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‘Herfst’
Rik Wouters

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

Beste Cultuurliefhebbers
NIEUWS

INHOUD

45 jaar vtbKultuur Kortenberg
Op vrijdag 18 juni 1971 brachten Liza en Marcel De
Smedt hun diareportage ‘Dwars door Afrika’ in Kortenberg. Meteen de start van een spiksplinternieuwe afdeling
van VTB-VAB (zoals onze vereniging toen heette), 45 jaar
geleden. Dat vieren we!
Deze datum valt samen met de periode van onze Vlaamse Feestdag, zo maken we er een Vlaams volksfeest van!
Komt u mee genieten van een luxe-BBQ en de folkgroep Nogal Neig? Vooraf inschrijven verplicht.

Nieuws en inhoud
Activiteitenkalender
45 jaar vtbKultuur Kortenberg
Anthuriumkwekerij
Nero en Trier, 3-daagse
150 jaar vaart • 75 jaar Albertkanaal
Rik Wouters, kunstenaar, culturele wandeling
Danscursus, nieuwe lessenreeks
Rik Wouters, lezing
Myanmar en Oman, beeldreportage
Sachsen-Anhalt, 8-daagse
Land van Villers, daguitstap
Aperitiefconcert ‘En Suite’
Slovenië, beeldreportage
Jura, wijnavond
Zot Geweld/Dwaze Maagd, daguitstap
San Sebastian/Bilbao, 5-daagse
Matineeconcerten Bozar
Eviva España, door Evarist Maes
Vlag mee op 11 juli!
Deelnemingsformulier
Programma 2016
Terugblik 1
Terugblik 2

KeyCard
Wie vanuit Kortenberg, Nossegem of Zaventem samen
met de trein naar Brussel spoort (culturele wandelingen,
concerten Bozar, enz.) kan gebruik maken van onze KeyCard. Een enkele rit kost hiermee slechts € 2,10 (heen en
terug dus voor € 4,20). Samen met het deelnamebedrag
te storten.
Rik Wouters 100
Naar aanleiding van het 100ste sterftejaar organiseren wij
een 3-luik rond deze kunstenaar: een culturele wandeling
in Bosvoorde, een lezing door Tamara Ingels en een daguitstap naar Mechelen en Antwerpen.
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‘Reynaert, de musical’
De daguitstap naar Sint-Niklaas op zondag 9 oktober is
afgelast.

vtbKultuur Kortenberg
Cultuurkampioen
2016
Gemeente Kortenberg
Het Toeristje
‘Het Toeristje’ • vtbKultuur Kortenberg
45ste jaar, nr 3 • juli • augustus • september 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
€ 119,00
Als tweede wagen
€ 92,00
• VAB-lidmaatschap “vervangwagen”
Alle voordelen van de Pech Plus formule
Gratis vervangwagen bij onverwachte immobiliteit
(tot max. 5 dagen)
€ 174,00
Als tweede wagen
€ 147,00
• VAB-pakketten:
Reisbijstandspakket
vanaf € 84,00
Annulatiepakket
vanaf € 139,00
Bijstandspakket
vanaf € 208,00
Vakantiepakket
vanaf € 194,00
Multipakket
vanaf € 319,00

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

2

Activiteitenkalender
Vrijdag
1 juli

Tuinwijken Floréal en Le Logis
Culturele Brusselwandeling (volzet)

OC Berkenhof
Kortenberg

09.30 uur

Zaterdag
2 juli

Wijndomeinen in het Heuvelland en de Vlaamse Ardennen
Daguitstap (bus)

OC Berkenhof
Kortenberg

08.00 uur

Zondag
3 juli

Tuinwijken Floréal en Le Logis
Culturele Brusselwandeling

OC Berkenhof
Kortenberg

09.30 uur

Zondag
10 juli

45 jaar vtbKultuur Kortenberg
BBQ met muziekgroep ‘Nogal Neig’

OC Berkenhof
Kortenberg

12.00 uur

Zaterdag
16 juli

AnthurMiddendorp, anthuriumkwekerij
Gegidst bezoek (volzet)

OC Berkenhof
Kortenberg

09.30 uur

Zaterdag
13 augustus

Nero, keizer, kunstenaar en tiran
3-daagse vtbKultuur-trip naar Trier

OC Berkenhof
Kortenberg

07.00 uur

Vrijdag
19 augustus

150 jaar vaart
Boottocht, Brug van Vroenhoven

OC Berkenhof
Kortenberg

08.00 uur

Zaterdag
20 augustus

AnthurMiddendorp, anthuriumkwekerij
Gegidst bezoek (volzet)

OC Berkenhof
Kortenberg

09.30 uur

Zaterdag
27 augustus

Scheepsmuseum Baasrode, boottocht met BBQ en dans
Daguitstap uitsluitend voor leden van de danscursus (volzet)

GC Colomba
Kortenberg

13.30 uur

Vrijdag
9 september

Rik Wouters, kunstenaar
Culturele Brusselwandeling in Bosvoorde

Station
Kortenberg

09.15 uur

Vrijdag
9 september

Danscursus, opendeuravond
Met dansdemonstraties

GC Colomba
Kortenberg

20.00 uur

Zaterdag
AnthurMiddendorp, anthuriumkwekerij
10 september Gegidst bezoek

OC Berkenhoof
Kortenberg

09.30 uur

Zondag
Rik Wouters, kunstenaar
11 september Culturele Brusselwandeling in Bosvoorde

Station
Kortenberg

09.15 uur

Maandag
Danscursus, kennismakingsles
12 september Gratis oefenles

GC Colomba
Kortenberg

20.00 uur

Dinsdag
100 jaar Rik Wouters
13 september Lezing door Tamara Ingels

OC Berkenhof
Kortenberg

20.00 uur

Zaterdag
Sachsen-Anhalt, culturele schatkist van Duitsland
17 september 8-daagse vtbKultuur-trip

OC Berkenhof
Kortenberg

07.30 uur

Maandag
Danscursus
19 september Aanvang nieuwe lessenreeks

GC Colomba
Kortenberg

19.00 uur

Vrijdag
Myanmar en Oman
30 september Beeldreportage door Grégory Lewyllie

OC Berkenhof
Kortenberg

20.00 uur

Zaterdag
1 oktober

Villers-la-Ville en het Land van Villers
Ledendag vtbKultuur Vlaams-Brabant/Brussel

OC Berkenhof
Kortenberg

08.00 uur

Zondag
16 oktober

Aperitiefconcert ‘En Suite’
Sofie Vanden Eynde en Romina Lischka

Oude Abdij
Kortenberg

10.30 uur

Vrijdag
21 oktober

Slovenië
Beeldreportage door Jan en Mieke Demarsin

OC Berkenhof
Kortenberg

20.00 uur

Zondag
23 oktober

Zot Geweld/Dwaze Maagd, Mechelen
100 jaar Rik Wouters (bus)

OC Berkenhof
Kortenberg

07.50 uur

Dinsdag
25 oktober

Wijnavond ‘Jura’
door Chris Verbelen

OC Berkenhof
Kortenberg

20.00 uur

Zaterdag
29 oktober

San Sebastian (Culturele Hoofdstad Europa 2016) en Bilbao
5-daagse vtbKultuur-trip

Luchthaven
Zaventem

09.50 uur
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45 jaar vtbKultuur Kortenberg
Zomerontmoetingsmoment

‘Nogal Neig’, eigentijdse folk

Gezellige BBQ met traiteur Kokoen
Optreden ‘Nogal Neig’
Vlaanderen Feest!

Nogal Neig is een Vlaams-Brabantse folkgroep die dankzij hoofdzakelijk eigen nummers, een ietwat aparte
‘sound' ontwikkeld heeft.
De groep bouwde een reputatie op als ambiance-maker
tussen de tafeltjes en dichtbij de mensen, maar verzorgt
ook meer ernstige feestelijkheden.
Mede dankzij het uitgebreid repertoire (folk, kleinkunst,
meezingers, liekes uit de 'oude doos', dialect, Iers, voor
elk wat wils...) passen zij zich aan elke gelegenheid en
publiek aan.

