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Tijdens de KnipoogDag bezoeken we het prachtige Flageygebouw, wonen een concertje bij, ...

Beste Cultuurliefhebbers
Nieuws

Inhoud:
Activiteitenkalender
Danscursus
Zuidoost-Afrika, beeldreportage
Victoria en haar Huzaar, operette
Wijnavond Hongarije
Laos en Cambodja, filmreportage
Monumentenuitstap naar Oostende
Johannes Passion, Bach
Middagconcert, PSK
Wijnavond Nieuw-Zeeland
Marokko, beeldreportage
Trainworld Schaarbeek
Zenneprikkelende KnipoogDag
Compostella, getuigenissen
Wijnavond Zinfandel/Primitivo
‘s Hertogenbosch, daguitstap
NOB+dag: Cultuur met smaak
4-daagse Kopenhagen per fiets
Waterloo, door E. Maes
Terugblik ‘Langs de oevers van de Duero’
Deelnemingsformulier
Terugblik ‘Venetië en de Biënnale’
Terugblik activiteiten
Terugblik activiteiten

• Op donderdag 17 december werd vtbKultuur Kortenberg
door de Cultuurraad uitgeroepen tot Cultuurkampioen
2015, samen met de Archeologische Werkgroep Kortenberg en fotografe Sabine Fannes.

Op de foto, naast medewerkers van vtbKultuur Kortenberg: Georges Tonla-Briquet, voorzitter Cultuurraad
(uiterst links achteraan), Ann Vannerem, Schepen voor
Cultuur (uiterst links vooraan), Eef Verschueren, educatief
medewerkster vtbKultuur Vlaams-Brabant (derde van
rechts vooraan), Guido Craps, voorzitter vtbKultuur Kortenberg (midden achteraan).
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Met dank aan Sabine Fannes voor het maken van de foto.
Motivatie: vtbKultuur Kortenberg is de meest actieve afdeling en de kaap van 500 unieke deelnemers werd in 2015
overschreden.

Het Toeristje
‘Het Toeristje’ • vtbKultuur Kortenberg
45ste jaar, nr 1 • januari • februari • maart 2016
Driemaandelijks activiteitenblad

Lid worden van vtbKultuur en onze partner VAB:
• vtbKultuur-pas (nieuw!)
Korting op alle vtbKultuuractiviteiten?
Een heel jaar lang… voor maar
Abonnement op ‘Het Toeristje’ inbegrepen!
• vtbKultuur-lidmaatschap
Gratis VAB-Magazine
Alle cultuur- en vrijetijdsvoordelen

Hoe ‘Het Toeristje’ ontvangen?
Wie deelneemt aan een activiteit van vtbKultuur Kortenberg (met vooraf inschrijving) ontvangt het lopende en volgende jaar ‘Het Toeristje’ gratis. Wie niet deelneemt, betaalt een jaarlijkse bijdrage van € 7,00.
‘Het Toeristje’ wordt ook (uiteraard gratis) verzonden via elektronische post.
Oplage: 600 ex. in kleur op papier, 1050 ex. via elektronische post.

€ 10,00

€ 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
€ 117,00
Als tweede wagen
€ 90,00
• 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 € 82,00
Annulatiepakket
vanaf € 136,00
Bijstandspakket
vanaf € 204,00
Vakantiepakket
vanaf € 190,00
Multipakket
vanaf € 312,00

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.

Meer informatie bij uw vtbKultuur-afdeling
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Activiteitenkalender
Zondag
3 januari

Nieuwjaarsconcert door het Nationaal Orkest van België
Paleis voor Schone Kunsten Brussel

Station
Kortenberg

13.15 uur

Zondag
10 januari

Nieuwjaarsbijeenkomst
Terugblik 2015 • Programma 2016

OC Berkenhof
Kortenberg

14.00 uur
17.00 uur

Vrijdag
15 januari

Danscursus
Opendeuravond met dansdemonstraties

GC Colomba
Kortenberg

20.00 uur

Zondag
17 januari

Middagconcert door het Nationaal Orkest van België
Paleis voor Schone Kunsten Brussel

Station
Kortenberg

13.15 uur

Maandag
18 januari

Danscursus
Gratis kennismakingsles

GC Colomba
Kortenberg

20.00 uur

Vrijdag
22 januari

Zuidoost-Afrika
Beeldreportage door Guido Boeken

OC Berkenhof
Kortenberg

20.00 uur

Maandag
25 januari

Danscursus
Aanvang nieuwe lessenreeks 14 weken

GC Colomba
Kortenberg

19.00 uur

Zaterdag
6 februari

Victoria en haar Huzaar
Operette door het VMT in Heist-op-den-Berg (bus)

OC Berkenhof
Kortenberg

Dinsdag
16 februari

Hongarije
Wijn(proef)avond door Jiri Peijffers

OC Berkenhof
Kortenberg

20.00 uur

Vrijdag
19 februari

Laos en Cambodja (première)
Filmreportage door Edgard Jespers

OC Berkenhof
Kortenberg

20.00 uur

Zaterdag
27 februari

Monumentenuitstap
Oostende (bus)

OC Berkenhof
Kortenberg

07.35 uur

Vrijdag
4 maart

Johannes Passion
Dominicanenkerk Brussel (bus)

OC Berkenhof
Kortenberg

18.45 uur

Zondag
6 maart

Middagconcert door het Nationaal Orkest van België
Paleis voor Schone Kunsten Brussel

Station
Kortenberg

13.15 uur

Dinsdag
15 maart

Nieuw-Zeeland
Wijn(proef)avond door Bart Stoelen

OC Berkenhof
Kortenberg

20.00 uur

Vrijdag
18 maart

Marokko
Beeldreportage door Michel Desmet

OC Berkenhof
Kortenberg

20.00 uur

Zondag
20 maart

KnipoogDag
Brussel (gratis bus)

OC Berkenhof
Brussel

08.45 uur

Vrijdag
1 april

Trainworld, het nieuwe treinmuseum Schaarbeek
Gegidst bezoek

Station
Kortenberg

09.15 uur

Zondag
3 april

Trainworld, het nieuwe treinmuseum Schaarbeek
Gegidst bezoek

Station
Kortenberg

09.15 uur

Vrijdag
15 april

Santiago de Compostella
Getuigenissen van pelgrims

OC Berkenhof
Kortenberg

20.00 uur

Zondag
17 april

Jheronimus Bosch, 500 jaar
‘s Hertogenbosch (bus)

OC Berkenhof
Kortenberg

07.15 uur

Vrijdag
22 april

Zinfandel/Primitivo
Wijn(proef)avond door Michele Vermeulen

OC Berkenhof
Kortenberg

20.00 uur

Zondag
24 april

NOB+ dag (tentoonstelling, middagmenu en concert)
Paleis voor Schone Kunsten Brussel

Station
Kortenberg

09.15 uur

Donderdag
5 mei

Met de fiets door Kopenhagen
4-daagse vtbKultuur-trip

Luchthaven
Zaventem

04.20 uur
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18.30 uur

Danscursus
Geen show, geen acrobatie, geen competitie, geen medailles, …
alleen maar een gezonde portie plezier!

Vrijdag 15 januari • opendeuravond • 20 uur
met dansdemonstraties ‘alle dansen’

En wat kost het?
Cursus 14 weken: € 97,00
Leden vtbKultuur: € 92,00
Wie vooraf inschrijft tijdens de opendeuravond of de
kennismakingsles: korting van € 5,00

Maandag 18 januari • kennismakingsles • 20 uur
met gratis les
Maandag 25 januari • nieuwe lessenreeks • 19 uur
Goed en toch goedkoop leren dansen?
Het kan al meer dan 40 jaar bij vtbKultuur Kortenberg.
vtbKultuur Kortenberg organiseert tweemaal per jaar nieuwe lessenreeksen ‘alle dansen’: quickstep, trage wals,
tango, vlugge wals, cha cha cha, jive (swing), disco-swing
en salsa.
Lessenreeks
Elke cursus bestaat uit 14 lessen die telkens op maandagavond gegeven worden in het
GC Colomba, Wijngaardstraat 1, Kortenberg
Beginners
Gevorderden
Meergevorderden

19.00 uur tot 20.15 uur
20.15 uur tot 21.30 uur
21.30 uur tot 22.45 uur

Zuidoost-Afrika
Beeldreportage

Afrika. De wateren voor de kust behoren tot de meest visrijke en herbergen unieke flora en fauna.
In het onbekende Mozambique reizen we door unieke
landschappen, bezoeken we grootse natuurgebieden en
strijken met een catamaran op de Indische oceaan .
De lange terugweg naar de grens met Zuid-Afrika voert
ons door het koninkrijkje van Swaziland dat lijkt te overleven op suiker en hout. Op lagere hoogten zijn de heuvels
bedekt met suikerrietplantages. Hoger lijken alle inheemse bossen te zijn vervangen door boomplantages. We
zijn getuige van de voorbereidingen van de jaarlijkse rietfeesten, waarbij duizenden jonge vrouwen zullen dansen
voor hun koning. In het dorp Matenga worden we getrakteerd op een zinnenstrelend schouwspel van de Swazicultuur, vol indringende kleuren, warmte en wervelende
dansen.

door Guido Boeken
Vrijdag 22 januari • OC Berkenhof
In de voorstelling ‘reizen in Zuidoost-Afrika’ reizen we
door Zuid-Afrika, Mozambique, Swaziland en Lesotho. In
Zuid-Afrika doorkruisen we Mpumalanga, de op één na
kleinste provincie en favoriete reisbestemming van vele
bezoekers. Hier vindt u enkele van de mooiste landschappen van Zuid-Afrika waarvan de kern wordt gevormd door
de spectaculaire Blyde River Canyon. Nadien verblijven
we in het Krugerpark, Zuid-Afrika’s meest bekendste en
drukst bezochte wildpark.
Na enkele dagen rijden we via de zuidelijk gelegen Malelene-poort de krokodillenrivier over en rijden Mozambique binnen. Mozambique heeft
een oppervlakte
van 784 000 km2
en is 23 keer zo
groot als België .

