelname: € 25,00 • leden € 23,00 
Inbegrepen: toegang en gids hotel van Eetvelde, gids 
squares-wandeling, eigen audiofoonsysteem 
Samenkomst: OC Berkenhof Kortenberg, 09.15 of  
omgeving Palmerstonlaan 4, 1000 Brussel, 09.45 uur 
Kostendelend meerijden kan voor € 3,00 
Vooraf inschrijven 

Een reis door het Andesgebergte 
Filmreportage door Edgard Jespers 

 

Vrijdag 3 april • OC Berkenhof 
 
Chili is een land in Zuid-Amerika, grenzend aan Peru, 
Bolivië en Argentinië. Het is een opmerkelijk langwerpig 
land: van noord naar zuid 4275 kilometer lang en op de 
breedste plaats slechts 180 km breed. Het is ook een ge-
ografisch geïsoleerd land. In het westen en zuiden wordt 
het land begrensd door de Grote Oceaan, aan de noord-
grens ligt de Atacama, de droogste woestijn ter wereld, en 
in het oosten rijst het reusachtige Andesgebergte op.  
In de Andes bevindt zich de Aconcagua, met 6.962 meter 
de hoogste berg van het Amerikaanse continent. 
Argentinië ligt in het zuiden van Zuid-Amerika, tussen 
de Andes en de zuidelijke Atlantische Oceaan. Het grenst 
aan Uruguay, Brazilië, Paraguay, Bolivië en Chili.  
Argentinië heeft een totale oppervlakte van 2.766.890 
km2 (90x België), het is daarmee het achtste land ter we-
reld naar oppervlakte en het grootste van de Spaanstalige 
landen. Argentinië is onafhankelijk sinds 1816, daarvoor 
was het gedurende drie eeuwen een Spaanse kolonie. 
Buenos Aires, de hoofdstad, is met ca. 3 miljoen inwoners 
ook de grootste stad van het land.  
 
Deelname: € 6,00 • leden € 5,00 
OC Berkenhof, Beekstraat 25, Kortenberg, 20 uur  

 

 
Chili & Argentinië 

 
De Squares en het Hotel van Eetvelde 
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van de Alpen binnen zijn grenzen en kent een flink aantal 
hoge toppen. De vegetatie en dierenpopulatie zijn hier-
door ook erg divers. Aan de kustgebieden vindt men de 
typische mediterrane vegetatie. Olijfbomen en citrusbo-
men domineren hier het uitzicht.  
 
KOSOVA … overleven in Europa … 
Dr. Ibrahim Rugova, de Ghandi van de Balkan, geboren 
op 2 december 1944, was de eerste ‘notabele’ die offici-
eel ontvangen werd door het zelfstandig Vlaams Parle-
ment. Een symbool zonder weerga. We hebben samen 
aan de IJzertoren gestaan om het “Nooit meer Oorlog !” 
én het recht op Zelfbestuur voor ieder volk te belijden. 
 

Hij geloofde in een confederalistische Europese samenle-
ving en stichtte in 1989 de Democratische Liga voor Ko-
sova. Met internationale waarnemers, maar illegaal, werd 
hij in 1992 uit het niets verkozen door de Albanese bevol-
king van Kosova. De Servische bezetting woedde volop 
met uitwijking en terreur. Maarschalk Tito, overleden in 
1980, had de Joegoslavische Socialistische Federatie 35 
jaar lang dictatoriaal bij mekaar gehouden met o.a. een 
Servisch militair overwicht. In dat kader erkende de Fede-
ratie in 1974 twee ‘minderheidsvolkeren’ binnen Servië : 
het Hongaarse van Vojvodina in het noorden en het Alba-
nese van Kosova in het zuiden. 
 

Vanaf 1981 werd die autonomie stap-na-stap terugge-
schroefd vanuit Belgrado. De hier ook beruchte Milosevic 
en zijn Cetniks zullen 10 jaar later ‘hun’ Balkan-
veroveringsoorlog inzetten op 5 fronten : Bosnië, Kroatië, 
Montenegro, Vojvodina en Kosova. Het doel: één Groot-
Servië met een dominante Servisch-Orthodoxe kerk, cul-
tuur en taal … Elkeen, Kroatië op kop, reageerde op zijn 
wijze. Kosova met de minste infrastructuur en het armste 
deelgebied van Joegoslavië bracht olv. Rugova kader-
mensen bij mekaar in de LDK. 
 

De bezettingsterreur woedde volop vanaf juni 1991. Ver-
dwijningen, aanslagen, uitwijking … waren daarvan de 
hoofdelementen. In juni 1991 koos het Kosovaarse volk 
met een goed georganiseerde, clandestiene verkiezing  
zijn eerste president : Ibrahim Rugova. Rusteloos reisde 
hij sedertdien naar alle regeringen van de EU-lidstaten en 
de VSA om er te pleiten voor erkenning van Kosova als 
zelfstandige gemeenschap. Hij overleefde een bomaan-
slag op 15 maart 2005 … Werkelijk opgeleefd  stierf hij op 
21 januari 2006. Zijn Geest leeft. Moge deze informatie-
bijeenkomst en de daaropvolgende reis naar Albanië een 
stukje van zijn streven ‘invullen’. 
 

Willy Kuijpers (Herent) 

Deelname: € 6,00 • leden € 5,00 
Vooraf inschrijven tot en met 19/04: korting € 1,00 
OC Berkenhof, Beekstraat 25, Kortenberg, 20 uur  

Het Albanese volk 

Geschiedenis en achtergrond 
door Willy Kuijpers en Flora Latifaj  
 

Vrijdag 24 april • OC Berkenhof 

 
Albanië is een land met een broeierige geschiedenis. In 
de oudheid werd het achtereenvolgens door zowel Grie-
ken als Romeinen bezet en de overblijfselen hiervan kan 
men nog steeds op verschillende plaatsen in Albanië be-
wonderen. Na de val van het West-Romeinse rijk kwam 
Albanië bij het Ottomaans keizerrijk en kende zo vele 
eeuwen van relatieve rust. In de uithoek van het rijk gele-
gen kende het een relatief ingeslapen bestaan. De bevol-
king bekeerde zich voornamelijk tot de islam hoewel er 
ook een groot aantal christenen woonden in Albanië Dit 
veranderde na de val van het keizerrijk. Albanië werd net 
als de rest van de Balkan een speelbal in de machtsstrijd 
die de West-Europese mogendheden in die tijd voerden. 
In het interbellum kreeg het land zijn zelfstandige status 
en werd achtereenvolgens een republiek en later een ko-
ninkrijk. Ook in de Tweede wereldoorlog kwam het weer 
tussen de strijdende partijen in te liggen totdat het in 1944 
als satellietstaat van de Sovjet-Unie werd aangelijnd en 
lid werd van het Warschaupact. Albanië kreeg vanaf dat 
moment een streng communistisch regime. Ook hier wa-
ren er echter meningsverschillen over hoe de communisti-
sche visie uit te werken. In 1968 verbrak Albanië het War-
schaupact en zocht verdere internationale steun bij China. 
Vandaar dat het ook een van de laatste landen was ach-
ter het ijzeren gordijn die het communisme de deur uit 
deed en de grenzen weer open zette  
Sinds 1991 is Albanië een parlementaire democratie en 
heeft het zijn land weer open gesteld voor vreemde in-
vloeden. Door de jarenlange isolatie is echter de infra-
structuur en het land zelf nog dusdanig achtergesteld dat 
het nog wel even zal duren voordat hier alles naar wester-
se luxe maatstaven goed geregeld is. Het land bestaat 
grotendeels uit bergen en bossen en een relatief klein 
gedeelte is bewoond en gecultiveerd. Er is hier nog heel 
veel ongerepte natuur. Albanië is buiten de kuststreek ook 
een erg bergachtig gebied. Het heeft nog enkele uitlopers 

Willy Kuijpers Flora Latifaj 



 

 

 

  

Mons, Culturele Hoofdstad 2015 
Tentoonstelling en rondrit 
 

Vrijdag 1 mei • busuitstap 

Van Gogh in de Borinage  
Vincent Van Gogh (1853-1890) is 25 als hij zich in de-
cember 1878 in de Borinage vestigt. Hij woont er in de 
rand van Mons, in Cuesmes en Colfontaine. Die huizen 
staan er nog altijd. Van Gogh komt er als evangelist. De 
schok is groot. Komende uit een welgesteld gezin belandt 
hij midden de grote armoede. Hij kiest het kamp van de 
onderdrukten. Hij wil de mensen helpen, luistert naar de 
mijnwerkers. Hij praat met de arbeiders en de landbou-
wers. Het leven is er hard. De zieken zijn hier talrijk. De 
overheid is niet met zijn bereidwilligheid opgezet. Van 
Gogh stopt zijn missie en begint te tekenen. Een beetje 
onhandig, veel werk zal hij zelf vernietigen. Wat hij ziet, 
de grote schoorstenen, de terrils, de steenkool, doet hem 
aan het werk van de grote Albrecht Dürer denken. De 
kunst maakt zich van Van Gogh meester. Oktober 1880 
verlaat hij de streek. ‘Was ik langer gebleven zou ik ziek 
geworden zijn.’ Over deze ‘belangrijke’ periode in het le-
ven van de wereldberoemde schilder organiseert Mons 
2015, culturele hoofdstad, een grote tentoonstelling. 
 