Zondag 10 juli • OC Berkenhof
Op vrijdag 18 juni 1971 brachten Liza en Marcel De
Smedt hun diareportage ‘Dwars door Afrika’ in Kortenberg. Meteen de start van een spiksplinternieuwe afdeling
van VTB-VAB (zoals onze vereniging toen heette), 45 jaar
geleden. Dat vieren we!
Deze datum valt samen met de periode van onze Vlaamse Feestdag, zo maken we er een Vlaams volksfeest van!
Deelname: € 39,00 • leden € 35,00
Inbegrepen: aperitief (aangeboden door vtbKultuur
Kortenberg), fijne BBQ met vis en vlees, dessert en koffie,
optreden Nogal Neig met eigentijdse folk.
(vegetarische BBQ is mogelijk = vooraf aan te vragen)
Samenkomst:
OC Berkenhof, Beekstraat 25, Kortenberg
12.00 uur
Uitsluitend met vooraf inschrijven.

Anthuriumkwekerij
AnthurMiddendorp
Veltem-Beisem

bestaande uit 16 variëteiten.
Hun specialiteit is de mengdoos. Deze verpakking bevat
een kleuren- en soortenvariatie van al hun verschillende
soorten anthuriums. Natuurlijk leveren zij ook op kleur of
soort. Hun grootste betrachting is een hoogstaand kwalitatief eindproduct af te leveren aan de consument waarop
zij trots kunnen zijn en waarover de eindverbruiker meer
dan tevreden is.

Gegidst bezoek door Raf Schepers
Zaterdag 16 juli • eigen wagen (volzet)
Zaterdag 20 augustus • eigen wagen
Zaterdag 10 september • eigen wagen
Een uniek bedrijf in België en Europa.
De anthuriumkwekerij werd opgericht in 1978 te VeltemBeisem nabij Leuven. Sedert 2007 is het een landbouwvennootschap. Ronny Middendorp en zijn echtgenote
Rosette Kerremans leiden het bedrijf.
Het bedrijf is gespecialiseerd in Anthurium Andreanum snijbloemcultuur. De kwekerij bestaat uit 60.000 m² verwarmd glas, 3.000 m² bedrijfsgebouwen en heeft 25 vaste
werknemers in dienst.
Het is een ultramodern bedrijf, volledig geautomatiseerd
en geacclimatiseerd. Toch gebeurt er nog zeer veel manueel werk, omdat de anthuriumbloem ondanks haar uitzonderlijke lange houdbaarheid een zeer kwetsbare
bloem is die met de grootste omzichtigheid dient behandeld te worden.

Deelname: € 5,00 • leden € 4,00
Inbegrepen: gegidst bezoek, eigen audiofoonsysteem
Samenkomst:
OC Berkenhof, Beekstraat 25, Kortenberg
09.30 uur
of AnthurMiddendorp
10.00 uur
(Molenweg 11, 3020 Veltem-Beisem), kostendelend
meerijden kan voor € 2,00. Vooraf inschrijven.

Door de vele jaren ervaring kweken zij kwaliteitsproducten
en hebben zij een prachtig assortiment snij-Anthuriums,
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Nero, keizer, kunstenaar en tiran
Stad Trier
Nero-tentoonstellingen
Burg Eltz...

PROGRAMMA

3-daagse vtbKultuur-trip
Gids: dr. Jan Vaes

Zaterdag 13 augustus
Vertrek met de bus om 07.00 uur op de parking van het
OC Berkenhof te Kortenberg.
Na een stop onderweg komen wij tegen de middag toe in
Trier. Na wat vrije tijd voor de middaglunch bezoeken wij
de Dom en de Basilica van Constantijn.
Daarna brengen wij een gegidst bezoek aan de eerste
tentoonstelling: ‘Nero en de Christenen’ in het Museum
am Dom.
Vooraleer wij inchecken in het hotel brengen we een bezoek aan het Amfitheater.
Na het avondmaal in het hotel houdt dr. Jan Vaes een
lezing over Nero en de Romeinen.

Zaterdag 13 tot maandag 15 augustus
Het Rheinisches Landesmuseum, het Stadtmuseum
Simeonstift en het Museum am Dom in Trier stellen
van mei tot oktober 2016 hun expositieproject “Nero - keizer, kunstenaar en tiran” voor.
De laatste jaren van zijn heerschappij markeren in het
bijzonder het “modern” beeld van Nero als tiran, antichrist,
brandstichter en ook als Romeinse keizer wiens grootheidswaanzin en wreedheid geen grenzen kenden. Dit
imago werd vooral opgehangen door antieke schrijvers
zoals Tacitus, Suetonius en Dion Cassius, leden van een
senatoriale aristocratie die Nero niet van nabij kenden. Dit
perspectief is bijgevolg zeer eenzijdig en clichématig zoals meer diepgaand onderzoek aantoont. In het onderzoeksdomein heeft men de laatste jaren verschillende
nieuwe en verrassende ontdekkingen gedaan, die een
nieuw licht werpen op de keizer. Het objectief van de tentoonstelling is de persoonlijkheid van Nero opnieuw te
onderzoeken in het licht van nieuwe verworvenheden in
de wetenschap en met behulp van bronnen uit de archeologie, de epigrafie, de numismatiek en de antieke literatuur.

Zondag 14 augustus
Na het ontbijt bezoeken wij het Landesmuseum met nadien een gegidst bezoek aan de tentoonstelling ‘Nero –
keizer, kunstenaar en tiran’.
Na de vrije lunch rijden we naar een van de mooiste kastelen van Duitsland: ‘Burg Eltz’ waar wij verwacht worden
voor een gegidst bezoek. Onderweg en ter plaatse zorgt
dr. Jan Vaes voor achtergrondinformatie.
In de late namiddag stoppen wij bij een toonaangevend
wijngoed voor een bezoek en degustatie van hun prachtige wijnen. Avondmaal op het wijnbedrijf of in het hotel.
Maandag 15 augustus
Wij beginnen onze laatste dag met een bezoek aan de
Keizersthermen en de Porta Nigra.
Voor de middag bezoeken wij de derde tentoonstelling in
het Stadtmuseum ‘Wellust en misdaad. De mythe Nero’.
Na het vrij middagmaal gidst dr. Jan Vaes ons door de
stad Trier en krijgen we nog een verrassingsbezoek. We
nemen nog even tijd voor een koffie of andere drank en
vangen de terugreis naar Kortenberg aan. De aankomst is
voorzien tussen 21.30 uur en 22.00 uur.

In het Rheinisches Landesmuseum zullen meer dan 400
tentoonstellingsstukken aan het publiek worden voorgesteld, die ter beschikking werden gesteld uit 16 landen en
door meer dan 80 musea en instituties. Op basis van recente onderzoeksresultaten (uitgevoerd door archeologie
en klassieke studiën) kwam deze tentoonstelling over Nero als keizer, kunstenaar en tiran tot stand die tot op heden uniek is in Duitsland. Onder de titel “zinnelijkheid en
misdaad - de mythe van Nero” zal het Stadtmuseum Simeonstift van Trier de boeiende geschiedenis vertellen
van de receptie rond het personage van Nero vanaf de
middeleeuwen tot vandaag de dag.
In 17 v.C. heeft keizer Augustus Augusta Treverorum gesticht. Daardoor is Trier de oudste stad van Duitsland en
had als keizerlijke verblijfplaats een enorm aanzien tot in
de late antieke periode. Verschillende antieke overblijfselen zijn hiervan een stille getuige.