Op weg naar onze laatste bestemming Lesotho volgen we
een prachtige route die loopt over de Maloti-bergen. In
Lesotho buitelt u het echte Afrika in. Het land heeft de
meest avontuurlijke hikes van het hele continent en is het
enige land ter wereld waarvan het laagste punt op meer
dan 1000 m boven de zeespiegel ligt. Het landschap is
eindeloos en zacht in het gele ochtendlicht. In dit gebied
wonen de Basotos, een volk dat nog leeft volgens de oude tradities alsof de navelstreng van Zuid-Afrika daar in
Lesotho is losgesneden.

Zuid-Mozambique
herbergt een van
de mooiste en onaangetaste kustlijnen van oostelijk

Deelname: € 6,00 • leden € 5,00
OC Berkenhof, Beekstraat 25, Kortenberg, 20 uur
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Victoria en haar Huzaar
Operette van Paul Abraham

Deelname: € 45,00 • leden € 41,00
Inbegrepen: busvervoer, fooi chauffeur, de beste
plaatsen in de schouwburg
Vertrek:
Zaventem, Kerkplein
18.15 uur
Kortenberg, OC Berkenhof, Beekstraat 25 18.30 uur
Erps-Kwerps, Schoonaarde
18.40 uur
Veltem-Beisem, halte ‘steenweg’
18.45 uur
Leuven, Autostad, Brusselsesteenweg 3
18.50 uur
Vooraf inschrijven.

door het Vlaams Muziek Theater
in het CC Zwaneberg, Heist-op-den-Berg
Zaterdag 6 februari • busvervoer
Deze populaire operette vertelt het verhaal van de Hongaarse ritmeester der Huzaren die ontsnapt uit een krijgsgevangenkamp in Siberië. Bij een bezoek aan Tokio herkent hij zijn vroegere verloofde, die intussen getrouwd is
met de Amerikaanse ambassadeur in Japan. Het vuur
laait onmiddellijk weer op maar Victoria is trouw aan haar
nieuwe echtgenoot. De Amerikaanse ambassadeur merkt
wel dat zijn vrouw ongelukkig is en via allerlei verwikkelingen volgt de ontknoping.
Een schitterende operette van het Vlaams Muziek Theater met muziek van Paul Abraham.
Paul Abraham studeerde van 1910 tot 1916 aan de Ferenc Liszt-academie voor muziek in Boedapest. In 1933
emigreerde hij naar Parijs en later naar de Verenigde Staten. In 1956 keerde hij terug maar Europa en kwam in de
(toen nog) Bondsrepubliek Duitsland terecht. Hoewel hij
als operette-componist bekendheid verwierf, begon hij als
serieuze klassieke componist.

Hongarije
Wijn(proef)avond

weest om goedkope wijnen te leveren. Nu maakt Hongarije weer furore met zowel haar oude traditionele als met
haar nieuwe wijnen. De passie voor wijn en de vakkennis
van Hongaren zijn niet verdwenen.
Hongarije produceert een zeer grote verscheidenheid aan
wijnen. Dit is te danken aan de vele verschillende druivenrassen, met een gezamenlijke oppervlakte van ongeveer
130.000 hectare, en aan de al even talrijke grondsoorten.
Ongeveer 65-75 procent van de wijnen is wit, de rest –
naast een beetje rosé – is rood.
De belangrijkste witte druivenrassen zijn de olasz
(= welschriesling), furmint, hárslevelü en kéknyelü. De
meest aangeplante blauwe druif is de kadarka (dat is dezelfde druif die in Bulgarije ‘gamza’ wordt genoemd), gevolgd door de kékfrankos (= blaufränkisch).
Vooral de afgelopen jaren zijn er onder invloed van buitenlandse wijnbedrijven die in Hongarije investeren veel
populaire Franse druivenrassen, zoals merlot, cabernetsauvignon en dergelijke aangeplant. De wijnwetgeving is
grotendeels aan die van de EU aangepast.

door Jiri Peijffers (Savino)
Dinsdag 16 februari • OC Berkenhof
Hongarije, het 5de wijnland van Europa na Duitsland,
Frankrijk, Portugal en Spanje. Hongarije telt ruim 20
afzonderlijke herkomstgebieden die wettelijk erkend
zijn. Hongarije behoort tot de meest diverse wijnlanden van Europa.

Kwalitatief staan de wijnen op een hoog tot zeer hoog
niveau.
Gelieve 6 wijnproefglazen in tulpvorm mee te brengen.

Voor onze jaartelling werd al wijn gemaakt in het Donaubekken. De Romeinen die dit gebied Pannonia noemden,
vonden er alle voorwaarden om goede wijnen te maken
om hun bacchanalen mee te bevloeien. Na de Tweede
Wereldoorlog en de communistische periode die er op
volgde is de wijnindustrie er voornamelijk op gericht ge-

Deelname: € 30,00 • leden € 27,00
Inbegrepen: voordracht over ‘Hongaarse wijnen’, analytisch proeven van 7 goede wijnen, hapje(s)
OC Berkenhof, Beekstraat 25, Kortenberg, 20 uur
Vooraf inschrijven.
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Laos en Cambodja
De schatten van de Mekong
Filmreportage

afgeworpen dan in de Tweede Wereldoorlog op Duitsland
en Japan tezamen. De grote hoeveelheden ongeëxplodeerde munitie vormen een groot probleem voor de landbouw en de bevolking.

door Edgard Jespers

Na de Vietnamoorlog werd Laos een communistisch land
met politieke banden in de Sovjet-Unie. Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie werd het land opener en meer toegankelijk voor toeristen. Laos is tegenwoordig een redelijk
veilig land om te bezoeken. De inwoners zijn er vriendelijk
en gastvrij maar zijn in de meeste gevallen erg arm.

Vrijdag 19 februari • OC Berkenhof
‘Laos en Cambodja’ is het meest onbekende deel van
het voormalige Franse Indochina. Deze twee landen
hebben nog het best hun etnische authenticiteit weten te bewaren. In een ongerepte omgeving leven minderheden nog altijd van jagen en zwerflandbouw.

Cambodja is een constitutionele monarchie met koning Norodom Sihamoni als staatshoofd. Gedurende het
Khmer-rijk, dat meer dan 600 jaar bloeide, werden er monumentale tempels gebouwd zoals Angkor Wat. Cambodja telt meer dan 15 miljoen inwoners. De meeste Cambodjanen horen etnisch gezien bij de Khmer (90%) en zijn
boeddhist.
Behalve in het zuidoosten worden alle grenzen van Cambodja gevormd door lage gebergtes. Binnen deze grenzen ligt een grote laagvlakte die het hart van Cambodja
vormt. Deze vlakte is het meest dichtbevolkte deel van
Cambodja en is zeer vruchtbaar door de overstromingen.
Natte rijstbouw is hier het belangrijkste landgebruik. De
Mekongrivier, die vanaf Laos in het noorden tot aan Vietnam in het zuidoosten stroomt, zorgt voor de drainage
van dit gebied. Centraal in deze laagvlakte in het noordwesten van Cambodja ligt het Tonlé Sapmeer.

Laos is een land in Zuidoost- Azië en helemaal omsloten door Myanmar, China, Vietnam, Cambodja en Thailand en heeft geen kustlijn.
Het landschap is grotendeels erg ruw bergachtig terrein,
met hier en daar wat vlakke gebieden, voornamelijk rondom de Mekong. De Mekong is de belangrijkste rivier van
Azië, die bijna heel het land doorloopt.
Laos is met nog geen zeven miljoen inwoners één van de
dunst bevolkte landen in Azië. De meeste bewoners wonen op het platteland en zijn in de agrarische sector actief. Het overgrote deel van de inwoners van Laos zijn
boeddhistisch.
Tijdens de Tweede Indochinese Oorlog, later bekend als
de Vietnamoorlog, werden boven Laos meer bommen

Tijdens de Vietnamoorlog werd Cambodja zwaar gebombardeerd door Amerikaanse B-52-bommenwerpers die de
Vietcong en de Ho Chi Minh-route als doel hadden. Cambodja was na Laos het zwaarst gebombardeerde land in
Zuidoost-Azië, er vielen naar schatting 600.000 burgerslachtoffers.
De Cambodjaanse Burgeroorlog en de daaropvolgende
genocide door de Rode Khmers zorgde nogmaals voor
tussen de 1,4 miljoen en 2,2 miljoen doden. De helft van
deze sterfgevallen is te wijten aan executies, de rest aan
honger en ziekte. Het beïnvloedde de Cambodjaanse bevolking zeer sterk: 50% van de bevolking is jonger dan 22
jaar. Cambodja is een zeer arm land en de economie
draait zeer slecht door de vele oorlogen.
Deelname: € 6,00 • leden € 5,00
OC Berkenhof, Beekstraat 25, Kortenberg, 20 uur
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Monumentenuitstap naar Oostende
Wellington Hippodroom
Koninklijke Stallingen
CC De Grote Post

Koninklijke Stallingen
De Koninklijke Stallingen werden in 1904 opgetrokken in
opdracht van Koning Leopold II naar het ontwerp van de
Noor Ivar Knudsen. Het complex is gebouwd in een Uvorm rond een rechthoekig binnenplein, met een poortgebouw aan de straatkant. De houten gebouwen met overstekende leien zadeldaken vormen een uniek monument
op gebied van houtwerk en architectuur in België. Het
geheel werd opgetrokken in de "Dragenstil", een typisch
Scandinavische stijl gekenmerkt door een vermenging
van Vikingstijl met art nouveau, met verwijzingen naar de
eeuwenoude Noorse houten "stavkirken". Het complex
werd nooit in gebruik genomen als koninklijke stalling.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog was het een opvangcentrum voor vluchtelingen,
later werd er een technische school in ondergebracht. Sinds 1962 doet het
dienst als Stedelijk Sportcentrum, waarvoor de originele gebouwen werden verminkt. Toch is het complex,
dat in 1981 als monument
werd beschermd, nog
steeds een bezoek waard.