De tentoonstelling 
De tentoonstelling laat u de periode ontdekken waarin de 
schilder sterk werd beïnvloed omdat hij, tijdens zijn verblijf 
in de mijnstreek, resoluut de artistieke ideeën ontwikkelde 
die grotendeels de basis zouden worden voor zijn later 
werk. Met een zeventigtal schilderijen, tekeningen en brie-
ven van Van Gogh schetst de tentoonstelling een mooi 
beeld van wat hem allemaal inspireerde. Daarnaast wor-
den meer dan twintig werken getoond die hij gekopieerd 
heeft, of die zijn werk beïnvloed hebben. Het is niet enkel 
de bedoeling om een beeld te vormen van het begin van 
zijn artistiek traject, maar ook om de levensomstandighe-
den in de Borinage uit de tijd van de schilder te schetsen. 
 
De geboorte van een kunstenaar 
Van de werken die hij in deze periode maakt, hoofdzake-
lijk kopieën die geïnspireerd zijn op gravures en schetsen 
van andere kunstenaars, en van de werken die hij nadien 
in Brussel maakt (tussen oktober 1880 en april 1881) zijn 
er maar weinig bewaard gebleven. Het belang van deze 
eerste maanden in de artistieke ontwikkeling van Van 
Gogh, die bepalend zijn voor de rest van zijn werk, ligt 
echter niet enkel in zijn oeuvre tijdens deze periode. Hij 
kiest hier voor een meer persoonlijke aanpak en thema's 
die tijdens de rest van zijn leven aan bod zullen blijven 
komen. De dagelijkse realiteit van het leven van arbeiders 
en boeren blijft hem boeien, niet enkel omdat hij zelf grote 
bewondering koestert voor schilders als Léon Lhermitte, 
Jules Breton en Jean-François Millet, maar ook doordat 

hij dezelfde moeilijke levensomstandigheden deelt met de 
mijnwerkers en arbeiders uit de Borinage. Deze thema's, 
die hij al tijdens zijn verblijf in de streek verkende, zijn als 
een echo die tijdens zijn hele later werk doorklinkt: simpe-
le arbeiders, de bescheiden woningen waarin ze leven en 
de wevers die hij met grote bewondering gadeslaat in 
maart 1880, maar die hij pas in 1883-1884 vereeuwigt, 
omdat hij er nog veel meer aantreft in het Nederlandse 
Nuenen, waar hij dan leeft. In 1889-1890 keert hij terug 
naar zijn eerste jaren als kunstenaar door opnieuw kopie-
ën te maken: in Saint-Rémy herbewerkt hij de werken van 
kunstenaars die hij bewondert. Deze keer echter gebruikt 
hij zijn schildertalent in plaats van zijn tekentalent. En in 
Auvers-sur-Oise inspireert hij zich op voorbeelden van 
studies die hij al tijdens de eerste maanden van zijn kun-
stenaarsbestaan gekopieerd had.  
 
PROGRAMMA 

Voormiddag: 
Onthaal met koffie/thee met koek, onthaal in het Huis voor 
Toerisme van Mons en videopresentatie. 
Bezoek aan de tentoonstelling ‘Van Gogh in de Borinage’, 
het ontstaan van een kunstenaar. 
Middag: (facultatief) in restaurant La Petite Provence:  
konijnterrine, parelhoen met Saint-Feuillien en groentjes, 
coupe vanille 
Namiddag: 
Rondrit ‘In de voetsporen van Vincent Van Gogh in de 
Borinage’ met o.a. een gegidst bezoek aan het Van 
Goghhuis in Cuesmes. 
 
PRAKTISCH  
Deelname: € 52,00 • leden € 47,00 
Inbegrepen: busvervoer, fooi en kosten chauffeur, 
onthaal met koffie/thee met koek, onthaal Huis voor Toe-
risme, gegidst bezoek aan de tentoonstelling, gegidste 
rondrit, eigen audiofoonsysteem 
Middagmaal: facultatief voor € 22,00 
Opstap: 
Leuven, Hubo, Brusselsesteenweg 6 07.40 uur 
Veltem-Beisem, halte ‘steenweg’ 07.45 uur 
Erps-Kwerps, Schoonaarde 07.50 uur 
Kortenberg, OC Berkenhof, Beekstraat 25 08.00 uur 
Zaventem, Kerkplein 08.15 uur 
Terug in Kortenberg omstreeks 20.00 uur. 
Vooraf inschrijven. 

Vincent Van Gogh in de Borinage 
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Beeldende kunst in open ruimte 
Kortenbergse Kunstkabinetten 
Gids: Jos Vanderstappen 
 

Vrijdag 5 juni • Oude Abdij 
Zondag 30 augustus • Oude Abdij 
 
In 2015 organiseert de Werkgroep Beeldende Kunsten 
van Kortenberg een nieuwe editie van de Kortenbergse 
Kunstkabinetten. Voor deze editie werd er gekozen voor 
het thema ‘SlowArt’. Met de keuze voor dit thema wil de 
werkgroep met mooie kunst de bezoeker doen vertragen 
en zelfs even doen stilstaan.  Men wil de kunstliefhebber 
even wegslepen uit de drukte van de samenleving en uit-
nodigen tot reflectie, bezinning, nadenken, ...  
 
Er werd een selectie gemaakt van een dertigtal kunste-
naars die een werk maken rond het thema. Deze werken 
worden tentoongesteld langs het parcours dat zo’n 6 km 
lang is. 
 
Kunstroute 
Het parcours vertrekt en eindigt in het park van de Oude 
Abdij van Kortenberg. Onderweg wandelt men langs de 
trage wegen van Kortenberg en Everberg. Men komt zo-
wel langs bossen, velden als door de dorpskern van Ever-
berg. 

Kortenbergse Kunstkabinetten 
De Kortenbergse Kunstkabinetten is een organisatie van 
de Werkgroep Beeldende Kunsten en het gemeentebe-
stuur van Kortenberg. Dit initiatief kadert in het gemeente-
lijke vrijetijdsbeleidsplan 2014-2019.  
 
De gemeente wil via dit evenement beeldende kunst naar 
een ruim publiek brengen en daar werken wij graag aan 
mee. 
De tentoonstelling loopt van 10 mei tot 27 september. 

Deelname: € 9,00 • leden € 8,00 
Inbegrepen: Gegidste rondlediing, catalogus, eigen 
audiofoonsysteem 
Oude Abdij Kortenberg, 10 uur 
Parkeren: GC Colomba, Wijngaardstraat 1, Kortenberg 
Vooraf inschrijven. 

SlowArt 

 
Wijn(proef)avond: Portugal culinair 

6-gangen Portugese hapjes  
met aangepaste wijnen 
door Philippe Verborgt (Vinotheca) 

 

Vrijdag 26 juni • OC Berkenhof 
 
De Portugese keuken is een eenvoudige, degelijke 
keuken. De ingrediënten zijn de seizoensproducten van 
eigen land: talrijke soorten groenten, fruit en kruiden. Ie-
dere streek van Portugal heeft zijn eigen specialiteiten. 
Het zal geen verrassing zijn dat in de kustgebieden vis en 
zeevruchten overal op het menu staan.  
Bacalhau, gepekelde en gedroogde kabeljauw, wordt 
veelvuldig gegeten in Portugal.  
Portugezen zijn echte zoetekauwen. Er is dus altijd plek 
voor een heerlijk zoet nagerecht, waarin veelvuldig ingre-
diënten als amandelen, honing en eigeel worden gebruikt.  
De pasteis de nata zijn typisch Portugese gebakjes, en 
wereldberoemd.  
 