Kostprijs:
• € 385,00 per persoon in een 2-persoonskamer
bij inschrijving van minimum 25 deelnemers
• toeslag 1-persoonskamer: € 55,00
Inbegrepen:
• busvervoer, fooi en kosten chauffeur
• overnachting in Hotel Vienna House Easy Trier (4*) op
basis van halfpension
• toegangen en gidsen op alle locaties
• eigen draadloos audiofoonsysteem
• begeleiding en gidsing door dr. Jan Vaes
Niet inbegrepen:
• lunch, dranken, persoonlijke uitgaven
• annulerings- en reisbijstandsverzekering
(kan via vtbKultuur Kortenberg)
• indien geen lid: toeslag van € 10,00 (per gezin)
voor de vtbKultuur-pas
Een goed idee van vtbKultuur Kortenberg, praktisch uitgewerkt door Jetair Premium Center Tienen, verg. A5124
Programma-aanpassingen blijven mogelijk
Folder 10/01/2016 • © vtbKultuur Kortenberg
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150 jaar vaart • 75 jaar Albertkanaal
Boottocht op het Albertkanaal
Bezoek Brug van Vroenhoven
Rondrit in het Mergelland

een binnenschip door een sluis kunnen sturen? Wat doet
een kanaal voor de economie? Waarom vermindert een
kanaal de files op de wegen? Is dijkwachter zijn een fijne
job? De Brug beantwoordt al uw vragen, ook die waar u
nog niet aan gedacht had. Met boeiende informatie, verrassende weetjes en veel interactiviteit. U wordt uitgedaagd om uw kennis en kunde te tonen. Al uw zintuigen
worden aangesproken. Een belevenis voor al wie graag
actief ontdekt en leert!

Vrijdag 19 augustus • OC Berkenhof
150 jaar vaart
In 2016 verjaart de Vaart: het kanaal Dessel- TurnhoutSchoten zal dan respectievelijk 142 (voor het jongste gedeelte: Sint-Lenaarts-Schoten), 150 (Turnhout-SintLenaarts) en 170 (Dessel-Turnhout) jaar oud zijn. In 2016
zal dus het overgrote gedeelte van het kanaal 150 of 170
jaar bestaan en we vieren dit jubileum in én met alle tien
gemeenten die langs het kanaal liggen. Het Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten verbindt het Kanaal BocholtHerentals te Dessel met het Albertkanaal te Schoten. Het
is een van de zeven Kempische kanalen tussen de Maas
en de Schelde.
Albertkanaal

PROGRAMMA
Voormiddag:
Inschepen voor een vaart op het Albertkanaal van Hasselt
naar de Brug van Vroenhoven (Riemst), duur 3.30 uur
Middag:
Facultatief middagmaal ‘Onder de Brug’: dagsoep, gebakken zalm met bieslook/roomsaus of varkenshaas met
champignonroomsaus, frietjes en salade, dame blanche.
Namiddag:
Gegidst bezoek aan het belevingscentrum binnenvaart
Rondrit in het Mergelland
75 jaar Albertkanaal
In 2014 was het precies 75 jaar geleden dat het Albertkanaal in gebruik werd genomen.
Vandaag is het Albertkanaal uitgegroeid tot de belangrijkste waterweg van België, met jaarlijks meer dan 40 miljoen ton aan goederenvervoer en 400.000 containers. Het
Albertkanaal vormde een zeer snelle verbinding tussen de
haven van Antwerpen, de Limburgse steenkoolmijnen en
het industriebekken van Luik. Door de teloorgang van de
staalindustrie verminderde de transitfunctie van het kanaal in sterke mate. De bedrijven die zich in de loop der
jaren op de oevers van het Albertkanaal hebben gevestigd nemen nu het grootste deel van de trafiek voor hun
rekening.
Op die manier is het Albertkanaal uitgegroeid tot een economische as die zich uitstrekt van Antwerpen tot Luik. Het
Albertkanaal zorgt zo ook voor 50.000 rechtstreekse en
onrechtstreekse arbeidsplaatsen. Rekening houdend met
de toenemende mobiliteitsproblemen op alle wegen, zal
de vervoersfunctie van het Albertkanaal de komende jaren zeker nog toenemen. Ook de aandacht voor de andere functies van het kanaal stijgt: watervoorziening, recreatie, natuurontwikkeling en productie van groene energie.

PRAKTISCH
Deelname: € 63,00 • leden € 57,00
Inbegrepen: busvervoer, fooi en kosten chauffeur,
boottocht met gids (exclusief voor ons), onthaal met koffie/thee en taart, toegang en gids belevingscentrum
Vroenhoven, gegidste rondrit Mergelland
Middag: (facultatief) menu voor € 20,00
Opstap:
Zaventem, Kerkplein
07.45 uur
Kortenberg, OC Berkenhof, Beekstraat 25
08.00 uur
Erps-Kwerps, halte ‘Schoonaarde’
08.10 uur
Veltem-Beisem, halte ‘steenweg’
08.15 uur
Leuven, Autostad, Brusselsesteenweg 3
08.20 uur
Terug in Kortenberg rond 19.30 uur
Vooraf inschrijven.

De Brug van Vroenhoven
Belevingscentrum binnenvaart
Wat vaart er allemaal op onze kanalen? Wat zwemt erin
rond? Hoe bouwt u een brug? Hoe werkt een sluis? Hoe
ziet de stuurhut van een modern binnenschip eruit? Zou ik
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Rik Wouters, kunstenaar
Culturele wandeling

Links:
Landschap te Bosvoorde
Rik Wouters

Vrijdag 9 september • station Kortenberg
Zondag 11 september • station Kortenberg

Rik Wouters en zijn lief Nel komen in Bosvoorde wonen in
de zomer van 1907. Na Brussel is de lucht van de Bezemhoek een verademing maar vooral betaalbaar. De
stad is op tramafstand voor tentoonstellingen en uitstappen.
Eerst huurt hij, maar dan bouwt hij hier een klein huisje
voor zichzelf en voor "Het zotte geweld". In zijn zolderatelier verzon hij met klei en tekenpapier een ongeduldig
oeuvre, met het gulle lijf van zijn model Nel in een glansrol.
Maar na slechts vier maanden in zijn eigen huis kwam in
1914 zijn oproepingsbrief. Nog gauw "Vrouw in het blauw"
geschilderd om dan in Luik te gaan vechten en te ontsnappen naar Nederland waar hij in 1916 aan een vreselijke ziekte overlijdt. Nel laat Rik op het plaatselijk kerkhof
herbegraven.

Bosvoorde

Deelname: € 9,00 • leden € 8,00
Inbegrepen: gids, eigen audiofoonsysteem
Afstand: +/- 8 km
Samenkomst:
Station Kortenberg (trein 09.28 uur)
09.15 uur
overstappen in Brussel-Noord, naar Watermaal
of station Watermaal
10.20 uur
KeyCard vtbKultuur Kortenberg mogelijk
Vooraf inschrijven.

Danscursus, nieuwe lessenreeks
Geen show, geen acrobatie, geen competitie, geen medailles, …
alleen maar een gezonde portie plezier!
En wat kost het?

Vrijdag 9 september • opendeuravond • 20 uur
met dansdemonstraties ‘alle dansen’

Cursus 14 weken: € 99,00
Leden vtbKultuur: € 94,00
Wie vooraf inschrijft tijdens de opendeuravond of de
kennismakingsles: korting van € 5,00

Maandag 12 september • kennismakingsles • 20 uur
met gratis les
Maandag 19 september • 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
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Rik Wouters
100 jaar na het overlijden
van Rik Wouters

Het zotte geweld
Rik Wouters beeldde zijn vrouw Nel vaak uit. Ze was zijn
favoriete model. In talloze portretten en tekeningen komt
ze voor, als huisvrouw en als schone slaapster, al lezend
en terwijl ze de strijk doet. Kortom, ze neemt een centrale
plaats in in zijn oeuvre, en in de lieflijke dagelijkse taferelen die Wouters maakte. Zelden echter werd ze zo zorgeloos en dynamisch neergezet als in dit beeld.
De directe aanleiding was een voorstelling met de Amerikaanse danseres Isadora Duncan. Wouters was hierdoor
zo aangegrepen dat hij de idee koesterde een beeld van
een dansende figuur te maken. Wie model zou staan lag
voor de hand. De directheid en de dynamiek, maar ook de
ongewone levensvreugde en de ongedwongenheid die
van dit werk uitgaan, zou Wouters in geen enkel ander
beeld nog evenaren en opzoeken. Van Het zotte geweld,
soms ook Dwaze maagd genoemd, zijn meerdere exemplaren gegoten.
Rik Wouters heeft in zijn korte carrière een heel oeuvre
schilderijen, tekeningen en beeldhouwwerken tot stand
gebracht. Hij is België’s beroemdste fauvist, bekend om
de prachtige kleuren in zijn schilderijen, hoewel hij zich in
de eerste plaats toch beeldhouwer voelde. Een slepende
oogziekte – op een van zijn zelfportretten is hij te zien met
een ooglap – werd hem op jonge leeftijd fataal.