Zaterdag 27 februari • busuitstap
Op de jongste Open Monumentendag is er verrassend
geen Vlaamse Monumentenprijs toegekend. Aan die
prijs hangen we nochtans onze jaarlijkse Monumentenuitstap op. Omdat het de twintigste uitgave is,
komt er toch zo’n uitstap rond een project dat in 2013
genomineerd was voor de Prijs: het Cultuurcentrum
De Grote Post in Oostende. We bezoeken in die stad
nog twee andere beschermde monumenten: de recent
gerenoveerde Wellington Hippodroom en de Koninklijke Stallingen, die aan restauratie toe zijn.

De Grote Post
Dit voormalig postgebouw werd ontworpen door de Gentse architect Gaston Eysselinck, in 1953 geopend en nadien twee keer uitgebreid. Velen kennen het van het grote
beeldhouwwerk van Jozef Cantré dat in 1963 op de gevel
werd geplaatst. In 1999 kwam het gebouw leeg te staan.
Vijf jaar restauratie- en nieuwbouwwerken hebben het
herbestemd tot cultuurcentrum van de stad Oostende. Het
in 1981 als monument erkende gedeelte werd in zijn vroegere grandeur gerestaureerd. De latere uitbreidingen erachter werden gesloopt en vervangen door een nieuwbouw met twee akoestische zalen en een toneeltoren.
Twee opvallende ingrepen zijn de hellende binnenkoer
met buitentheater op het dak van de grote zaal en de glazen circulatietubes die het beschermde gedeelte verbinden met de nieuwbouw. Omdat restauratie en nieuwbouw
harmonisch samengaan, wordt het nu al een architecturaal pareltje genoemd.

Wellington Renbaan
De Wellington Hippodroom werd in 1883 gebouwd op de
grondvesten van een oud koninklijk fort. Na gloriejaren
rond de eeuwwisseling 1900 en na WO II, raakte het gebouwencomplex in verval tot het in 1999 beschermd werd
als monument. Restauratiewerken tussen 2009 en 2012
hebben de Renbaan nieuw leven ingeblazen. De verschillende gebouwen – inzonderheid (maar niet alleen) de
evenementenhal, de tribune en de esplanade - werden
aangepast aan de hedendaagse behoeften zonder dat de
historisch waardevolle elementen verloren gingen.
‘Oostende Koerse’ lost sindsdien weer de verwachtingen
in.
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Monumentenuitstap
PROGRAMMA
Voormiddag:
Koffie met ontbijtkoek in het golfclubhuis en rondleiding in
de gerenoveerde Wellington Hippodroom.
Middagmaal: (facultatief) voor € 17,00
Driegangenmenu in de cafetaria van het Stedelijk Zwembad: dagsoep • keuze tussen gestoomde kabeljauw op de
wijze van de chef of varkenshaasje met daggroenten en
kroketjes (vegetarische schotel is ook mogelijk) • ijscoupe
(2 bolletjes) met slagroom en chocoladesaus • 2 consumpties inbegrepen
Namiddag:
Rondleiding in de Koninklijke Stallingen (enkel buiten) en
in het cultuurcentrum De Grote Post.
PRAKTISCH
Deelnameprijs:€ 36,00 • leden € 33,00
Inbegrepen: busvervoer, fooi chauffeur, koffie/thee
met ontbijtkoek, toegangsgelden en gidsen
Opstap:
Leuven, Hubo, Brusselsesteenweg 6
07.15 uur
Veltem, halte ‘steenweg’
07.20 uur
Erps-Kwerps, Schoonaarde
07.25 uur
Kortenberg, OC Berkenhof, Beekstraat 25 07.35 uur
Zaventem, Kerkplein
07.50 uur
Terug in Kortenberg tussen 20 uur en 20.30 uur.
Vooraf inschrijven.

De hellende binnenkoer met het amfitheater op het dak
van de grote zaal en de glazen circulatietubes

Organisatie en begeleiding: Henri Gielen

Johannes Passion
Hildebrandt Consort

te leven over de gevoeligheden van taal, cultuur, nationaliteit heen en met respect voor ieders eigenheid.

Johannes Sebastian Bach
Dominicanenkerk, Brussel
Vrijdag 4 maart • (bijna gratis) busvervoer
Hildebrandt Consort brengt Bachs verklanking van Christus' lijdensverhaal volgens de evangelist Johannes in een
intieme bezetting van 9 zangers en barokorkest. De Johannes-Passion belicht met zijn directe, interactieve recitatieven tussen de Evangelist en het koor, de contemplatieve aria's en de beschouwende koralen alle facetten van
de menselijke geest en ziel. Het werk ontvouwt zich als
een meesterlijk architecturaal plan en voert de luisteraar
naar compositorische, structurele en dramatische hoogtes. Bach schiep in 1724 met zijn Johannes-Passion een
mijlpaal waaraan luisteraars en kunstenaars zich tot op de
dag van vandaag laven.

Deelname: slechts € 30,00 • leden € 25,00 (*)
Inbegrepen: busvervoer, fooi chauffeur, Johannes
Passion op de beste plaatsen in de Dominicanenkerk
Zonder bus: toegang € 20,00, in voorverkoop € 18,00 •
€ 16,00 (*)
(*) enkel voor leden vtbKultuur Kortenberg!
Opstap:
Leuven, Hubo, Brusselsesteenweg 6
18.40 uur
Veltem-Beisem, halte ‘steenweg’
18.45 uur
Erps-Kwerps, halte ‘steenweg’
18.55 uur
Kortenberg, OC Berkenhof, Beekstraat 25 18.45 uur
Zaventem, Kerkplein
19.00 uur
of Dominicanenkerk, Jubelpark
19.45 uur
Nu reeds inschrijven!

Wouter Dekoninck, artistieke leiding
Kevin Skelton, Evangelist
Joris Stroobants, Christus
De Dominicanenkerk in Brussel ligt aan het Jubelpark, in
de veelzeggende Renaissancelaan (40), in de onmiddellijke omgeving van de Europese Gemeenschap.
Een internationale gemeenschap van dominicanen is opgericht vanuit de optie een gezicht te geven aan de internationale verstandhouding tussen volkeren en samen
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Middagconcert
Nationaal Orkest van België

Paleis voor Schone Kunsten Brussel
Zondag 6 maart • station Kortenberg
Leiding: Christopher Warren-Green
Viool: Nikita Boriso-Glebsky
PROGRAMMA
Divertimento, KV 138 Wolfgang Amadeus Mozart
Concerto nr. 4, op. 31, voor viool en orkest Henry
Vieuxtemps
Symfonie nr. 5, D 485 Franz Schubert
De Russische violist Nikita Boriso-Glebsky is een regelrecht prijsbeest, met onder meer de David Oistrakh-, Fritz
Kreisler- en Jean Sibeliuswedstrijden op zijn naam en
daarnaast nog een rist ereplaatsen. Hij soleert in het Vierde vioolconcerto van Henri Vieuxtemps, een componist
die hij goed kent want hij werkte mee aan de opname van
diens volledige vioolconcerti (Fuga Libera). Het afwisselend meditatieve en onstuimige werk overtuigt ook vandaag nog. Schuberts Vijfde, geschreven toen hij nauwelijks 19 was, is de meest voldragen symfonie uit zijn vroege periode. Dankzij haar glasheldere structuur en ongedwongen karakter doet ze denken aan Haydn en Mozart.
En met het levendige Divertimento van die laatste beginnen we het concert.

Deelname: € 19,00 • leden € 17,00, cat. II i.p.v. € 35,00
(meer dan 50% korting voor vtbKultuur!)
Samenkomst:
Station Kortenberg (trein 13.28 uur)
13.15 uur
of Paleis voor Schone Kunsten
14.45 uur
Vooraf inschrijven.