Vinotheca is gestart uit een passie voor wijnen, waar-
bij alle in het gamma aangeboden wijnen vooraf werden 
geproefd, de wijnbedrijven werden bezocht en de manier 
van werken uitvoerig belicht. Vandaag hebben we een 
gamma wijnen uit Spanje, Portugal en Italië, naast een 
klein gamma aan sterke dranken. Uit de vele vragen rond 
'de passende wijn bij een gerecht' ontstond een tweede 
passie, die van het koken. Philippe, onze Vinotheca hob-

bykok, zal in deze culinaire wandeling een palet van sma-
ken uit de Portugese keuken combineren met enkele wij-
nen uit diezelfde regio.  
 

 
Deelname: € 54,00 • leden € 49,00 
Inbegrepen: 6-gangen Portugese hapjes (volledig menu) 
begeleid met telkens goede Portugese wijnen 
OC Berkenhof, Beekstraat 25, Kortenberg, 20 uur  
Vooraf inschrijven. 
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Themadag’toonaangevend’ 
vtbKultuur Vlaams-Brabant/Brussel 
 

Zondag 7 juni • busuitstap 
 

Voor de 4de provinciale 
themadag werd Halle ge-
kozen, regionaal toeris-
tisch centrum ten zuid-
westen van Brussel. 
80 jaar geleden was 
vtbKultuur (toen nog de 
Vlaamse Toeristenbond) 
hier al ‘toonaangevend’ 
door de bewegwijzering 
van het Consciencepad. 
Nu is deze keuze voor 
Halle ‘toonaangevend’ 
want eind mei komt er 
een einde aan de restau-
ratie van de Sint-
Martinusbasiliek. 
Echte wandelliefhebbers 
opteren wellicht voor het 
volledige Consciencepad 
(12 km) van Beersel naar 
Halle. Anderen maken 

vooraf een keuze uit : het Consciencepad van Dworp 
naar Halle (6 km), een historische stadswandeling, 
een Zenne-beeldige stadswandeling of een bezoek 
aan brouwerij Boon, … 
Na de lunch kan het centrum van de stad op eigen 
tempo bezocht worden waarbij nog verscheidene be-
zoeken mogelijk zijn waaronder uiteraard ook de basi-
liek van crypte tot toren.  
Afsluiten doen we op de tonen van de Halse Accorde-
onisten. 
 
Keuzemogelijkheden voormiddag  
(vooraf te kiezen): 
 
Consciencepad, van Beersel naar Halle (12 km): 
Het Consciencepad is het eerste wandelpad dat (80 jaar 
geleden) door de Vlaamse Toeristenbond werd beschre-
ven en bewegwijzerd. De naam verwijst naar het feit dat 
Hendrik Conscience regelmatig in Halle verbleef en in de 
streek lange wandelingen maakte. 
Een gids leidt ons van het centrum van Beersel, naast het 
kasteel, via de vallei van de Molenbeek naar het centrum 
van Halle. 
Halverwege (in Dworp) kan er gestopt worden voor een 
zelf meegebrachte picknick of u kan er genieten van de 
vooraf bestelde broodjesmaaltijd. 
 
Consciencepad, van Dworp naar Halle (6 km): 
Wie het Consciencepad ook wil leren kennen, maar het 
liever wat korter houdt om in de namiddag het stadscen-
trum van Halle beter te leren kennen, kan vanuit Dworp 
vertrekken. Consciences verhaal ‘Eene verwarde 
zaak’ (1874) speelt zich in hoofdzaak af in Dworp en om-
geving. Een gids leidt de deelnemers stroomopwaarts 

langs de Steenputbeek en het Hallerbos naar het centrum 
van Halle. 
 
Historische stadswandeling: 
In en rond de binnenstad informeert de gids ons over de 
monumenten, de geschiedenis en de beeldbepalende 
gebouwen van de stad. Hierbij komt ook de buitenzijde 
van de basiliek uitvoerig aan bod. 
 
Wandeling ‘Zenne-beeldig’ Halle: 
Een gids laat ons kennis maken met de loop van de Zen-
ne doorheen het stadscentrum, m.a.w. het wordt een dia-
loog met de Zenne en de Vaantjesboeren. 
 
Bezoek brouwerij Boon: 
De Zennevallei is gekend voor haar uitzonderlijke micro-
organismen die een spontane gisting geven aan de Geu-
ze en de Kriek. Een bezoek aan brouwerij Boon laat ons 
de wondere wereld van het ‘lambiekbrouwen’ ontdekken. 
Brouwerij Boon is de grootste producent van Lambiek en 
is gekend voor zijn Oude Geuze, Geuze Mariage Parfait, 
Faro, Framboos en Kriek. Ook het enige echte Halse Dui-
vels Bier wordt hier gebrouwen. 
Het bezoek aan de brouwerij wordt - hoe kan het anders - 
afgerond met een degustatie. 
 
Bezoekmogelijkheden in de namiddag 
(op eigen tempo) 
 
• interieur basiliek: om 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
en 16.30 uur wacht een gids u op om het interieur van de 
gerestaureerde basiliek te bezoeken. 
• buitenzijde basiliek: om 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00 en 16.30 uur wacht een gids u op om tekst en uitleg 
te geven over de gerestaureerde buitenzijde van de basi-
liek. 
• vrij bezoek aan de basiliek 
• vrij bezoek aan Den Ast: sinds 1 maart 2015 herbergt 
het een splinternieuw streekmuseum alsook een uniek 
belevingsparcours rond het moutproces en de historiek 
van het gebouw 
• vrij bezoek Chocolatier Praleen 
 
Afsluiter om 17.00 uur: 
Van op de kiosk voor het oude stadhuis op de Grote 
Markt bezorgen De Koninklijke Halse accordeonisten alle 
aanwezigen een onvergetelijk muzikaal afsluitconcert. 
 
PRAKTISCH 
Deelname: € 46,00 • leden € 42,00 
Bezoek brouwerij Boon: toeslag € 3,00 
Inbegrepen: busvervoer, fooi chauffeur, onthaal met 
koffie/thee, gidsen, toegangen, eigen audiofoonsysteem 
Middagmaal: facultatief voor € 15,00 
(stoofvlees met friet) 
Opstap: 
Leuven, Hubo, Brusselsesteenweg 6 07.55 uur 
Veltem-Beisem, halte ‘steenweg’ 08.00 uur 
Erps-Kwerps, Schoonaarde 08.05 uur 
Kortenberg, OC Berkenhof 08.15 uur 
Zaventem, Kerkplein 08.30 uur 
Terug in Kortenberg omstreeks 19.00 uur 
Vooraf inschrijven. 

Halle 
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Langs Waalse wijngaarden 
Le Vignoble des Agaises, Haulchin 
Domaine du Chenoy, Emines 
Château Bon Baron, Lustin 
 

Zaterdag 13 juni • busuitstap 

De Waalse wijngaarden 
Officieel zijn er in Wallonië op vandaag 27 Waalse erken-
de wijnbouwers actief. In werkelijkheid zijn er dat meer 
maar dat zijn meer en meer hobbyisten en aangezien ze 
geen commerciële activiteit uitoefenen zijn ze niet officieel 
geregistreerd. Dus verschillende types van wijngaarden, 
van aanplantingen door liefhebbers tot commerciële initia-
tieven... 
Globaal genomen wordt er dubbel zoveel wijn geprodu-
ceerd dan 10 jaar geleden. 
 
Alhoewel België in de 9e eeuw op de noordelijke grens 
lag van het West-Europese wijnbouwgebied, bevonden er 
zich wijngaarden in bijna alle streken. 
Het was pas in de 17e en 18e eeuw dat wijnstokken quasi 
volledig uit onze streek verdwenen. Na een lange afwe-
zigheid in Wallonië verscheen de wijnbouw opnieuw in de 
jaren 1960. 
Momenteel zien ambitieuze projecten het daglicht, waarbij 
een beroep wordt gedaan op de meest moderne tech-
nieken en op diverse wijnstokvariëteiten. 
 
Mark Vekemans (begeleider van deze wijnuitstap) 
Sommelier-Conseil bij de Vlaamse Wijnacademie 
 
Vignoble des Agaises 
Het is een gekke droom van Raymond Leroy die werke-
lijkheid is geworden; een eigen wijngaard in België bezit-
ten om zijn grote passie te kunnen beleven. De sympa-
thieke wijnhandelaar uit Binche is een gediplomeerd oe-
noloog aan de universiteit van Montpellier en hij ging op 
zoek naar de perfecte plaats voor een wijngaard in België. 
Die vond hij in Haulchin, een dorp dat bekend staat voor 
zijn witte gronden door de krijtgroeven die hier vroeger 

bestonden. Deze bodem verleent zich uitstekend tot het 
maken van Chardonnay-schuimwijnen en het duurt dan 
ook niet lang voor de gerenommeerde Champagnemaker 
Thierry Gobillard (Champagne Gobillard) zijn expertise 
komt delen in het ‘Vignoble des Agaises’.  
 