Lezing door prof. Tamara Ingels
Dinsdag 13 september • OC Berkenhof

Deelname: € 6,00 • leden € 5,00
OC Berkenhof, Beekstraat 25, 3070 Kortenberg
Deuren: 19.30 uur • aanvang: 20.00 uur.

Het zotte geweld
beeld gemaakt door Rik Wouters in 1912 te Bosvoorde

Myanmar en Oman
Myanmar

het ware gezicht

Oman

land van duizend-en-één-nacht
Beeldreportage door Grégory Lewyllie
Vrijdag 30 september • OC Berkenhof
Grégory Lewyllie heeft een passie voor fietsen en verre
reisbestemmingen. Sinds 2006 combineert hij beide passies en trekt hij er regelmatig op uit om al fietsend een
deel van de wereld te verkennen. In de voorbije jaren
doorreisde hij hele landen in Latijns-Amerika en Azië. Telkens keerde hij huiswaarts met fietstassen boordevol fotoen videomateriaal. Zijn trip doorheen Latijns-Amerika resulteerde ondertussen in drie avondvullende programma's
waarbij telkens twee landen worden belicht.
Van zijn recente trip naar Azië is zopas de reportage over
Myanmar en Oman ingeblikt. Zijn professioneel gemonteerde reportages vormen een cocktail van verhalende en
poëtische teksten, op smaak gebracht met passende muziek en afgewerkt met schitterende beelden.
Deelname: € 6,00 • leden € 5,00
OC Berkenhof, Beekstraat 25, 3070 Kortenberg
Deuren: 19.30 uur • aanvang 20.00 uur

8

Sachsen-Anhalt
Culturele schatkist van Duitsland

Zondag 18 september
Na het ontbijt zetten we koers naar Lemgo, ooit een
schatrijk Hanzestadje, dat die rijkdom tentoonspreidt in
het prachtige Rathaus en talrijke opmerkelijke vakwerkhuizen.
In de namiddag bezoeken we Goslar, nog een Hanzestad
en de plaats waar de eerste Duitse koning Hendrik de
Vogelaar zijn paleis bouwde.
Na de stadswandeling rijden we eindelijk Sachsen-Anhalt
binnen en zoeken in Quedlinburg het viersterrenhotel
Schlossmühle op, dat voor enkele nachten onze verblijfplaats zal zijn.

8-daagse vtbKultuur-trip (bus)

Zaterdag 17 tot zaterdag 24 september
De Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt ligt centraal in
Duitsland en behoorde tot 1990 tot de voormalige
DDR.
Geliefd voor het aantrekkelijke landschap van de oostelijke Harz, het noordelijkste middelgebergte van
Duitsland, biedt het Bundesland daarnaast een schat
aan romaanse bouwkunst en een snoer van historische stadjes, die verbonden worden door de toeristische Straβe der Romantik.
Vele burchten en kerken behoren tot het Unescowerelderfgoed.
We nodigen u uit op een reis terug in de middeleeuwen.

Wernigerode
Maandag 19 september
Een van de spectaculairste landschappen van de Harz is
het dal van de rivier Bode. Met de kabelbaan stijgen we
tussen de vrijwel loodrechte rotswanden naar de Hexentanzplatz, een fraai uitzichtpunt, waar we even verpozen.
Dan gaat het verder met de bus naar Wernigerode, ‘die
Bunte Stadt am Harz’, waar we een wandeling maken en
het barokslot bezoeken.
Op de terugweg houden we halt in Blankenburg en bezichtigen er de weelderige baroktuin.

Om onze vakantiestemming niet te laten bederven wegens de behoorlijk grote afstand (ruim 600 km), voeren
we de heen- en terugreis rustig uit in twee etappes.
Zaterdag 17 september
We vertrekken vanaf het OC Berkenhof, Beekstraat 25 in
Kortenberg om 7.30 uur en stoppen voor het eerst in het
Nederlandse Sevenum voor het ontbijt.
Onze eerste bestemming in Duitsland wordt het pittoreske
stadje Detmold, te midden van de mooie bossen van het
Teutoburger Wald, waar we een stadswandeling maken.
Hier zijn we nog in de deelstaat Rheinland-Westfalen,
meer bepaald in de gevarieerde toeristische regio van het
Lipper Land. In Bielefeld zoeken we het B&B hotel op en
dineren in een nabijgelegen restaurant.

Dinsdag 20 september
Vandaag maken we nader kennis met Quedlinburg, dat
als stad uitgeroepen is tot Unesco-werelderfgoed. Onze
gids leidt ons door de Altstadt en we bestijgen de
Schloβberg. Als voormalige watermolen van het slot ligt
ons hotel aan de voet ervan. Op de top bezoeken we de
Sint-Servatiuskerk, waar het graf zich bevindt van Hendrik

Rathaus Lamgo

Vakwerkhuizen, Quedlinburg
9

Sachsen-Anhalt
de Vogelaar en zijn gemalin Mathilde.
Na de lunch staat de meer dan 1000 jaar oude kerk
Sankt-Cyriakus in Gernrode op het programma, een van
de hoogtepunten van de Ottoonse architectuur. We keren
terug naar Quedlinburg met de stoomtrein.

Vrijdag 23 september
We spreiden de terugreis in twee etappes en pikken onderweg nog een bezoek aan de mooie stad Osnabrück
mee.
We overnachten in het gezellige Romantik-hotel Walhalla****.
Zaterdag 24 september
Om de laatste dag van onze trip rustig en boeiend te laten
verlopen, brengen we een bezoek aan de Rijnlandse stad
Düsseldorf.
Kostprijs:
• € 1245,00 per persoon in een 2-persoonskamer
bij inschrijving van minimum 25 personen
• toeslag 1-persoonskamer: € 135,00
Inbegrepen:
• busvervoer vanuit Kortenberg en kosten chauffeur
• verblijf ****hotels op basis van kamer met ontbijt
1 nacht: B&B Hotel in Bielefeld
4 nachten: Schlossmühle in Quedlinburg
1 nacht: Motel One in Magdeburg
1 nacht: Romantik Hotel Walhalla in Osnabrück
• alle middagmalen, behalve de eerste dag
• alle avondmalen
• alle vermelde bezoeken volgens programma, toegangsgelden, een stoomtreintrip, gidsen, rondleidingen
• eigen draadloos audiofoonsysteem
• fooien

Sankt-Cyriakuskerk, Gernrode
Woensdag 21 september
Honderd kilometer in zuidoostelijke richting ligt Halle an
der Saale, waar in 1685 de beroemde barokcomponist
Georg Friedrich Händel werd geboren. We bezoeken er
zijn geboorte- en woonhuis.
In de namiddag laten we ons overrompelen door de middeleeuwse grandeur van de Dom Sankt Peter und Paul in
Naumburg, een van de belangrijkste Europese kerken.
Wereldberoemd zijn de twaalf levensgrote beelden, die
het unieke vakmanschap van de 13de-eeuwse anonieme
kunstenaars uit Naumburg op een weergaloze manier
tonen.

Niet inbegrepen:
• dranken en persoonlijke uitgaven
• indien geen lid: toeslag van € 10,00 voor de vtbKultuurpas (gezinslidmaatschap)
• annulerings– en/of reisbijstandsverzekering
(kan via vtbKultuur Kortenberg)
Informatie en inschrijvingen:
• vtbKultuur Kortenberg
Een goed idee van vtbKultuur Kortenberg,
praktisch uitgewerkt door
Jetair Premium Center, Perfect Travel Tienen, A5124
Programma en begeleiding: Geert Van Cleemput
Programma-aanpassingen blijven mogelijk
© vtbKultuur Kortenberg.