Nieuw-Zeeland
Wijn(proef)avond

Een ander belangrijk wijnbouwgebied ligt in Hawke's Bay
rondom Napier op het Noordereiland.

door Bart Stoelen

Dinsdag 15 maart • OC Berkenhof
De wijnbouw in Nieuw-Zeeland is nog jong. Pas in
1986 werd het land als wijnland ontdekt, hoewel er toen al
ruim honderd jaar wijn werd gemaakt. De oorsprong van
de wijnbouw in Nieuw-Zeeland ligt bij immigranten uit Europa, met name uit Kroatië.
In het land is ongeveer 35.000 hectare beplant met wijnstokken, dit is bijna driemaal meer dan in 2002. De Sauvignon blanc is het meest aangeplant en beslaat ongeveer twee derde van het totaal. De Pinot Noir en Chardonnay volgen beide met een aandeel van iets minder
dan 10%. De druivenoogst kwam in 2011 voor het eerst
boven de 300.000 ton uit en heeft zich hierboven gehandhaafd.
Het belangrijkste wijnbouwgebied in Nieuw-Zeeland is het
op het Zuidereiland gelegen Marlborough. De speciale
ligging tussen twee bergruggen in en nabij een grote hoeveelheid water (Grote Oceaan), samen met de unieke
bodemgesteldheid (kiezelhoudend), zorgt voor een microklimaat dat uitermate geschikt is voor het telen van wijndruiven. Wijnen uit Marlborough vallen op door hun speciale aromatische kwaliteiten. Met name wijnen gemaakt
van de Sauvignon blanc doen het erg goed.

Deelname: € 31,00 • leden e 28,00
Inbegrepen: analytisch proeven van 7 goede wijnen
OC Berkenhof, Beekstraat 25, Kortenberg, 20 uur
Gelieve 6 wijnproefglazen in tulpvorm mee te brengen.
Vooraf inschrijven.
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Marokko
Beeldreportage

status, gemakkelijk te begrijpen. En ze verdienen beter! U
moet er wel een persoonlijke, vooral niet vijandige reactie
op zien te vinden.! Wie Marokko bezoekt op de manier die
het ten volle verdient, die zal met een vloed aan positieve
herinneringen thuiskomen. Deze slideshow is naar we
hopen, een eerste stap in die richting.

door Michel Desmet
Vrijdag 18 maart • OC Berkenhof
Marokko, op slechts 14 km van Europa (Gibraltar), staat
letterlijk en figuurlijk het dichtst bij ons. De islam is er ook
niet zo draconisch als in het Midden-Oosten. Het is een
land met een verscheidenheid die maakt dat het onmogelijk onder één noemer kan worden gevat. Het is heerlijk en
fascinerend om Marokko, dat 23 x zo groot is als België,
in zijn geheel te gaan verkennen. Onbegonnen werk feitelijk, want u bent er nooit mee klaar. Er is niet alleen de
verscheidenheid van verbluffend mooie landschappen,
zoals de drie Atlasketens, de vier woestijntypes, de Atlantische en de Middellandse Zeekust, de diverse soorten
architectuur, fenomenen die alle in deze tweedelige slideshow aan bod komen alsook de stedelijke bevolking en
de Berberstammen. Gekoppeld aan een even gevarieerd,
zeg maar bewogen verleden, levert dat een cultuur op om
U tegen te zeggen. Dat er net als bij ons dingen fout
gaan, in politiek, sociaal en economisch opzicht en dat,
specifiek voor Marokko dan, de koning, benevens waanzinnig veel geld, ook de almacht bezit, dat alles mag ons,
graag geziene toeristen, niet beletten de mens, de gemiddelde Marokkaan, te zien als wat hij (zij) is: vriendelijk,
hulpvaardig en gastvrij. Zijn wíj dat eigenlijk wel? Dat ze u
ginder "de oren van je kop zagen" om wat van hun producten te verkopen valt, gezien hun tamelijk armoedige

Deelname: € 6,00 • leden € 5,00
OC Berkenhof, Beekstraat 25, Kortenberg, 20 uur

Trainworld Schaarbeek
Het nieuwe treinmuseum

van treinen en stations, naast een overvloed aan foto’s en
filmbeelden. Opmerkelijk is de aanwezigheid van een echt
‘wachtershuisje’, dat daar voordien al stond en mee is
opgenomen in het nieuwe gebouw. Het is ingericht met
een decor uit de jaren 1950. Op de zolder komt een landschap met miniatuurtreinen.

Gids: Jos Vanderstappen

Vrijdag 1 april • station Kortenberg
Zondag 3 april • station Kortenberg
Wandel mee door de adembenemende decors van scenograaf François Schuiten en ontdek de geschiedenis,
het heden en toekomst van de Belgische Spoorwegen.
Het museum biedt een mooi overzicht van de boeiende
wereld van treinen en stations. 22 stuks rollend materiaal
en authentieke locomotieven en treinen die kunnen bezocht worden. Daarnaast zijn er talloze maquettes en
meer dan 1200 voorwerpen. De technische en maatschappelijke ontwikkelingen in de spoorweggeschiedenis
worden uitgebreid uitgelegd en in een realistisch decor
geplaatst.
U kan er bijvoorbeeld de oudste bewaarde stoomlocomotief in België zien, de “Land van Waas”. Of de gestroomlijnde “type 12” stoomlocomotief, goed voor het wereldsnelheidsrecord van 1939. U kan er de grandeur bewonderen van authentieke koninklijke rijtuigen of binnenwandelen in een inox TEE-rijtuig. Zin om zelf een trein te besturen? Oefen alvast eens op één van de treinsimulatoren. Of bestudeer de spoorlijnen van vroeger en nu vanuit
een stuurpost. Er zijn ook honderden voorwerpen uit de
spoorwereld, zoals uniformen, schilderijen of maquettes

Deelname: € 18,00 • leden € 16,00
Inbegrepen: gids, toegang museum, eigen draadloos
audiofoonsysteem
Samenkomst:
Station Kortenberg (trein 09.28 uur)
09.15 uur
of station Schaarbeek
09.45 uur
Vooraf inschrijven.
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Zenneprikkelende KnipoogDag
Brussel

legen wijken vindt u ‘optrekjes’ van grootmeesters Paul
Hankar en Victor Horta. Gidsen geven u er een woordje
uitleg. In het Museum van Elsene vergaapt u zich aan
werken van onder meer Paul Delvaux, René Magritte en
Toulouse-Lautrec. Of wat denkt u van het Meuniermuseum in het voormalige atelier van de beeldhouwer? Hedendaagse kunst vindt u dan weer in de talrijke galeries van
het Rivoli-gebouw en in private kunstverzamelingen zoals
Maison Particulière.
De Matongé-wijk bruist van het Afrikaanse leven. We
dompelen u in deze gemeenschap onder met workshops,
tentoonstellingen en filmvoorstellingen. Nederlandstalige
bewoners nemen u mee langs hun lievelingsplekjes en in
Gemeenschapscentrum Elzenhof ontdekt u diverse creatieve burgerinitiatieven.
Om 17.30 u. bent u welkom op het Flageyplein voor een
afsluiter in stijl.

Jaarlijks cultureel stadsfestival
Zondag 20 maart • leden: gratis bus
Op zondag 20 maart verzetten we uw zinnen tijdens
onze Zenneprikkelende KnipoogDag, het jaarlijks cultureel stadsfestival van vtbKultuur. Brussel is een vat
vol kunst en cultuur, maar ook een plek waar velen
wonen en leven.

Laat u leiden door uw smaak en proef de vele pareltjes
van deze grootstad.

Ochtendprogramma: Hippe havenwijk en Tour&Taxis
In deze buurt maakt u kennis met de havengeschiedenis
van Brussel. De wijk wordt stilaan opgewaardeerd en
voormalige pakhuizen krijgen een nieuwe functie, met
Tour&Taxis als voortrekker. Deze koninklijke stapelplaatsen zijn gerenoveerd en hebben een nieuwe bestemming:
‘An Urban Experience’. Zet samen met een gids voet aan
wal en ontdek de grandeur van Tour&Taxis.

PROGRAMMA
Voormiddag:
Gegidst bezoek aan ‘Hippe havenwijk met Tour&Taxis’
Middag:
Soep, salad bar, hoofdschotel (keuze uit vier gerechten),
dessert, drank (frisdrank, bier of wijn) voor € 12,50
Namiddag:
Gidsen staan bij diverse musea, kerken, tuinen, wijken en
hun gemeenschappen, cultuurhuizen en galeries in Elsene. Wereldmuziek, jazz en een streepje klassieke muziek op verschillende bezoekpunten.
PRAKTISCH
Deelname: € 32,50 zonder bus, € 42,50 met bus
Leden € 26,50 (gratis bus)
Inbegrepen: (bus, fooi chauffeur) toegangen, gidsen,
animatie, middagmenu, …
Opstapplaatsen:
Leuven, Hubo, Brusselsesteenweg 6
08.25 uur
Veltem-Beisem, halte ‘steenweg’
08.30 uur
Erps-Kwerps, ‘halte’ Schoonaarde
08.35 uur
Kortenberg, OC Berkenhof, Beekstraat 25 08.45 uur
Zaventem, Kerkplein
09.00 uur
of Tour&Taxis, Havenlaan, Brussel
09.30 uur
Terug in Kortenberg rond 19.00 uur
Vooraf inschrijven.

Namiddag: cultureel stadsfestival in Elsene
Het Flageyplein kent u wellicht het beste in Elsene. Tijdens de KnipoogDag woont u er in het voormalige radiogebouw jazz-concerten en een klassieke muziekwedstrijd
bij. Vanop het plein kunt u op eigen houtje verder op ontdekking gaan.
Een wandeling langs de vijvers van Elsene en de omliggende huizen in verschillende bouwstijlen brengt u bij een
stukje zalig groen: de Abdij Ter Kameren. In de hoger ge11

Santiago de Compostella
Getuigenissen van pelgrims

nog een keer te gaan steeds aanwezig. Afgelopen zomer
vertrok ik op 17 augustus aan de Frans–Spaanse grens
in Irun. Na een pelgrimstocht met onverwachte wendingen stond ik een kleine maand later in Santiago.