Domaine du Chenoy 
Dit domein is de voornaamste producent van rode wijnen  
in België. In 2003 werd een wijngaard van 10 ha aange-
legd die vooral bijzonder is om zijn nieuwe variëteiten 
voor de productie van kwaliteitswijnen. Die zijn beter be-
stand tegen ziektes en bovendien beter aangepast aan 
het Belgische klimaat. In de afgelopen jaren is de wijn-
gaard beloond met acht medailles op de twee belangrijk-
ste competities in Europa. Echte wijnen produceren die zo 
getrouw mogelijk de bijzonderheden van de Belgische 
bodem weergeven in alle aspecten. De wijnen hebben 
van nature een laag alcoholpercentage (tussen 11° en 
12°). Er heeft een volledige gisting plaats waardoor er 
nagenoeg geen suikers overblijven.  
 
Château Bon Baron 
Het wijndomein van Château Bon Baron is in handen van 
het koppel Jeanette van der Steen en haar man Piotr. In 
2001 kochten ze een landhuis in Profondeville (Lustin). 
Tijdens hun zoektocht naar de geschiedenis van deze 
mooie Belgische gemeente ontdekken ze dat deze ge-
meente een lange geschiedenis heeft van wijnbouw. Dit 
was voor hun het startschot om zelf een wijngaard te be-
ginnen. 
De wijngaarden van Château Bon Baron zijn gelegen aan 
de Maas. De wijngaard van Falmagne ligt op een zonrijke 
helling langs de oevers van de Maas, de Saint-Heriberd is 
vooral beplant met Pinot Noir en Precooz en is vermoede-
lijk de hoogst gelegen wijngaard van België. En uiteraard 
de terrassenwijngaard van Valburnot, met een perfecte 
zuidwaartse helling waardoor er een bijna mediterraans 
microklimaat gecreëerd wordt. 
 
PROGRAMMA 
Voormiddag 
• Rondleiding en degustatie Vignoble des Agaises 
• Rondleiding en degustatie in Domaine du Chenoy 
Middag 
• Lunch in Domaine du Chenoy, begeleid door  aange-
 paste wijnen  
Namiddag 
• Rondleiding en degustatie bij Château Bon Baron 
 
PRAKTISCH 
Deelname: € 59,00 • leden € 53,00 
Inbegrepen: busvervoer, fooi chauffeur, bezoek drie 
wijnbedrijven met degustatie, professionele begeleiding, 
eigen audiofoonsysteem 
Middagmaal: € 30,00, aangepaste wijnen inbegrepen  
Opstap: 
Leuven, Hubo, Brusselsesteenweg 6 07.25 uur 
Veltem-Beisem, halte ‘steenweg’ 07.30 uur 
Erps-Kwerps, Schoonaarde 07.35 uur 
Kortenberg, OC Berkenhof 07.45 uur 
Zaventem, Kerkplein 08.00 uur 
Terug in Kortenberg rond 19.00 uur 
Vooraf inschrijven.  

Waalse wijnen 
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Culturele Brusselwandeling 
Bezoek tentoonstelling 
Gids: Jos Vanderstappen 
 

Donderdag 2 juli • station Kortenberg 
Zaterdag 4 juli • station Kortenberg 
 
Duivelshoek 
Heel wat mensen 'kennen' intussen wel de Marollen, maar 
deze wijk in het zuidwesten van de Vijfhoek is voor velen 
totaal onbekend terrein. Tenzij ze de documentaire 
'Femme de la Rue' hebben gezien ... 
En toch is dit een stukje Brussel met heel veel charme. 
Vanaf de Dansaertstraat dwaalt u door oude fabriekswij-
ken, die steeds vaker bevolkt worden door 'nieuwe Bel-
gen' en studenten. We ontdekken de Papenvest, leren bij 
over de Loodtoren, de CM, het Bloemenhofplein met het 
Spinnekopke, het klooster van Sint-Antonius van Padua, 
we volgen 'Brussel behoort ons Toe'. 
VanhaerentsArtCollecttion 
Walter Vanhaerents is een man die van zijn hobby - die 
hem de dagelijkse beslommeringen doet vergeten - een 
passie heeft gemaakt. Daarnaast heeft hij ook een uitge-
sproken visie op verzamelen en presentatie. De tentoon-
stellingen die hij zelf samenstelt - met de hulp van een 
cocurator - zijn langlopende projecten die rond een welbe-
paald thema worden uitgewerkt. Hij is een groot voorstan-

der van wat hij “slow art” noemt, een geduldige vorm van 
kijken, savoureren haast. 
Ook de manier waarop de ruimte en de collectie op elkaar 
inspelen wordt bepaald door bewuste keuzes. Het pand 
aan de Anneessensstraat is onder meer gekozen omwille 
van zijn neutrale karakter, het is een gebouw zonder fran-
jes dat niet overheerst. Binnenin heerst er een weldadige 
rust die de bezoeker in staat stelt om als geduldige kijker 
de passie van de verzamelaar te delen. 

Deelame: € 19,00 • leden € 17,00 (vooraf inschrijven) 
Inbegrepen: gids, toegang museum, eigen audiofoon-
systeem 
Station Kortenberg, 09.15 uur (trein 09.28 uur) 

Duivelshoek & VanhaerentsArtCollection 

 
Sacco & Vanzetti • Stille Waters 

Bezoek Klein Brabant 
Musical op het Donkmeer 
 

Zaterdag 5 september • busuitstap 

Een verhaal over macht, onschuld en liefde in het be-
gin van de vorige eeuw.  
Nicola Sacco en Bartolomeo Vanzetti verlaten Italië en 
trekken vol hoop naar Amerika. Het beloofde land veran-
dert al snel in een hel. Er is geen werk en ze zijn er niet 
welkom. Om hun wanhoop een stem te geven, sluiten ze 
zich aan bij een vreedzame groep anarchisten. 
 

De Amerikanen, met procureur Katzmann op kop, willen 
de Italianen weg uit hun land. Als er op een dag een roof-
moord wordt gepleegd, grijpt Katzmann zijn kans. 
 
Hij schuift de misdaad in de schoenen van Sacco en Van-
zetti. De rechtszaak is een regelrechte farce met intriges 
en leugens. De twee Italianen worden ter dood veroor-
deeld. Sacco’s geliefde Rosa schreeuwt tot op de laatste 
dag zijn onschuld uit. Zijn zoontje keert hem de rug toe. 
En de wereld kijkt machteloos toe. 
Is dit mijn plek? Is dit mijn land? Is dit mijn thuis? 
 
Cast: Jelle Cleymans als Nicola Sacco  
Hans Peter Janssens als Bartolomeo Vanzetti 
Peter Van de Velde als procureur Katzman 
 
In de namiddag maken wij een rondrit in het land van  
Stille Waters en bezoeken o.a. De Notelaar. 
 
Deelname: € 58,00 • leden € 53,00 
Inbegrepen: busvervoer, fooi chauffeur, onthaal met 
koffie, gidsen, toegangen, musical (€ 37,50) 
Avondmaal: vrij (gereserveerde plaatsen) 
Opstap: 
Leuven, Hubo, Brusselsesteenweg 6 12.45 uur 
Veltem-Beisem, halte ‘steenweg’ 12.50 uur 
Erps-Kwerps, Schoonaarde 12.55 uur 
Kortenberg, OC Berkenhof 13.05 uur 
Zaventem, Kerkplein 13.20 uur 
Vooraf inschrijven 
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Buiten de grenzen 
Hedendaagse kunst aan zee 
Oostende/Raversijde • Knokke/het Zwin 
 

Zondag 5 juli • busuitstap 

Beaufort Buiten De Grenzen 
De vijfde editie van Beaufort met als titel ‘Buiten De Gren-
zen’ bouwt verder op de traditie van kunst in de publieke 
ruimte van de vorige edities, maar kiest ook resoluut voor 
verandering en vernieuwing. De Provincie West-
Vlaanderen is initiatiefnemer en heeft samen met de 
Dienst Cultuur de tien kustgemeenten uitgenodigd om 
deze vernieuwde artistieke opzet te ondersteunen en mee 
te helpen realiseren. 
 
Buiten De Grenzen kiest voor een totaalproject langs de 
kust, waarbij een solotentoonstelling van het collectief A 
Dog Republic onder leiding van de 91 jarige architect, 
urbanist en ontwerper Yona Friedman wordt gecombi-
neerd met een groepstentoonstelling op drie provinciale 
locaties: het Zwin Natuurcentrum aan de oostkust, Ra-
versijde in het midden en het bezoekerscentrum De 
Nachtegaal met de omringende Oosthoekduinen aan de 
westkust. Op deze drie locaties komen de inhoudelijke 
verhalen van meer dan 35 kunstenaars samen met de 
voorstellen van A Dog Republic. 
 