Dom Magdeburg

Donderdag 22 september
Niet ver van Quedlinburg ligt Halberstadt, dat we in een
klein halfuurtje bereiken.
De stad is welbekend voor de Dom Sankt Stefanus en zijn
kerkschat.
Als laatste bestemming in Sachsen-Anhalt kiezen we voor
Magdeburg, de hoofdstad van deze deelstaat.
Na de lunch verkennen we de stad en reserveren we nog
wat vrije tijd.
Die avond logeren we in Motel One, pal in het centrum
van de hoofdstad.

Groene Citadel Magdeburg
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Land van Villers
Abdijruïne Villers-la-Ville
Rondrit Land van Villers

Verval
De eerste interne crisissen (daling van het aantal lekenbroeders…) duiken op vanaf het einde van de middeleeuwen. Van de 16de tot het einde van de 17de eeuw kent
de Abdij een opeenvolging van rustige en woelige periodes, tijdens dewelke de monniken het oord tot negenmaal
om veiligheidsredenen verlaten.

Ledendag vtbKultuur Vlaams-Brabant/
Brussel
Zaterdag 1 oktober • OC Berkenhof (bus)

De renaissance en de val
In de 18de eeuw breekt echter de tweede gouden eeuw
voor Villers aan. Bepaalde middeleeuwse gebouwen worden heringericht in de klassieke stijl. In 1796 schaft de
Franse revolutionaire administratie de Abdij af en verkoopt ze als nationaal goed aan een handelaar in bouwmateriaal. De statige ruïnes van het klooster zullen de
hele 19de eeuw een aantrekkingspool blijven voor romantici. De eerste restauratiecampagne wordt in 1893 aangevat. Het duurt tot 1984 vooraleer er nog eens ernstige
restauratiewerken volgen. Die zijn nog altijd aan de gang.
.
Land van Villers
De rondrit laat ons kennis maken met de geheimen van
het Land van Villers en de Brabantse Ardennen. Tussen
veld en bos spreidt zich een prachtige streek waar landbouw en bos groene landschappen vormen. We komen
langs bezienswaardigheden van het landelijke erfgoed
van de regio en ontdekken verhalen en legendes die de
lokale geschiedenis ontrafelen.

Traditiegetrouw zet vtbKultuur Vlaams-Brabant/Brussel –
voor de jaarlijkse ledendag – de verkenning van steden
en regio’s van het vroegere hertogdom Brabant verder.
Dit keer wordt het de abdijruïne van Villers-La-Ville en het
Land van Villers.
De abdij van Villers is uitzonderlijk Waals erfgoed en
staat ervoor bekend een van de meest volledige in Europa te zijn, niet omdat ze zo goed bewaard is gebleven,
maar omdat men er resten aantreft van alle gebouwen
nodig voor het kloosterleven.

Programma
Voormiddag:
Onthaal met koffie/thee/fruitsap in het Van Der Valkhotel
in Nijvel
Gegidst bezoek aan Villers-la-Ville
Middag:
3-gangenmenu: Ardense ham op een bedje van sla, kalkoengebraad met archiducsaus, warme groenten en frieten, chocoladedome
Vegetarische menu kan op aanvraag
Namiddag:
Busrondrit ‘Land van Villers’
Afsluiter met drankje en hapje

Geschiedenis
In 1146 verlaten een abt, twaalf monniken en vijf lekenbroeders, op verzoek van de heer van Marbais en zijn
moeder Judith en onder de impuls van Sint Bernardus,
Clairvaux om in Villers een abdij te stichten (Villers I). Na
enkele maanden besluiten de religieuzen hun klooster
definitief lager in de vallei te vestigen (Villers II). Deze
plaats bood verscheidene voordelen: een voldoende afgelegen vallei, water in overvloed, bouwmateriaal bij de
hand.
Hoogtepunt
Die eerste gebouwen staan er nu niet meer: in de loop
van de 13de eeuw - haar spirituele en wereldlijke bloei werd de Abdij immers volledig herbouwd (Villers III). Sommige abten bekleedden hoge kerkelijke functies en de
bewaard gebleven teksten maken gewag van heel wat
zalig verklaarde monniken en lekenbroeders in deze gemeenschap. De Abdij telde in die tijd - aldus de kroniek ! een honderdtal monniken en driemaal zoveel lekenbroeders. Het domein besloeg een tienduizendtal hectare, verspreid tussen Antwerpen en Namen en bebouwd door
verschillende abdijhoeven. Bovendien stond Villers onder
de bescherming van de invloedrijke hertogen van Brabant.

Deelname:
€ 65,00 • leden € 60,00
Inbegrepen:
Busvervoer, kosten en fooi chauffeur, onthaal, middagmenu, gidsen, toegangen, afsluiter, eigen audiofoonsysteem
Opstap:
Leuven, Hubo, Brusselsesteenweg 6
07.45 uur
Veltem-Beisem, halte ‘steenweg’
07.50 uur
Erps-Kwerps, halte ‘Schoonaarde’
07.55 uur
Kortenberg, OC Berkenhof, Beekstraat 25
08.00 uur
Zaventem, Kerkplein
08.15 uur
Terug in Kortenberg rond 19.00 uur.
Vooraf inschrijven.
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Aperitiefconert
En Suite

een noblesse, wat een overgave. De muziek van de Franse gambist Marin Marais transformeert in Lischka's handen van fijnbesnaarde karaktermuziek tot fundamentele
zielsmuziek. In de solosuite van de Visée laat Vanden
Eynde op haar theorbe diepe aandacht voor de kleur van
elke aanslag horen. Nog ontroerender is de dialoog tussen beide speelsters: alsof ze door eenzelfde adem voortgestuwd worden. Een juweel van een CD die een breed
publiek verdient. De Standaard, februari 2015

Sofie Vanden Eynde, viola da gamba
Romani Lischka, theorbe
Zondag 16 oktober • Oude Abdij
Fijnzinnige solosuites voor viola da gamba en theorbe
aan het Hof van Lodewijk XIV.

Een pracht-uitgave van dit Oostenrijks-Vlaamse duo: Romina Lischka op gamba en Sofie Vanden Eynde op theorbe. Op deze nieuwe cd, bij het kleine maar fijne Franse
label Paraty, zijn ze aan het begin en eind samen aan het
werk in (karakter)stukken uit suites van Marin Marais. In
het middendeel van dit intelligent samengestelde programma wisselen ze elkaar af: Lischka met Sainte Colombe, de geliefde leraar van Marais, Vanden Eynde in de
suite in D van Robert de Visée. Verbluffend hoe twee instrumenten een zo rijke en subtiele wereld van dans,
klankrijkdom, verbeelding en emoties kunnen oproepen.
Sfeervolle, rijk gedetailleerde opname ook! Klara's 10

Binnen de ensembles van de oude muziek neemt het jonge duo Romina Lischka en Sofie Vanden Eynde een bescheiden maar bijzondere plaats in door het rijke repertoire van de viola da gamba en de theorbe te ontginnen.
Dat het duo bij Marin Marais, Monsieur de SainteColombe en Robert de Visée uitkomt, lijkt logisch. De
composities van deze Franse grootmeesters staan midden in de Franse muzikale traditie van de 17de en 18de
eeuw, en van de suites voor strijkers en tokkelinstrumenten uit die tijd in het bijzonder. Deze drie Franse virtuozen
vormen voor die periode een duidelijk hoogtepunt.
Romina en Sofie vormen een duo sinds hun gezamenlijke
studietijd in Basel. Beide jonge musici verrassen in hun
samenspel door fijnzinnige versieringen, een soepele ritmische toets en technisch vakkundigheid.
Beide musici serveren een virtuoos programma dat balanceert tussen emotionele diepgang en smaakvolle frivoliteit, weemoed en een joie de vivre. Subtiele Franse barokmuziek als balsem voor de ziel.
De CD En Suite verscheen in het voorjaar 2015 bij het
label Paraty, en kent een groot succes bij pers en publiek.