Robert Timmermans, Grimbergen
Rik Nys, Erps-Kwerps
ondersteund door foto’s op groot scherm

Robert Timmermans:
Na een loopbaan in leidinggevende functies in de industrie en in het bankwezen had ik, bij mijn oppensioenstelling, nood aan rust, inkeer en bezinning en voelde ik mij
aangetrokken door de uitdaging die een eenzame tocht
naar Santiago de Compostela betekent.
Een tocht van meerdere weken, enkel omgeven door een
weidse en ongekende natuur, alleen met mezelf en mijn
innerlijke ik, overgeleverd aan de grillen van het weer,
met de rugzak trekkend van de ene slaapplaats naar de
andere en van het ene godvergeten dorpje naar het andere, bracht mij eensklaps van de harde, geïnformatiseerde,
materialistische wereld, terug naar de essentie, de kern
en het wezen zelf van mijn bestaan.
Ik deed de pelgrimage driemaal. Steeds werd ik hard en
onverbiddelijk met mezelf geconfronteerd. Gelouterd
kwam ik telkens terug als een ander mens, een nieuw
mens zachter en begripvoller en met maar één wens: de
tocht nogmaals te mogen overdoen.

Vrijdag 15 april • OC Berkenhof
De pelgrimsroute naar Santiago de Compostella is
de pelgrimsroute naar het graf van de apostel Jakobus in Santiago de Compostella in Spanje.
Rik Nys
Begin jaren ‘80 ging ik naar een lezing van Karel Huybrechts. Hij vertelde over zijn tocht van Heverlee naar
Santiago de Compostella.
Zijn verhaal was zo boeiend.
De vlam was overgeslagen.
Dit doe ik ooit!
Jaren gingen voorbij. Elk jaar
trok ik met de tent door de
Alpen of deed ik toppen. Maar
het bleef ‘ooit ga ik!’

De opbrengst van deze avond gaat naar Het Vlaams
Genootschap van Santiago de Compostella.

In 2005 was het zover! Vanuit
Kortenberg wandelde ik mijn
Weg, mijn Camino naar Santiago.
Daarna was het verlangen om

Deelname: € 6,00 ● leden vtbKultuur € 5,00
OC Berkenhof, Beekstraat 25, Kortenberg, 20 uur

Zinfandel (USA) versus Primitivo (Puglia, Italië)
Wijn(proef)avond

druiven. Zij hadden nu ook een druivenras met een eigen
smaak en een geheel eigen structuur. Maar na langdurig
onderzoek en ampylografisch speurwerk werd duidelijk
dat de zinfandel tot de familie vitis vinifera behoorde, dus
Europees was want buiten Europa vinden wij geen originele vitis vinifera. Maar vanwaar dan de oorsprong van
zinfandel?
Het is in 1967 dat dr. Austin Goheen van de Davis University een symposium bijwoonde in Italië, in Puglia. Na afloop werd er een plaatselijke wijn van de primitivodruif
gedronken die Goheen sterk deed denken aan de Californische zinfandel. De gelijkenis met zinfandel intrigeerde
Goheen en hij vermoedde een zekere verwantschap met
beide druivenrassen. Goheen besloot tot een uitvoerig
onderzoek en nam plantmateriaal mee naar Amerika. Zijn
bevindingen gaven aan dat zinfandel inderdaad zeer
nauw verwant is met primitivo, misschien wel dezelfde
druif is! Komt de zinfandel dus uit het zuiden van Italië?
Die redenering bleek wat voorbarig.
Italiaanse onderzoekers ontdekten dat de primitivo in
Puglia hooguit sinds 150 tot 200 jaar aangeplant was, dus
ingevoerd en niet authentiek.

door Michele Vermeulen
Vrijdag 22 april ● OC Berkenhof

Deelname: € 32,00 • leden vtbKultuur € 29,00
Inbegrepen: analytisch proeven van 8 goede wijnen
waarvan een paar uitzonderlijke wijnen
OC Berkenhof, Beekstraat 25, Kortenberg, 20 uur

Lange tijd werd in Californië gedacht dat zinfandel een
eigen, inheems druivenras was. In Europa zelf was geen
druivenras bekend met deze naam. Amerika was al altijd
wat jaloers op Europa met hun hoeveelheid authentieke

Gelieve 6 wijnproefglazen in tulpvorm mee te brengen.
Vooraf inschrijven.
12

500 jaar Jheronimus Bosch
‘s Hertogenbosch

Tentoonstelling ‘Visioenen van een genie’
Boottocht op de Binnendieze met bezoek
aan het Jheronimus Bosch Art Center
Stadswandeling met bezoek ‘Sint-Jan’
Zondag 17 april • busuitstap

Jheronimus Bosch Art Center
Nergens ter wereld krijgt u zo’n compleet overzicht van
het werk van Jheronimus Bosch als in het Jheronimus
Bosch Art Center. In de toren van dit kunstcentrum, een
voormalige kerk en haar bijgebouwen, zijn reproducties
op ware grootte van al zijn schilderijen tentoongesteld, in
de kelder is een 15de eeuws atelier ingericht en er draait
permanent een film over de kunstenaar.

Visioenen van een genie
Met naar verwachting 20 schilderijen (panelen en triptieken) en 19 tekeningen is het de grootste overzichtstentoonstelling van Jheronimus Bosch (ca. 1450 ’s-Hertogenbosch 1516) ooit. De tentoonstelling vormt
een ongeëvenaard eerbetoon aan de belangrijkste middeleeuwse kunstenaar die Nederland heeft gekend: nooit
eerder werden zoveel werken van deze
“duivelskunstenaar” bijeengebracht. Eenmalig keert het
leeuwendeel van zijn oeuvre terug naar ’sHertogenbosch, de stad waar hij als Jeroen van Aken
werd geboren, waar hij zijn meesterwerken schilderde en
waaraan hij zijn artiestennaam Bosch ontleende. De tentoonstelling is het hoogtepunt van het Nationaal Evenementenjaar Jheronimus Bosch 500 dat in 2016 wordt gevierd, naar aanleiding van het 500ste sterfjaar van de
kunstenaar.

Sint-Janskathedraal
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 1816 wordt de Sint-Janskerk definitief weer rooms katholiek en in 1853 wederom bisschopskerk. De beelden en de ramen van de kerk zijn over het
algemeen van de tweede helft van de negentiende eeuw.
PROGRAMMA
Voormiddag:
Bezoek aan de tentoonstelling ‘Visioenen van een genie’
met audiogids
Middagmaal (facultatief)
Dagsoep, zalmfilet van de grill met een kruidige basilicumkorst of varkenshaas met een licht romige champignonsaus, tiramisu, koffie of thee.
Namiddag:
Boottocht op de Binnendieze (ook door het Hellegat) en
bezoek aan het Jheronimus Bosch Art Center.
Stadswandeling inclusief bezoek aan de kathedraal SintJan.
PRAKTISCH
Deelname: € 65,00 • leden € 59,00
Inbegrepen, busvervoer, fooi chauffeur, toegang tentoonstelling met audiogids(€ 25,00), gids stadswandeling,
boottocht en toegang Bosch Art Center
Middagmaal (facultatief) voor € 20,00
Opstap:
Leuven, Hubo, Brusselsesteenweg 6
06.55 uur
Veltem-Beisem, bushalte ‘steenweg’
07.00 uur
Erps-Kwerps, halte ‘Schoonaarde’
07.05 uur
Kortenberg, OC Berkenhof, Beekstraat 25 07.15 uur
Zaventem, Kerkplein
07.30 uur
Terug in Kortenberg rond 20.30 uur
Vooraf inschrijven.

Rondvaart Binnendieze - Jheronimus Bosch route
Deze tocht staat voor een deel in het teken van de beroemde kunstschilder Jheronimus Bosch. U vertrekt vanaf
de steiger Zuidwal/Oude Dieze, vaart eerst gedeeltelijk
onder de stad door en vervolgens door het Hellegat:
spannend, donker en smal. Via de Singelgracht vaart u
naar De Groote Hekel, waar u onder een van de togen
kunt genieten van de bijzondere film ‘Hemel en Hel’. De
vaartocht wordt vervolgd tot nabij het Jheronimus Bosch
Art Center. Vanaf de steiger wandelt u in enkele minuten
naar dit unieke kunstcentrum.
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NOB+dag Bozar: Cultuur met Smaak
Tentoonstelling Daniel Buren
Lunch in repetitieruimte NOB
Inleiding en bijwonen concert
Nationaal Orkest van België

Concert door het Nationaal Orkest van België
De Oostenrijks-Russische pianiste Elisabeth Leonskaja is
laureate van diverse concours en geniet ook bekendheid
vanwege haar hechte samenwerking met Svjatoslav Richter. Zij is de ster in Schumanns Pianoconcerto, een van
de populairste werken in het repertoire. Het eerste en enige pianoconcerto dat de romantische componist afwerkte,
geldt als het prototype van het bevlogen orkestwerk voor
het instrument. Voor en na horen we werk van Gustav
Mahler. In zijn Eerste symfonie wilde hij een beeld schetsen van de miskende kunstenaar die het gevecht met de
wereld aangaat. Het idyllische Blumine maakte er oorspronkelijk deel van uit, maar Mahler schrapte het omdat
het niet langer paste in de steeds kolosaler afmetingen
van zijn symfonie.