Zowel de groepstentoonstelling als de solotentoonstelling 
worden opgezet vanuit de ambitie om ‘buiten de grenzen’ 
van de tentoonstelling zelf en haar tijdelijkheid te treden. 
Door na te denken over kunst in de publieke ruimte, op 
zoek te gaan naar nieuwe ideeën over kunst en architec-
tuur, kunst en wetenschap, kunst en urbanisatie, ecologie, 
duurzaamheid, activisme, onderwijs, … streeft het naar 
een langdurige impact op de samenleving. 
 
Hoe formuleren hedendaagse kunstenaars nieuwe voor-
stellen buiten de muren van een museum, of een kunstin-
stelling? Naar het voorbeeld van “Sonsbeek buiten de 
perken” in 1971 willen we de nieuwste paden van kunste-
naars in kaart brengen en buiten de grenzen van de 
kunstwereld kijken. 
 
De curatoren kiezen bewust nauwelijks voor zee- en 
strandlocaties en voor monumentaliteit maar volgen in 
deze Buiten De Grenzen-editie van Beaufort de vraag 
naar kleinschaligheid en ‘publieke intimiteit’ van de kunst-
voorstellen – al kan de schaal zeker nog groot zijn. De 
drie sterk met de natuur verbonden locaties, waar de 
groepstentoonstelling zal plaatsvinden, sluiten nauw aan 
bij deze aanpak. 
 

Oostende-Raversijde 
Beaufort Buiten De Grenzen Oostende (Raversijde) 
Het provinciedomein Raversyde, met zijn bunkers  van de 
voormalige Atlantikwall, is al een belevenis op zich. Bo-
vendien hebben verschillende bekende kunstenaars hier 
postgevat, zoals Gabriel Kuri en Mark Manders.  
  
Knokke-Heist, het Zwin 
Beaufort Buiten De Grenzen Knokke-Heist (het Zwin) 
In 2015 is het Zwin gesloten wegens vernieuwing van het 
natuurcentrum, maar wij mogen er binnen! In dit unieke 
natuurlandschap zijn een tiental (inter)nationale kunste-
naars neergestreken.   

 
PROGRAMMA 
Voormiddag: 
Onthaal met koffie/thee en koek in Hotel Royal Astrid 
Gegidst bezoek aan Beaufort 2015 Oostende  
Middag: facultatief middagmenu:  
soep • kipfilet, champignonsaus, groenten, kroketten, of 
trio van vis, garnalensaus, hertoginneaardappelen • ge-
bak • ook inbegrepen: aperitief,  1 glas wijn, bier of fris-
drank, flessen plat en bruis water op tafel, koffie/thee 
Namiddag: 
Gegidst bezoek aan Beaufort 2015 Knokke-Heist 
 
PRAKTISCH 
Deelname: € 43,00 • leden € 39,00 
Inbegrepen: busvervoer, fooi chauffeur, onthaal met 
koffie/thee met koek, gidsen in Oostende en Knokke, par-
ticipatiekaart Beaufort (3 maanden geldig) 
Middagmaal all-in: facultatief voor € 26,50 
Opstap: 
Leuven, Hubo, Brusselsesteenweg 6 07.00 uur 
Veltem-Beisem, halte ‘steenweg’ 07.05 uur 
Erps-Kwerps, Schoonaarde 07.10 uur 
Kortenberg, OC Berkenhof 07.20 uur 
Zaventem, Kerkplein 07.35 uur 
Terug in Kortenberg omstreeks 20 uur 
Vooraf inschrijven. 

 
Beaufort 2015 

Photomontages courtesy:  
Yona Friedman & A Dog Republic 2015 
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Noord-Duitsland 
9-daagse vtbKultuur-trip (bus) 
 

Zaterdag 1 tot zondag 9 augustus 
 
Voor velen onder ons is Duitsland, en zeker het noor-
den ervan, onbekend terrein, en staat als vakantiebe-
stemming bij de Vlamingen niet op de eerste plaats. 
Nochtans loont het meer dan de moeite om de voor-
malige Hanzesteden aan de Oostzee te gaan opzoe-
ken. Het is trouwens niet verwonderlijk dat de Unesco 
de steden Wismar, Stralsund, Lübeck en Bremen tot 
werelderfgoed heeft geproclameerd.  
Tijdens deze reis doorkruisen we het Bundesland Ne-
dersaksen, waarin de twee stadsstaten Bremen met 
Bremerhaven en Hamburg gelegen zijn, rijden dan de 
deelstaat Sleeswijk-Holstein binnen, waar we de Han-
zestad Lübeck bezoeken, om vervolgens kennis te 
maken met enkele Hanzesteden in Mecklenburg-
Vorpommern, de meest noordoostelijke deelstaat van 
Duitsland, gelegen in de vroegere DDR. 
 
Dag 1: zaterdag 1 augustus 
We vertrekken in Kortenberg om 7.30, doorkruisen Rhein-
land-Westfalen en bereiken in de namiddag de oude Han-
zestad Bremen, bekend van ‘De Bremer Stadmuzikanten’. 
De rijkdom van de Oostzeehandel van weleer lezen we af 
tijdens een wandeling in het fraaie stadscentrum met zijn 
stadhuis, zijn Roland en zijn kathedraal. Heel bekend is 
ook de Böttcherstraβe, dat een fraai ensemble vormt van 
middeleeuwse en expressionistische elementen. 
Onze wandeling eindigt in de Schnoor, het oudste stads-
deel van Bremen, dat niets van zijn middeleeuwse glorie 
heeft ingeboet.  

 
Dag 2: zondag 2 augustus 
Na het ontbijt staat een exclusieve bezichtiging van het 
prachtige stadhuis van Bremen op het programma. 
Daarna verlaten we Bremen en rijden naar Schwerin, de 
stemmige hoofdstad van Mecklenburg-Vorpommern, met 
haar sprookjeskasteel, helemaal omgeven door water. 

We maken kennis met de stad en haar geschiedenis en 
sluiten de namiddag af met een bezoek aan het slot met 
zijn prachtige baroktuin. Dan gaat het richting Wismar, 
een andere voormalige Hanzestad, waar we te midden 
van het Unesco-werelderfgoed drie nachten in een luxu-
eus viersterrenhotel zullen verblijven. 
 
Dag 3: maandag 3 augustus 
Vandaag maken we kennis met twee uitzonderlijk mooie 
Hanzesteden. In de voormiddag laat onze gids Jan ons 
het havenstadje Wismar zien. Daarna voert onze chauf-
feur ons naar Lübeck, voorwaar de meest bezienswaardi-
ge stad van Schleswig-Holstein met een overvloed aan de 
zo typische baksteengotiek. In 1358 werd de stad het 
centrum van de Hanze. Na de wandeling keren we terug 
naar ons hotel in Wismar. 

Dag 4: dinsdag 4 augustus 
’s Morgens voert onze chauffeur ons naar de badplaats 
Kühlungsborn, van waaruit ‘Molli’, een honderdjarige 
stoomlocomotief, ons naar Bad Doberan brengt. Hier krij-
gen we een rondleiding in de gotische Münster, een van 
de mooiste kerken langs de Oostzee en een uitzonderlijk 
goed bewaard voorbeeld van de baksteengotiek. Verder 
gaat het naar Rostock, met zijn haven voor overzees ver-
keer, scheepswerven en oudste universiteit aan de Oost-
zee. Hier maken we een begeleide wandeling. 

 
Hanzesteden aan de Oostzee 

Slot van Schwerin 

Lübeck, Holstentor 

Münster van Bad Doberan 
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Dag 5: woensdag 5 augustus 
Na het ontbijt staan we met onze koffers paraat om Wis-
mar te verlaten. 
We houden halt in Güstrow, dat vooral bekend staat als 
‘Barlachstad’. Hier leefde en werkte de beeldhouwer en 
dichter Ernst Barlach (1870 – 1930). In verschillende ge-
bouwen kunnen we zijn kunstwerken bewonderen. 
De volgende bestemming is Ribnitz-Damgarten, de 
‘Bernsteinstad’, met haar museum dat alles laat zien wat 
met barnsteen te maken heeft. Na het bezoek stevenen 
we af op Stralsund, een van de fraaiste plekjes in Noord-
Duitse baksteengotiek. Heel de stad staat onder bescher-
ming van de Unesco. We logeren er twee nachten in het 
mooi gelegen hotel Hafenresidenz.  