PRAKTISCH
Deelname: € 18,00 • leden € 16,00
Inbegrepen: concert, aperitief
Herfstmenu: aansluitend mogelijkheid voor het herfstmenu in de Oude Abdij tegen € 42,00
Sint-Jacobsnoot met gandaham en zalfje van pompoen
Hoofdschotel, keuze tussen:
• ragout van hert met Provençaalse couscous, slaatje van
rucola
• gebakken zalm met kruidig korstje, pittig tomatensausje,
broccoli en rösti-aardappelen
Trio van chocolade
Oude Abdij (barokke kapel)
Abdijdreef 22, 3070 Kortenberg, 10.30 uur
Parkeren doet u aan GC Colomba
Vooraf inschrijven.

Muziek van M. Marais, St. Colombe, R. de Visée
(het volledig programma verschijnt in Het Toeristje nr. 4,
is ook te raadplegen op www.vtbkultuur.be/kortenberg)
Recenties over de CD ‘En Suite’:
Liefhebbers van het Collegium Vocale kennen Romina
Lischka als de gambiste die met haar solo's in de
Matheus- en de Johannespassie telkens weer de hele
zaal ademloos doet luisteren. Ze veroverde onze oren
vorig jaar al met haar Hathor Consort en doet dat nu opnieuw in samenspel met luitiste Sofie Vanden Eynde: wat
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Slovenië
Beeldreportage

paarden is eveneens een bezoek waard. En er is 50 km
kustgebied met de gezellige stadjes uit de Venetiaanse
periode: Koper, Izola en Piran, geboorteplaats van Giuseppe Tartini (1692-1770), een bekend violist en componist.
Uiteraard bezoeken we de hoofdstad Ljubljana en Maribor, Europese Culturele Hoofdstad in 2012. Hier groeit,
naar men beweert, de oudste wijnstok ter wereld. Een
goede reden om deze druiven in een feestelijke sfeer te
oogsten.
De reportage kwam tot stand na 4 reizen, het resultaat
van 5 maanden reportagewerk, de synthese van massa’s
foto’s, video- en geluidsopnames op belangrijke plaatsen
en tijdens tal van evenementen.

door Jan en Mieke Demarsin
Voorstelling afdelingsreis 2017
Vrijdag 21 oktober • OC Berkenhof
Slovenië bekoort de bezoeker met adembenemende
berglandschappen, prachtige grotten, glooiende wijngaarden… En daarin staan de stille getuigen van een bewogen geschiedenis. Het kleine gebied ten zuiden van de
Alpen kwam in handen van Romeinen, Franken en Magyaren. Daarna behoorde het gebied 600 jaar lang, tot het
einde van WO I, tot de Habsburgse dynastie. Ook de recente geschiedenis van Slovenië, de periode van de twee
wereldoorlogen en nadien als deel van Joegoslavië, heeft
sporen nagelaten. Aan oorlogsmonumenten is er geen
gebrek.
Slovenië, het meest welvarende deel van het Joegoslavië
van Tito, verklaarde zich onafhankelijk in 1991. Het land
trad toe tot de EU in 1994 en tot de eurozone in 2007.
Slovenië is een derde kleiner dan België en telt slechts 2
miljoen inwoners. De zuidelijke Alpen vormen de grens
met Oostenrijk. Het hooggebergte, met als hoogste berg
de Triglav (2864 m), is een natuurgebied, een paradijs
voor wandelaars en liefhebbers van adrenalinesporten.
Het zuidwestelijk deel, het grensgebied met Italië, is een
typisch karstlandschap met enorme grotten en ondergrondse rivieren. De stoeterij met de befaamde lipizzaner-

Deelname: € 6,00 • leden € 5,00
OC Berkenhof, Beekstraat 25, 3070 Kortenberg
Deuren: 19.30 uur • aanvang 20.00 uur.

Jura
Wijn(proef)avond

heel streng zijn met veel vorst maar de zomers zijn
meestal heel warm.

Begeleid door Chris Verbelen

Mergel is de bodemsoort die hier domineert in alle kleuren, zowel zwarte, rode als donkerblauwe. Kalk en leisteen kan u hier ook vinden, verdeeld over de kleiachtige
hellingen die met grind en mergel bedekt zijn.
De bekendheid van de wijnen uit de Jura is al altijd gebaseerd op een sterk beeld van de streek en op het behoud
van culturele en traditionele oenologiegebruiken. Op het
einde van de 19de eeuw moeten de wijnbouwers een
nieuwe kwaliteitsvolle wijnbouw uitbouwen na de vernietiging van de wijnstreek door de druifluisziekte. Hun inspanningen werden beloond met het verkrijgen van de
eerste AOC te Arbois in 1936. De verschillende wijnen uit
de Jura karakteriseren het beste de wijnstreek van de
Jura: 5 druivenvariëteiten, 6 AOP, 200 professionele wijnbouwbedrijven en tot slot een rijk gamma van producten
die u voor elke gelegenheid kunt gebruiken, van niet
mousserende wijn via likeur- of digestiefwijnen tot mousserende wijn.

Dinsdag 25 oktober • OC Berkenhof
De Jura is een interessante maar onbekende wijnstreek in
het oosten van Frankrijk op de grens met Zwitserland.
De Jura is één
van de oudste
wijnstreken in
Frankrijk. Er zijn
aanwijzingen
van wijnbouw
rond de jaren 80
n.C., er werden
geschriften gevonden die betrekking hadden
op wijnbouw in
de streek, maar de echte wijnbouw begon rond de 3de
eeuw n.C.. Tot eind 1800, net voor de ramp met de druifluis, telde de Jurastreek 20.000 ha wijngaarden, maar na
de ramp is dit fel verminderd. Momenteel telt de Jura nog
slechts 200 wijnboeren met in totaal 1850 ha wijngaarden.

Deelname: € 25,00 • leden € 23,00
Inbegrepen: analytisch proeven van 6 goede wijnen
OC Berkenhof, Beekstraat 25, Kortenberg, 20 uur
Vooraf inschrijven.
Gelieve 6 wijnpoefglazen in tulpvorm mee te brengen.
Vooraf inschrijven.

Net als bij zijn buren, de Bourgognestreek, heerst hier
een vrij koel klimaat. Maar in de Jura is het nog extremer,
gezien zijn ligging tegen de Alpen. De winters kunnen
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Zot Geweld/Dwaze Maagd
Tentoonstelling, Mechelen
Beiaardschool Jan Denyn
Rik Wouters & het huishoudelijk
utopia, Antwerpen

de combinatie maakte van post-impressionistische schildertechnieken met eenvoudige huiselijke taferelen.
Zijn expressieve penseelstreken en de onafgewerkte stijl
van de doeken geven een dynamiek aan zijn werk die
samen met de nadruk op lichtinval en kleur resulteert in
een betoverende en optimistische toon. Wouters’ leven
bleef niet van moeilijkheden gespaard, maar in zijn werk
komt het harmonische, ‘goede’ leven sterk naar voor. Zijn
liefde voor Nel was een belangrijke drijfveer voor zijn werk
en haar levensvreugde en energie inspireerden hem tot
vele bekende doeken en sculpturen.

Zondag 23 oktober • OC Berkenhof
Zot geweld/dwaze maagd, Mechelen
In 2016 is het 100 jaar geleden dat de Mechelse kunstenaar Rik Wouters stierf. Naar aanleiding van deze sterfdatum slaan de dienst Musea & Erfgoed Mechelen, het Koninklijk Museum van Schone Kunsten Antwerpen, Het
Firmament en de Academie Mechelen de handen in elkaar. Samen organiseren ze van 26 augustus t.e.m. 11
december 2016 de expo Zot Geweld/Dwaze Maagd in het
Hof van Busleyden. Het iconische beeld Het Zotte Geweld
van Rik Wouters vormt het uitgangs- en middelpunt van
deze expo.