Zondag 24 april • station Kortenberg

Leiding: Andrey Boreyko
Piano: Elisabeth Leonskaya
Blumine
Gustav Mahler
Concerto voor piano en orkest, op. 54
Robert Schumann
Symfonie nr. 1, "der Titan"
Gustav Mahler
Tijdens Beaufort 03 (2009) konden wij al kennis maken
met de kunstenaar Daniel Buren

Dirigent Andrey Boreyko

Daniel Buren, een fresco
De tentoonstelling ‘Daniel Buren.Een fresco’ beantwoordt
de vraag hoe je kunstwerken kan tentoonstellen die zijn
verankerd op de plaats waar ze zijn gemaakt, waar ook
ter wereld. De Franse kunstenaar Daniel Buren (°1938)
ontwerpt sinds de jaren ‘60 een oeuvre dat gekenmerkt is
door het vaste gebruik van witte en gekleurde verticale
stroken van 8,7 cm breed in privéwoningen, musea en de
openbare ruimte. Voor zijn tentoonstelling bij BOZAR
maakte Daniel Buren een specifieke interventie waarin
zijn werk een dialoog aangaat met de kunst van artiesten
die hem hebben geïnspireerd (Paul Cézanne, Henri Matisse, Pablo Picasso, Constantin Brancusi, Jackson Pollock, Fernand Léger, Marc Chagall, Sol Lewitt…). Een
nieuw werk in de vorm van een film geeft een overzicht
van de vluchtige en permanente installaties van de kunstenaar. Samen met de tentoongestelde werken vat deze
film de essentie samen van Burens zoektocht naar
schoonheid.

PROGRAMMA
Voormiddag:
Gegidst bezoek aan de tentoonstelling ‘Daniel Buren’
Middag:
Lunch in de repetitieruimte van het Nationaal Orkest van
België
Namiddag:
Inleiding op het concert door een van de muzikanten
Middagconcert door het Nationaal Orkest van België
PRAKTISCH
Deelname: € 69,00 • leden € 64,00
Inbegrepen: toegang en gids tentoonstelling, lunch,
inleiding en bijwonen concert
Samenkomst:
Station Kortenberg (trein 09.28 uur)
09.15 uur
of Paleis voor Schone Kunsten
10.00 uur
Vooraf inschrijven. Beperkt aantal plaatsen.
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Kopenhagen
Met de fiets door Kopenhagen
4-daagse vtbKultuur-trip
o.l.v. Luc Vanmarcke

Donderdag 5 tot zondag 8 mei
In de 1 mei-vakantie van 2009 maakte vtbKultuur, afdeling Kortenberg, een eerste fietsreis naar Berlijn.
Wegens het grote succes werd die reis in 2010, 20
jaar na de val van de Berlijnse Muur, herhaald. Tijdens
de grote vakantie 2011, een jaar voor de Olympische
Spelen er plaatsvonden, fietsten we door Londen. We
trokken naar de Zuid-Spaanse stad Valencia in de
herfstvakantie 2012; en in de herfstvakantie 2014 naar
Barcelona: om er te fietsen. Van donderdag 5 mei tot
en met zondag 8 mei 2016, het Hemelvaartweekend,
gaat vtbKultuur Kortenberg fietsen in de Deense
hoofdstad Kopenhagen.

Gråbrødre Torv efter Bombardementet i 1807
J.P. Møller 1808
Donderdag 5 mei
De eerste dag van onze vierdaagse vtbKultuur-reis naar
Kopenhagen laten we de fiets nog even op stal. We wandelen door de oude binnenstad, bezoeken het Kopenhaagse ‘Quartier latin’ en genieten van, onder meer,
Carlsberg Glyptoteket, de dom: Vor Frue Kirke, Rundetårnet, het zowel bij studenten als bij toeristen populaire
stadsplein: Gråbrødretorvet, het Christiansborgslotcomplex met o.a. het parlement: Folketinget, en de
koninklijke bibliotheek: ‘den sorte Diamant’.

In Scandinavië noemen ze Kopenhagen ‘het Parijs van
het Noorden’. Dat dankt de stad niet alleen aan haar historische sympathieën voor de Franse Revolutie en, nadien, voor Napoleon (wat Kopenhagen in 1807 een verwoestend bombardement door de Engelsen opleverde),
maar ook aan de architectuur, de musea, het theaterleven, de restaurants, de terrasjes, en… (nog altijd) een
zeker libertijns klimaat.
Vandaag is Kopenhagen de groenste hoofdstad ter wereld, samen met Amsterdam de meest fietsvriendelijke, de
stad met de oudste en langste winkelwandelstraat, en een
hotspot van het design, kortom, een stad om te ontdekken: al slenterend door de binnenstad of met de fiets.
U zult ondervinden hoe ‘hyggelig’ –onvertaalbaar, zeggen
de Denen, maar het betekent gewoon ‘gezellig’ – de stad
is en hoe lekker een ‘dansk fadøl’ (Deens tapbier) smaken kan. Skål!

Den Sorte Diamant, 1995-1999
Schmidt Hammer Lassen Architects

Vrijdag 6 mei
Op dag 2 gaan we de fiets op en
bereiken langs Sydhavn, met
onder meer het nieuwe operahuis
en het Koninklijke theater, het
stadsdeel Frederikstaden, waar
we de Marmerkerk, het designmuseum, de Mærsk-kantoren, en
noblesse oblige, ‘den lille
havfrue’, het overberoemde Kopenhaagse zeemeerminnetje,
bezoeken.

Het Operahuis vanop het water gezien
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Kopenhagen
De vtbKultuur-fietsreis 2016 naar Kopenhagen wordt inhoudelijk voorbereid door Prof. Dr. Paul Cruysberghs,
eminent kenner van de Deense filosoof Søren Kierkegaard en Kopenhagen-aficionado, en door Luc Vanmarcke. Guido Craps staat, naar loffelijke gewoonte, in
voor een naadloze opvolging van alle praktische aangelegenheden.

Marmorkirken, 1749-1894
arch.: Nicolai Eigtved

We beperken de deelnemersgroep tot maximaal twintig
personen. Vroeg inschrijven is dus warm aanbevolen.
Kostprijs:
● € 675,00 per persoon in een 2-persoonskamer bij
inschrijving van minimum 20 deelnemers
● Toeslag 1-persoonskamer: € 165,00
Inbegrepen:
● Rechtstreekse lijnvlucht met Scandinavian Airlines van
Zaventem naar Kopenhagen en terug
● Vervoer van de luchthaven naar het hotel en terug
● Verblijf in First Hotel Copenhagen (4*) op basis van
kamer met ontbijt
● Fietshuur, het brengen en ophalen van de fietsen
● Veilige fietsstalling in het hotel
● Eigen audiofoonsysteem
● Vlaamse reisbegeleiding van vertrek tot aankomst door
Luc Vanmarcke en vtbKultuur Kortenberg
● Fooien

Zaterdag 7 mei
De derde dag van ons verblijf in Kopenhagen fietsen we
langs de Søer, de vroegere verdedigingsvesten, naar
Østerparken, met het Staatsmuseum en de
Hirschsprungske Samling – een juweel van een museum
– tot aan Fælledparken; we keren terug via Kastellet, wat
nog steeds een kazerne is.

Niet inbegrepen:
● Middag en avondeten, persoonlijke uitgaven
● Toegangen, eventueel plaatselijke gidsen
● Annulerings– en bijstandsverzekering
(sterk aanbevolen - kan via vtbKultuur Kortenberg)
● Indien geen lid:
toeslag van € 10,00 voor de vtbKultuur-pas (gezin)
Gezamenlijk taxivervoer van Kortenberg naar luchthaven
Zaventem en terug is mogelijk tegen € 15,00 per persoon.
Een goed idee van vtbKultuur Kortenberg, praktisch uitgewerkt door Jetair Premium Center (Perfect Travel) Tienen,
verg. A5124
Programma-aanpassingen blijven mogelijk
Programma 10/01/2016 ● © vtbKultuur Kortenberg

Lachspiegelhuis, Fælledparken, 2011
arch.: MLRP / Architecture, Research & Development
Zondag 8 mei
Op dag 4 fietsen we naar Ørestad, de nieuwstad tussen
het centrum van Kopenhagen en Kastrup, de luchthaven,
of nog: tussen Kopenhagen en Malmö, in Zweden: een
feest van hedendaagse architectuur.

Cykelslangen ofwel Fietsslang is de naam van een opvallende nieuwe fietsverbinding in Kopenhagen. Een vier
meter breed fietspad dat zich over 220 meter zo’n 5,5 meter boven het havengebied voort slingert.
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ELEKTRO

VAN

AUDENHOVEN
02/759.70.08
KOUTERSTRAAT 220 3071 ERPS-KWERPS
el.v.a @ scarlet.be www.elektrovanaudenhoven.be

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
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Waterloo (vervolg)
De veldslag te Waterloo verliep met wisselende kansen
voor beide partijen. Sommige maatregelen gaven een
goed verloop op de krijgsverrichtingen, andere bleken
tegenvallers.
Zo heeft het optreden van de Franse cavalerie onder bevel van generaal Ney met elf charges tegen de geallieerden weinig goede resultaten opgeleverd.
Rond drie uur in de namiddag kreeg Ney in het oog dat
links van hem, langs de baan van Nijvel naar Brussel,
groepen soldaten van de vijand terugtrokken naar Brussel. Volgens Ney de gedroomde kans om de vijand de
genadeslag te geven. Ney misrekende zich hierbij. Wat hij
gezien had waren gewonden en krijgsgevangen Fransen
die het slagveld verlieten.