 
Dag 6: donderdag 6 augustus 
Vandaag gaan we Rügen ontdekken, het grootste eiland 
van Duitsland, dat door een twee kilometer lange brug 
met Stralsund is verbonden. Onze eerste bestemming is 
het classicistische Putbus. Verder gaat het naar Sellin, 
vanwaar we met ‘Rasender Roland’, een stoomlocomotief 
van meer dan 100 jaar, naar de mondaine Oostzeebad-
plaats Binz stomen, befaamd om de ‘Bäderarchitectuur’. 
Een echt curiosum op het eiland is Prora, waar een 4,5 
kilometer lang gebouw onze aandacht trekt. Het is ’s we-
relds eerste mega-project voor betaalbaar massatoeris-
me, gebouwd in de Nazitijd (1936-1939).  
We besluiten de dag met een boottocht langs de krijtrot-
sen van Rügen 
 
Dag 7: vrijdag 7 augustus 
Gepakt en gezakt zeggen we Stralsund vaarwel. 
Als laatste Hanzestad staat Hamburg op het programma. 
Van bescheiden vissershaven groeide Hamburg, onder 
de gunstige stuwing van Lübeck en de hanzeatische ste-
denbond, uit tot een volwaardige handelshaven en de 
tweede grootste stad van Duitsland. 
Hier hebben we een afspraak met onze gids Brigitte, die 
ons tijdens een twee uur durende rondrit Hamburg laat 
zien, gevolgd door een boottocht in de haven. 
 
Dag 8: zaterdag 8 augustus 
In de voormiddag gaan we weer met Brigitte op stap, 
maar dat is nu letterlijk te nemen, want we maken een 
wandeling door de Speicherstadt van Hamburg, het groot-
ste op palen gebouwde pakhuiscomplex ter wereld. 
Ook de Hafencity ligt op ons wandelpad. 
De namiddag kan vrij worden besteed in deze boeiende 

Hanzestad, waar The Beatles hun carrière begon. 
 
Dag 9: zondag 9 augustus 
Dit wordt onze laatste dag op Duitse bodem. 
Op de terugweg naar Vlaanderen houden we nog halt in 
Münster, de stad waar in 1648 de Vrede van Münster 
werd gesloten tussen Spanje en de Republiek der Zeven 
Verenigde Provinciën, waarmee een einde kwam aan de 
Tachtigjarige Oorlog.  
 
Kostprijs:  
• € 1.360,00 per persoon in een 2-persoonskamer 
 bij inschrijving van minimum 25 personen 
• toeslag 1-persoonskamer: € 315,00 
 
Inbegrepen: 
• busvervoer vanuit Kortenberg en kosten chauffeur 
• verblijf in halfpension in vier hotels: 
 1 nacht: Swissôtel***** Bremen,  
 3 nachten: Steigenberger Stadt Hamburg**** in Wismar, 
 2 nachten in hotel Hafenresidenz**** in Stralsund,  
 2 nachten in hotel Europäischer Hof**** in Hamburg 
• alle vermelde bezoeken, toegangsgelden, 2 boottoch-
 ten, 2 stoomtreintrips, Nederlandstalige gidsen 
• eigen draadloos audiofoonsysteem 
• fooien   
 
Niet inbegrepen: 
• middagmalen, dranken en persoonlijke uitgaven 
• indien geen lid: toeslag van € 10,00 voor de vtbKultuur-
 pas (gezinslidmaatschap) 
• annulerings- en/of reisbijstandsverzekering 
 (kan via vtbKultuur Kortenberg) 
 
Informatie en inschrijvingen: 
• vtbKultuur Kortenberg 
 huistelefoon 02 759 84 66, zaktelefoon 0475 31 57 29 
 guido.craps@vtbkultuur.be 
 
Een goed idee van vtbKultuur Kortenberg,  
praktisch uitgewerkt door  
Jetaircenter Perfect Travel Tienen, verg. A5124 
 
Programma  en begeleiding: Geert Van Cleemput 
Programma 11/01/2015 
Programma-aanpassingen blijven mogelijk. 
© vtbKultuur Kortenberg 

Hanzesteden aan de Oostzee 

‘De Zwevende’ van Barlach 

In de dom van Güstrow 

De ‘Speicherstadt’ in Hamburg 
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Terugblik 

  

 

 

 

 

 

 

Nieuwjaarsbijeenkomst 
1. Een volle zaal heel aandachtig 
2. Groet van schepen Ann Vannerem 
3. Voorstelling van de activiteiten 2015 
4. Groet van Willy Lenaerts, nationaal voorzitter 
 
Danscursus voorjaar 2015 
5, 6 en 7: Gevorderden 
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Deze sponsors steunen ons, steunen wij hen? 

 

VINOTHECA 

Specialist in Spaanse, Portugese &  

Italiaanse wijnen 

Porto, Sherry, Rum & Single Malt Whisky 

 

Onze webwinkel: www.VINOTHECA.be 

 

Onze kelder is elke 2de en 4de zaterdag 

open tussen 13.00 en 18.00 uur  

en op afspraak: 

 

Tervuursesteenweg 192, Everberg  

02 306 62 63 – 0478 98 36 56 

 

 

VAN 

AUDENHOVEN 

ELEKTRO 

02/759.70.08 
KOUTERSTRAAT 220   3071 ERPS-KWERPS 

el.v.a @ scarlet.be   www.elektrovanaudenhoven.be 

http://www.VINOTHECA.be
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Terugblik IJsland 

1 
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IJsland, op zoek naar het noorderlicht 
van 2 tot en met 8 februari 
 
1. Het noorderlicht! En dat op dag 1!   
2. Het natuurpark Pingvellir 
3. De bevroren Gullfoss-waterval 
4. Geysir (geiser is hiervan afgeleid) 
5. Op de brug van de Atlantische naar de Europese plaat 
6. Ballet op het ijs in Reykjavik 
7. De Hallgrímskirkja in Reykjavik 
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(vervolg) 
 
De nederlaag bij Leipzig in 1813 was het begin van het 
einde voor Napoleon. De Fransen trokken zich terug uit 
Duitsland, achter de Rijn naar de Franse grens. 
 
De terugtocht van het leger viel samen met een grote 
ramp gekend als de "tyfus de Mayence". De tyfus ver-
spreidde zich naar Metz en trok door de Elzas tot in Bour-
gondië. Dit bracht de verbondenen ertoe eerst België en 
Nederland te bevrijden. Een inval in het door tyfus be-
smette Frankrijk werd uitgesteld. 

 
Napoleon werd door de Fransen zelf afgezet op 6 april 
1814 en naar Elba verbannen. Over Elba zou hij tien 
maanden regeren. Hij hield er een hele hofhouding op na. 
Generaal Cambronne was de aanvoerder van het leger 
dat zestienhonderd man telde. Het admiraalschip, de brik 
"l’Inconstant", had zestien kanonnen en zestig man aan 
boord. Er waren keizerlijke wasvrouwen en er was een 
burgemeester, een struikrover met één oog. De groot-
aalmoezenier van het hof, Arrighi, was een echt drankor-
gel. Kortom er was een hoop personeel, allemaal versierd 
met ronkende titels!  
 
Napoleon was dan vijfenveertig jaar oud. Hij liep rond met 
een bleke gelaatskleur, bijna wasbleek, niet geel maar 
wit, als een paaskaars, getuigde later een van zijn solda-
ten. Napoleon leek diep in gedachten verzonken, sprak 
weinig, met horten en stoten. Kortom er scheelde wat. 
 
Napoleon had toen al syfilis, een geslachtsziekte. Waar 
hij die opgeraapt had is niet te achterhalen. Maar men 
weet dat hij betrekkingen heeft gehad met meer dan hon-
derd vrouwen. Het is niet uitgesloten dat het er veel meer 
geweest zijn. 
 
Dit gegeven is onbetwistbaar want de Engelsen hebben 
hem tijdens zijn gevangenschap op Sint-Helena hiervoor 
verzorgd.  
 
Ondertussen werden België en Nederland bevrijd. Tijdge-
noten lieten ons hierover wat weten. Op 14 december 
1813 kwam de Pruisische majoor Colomb met 270 ruiters 

afgezakt vanuit Breda en overviel in Kortenberg een kon-
vooi tabakswaren van de Franse administratie. Colomb 
liet die door de plaatselijke bevolking leegplunderen en op 
18 december kwam hij te Leuven toe. 
 
In februari 1814 kwam er een afdeling kozakken te Leu-
ven toe. Ze trokken de winkels binnen en kochten wat hun 
aanstond. In plaats van geld te storten zeiden ze: “de bur-
gemeester zal het betalen" en daarmee waren ze weg. 
 