De hedendaagse beweging
waarbij
mensen
weer op
zoek gaan
naar de huiselijke intimiteit en
naar de natuur, de
‘slow’beweging en de hernieuwde aandacht voor ambachtelijke
technieken zoals keramiek, weven en verven, wordt in
deze expo gekoppeld aan het utopische gedachtegoed
van Henry David Thoreau’s boek Walden. Walden werd in
1854 gepubliceerd en stelde de niet-industriële, natuurlijke levenswijze voor als alternatief voor de overprikkelde
consumptiemaatschappij. In de schilderkunst zien we ook
halverwege de negentiende eeuw met het impressionisme een gelijkaardige omslag van bourgeoiskunst naar
meer verinnerlijking en de schoonheid van het natuurlijk
leven, met nadruk op de lichtinval.

De expo is opgebouwd rond vier centrale thema’s die een
nauwe band hebben met de sculptuur van Rik Wouters:
dans, evenwicht, schoonheid en moraliteit. Kleurrijke kunstenaars uit het nabije en iets verdere verleden illustreren
deze onderwerpen. Van Auguste Rodin, Edgar Degas,
Marlene Dumas, Berlinde De Bruyckere, Alain Platel tot
Bruce Nauman, Auguste Leveque en Jules Schmalzigaug: allen hebben zij gewerkt binnen één van deze thema’s.

PROGRAMMA
Voormiddag:
Gegidst bezoek aan ‘Zot Geweld/Dwaze Maagd’
Bezoek aan de beiaardschool Jef Denyn
Middag: (facultatief):
voorgerecht: paté van parelhoen
hoofdgerecht: ovengegaarde pangasiusfilet, salsa van
tomaat en paprika, krielaardappelen, peterselieolie
nagerecht: bavarois van frambozen
Namiddag:
Gegidst bezoek aan ‘Rik Wouters & het huishoudelijk utopia (Antwerpen)
PRAKTISCH
Deelname: € 49,00 • leden € 44,00
Inbegrepen: busvervoer, fooi en kosten chauffeur,
onthaal met koffie/thee met koek, toegangen, gidsen, eigen audiofoonsysteem
Middag: (facultatief) menu voor € 25,00
Opstap:
Leuven, Hubo, Brusselsesteenweg 6
07.30 uur
Veltem-Beisem, halte ‘steenweg’
07.35 uur
Erps-Kwerps, halte ‘Schoonaarde’
07.40 uur
Kortenberg, OC Berkenhof, Beekstraat 25 07.50 uur
Zaventem, Kerkplein
08.05 uur
Terug in Kortenberg rond 19.00 uur

Beiaardschool Jef Denyn, Mechelen
Gegidst bezoek met beiaardier.
U krijgt een exclusieve kijk achter de schermen van onze
befaamde Beiaardschool Jef Denyn. Volg de beiaardier
en laat u onderdompelen in de beiaardtraditie van Mechelen. Als kers op de taart krijgt u een demonstratieconcert
op een oefenklavier in de school!
Rik Wouters & het huishoudelijk utopia, Antwerpen
De thematiek van het huiselijk geluk bij de schilder Rik
Wouters, de intieme sfeer van geborgenheid tussen hem
en zijn vrouw Nel, vormt het uitgangspunt voor deze tentoonstelling. Wouters was in onze gebieden de enige die

Vooraf inschrijven.
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San Sebastián/Donostia
Bilbao/Bilbo

meer Engelse cottages aan de Cantabrische kust, een
schitterende zomerresidentie, Villa Miramar (1893), oprichten. Het belendende park is van de hand van de Franse landschapsarchitect Pierre Ducasse (1836-1892).
Ducasse ontwierp eveneens het Parque Aiete, vlak bij
ons verblijfshotel.

5-daagse vtbKultuur-trip
Van zaterdag 29 oktober tot woensdag 2 november

Verder in oostelijke richting stappend, eens de Villa Miramar voorbij, bereiken we de Playa de Zurriola. Centraal
op de strandpromenade schittert La Perla, een spa, eveneens uit 1912. Voor het stadhuis, het voormalige casino
van San Sebastián (1887), dat in 1924 gesloten werd
naar aanleiding van de prohibitiewetten onder de dictatuur
van Miguel Primo de Rivera (1870-1930) en tijdens de
Burgeroorlog als lazaret fungeerde, loopt de statige Almeda del Boulevard, ‘Boulevard’, aangelegd op de geslechte
middeleeuwse stadswallen, die leidt naar de Urumearivier.

Dag 1: zaterdag 29 oktober
Rechtstreekse lijnvlucht vanuit Zaventem naar Bilbao
Transfert met private bus naar San Sebastián/Donostia,
met tussenstop in Durango.
Durango: test-site voor Guernica
Het stadje Durango, dat iets minder dan 30.000 inwoners
(2012) telt, ligt ongeveer 30 kilometer ten oosten van Bilbao, langs de autosnelweg tussen Bilbao en San Sebastián (A-8). Het is vastgegroeid aan de naastgelegen
plaats Iurreta, waarvan het door de rivier Ibaizabal wordt
gescheiden.
Durango werd op 31 maart 1937, tijdens de Spaanse Burgeroorlog (1936-1939), 26 dagen voor de luchtaanval op
Guernica, hevig gebombardeerd. Het was het eerste
luchtbombardement op burgerdoelen uit de luchtvaartgeschiedenis.
Durango is een historische stad met een bezienswaardig
centrum. Tot het religieuze patrimonium van het stadje
behoren o.m. de Santa María Uribarri-basiliek, bekend
voor haar grootse portaal, dat enigszins model kan hebben gestaan voor de Stadshal in Gent, alsook het
Kurutziaga-calvariekruis, uit het einde van de 15de-begin
van de 16de eeuw.

Ten noorden van de Boulevard, waar het begin gemarkeerd wordt door een romantische muziekkiosk, ligt de
Oude Stad, Parte Vieja. We penetreren de wijk via de
Calle de San Jeronimo, op het einde waarvan het extravagante barokportaal uit de 18de eeuw van de Basilica de
Santa María de Coro meteen de aandacht trekt.
Gastronomie is een van de speerpunten van het toerisme
in San Sebastián. ’s Avonds vormen de Calle 31 de Agosto, de Calle Fermín Calbetón, en de dwarsstraat, Calle
Narica, één langgerekt banket aan tapas. Of liever:
‘pintxos’, zoals men ze hier noemt.
Met het Poolse Wroclaw deelt San Sebastian, dat iets
minder dan 200.000 inwoners (2012) heeft, in 2016 de
titel van Europese Culturele Hoofdstad. We bezoeken,
behalve het Kursaal, zeker eveneens de Tabakalera, een
gloednieuwe cultuurtempel in een voormalige tabaksfabriek (1913), geopend in 2015.

Inchecken in het hotel Palacio de Aiete**** in San Sebastian.
Verkennende avondwandeling en -maaltijd in de Oude
Stad van San Sebastián.

Dag 3: maandag 31 oktober

Dag 2: zondag 30 oktober

Gegidst bezoek aan het Kursaal van San Sebastián.

Uitgebreide stadsverkenning van San Sebastián, met bezoeken.
San Sebastián/Donostia:
de lekkerste kustplaats van Europa

Voor het tekstgedeelte San Sebastián/Donostia is, behalve van Rik Zaal: Spanje.
Een reisgids (2002) en The Rough Guide to Spain (2009), alsook van digitale
bronnen, ruim gebruik gemaakt van Jo Fransen, San Sebastián. Eén grote tapasbar (2016).

Transfert met private bus naar Bilbao/Bilbo.
Verkennende avondwandeling en -maaltijd in de Oude
Stadskern van Bilbao.

Aan het einde van Playa de Ondarreta, de baai, ‘Concha’,
stadinwaarts volgend, liet Maria Christina door de Britse
architect Ralph Selden Wornum (1847-1910), auteur van
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Dag 4: dinsdag 1 november 2016

Voordat we het terrein van het Guggenheim-museum
kunnen betreden, moeten we langs een circa 12 meter
hoge bloemenpuppy, Puppy (1992), ontworpen door de
Amerikaanse kunstenaar Jeff Koons (°1955).
Het museum schikt zich naar de brug, Punete de la Salve,
die er al sinds 1972 staat en over het gebouw heen loopt.
De roodingekleurde brugboog, Arc Rouge, is ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het museum in 2007
gerealiseerd, naar een ontwerp van de Franse conceptuele kunstenaar Daniel Buren (°1938). Buren cureerde dit
jaar, 2016, een interessante tentoonstelling in Bozar in
Brussel, Daniel Buren. Een fresco, waar we met vtbKultuur Kortenberg een geleid bezoek aan hebben gebracht.