De brigade van Adam was voor een derde gewapend met
Bakergeweren, met getrokken loop. Hun vuur stopte meteen de Fransen. Kwam daarbij de steun van kanonnen,
die de Britten achteraan in stelling hadden gebracht.

Zonder veel overleg joeg hij de hele Franse cavalerie in
de strijd om door de Britse linies te breken. De Britse
weerstand met artilleriegeschut van vijfenzestig kanonnen
en de Bakergeweren van de soldaten van kapitein Mercer
hielden lelijk huis onder de Franse ruiterij.

De Britse verdedigers van het kasteel konden raak schieten en hielden stand tot het einde van de veldslag. Voor
Napoleon betekende dit een streep door zijn rekening en
hij richtte zich op de hoeve La Haye Sainte, die zich ongeveer een kilometer oostelijk van Hougoumont bevond.
Generaal Drouet d'Erlon slaagde erin om deze hoeve in te
nemen. Door ze te omsingelen konden de verdedigers
geen munitie en helpers meer krijgen. Zo konden de
Fransen de hoeve bezetten. De Franse artillerie nam
plaats naast La Haye Sainte.

De Franse generaal Bachelu werd door een granaatscherf aan het hoofd gewond terwijl zijn paard onder hem
dood neerviel. Trefcon, een Franse majoor, had meer geluk. Hij werd in de borst geraakt door twee kogels, maar
hield er maar een paar blauwe plekken aan over. Ongetwijfeld waren die kogels niet met een Bakergeweer afgeschoten. Generaal Foy kreeg een kogel in de schouder en
Campi, een brigadegeneraal, werd gekwetst door een
granaatscherf.

Op het hoogtepunt van de charges vroeg Ney aan Napoleon infanterie om de aanval te ondersteunen. Napoleon
antwoordde toen met zijn gekend gezegde: "Infanterie! En
waar wilt U dat ik die vandaan haal? Wilt U dat ik die zelf
ga fabrikeren?".

Toen de Nederlandse generaal Van Merlen met zijn brigade La Haye Sainte op de Fransen trachtte te veroveren
werd hij door een kanonkogel getroffen en stierf. Daarop
viel de brigade uiteen.

Na twee uren onophoudelijke charges hadden de Franse
cavaleristen grote verliezen geleden. Vijf keren werd het
paard dat Ney bereed onder hem doodgeschoten. Tegen
halfzes moest Ney constateren dat hij bijna geen ruiters
meer had om tegen de Britten in te zetten.

Helemaal oostwaarts van Wellington’s leger waren er nog
de hoeven La Papelotte en La Haye alsook het kasteel
met de bossen van Frichermont. Verderop stonden er nog
een aantal huizen die nu als La Marache en toen als
Smohain gekend waren. Deze werden verdedigd door
Duitse soldaten die onder het bevel stonden van de Nederlandse generaal, de hertog van Saksen-Weimar.

De Fransen waren hun cavalerie kwijt door het nutteloos
optreden van generaal Ney.
De cavaleriegevechten waren nauwelijks afgelopen of
Napoleon liet de Grande Batterie van kanonnen in actie
treden. De Engelsen lieten zich niet doen en het Engelse
anti-batterijgeschut beschoot de Franse artillerie. Generaal Desvaux-de-Sainte Maurice, commandant van de
gardeartillerie, werd gedood door een kanonbal. Hij inspecteerde toen zelf de twaalfponderkanonnen.

De Franse generaal Durutte trok tegen de hertog op. Uiteindelijk zette Durutte tweeduizend man in tegen de drieduizend van hertog Karel. Hij slaagde erin om La Papelotte en La Haye in te nemen.

Napoleon concentreerde zijn strijdkrachten op het centrum van Wellingtons linies. Hij trachtte een bres te slaan
in de Britse linies, wat mislukte.

Wat Durutte niet wist was dat er een stenen brug lag over
de beek, Ohain geheten, in de omgeving van Smohain,
de groep huizen dus. Het is langs deze weg dat de Pruisen onder leiding van generaal von Ziethen als versterking naar Wellington zullen toekomen. De brug kwam ongeschonden of verdedigd in handen van de Pruisen.

De Fransen veranderden daarna van tactiek. Volgens de
keizer moest Hougoumont worden ingenomen of La Haye
Sainte. Indien mogelijk allebei om zo Wellington te verslaan.
Generaal Reye begon met een poging om Hougoumont te
veroveren. De Franse houwitsers schoten op
Hougoumont zodat het kasteel bijna onmiddellijk in brand
stond. Langs de muren van het kasteel en de verwoeste
boomgaard bleef de Franse infanterie naderen.

Omstreeks twaalf uur was de Pruisische majoor von
Falkenhausen met een afdeling ulanen door het bos van
Frichermont gedrongen, achter de hoeve La Belle Alliance en het hele leger van Napoleon.
Niemand had hen opgemerkt, tot groot genoegen van von
Blücher, Gneisenau en von Bülow. Hun soldaten waren
door het dal van de Lasne gereden waarbij hun kanonnen
tot aan hun assen in de modder zakten.

Toen Wellington de vlammen boven Hougoumont zag
uitkomen, schreef hij snel een order voor de bevelvoerende officier dat het kasteel tegen iedere prijs in Britse handen moest blijven.

Omstreeks vier uur bevonden de helft van de infanterie
van het korps van von Bülow en de hele cavalerie der
Pruisen zich in positie langs de binnenrand van het bos.

De Engelse cavalerie onder leiding van kolonel du Plat
rukte op. Bij deze charge sneuvelde de kolonel. Vervolgens kwam generaal Adam met zijn fuseliers te hulp.

Aanvankelijk hadden de Pruisische generaals besloten de
hele artillerie en het deel van de infanterie, dat nog onder18
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weg was, te verzamelen. Vanuit zijn observatiepost kwam
Blücher tot de vaststelling dat Wellington niet lang meer
stand kon houden. Daarom gaf hij het bevel aan te vallen.
De prins Thurn und Taxis had berekend dat, aangezien
niemand hen zou tegenhouden, hun cavalerie binnen anderhalf uur La Belle Alliance zou bereiken. Het leek er
werkelijk op dat niemand hen kon tegenhouden. Toen de
Franse generaal Tombes-Brassard in galop ging zien wie
er aankwam, merkte hij tot zijn ontzetting dat het de Pruisen waren. De eskadrons lansiers en jagers te paard van
de generaals Domon en Subervie werden dan ingezet
tegen de Pruisen. De charges van Domon en Subervie
hadden generaal Mouton de kans gegeven om zijn soldaten tegen de Pruisen te weer te stellen.

keer afgelopen en geëindigd op zijn vertrekpunt.
De grote verdienste bestond erin dat Napoleon al zijn reservetroepen moest inzetten tegen Blücher wat voor de
geallieerden een zeker winstpunt was. De Britten waren
op het einde van hun krachten. Wellington vroeg steun
aan de Pruisen en generaal von Ziethen werd met verse
soldaten als versterking opgestuurd naar de Britten. De
Pruisen rukten op langs Smohain-La Marache over de
brug van de Ohain naar La Papelotte en La Haye. De
Fransen lieten ze ongehinderd vooruitkomen, wat een
grote fout van hen was.
Toen ze bijna bij hun bondgenoten kwamen, werden de
Pruisen door de Britten onder vuur genomen. Laatstgenoemden dachten dat het Fransen waren. Als excuus
werd aangevoerd dat de Pruisen hetzelfde soort uniform
droegen als de Fransen. Deze verwarring had geleid tot
wat de Engelsen een "friendly fire" noemden, met alle
gevolgen van dien.

Al was Mouton een dappere, succesvolle generaal, hij
had geen schijn van kans om het te halen tegen een leger
dat tweemaal zo groot was als het zijne. Herhaalde charges van de cavalerie van Domon en Subervie dwongen
de Pruisen hun opmars te vertragen. De opmars van de
Pruisen, die steeds meer naar het zuidwesten afbogen,
dreigde uit te komen achter Napoleon en het hele Franse
leger te omsingelen.

Omstreeks zeven uur 's avonds hadden de Fransen bijna
hun laatste hagelpatronen verschoten en konden hun kanonnen nog een half uur doorgaan met schieten. Dan was
hun munitie opgebruikt. Napoleon wist dit, maar evengoed Wellington. Kwam daarbij dat Blücher ook een grote
voorraad kanonballen bij had. De Pruisische kanonnen
schoten dubbel zo ver als de Franse, wat ook een invloed
had op de gevechten.

Laat in de namiddag begonnen de kogels uit de Pruisische kanonnen neer te komen, niet ver van de plaats
waar Napoleon zich bevond. Een kanonbal vernielde het
dak van La Belle Alliance.
Napoleon kon met zijn verrekijker zien hoe de Pruisen
steeds verder naar het zuiden optrokken, naar het dorp
Plancenoit dat dicht bij Napoleons verbindingslijnen lag.

De keizer moest dus aanvallen, het was zijn laatste kans.
Over het hele front, vanaf Hougoumont tot La Papelotte,
rukten tirailleurs op, als voorbode, achter hen de Keizerlijke Garde. Onder leiding van Napoleon zelf trokken zijn
soldaten op, met rechts van hem Drouet d'Erlon. Het lawaai van de kanonnen, dat vanuit La Papelotte kwam,
verontrustte de Franse soldaten.

Te Plancenoit leken de Pruisen goed vooruit te geraken.
Ze drongen door tot de eerste huizen waar de tweede
divisie van generaal Mouton had postgevat. Ondanks
zware verliezen drongen ze verder door tot in het centrum
van het dorp bij de kerk en het kerkhof.