Op 30 maart 1814 stonden de geallieerden voor Parijs dat 
verdedigd werd door de generaals Mortier, Marmont en 
Moncey. Er vielen 18.000 doden en gewonden en de 
hoofdstad capituleerde. 
 
Met de vrede van 30 mei 1814 werd de Franse nederlaag 
bezegeld. In Frankrijk kwamen de Bourbons terug op de 
troon. Over deze Franse koningsfamilie schreef men toen: 
"ze waren even onbekend als de kinderen van de keizer 
van China". Koning Lodewijk XVIII was twintig jaar niet in 
Frankrijk geweest en zijn maatregelen maakten hem wei-
nig geliefd bij de bevolking. 
 
Vooreerst was er de kwestie van de "nationale goederen". 
Het onteigende bezit van adel en kerk was tijdens de Re-
volutie verkocht. De opkopers vreesden nu dat aan de 
eigendom van deze gekochte en betaalde goederen zou 
getornd worden. Deze talrijke en machtige groep eige-
naars van nationale goederen was niet gerust in de afwik-
keling van deze kwestie. 
 
Een andere groep ontevredenen waren de tienduizend 
officieren die op non-activiteit en op halve soldij gezet wa-
ren, de bekende "demi-solde". Diepe armoede was het lot 
van deze mannen, die ooit een behoorlijk loon en status 
gewend waren, gerespecteerd en gevreesd door de bur-
gers. 
 
Met het buitenland was er de kwestie van de geroofde 
goederen. Overal waar de Fransen in Europa optraden 
roofden ze al wat niet te heet of te zwaar was. Op 15 fe-
bruari 1798 werd Rome door hen ingenomen. Paus Pius 
VI werd als gevangene naar Frankrijk gevoerd. Om alle 
geroofde goederen en kunstschatten, waarop Napoleon in 
Rome de hand had kunnen leggen, naar Parijs te vervoe-
ren, waren er niet minder dan vijfhonderd wagens nodig! 
 
In Portugal en Spanje was het overal hetzelfde liedje. Op 
22 juli 1808 werd de Franse generaal Dupont verslagen 
bij de Spaanse stad Bailén. De generaal had honderdzes-
tien wagens nodig om de geroofde buit uit kerken, kloos-
ters en andere mee te voeren. 
 
Kortom Frankrijk was het rijkste land ter wereld door plun-
deringen, roof en uitbuiting van vele landen op het conti-
nent. 
 
Charles Talleyrand-Perigord, gewezen bisschop van Au-
tun, was toen minister voor Buitenlandse Zaken van 
Frankrijk. Hij wilde de teruggave van de gestolen goe-
deren zoveel mogelijk voorkomen. 
 
De geallieerden riepen in september 1814 het Congres 
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van Wenen bijeen. Dat duurde tot juni 1815. Er werd daar 
voor België en Nederland een regeling getroffen. Deze 
twee landen zouden verenigd worden in één koninkrijk. 
Op 16 maart 1815 werd Willem van Oranje (1772-1843) 
als koning van dit vorstendom aangewezen. De bedoeling 
was een middelgrote natie te vormen die de Franse inval-
len kon weerstaan. Dit zou de vrede en de welstand van 
het volk ten goede komen. Het land kreeg twee hoofdste-
den, Amsterdam en Brussel. 
 
Op Elba werd Napoleon door spionnen en tegenstrevers 
van het nieuwe bestuur over alles op de hoogte gehou-
den. Hij ontving er ook bezoekers. Op 2 augustus 1814 
kwam Madame Mère, zijn moeder, en op 1 november zijn 
zuster Pauline. Zijn Poolse minnares Maria Walewska, 
moeder van zijn natuurlijke zoon Alexander Joseph Wa-
lewski (°1810) bracht hem een vluchtig bezoek. Het was 
een van de zeldzame keren dat de jongen zijn vader te 
zien kreeg. 
 
Dit bezoek was maar kortstondig daar Napoleon haar vlug 
wegzond, in een gruwelijke storm nog wel. 
 
Het jaargeld dat hem in Frankrijk was toegezegd bleef 
achterwege. De Bourbons wilden het niet betalen zodat 
Napoleon vroeg of laat bankroet zou gaan. Dit dwong Na-
poleon tot handelen en hij waagde een gok die wonderwel 
slaagde. Op 26 februari 1815 scheepte Napoleon in en 
voer naar Frankrijk waar hij op 1 maart 1815 voet aan wal 
zette in de omgeving van Antibes. 
 
Een toegesnelde doeanier protesteerde tegen deze on-
rechtmatige landing. Enkele van Napoleons soldaten die 
zich bij het fort Antibes meldden, werden gearresteerd. 
Maar toen Napoleon zelf aan wal was geraakt werd er 
een officier naar de bevelhebber van het fort gestuurd om 
te melden dat Napoleon terug in Frankrijk was. 
 
Vandaar trok Napoleon naar Grenoble op. Die weg heet 
nu  de “Route Napoléon” en is aangegeven met bordjes 
ter herinnering aan deze opmars. Daar, op 7 km ten zui-
den van Grenoble, kwam het tot een eerste treffen. Napo-
leon trad helemaal alleen naar voren met zijn openstaan-
de grijze jas en zei “als er iemand onder u is....". De sol-
daten liepen over. Het toegestroomde volk zong de Mar-
seillaise. Napoleon had goed gegokt en werd overal tri-
omfantelijk ingehaald. Ook in Vizeille en Grenoble liepen 
de bataljons over. In Lyon, de eerste grote stad, rekende 
hij af met de lelievlag van de Bourbons en met hun nieu-
we instellingen. 
 
Ook met maarschalk Ney, een van zijn wapenbroeders, 
kwam er een verzoening. Ney had koning Lodewijk XVIII 
beloofd dat hij de ontvluchte Napoleon zou gevangen ne-
men om hem in Charenton (gekkenhuis)te laten opsluiten 
of terugbrengen naar Parijs in een ijzeren kooi. Napole-
ons boden kwamen Ney opzoeken en in Auxerre vielen 
ze in mekaars armen. Met Ney was de laatste tegenstand 
van de Bourbons gebroken. 
 
Dit verraad zal Ney achteraf duur te staan komen. Koning 
Lodewijk XVIII liet hem zes maanden na de Slag van Wa-
terloo, in december 1815, fusilleren. 

De toestand van Lodewijk XVIII werd zeer hachelijk. Mi-
nister De Blacas, een echte naïeveling, gaf de koning de 
raad om samen met zijn edelen en de geestelijkheid, de 
usurpator tegemoet te rijden. In tegenwoordigheid van dit 
gezelschap zou de koning Napoleon vragen wat hij hier 
kwam doen. De rebel zou zich dan diep schamen en op 
zijn stappen terugkeren. 
 
Jammer genoeg heeft de koning dit paardenmiddel niet 
geprobeerd. Hij vluchtte weg op 19 maart 1815, langs 
Rijsel en zo naar Gent. Op 20 maart zat de keizer in Pa-
rijs weer op de troon. Nu begon er een periode die in de 
geschiedenis de naam kreeg van “de Honderd Dagen”. 
 
Het nieuws van Napoleons terugkeer ging bliksemsnel 
rond. Toen Wellington tijdens het Congres van Wenen de 
terugkeer van Napoleon aankondigde, begonnen de ge-
zanten te lachen. Ze dachten dat het een mop was. Maar 
ze zouden rap van mening veranderen. Reeds op 25 
maart 1815 sloten Engeland, Oostenrijk, Rusland en Prui-
sen een verdrag. Daarin werd bepaald dat elk een leger 
van 150.000 man op de been zou brengen om zo snel 
mogelijk Napoleon te verjagen. 
 
Onder druk van deze omstandigheden en de situatie in 
Frankrijk zetten de Engelsen hun onderhandelingen met 
de Verenigde Staten-U.S.A voort. Te Gent werd in 1815 
een vredesverdrag gesloten tussen beide landen. Door 
deze situatie had Engeland de handen vrij om voluit tegen 
de Fransen te gaan. 
 
Napoleon wist onmiddellijk dat hij voor hete vuren zou 
komen staan. Het grootste gevaar kwam uit het noorden, 
uit het nieuwe Koninkrijk der Nederlanden. In België had-
den de Pruisen 120.000 soldaten onder het bevel van von 
Blücher liggen. De Engelsen hadden er samen met de 
Nederlanders 160.000 man als verdediging onder het be-
vel van Wellington op de been gebracht. 
 
Hiertegenover kon Napoleon hoogstens 125.000 man 
inzetten. Napoleon gokte dan. Als hij eerst Wellington 
aanpakte en later Blücher had hij een kans om ze te over-
winnen. Tegenover een gezamenlijk optreden van Engel-
sen en Pruisen was Napoleon niet opgewassen. 
 