Napoleon voelde het risico dat de aankomst van de Pruisen paniek zou veroorzaken bij zijn soldaten. Daarom
besloot hij hen opzettelijk te bedriegen. Zijn generaals
kregen bevel langs het front te galopperen en het bericht
te verspreiden dat generaal Grouchy met zijn korps in
aantocht was en zo de Fransen kwam versterken. Op dat
ogenblik bevond Grouchy zich te Waver, waar hij in een
felle strijd gewikkeld was met de Pruisen onder bevel van
generaal Thielemann.

Op het dorpsplein kwamen ze tot een treffen met de Jonge Garde van de Fransen. De Pruisen waren numeriek in
de minderheid en werden teruggeslagen. De Jonge Garde was een lichte infanterie die Napoleon na zijn terugkeer uit Elba had gevormd.
De scherpschutters van de Jonge Garde achtervolgden
de Pruisen tot in het open veld. Daar chargeerde een eskadron van Pruisische huzaren en dreef de Fransen op
de vlucht.
Blücher gaf von Bülow bevel opnieuw aan te vallen. Deze
keer drongen de Pruisen door tot het einde van het dorp.
Rondom de kerk en het kerkhof begonnen hele groepen
soldaten van de Jonge Garde zich over te geven. Daarbij
kwam dat generaal Duhesme, hun aanvoerder, stervende
was door een wonde aan het hoofd. Hij stierf twee dagen
later als gevangene van de Pruisen.

Ondanks de dichte rook die over het slagveld hing, was
de Keizerlijke Garde zo herkenbaar aan zijn uiterlijk, dat
de Britse officieren te paard op de heuvelkam wisten wat
er zou gebeuren.
De Britse infanterie werd naar voren gebracht om te verhinderen dat de Fransen hun kanonnen zouden bereiken.
De soldaten werden niet in carré's maar in linies opgesteld. Zo konden ze met hun musketten de Fransen beter
op een warm onthaal trakteren.

Napoleon kon met zijn verrekijker het gevecht volgen. Om
een doorbraak van de Pruisen te voorkomen gaf hij in alle
haast zijn Grenadiers en Jagers van de Oude Garde het
bevel een carré te vormen en Plancenoit te heroveren.

De Nederlandse divisie van generaal Chassé was al enige tijd toegekomen. Chassé was tot vorig jaar in dienst bij
Napoleon. Zijn soldaten verbleven die ochtend te Eigenbrakel om daar de Fransen de weg te versperren bij een
omsingelingspoging. De soldaten waren er door de inwoners goed gevoed en overvloedig onthaald met bier en
jenever.
Volgens getuigen was er een Franse deserteur, een officier van de huzaren, die de geallieerden waarschuwde

Dat waren allemaal veteranen. De soldaten onder het bevel van generaal Morand staken Plancenoit in brand. Huizen en kerk moesten eraan geloven. De Pruisen werden
meedogenloos afgeslacht en verdreven. Om halfacht 's
avonds was het offensief van Blücher voor de zoveelste
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dat de Keizerlijke Garde hen binnen het halfuur zou aanvallen. De aanval van de Keizerlijke Garde was voor Napoleon een gok waar alles van afhing.

en "Vive le roi" tegen de Gardegrenadiers. In de hele westelijke sector was de aanval van Napoleon tot staan gebracht.

Twee bataljons van de Gardegrenadiers rukten op tegen
de Britten. Toen de verdedigers de Fransen tegenover
zich kregen openden ze het vuur. Hierop volgde een verward gevecht waarin niemand wist wat er gebeurde. Toen
greep prins Willem van Oranje in. Vanop zijn paard, met
de sabel in de hand, leidde hij de aanval. Zijn paard werd
onder hem doodgeschoten. Daarbij werd de prins aan
een schouder getroffen door een kogel. Toegeschoten
adjudanten voerden hem weg.

In de oostelijke sector ontstond er ook paniek bij de Fransen. Te Plancenoit lukte het de Pruisen de weerstand van
de Fransen te breken. De Franse verdediging trok zich
daar terug tot de hoeve Le Caillou. Terzelfdertijd vielen de
hoeven van La Papelotte en La Haye in handen van de
Pruisen. Daarna overspoelden de Pruisische soldaten het
slagveld.
De ontdekking dat de aangekondigde aankomst van het
korps van Grouchy niet juist was, werkte als een koud
stortbad bij de ontredderde Franse soldaten. Ze voelden
zich bedrogen nu bleek dat het soldaten van de Pruisen
waren, die toekwamen.

Op de plaats waar prins Willem gekwetst werd, werd later
de heuvel met de leeuw opgericht.
Daarop kwam generaal Chassé in actie. De brigade van
kolonel Detmers kreeg van Chassé bevel de Fransen aan
te vallen. Intussen schoten acht kanonnen van de Brusselse majoor Van der Smissen nog steeds kartetsvuur op
de Franse soldaten. De Franse Keizerlijke Gardebataljons, die zwaar onder het kanonvuur lagen, kregen een
zware opdoffer door deze aanval. Hun bevelhebbers, generaal Michel en kolonel Malet, sneuvelden hierbij. Op
nog geen twintig minuten was de Franse aanval afgeslagen.

Napoleon had zijn laatste stormloop verloren. Zijn leger
stortte in elkaar en ging op de vlucht. Omstreeks negen
uur 's avonds weerklonk het laatste kanonschot.
Na negen uur vond niet ver van La Belle Alliance de befaamde ontmoeting plaats tussen Blücher en Wellington.
"Mein lieber Kamerad! Quelle affaire". Zo sprak Blücher
tegen Wellington. Het was het enige Frans dat Blücher
kende. De twee generaals besloten in gezamenlijk overleg dat alleen de Pruisen de achtervolging van de Fransen zouden inzetten.

De Nederlandse soldaten rukten voorwaarts met de bajonet op het geweer onder het roepen van "Oranje boven"

Evarist Maes, vtbKultuur Kortenberg
Wordt vervolgd.

Terugblik 5-daagse ‘Langs de oevers van de Duero’
Zamora

Teatro Lope de Vega, Vallodolid

Real Convento de Santa Clara, Tordesillas

Casa de las Conchas, Salamanca
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Deelnemingsformulier
Naam:

O Zondag 6 maart: middagconcert NOB in Bozar
Aantal deelnemers:

Adres:
Postnr + gemeente:

O Dinsdag 15 maart: wijnavond Nieuw-Zeeland
Aantal deelnemers:

Telefoon:
E-adres:

O Zondag 20 maart: Knipoogdag
Aantal deelnemers:
Aantal busvervoer:

Lidnummer:
Opstap:
wenst deel te nemen aan volgende activiteiten:

O Vrijdag 1 april: Trainworld
Aantal deelnemers:

O Vrijdag 6 februari: Victoria en haar Huzaar
Aantal deelnemers:

O Zondag 3 april: Trainworld
Aantal deelnemers:

O Dinsdag 16 februari: wijnavond Hongarije
Aantal deelnemers:

O Zondag 17 april: bus ‘s Hertogenbosch
Aantal deelnemers:
Aantal middagmenu:

O Zaterdag 27 februari: monumentenuitstap
Aantal deelnemers:
Aantal middagmenu met kabeljauw:
Aantal middagmenu met varkenshaasje:
Aantal middagmenu, vegetarisch:

O Vrijdag 22 april: wijnavond Zinfandel/Primitivo
Aantal deelnemers:
O Zondag 24 april: NOB+dag
Aantal deelnemers:

O Vrijdag 4 maart; Johannes Passion
Aantal deelnemers:
Aantal busvervoer:

O Donderdag 5 mei: 4-daagse Kopenhagen per fiets
Aantal deelnemers:

Terugblik 5-daagse ‘Venetië en de Biënnale’
Pracht in het Palazzo Ducale

Water en bruggetjes...
Hedendaagse kunst op de Biënnale

Brug van architect Calatrava
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Terugblik

1

5

2

6

3

7

Daguitstap Bergen op Zoom
1. In de tuinen van het Landgoed Mattemburgh
Aperitiefconcert in de kapel van de Oude Abdij
2. ‘Een Weense reis door de tijd’ door Trio Khaldei
Culturele Brusselwandeling ‘Edith Cavell 100’
3. Nieuw borstbeeld in het Montjoiepark
Daguitstap ‘200 jaar Slag bij Waterloo’
4. Museum over de slag van Ligny
5. Bezoek aan de hoeve Hougoumont
2-daagse ‘Van Gogh, 125 jaar na zijn overlijden’
6. Bezoek aan het Vincentre in Nuenen
7. Van Gogh Museum Amsterdam: Van Gogh-Munch

4
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Terugblik

1

5

2

6

7

3

2-daagse ‘Van Gogh, 125 jaar na zijn overlijden’
1. Groepsfoto voor de Van Gogh Galerij, Hoge Veluwe
2. Deskundige rondleiding door Tamara Ingels
Het kerkhof van Brussel in Evere
3 Bezoek met gids Jos Vanderstappen
Proefavond ‘Kaas en bier’
4. 13 kazen proeven met bier met Reinout en Fried Elsen
Scandinavische koor– en volksmuziek, Oude Abdij
5. Optreden van het kamerkoor ‘Koordinaat’
‘Requiem voor Fauré’, monoloog Jos Meersmans
6. Gezellig napraten met een glaasje
Laatste les van de danscursus najaar 2015
7. Tevreden ‘beginners’ vieren de dansleraars

4
24