Het is wel eens interessant om de bewapening van deze 
legers te bekijken. Eerst had men de blanke wapens, zo-
als men dat noemde, sabels en lansen van de cavalerie 
en officieren en bajonetten van de infanterie. 
 
Bij de cavalerie droegen sommige afdelingen zoals de 
huzaren een helm en een borstplaat om hen tegen kogels 
te beschermen. Bij de infanterie en de artillerie had nie-
mand een helm zodat deze soldaten zeer kwetsbaar wa-
ren. 
 
De vuurwapens bestonden uit een pistool, musketten en 
kanonnen, die allemaal voorladers waren. Men diende 
eerst het kruit en daarna de kogel in de loop van het wa-
pen te duwen. Het buskruit was niet rookloos en als het 
vochtig was ontwikkelde het veel rook zodat de kanon-
niers zwart en vuil waren bij het schieten. 
Bij de kanonnen had men zesponders als lichtste stukken, 
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dan volgden de negenponders en vervolgens de duizend 
kilo’s zware twaalfponders. Alle kanonnen waren uit brons 
gegoten. De munitie bestond uit loden ballen en gietijze-
ren kogels en ook schroot, dat zeer dodelijk was. Ze kon-
den tweeduizend passen of ongeveer duizend meter le-
vensgevaarlijk schieten. Een bijzonder geval vormden de 
houwitsers die omhoog in een parabolische boog scho-
ten. De Engelsen hadden hiervan te Waterloo zes stuks, 
die geladen werden met explosieve granaten, een Engel-
se uitvinding. Deze granaten ontploften in de lucht en er 
volgde dan een regen dodelijke kogels. Het probleem 
hierbij was de granaat juist af te stellen. Bij het schieten 
met een kanon had men telkens de terugslag waarbij het 
stuk enkele meters achteruit vloog. Het kanon moest dan 
terug in zijn goede positie gezet worden met de hulp van 
vele artilleristen. 
Bij de andere vuurwapens had men het pistool, met een 
gladde loop, dat maar een paar meters ver kon schieten. 
De pistolen en musketten waren allemaal vuursteenwa-
pens. Hierbij werden het kruit en de kogel langs voor in de 
loop geladen, nadat men er een stukje papier van de kar-
does had gebeten. Het kruit kon dan ontvlammen door 
een genster van de vuursteen. 
 
De soldaat had dus telkens zijn voorste tanden nodig om 
zijn musket te laden. Er waren lotelingen die hun voorste 
tanden lieten trekken om voor de dienstplicht afgekeurd te 
worden en zo hun hachje te redden.  
 
De musketten van de Fransen en de Pruisen waren wa-
pens met een gladde loop. Hun dodelijke draagwijdte vari-
eerde van 80 tot 100 meter. Verder was het alsof men 
naar de mussen schoot. 
 
De Engelsen hadden twee soorten musketten. Vooreerst 
het geweer met een gladde loop waarvan de kwaliteit 
zeer uiteenlopend was. 
Het gebeurde meermaals op het slagveld dat een soldaat 
zijn musket weggooide en dat van een gevallen kameraad 
opraapte in de hoop dat het een beter en goed wapen 
was. 
 
Een deel van de Engelse musketten had een getrokken 
loop. Dit wapen schoot veel gerichter en de kogels waren 
tot op 300 meter afstand levensgevaarlijk. Dit wapen 
noemde men het Bakergeweer. 
 
Men wist dat er op een slagveld veel in het wilde weg ge-
schoten werd met een gering resultaat. Men schatte dat 
slechts 5 % van de geweerkogels raak troffen. Uit een 
Engelse studie bleek dat er te Waterloo slechts één tref-
fen op 162 schoten was. De rest waren blindgangers! 
 
Zowel bij de musketten als bij de kanonnen moest men 
genoeg kruit, kogels en munitie hebben, anders was de 
slag verloren. 
 
Voor de cavalerie had Napoleon een miljoen frank goed-
gekeurd om zesduizend paarden aan te kopen. Driekwart 
was bestemd voor de lichte cavalerie en een kwart voor 
de zware. Tijdgenoten beaamden dat de Engelsen betere 
en mooiere paarden hadden dan de Fransen. Daarbuiten 
waren er nog gewone trekpaarden nodig om al dat leger-

materiaal te vervoeren. 
 
In de loop van april kwam het tot een treffen tussen de 
Fransen en de Pruisen in de omgeving van Givet. Wel-
lington trok naar Tienen voor een onderhoud met de Prui-
sen. 
 
In de eerste junidagen sloot Napoleon de Franse gren-
zen. Geheimhouding was klaarblijkelijk een noodzakelijke 
voorwaarde voor het slagen van zijn opzet. In onze ge-
westen vreesde men een Franse inval. De Fransen waren 
beducht om hun wreed optreden. Men kan zich een goed 
gedacht vormen over de brutaliteit van hun optreden als 
men hun daden in Spanje bekijkt. 
 
Goya schilderde een doek over hun intrede te Madrid dat 
nu daar in het museum het Prado hangt. Hij noemde het 
"El tres de mayo de 1808 en Madrid". In onze taal wil dat 
zeggen "De derde mei 1808 te Madrid”. 
Hierbij ziet men hoe Franse soldaten bezig zijn Spaanse 
burgers als konijnen neer te schieten. Het doek is een 
waarheidsgetrouwe weergave van het onmenselijk optre-
den van de Fransen en het onnoemelijke leed van de 
Spanjaarden. 
Er was dus geen rook zonder vuur, zo kon men de toe-
stand samenvatten. 
 

 
Wordt vervolgd. 
 
 
 
Evarist Maes. 
vtbKultuur Kortenberg 
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Terugblik 

 

 

 

 

 

1. Wijn(proef)avond, Slovenië 
 
Monumentenuitstap 
2. Kasteel van Hingene 
3. Verrassende rondleiding door gedreven gidsen 
4. Schitterende wandbekleding 
5. Bezoek aan het Fort van Duffel 
6. Fort van Duffel: Monumentenprijs 2014 
7. Serre van de Abdij van Roosendael 
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Naam: 

Adres: 

Postnr + gemeente: 

Telefoon: 

E-adres: 

Lidnummer: 

Opstap: 

wenst deel te nemen aan volgende activiteiten: 

 
 
 
 
O Vrijdag 24 april: Voordracht ‘Het Albanese volk’ 
 Aantel deelnemers: 
 
O Vrijdag 1 mei: Van Gogh in de Borinage (bus) 
 Aantal deelnemers: 
 Aantal middagmaal: 
 
O Zaterdag 9 mei: de Squares en Hotel van Eetvelde 
 Aantal deelnemers; 
 
O Vrijdag 5 juni: SlowArt in Kortenberg 
 Aantal deelnemers: 
 
O Zondag 7 juni: Halle (bus) 
 Aantal deelnemers: 
 Aantal middagmaal: 
 

 
O Zaterdag 13 juni: Waalse wijnbedrijven (bus) 
 Aantal deelnemers: 
 Aantal middagmaal: 
 
O Vrijdag 26 juni: Culinaire wijnavond Portugal 
 Aantal deelnemers: 
 
O Donderdag 2 juli: Duivelshoek& Vanhaerents 
 Aantal deelnemers: 
 
O Zaterdag 4 juli: Duivelshoek & Vanhaerents 
 Aantal deelnemers: 
 
O Zondag 5 juli: Beaufort 2015 (bus) 
 Aantal deelnemers:  
 Aantal middagmaal: 
 
O Zaterdag 1 augustus: 9-daagse Hanzesteden 
 Aantal deelnemers: 
 
O Zondag 30 augustus: SlowArt in Kortenberg 
 Aantal deelnemers: 
 
O Zaterdag 5 september: Sacco & Vanzetti 
 Aantal deelnemers: 
 
O Woensdag 16 september: 5-daagse Duero 
 Aantal deelnemers: 
 
O Maandag 5 oktober: 5-daagse Venetië 
 Aantal deelnemers: 

Deelnemingsformulier 

 
In de kijker 

5-daagse vtbKultuur-trip 
 

Langs de oevers van de 

Duero 
van Valladolid tot Zamora  

en Salamanca 
 

Woensdag 16 tot en met 
zondag 20 september 2015 

 
Vraag de programmafolder! 

5-daagse vtbKultuur-trip 
 
 
 

Venetië 
en de  

Biënnale 
 

Maandag 5 tot en met 
 vrijdag 9 oktober 2015 

 
Vraag de programmafolder! 



 

 



 

 