Uitgebreide stadsverkenning van Bilbao, met bezoeken.
Bilbao/Bilbo:
glimmend titanium omheen staalroest
Voor het tekstgedeelte Bilbao/Bilbao is, behalve van de Guía Repsol (2013),
alsook van digitale bronnen, ruim gebruik gemaakt van Angélique Woudenberg,
Stedentrip Bilbao. Een mix van historische bouwwerken en moderne architectuur
(s.d.).

De Nervión, in het Spaans, of Nerbioi, in het Baskisch,
ook genoemd ‘de rivier van Bilbao’, vormt de ruggengraat
van de stad die, zonder zijn historische wortels te ontkennen, in enkele decennia geruid is van een industriële
woestenij, gemarkeerd door leegstaande scheepswerven
en vervallen ijzer- en staalfabrieken, tot een dienstenmetropool, met naast historische bouwwerken hedendaagsearchitectuuriconen. Bilbao is de grootste stad van de autonome Spaanse regio Baskenland – in het Spaans: País
Vasco, in het Baskisch: Euskadi – en de hoofdstad van de
provincie Vizcaya (Biskaje). De stad telde in 2013 bijna
350.000 inwoners en in de stedelijke agglomeratie Bilbao
woonden ongeveer 800.000 mensen.

Dag 5: woensdag 2 november 2016
Vrije voormiddag.
Facultatief: bezoek aan de Puente de Vizcaya, ook
‘Puente Colgante’ genoemd, of Bizkaiko Zubia, werelds
oudste zweefbrug, gebouwd in 1893.
Rechtstreekse lijnvlucht vanuit Bilbao naar Zaventem.
Kostprijs:
• € 655,00 per persoon in een 2-persoonskamer
bij inschrijving van minimum 25 personen
• Toeslag 1-persoonskamer: € 170,00

De Oude Stad, Casco Viejo, trilt in de Zeven Straten, Siete Calles – in feite zijn er negen –, die er sinds de 15de
eeuw het hart van vormen. De Iglesia de San Antón – aan
de gelijknamige brug – en de Mercado de la Ribera zijn
gesitueerd op de rechteroever van de Nervión. De Mercado dateert van 1929, heeft een art déco-gevel en is met
ruim tienduizend vierkante meter de grootste overdekte
voedingsmarkt van Spanje. De kathedraal bevindt zich in
het centrum van de Oude Stad. Ze is gewijd aan de patroonheilige van Bilbao, Sint-Jacob, en een bekende halte
op een van de pelgrimsroutes naar Compostella. Aan de
Plaza Miguel de Unamano treffen we het Museo Histórico
aan – we ontmoetten Unamono (1864-1936), die in Bilbao
is geboren, al op onze vtbKultuur-Kortenberg reis naar
Salamanca, in 2015, waar hij gedurende twee termijnen,
van 1891 tot 1914 en van 1930 tot 1936, hoogleraar was
aan de universiteit.
Aan de Plaza Nueva genieten we van een glaasje Txakoli, een droge, lichtparelende witte aperitiefwijn, die in
Baskenland wordt geproduceerd.

Inbegrepen:
• Rechtstreekse vlucht met Brussels Airlines van
Zaventem naar Bilbao en terug
• Transfert met private bus van Bilbao naar
San Sebastián en terug
• Verblijf in Hotel Palacio de Aiete**** in San Sebastian
(2 nachten) en in Hotel Barcelo Nervion**** in Bilbao
(2 nachten) op basis van kamer met ontbijt
• Eigen audiofoonsysteem
• Vlaamse reisbegeleiding van vertrek tot aankomst door
Luc Vanmarcke en vtbKultuur Kortenberg
• Fooien
Niet inbegrepen:
• Middag- en avondeten, dranken, persoonlijke uitgaven
• Toegangen, plaatselijke gidsen (wordt nadien verrekend), voorzie ongeveer € 75,00 per persoon
• Annulerings- en reisbijstandsverzekering
(sterk aanbevolen – kan via vtbKultuur Kortenberg)
• Indien geen lid:
toeslag van € 10,00 voor de vtbKultuur-pas (gezin)

De rivier volgend, bereiken we het Museo Guggenheim
Bilbao (1992-1997), meesterprestatie van de CanadeesAmerikaanse architect Frank Owen Gehry (°1929), dat
met een toenmalige subsidie van 166 miljoen euro is gebouwd, de gevestigde perceptie aangaande Bilbao volkomen heeft veranderd en nu de culturele trots en toeristische magneet van de stad uitmaakt.

Programma: Luc Vanmarcke
Taxivervoer:
Gezamenlijk taxivervoer van Kortenberg naar luchthaven
Zaventem en terug is mogelijk tegen € 15,00 per persoon
Dit is slechts een verkorte beschrijving. Vraag de brochure met het volledige programma!
Een goed idee van vtbKultuur Kortenberg, praktisch uitgewerkt door Jetair Premium Center (Perfect Travel) Tienen,
verg. A5124
Programma-aanpassingen blijven mogelijk
Programma 15/06/2016 • © vtbKultuur Kortenberg

Museo Guggenheim
Bilbao
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Deze sponsor steunt ons!

Matineeconcerten Bozar
Nationaal Orkest van België

20 november 2016
Rà (wereldpremière, opdracht Ars Musica) Jean-Luc
Fafchamps
Concerto voor viool en orkest nr. 1, op. 26 Max Bruch
Symfonie nr. 5, op. 76 Antonín Dvořák
Karel Mark Chichon, leiding – Sergey Khachatryan, viool
8 januari 2017
Nieuwjaarsconcert
Werken van Johann Strauss (Jr), Joseph Lanner en
Franz von Suppé. Martin Sieghart, leiding
19 februari 2017
Concerto voor cello en orkest, op. 104 Antonín
Dvořák
Doornroosje, suite (arr. Mikhail Pletnev) Pjotr Tsjaikovski. Andrey Boreyko, leiding – Truls Mørk, cello
23 april 2017
Les offrandes oubliées, méditation symphonique Olivier Messiaen
Concerto voor viool en orkest, op. 47 Jean Sibelius
Pianokwartet nr. 1, op. 25 (Orkestratie Arnold Schönberg) Johannes Brahms
Andrey Boreyko, leiding – Marc Bouchkov, viool
Deelname: € 19,00 • leden € 17,00, cat. II, i.p.v. € 34,00
(50% korting voor vtbKultuur)
Abonnementsprijs (4 concerten): € 72,00 • leden €
64,00
Samenkomst:
Station Kortenberg (trein 13.28 uur)
13.15 uur
of Paleis voor Schone Kunsten
14.45 uur
KeyCard vtbKultuur Kortenberg mogelijk
Vooraf inschrijven.

De grote Henry Le Boeuf zaal
Uit het aanbod van het Brusselse Paleis voor Schone
Kunsten (Bozar) koos vtbKultuur Kortenberg een viertal hoogstaande concerten, die we voor een zeer voordelige prijs kunnen aanbieden op zondagnamiddag om 15.00
uur:
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Eviva España
Napoleon voerde ook op zee strijd tegen de Engelsen. Op
21 oktober 1805 greep de beroemde zeeslag van Trafalgar plaats. Admiraal Nelson ging de strijd aan tegen Villeneuve, de Franse bevelhebber. Zes uren lang vochten de
Engelsen en Fransen hevig tegen elkaar.

Braganza binnen de twee maanden niet meer regeren"
zei Napoleon in 1807 tegen de Portugese ambassadeur.
In oktober 1807 sloot Napoleon een geheim verdrag met
de Spaanse Bourbons om Portugal onder hen te verdelen. Daarbij zouden de Spanjaarden vrije doortocht geven
aan de Franse troepen.

Nelson sneuvelde tijdens het gevecht waarbij de Engelsen de zege behaalden. Vijftienduizend Fransen werden
gedood, verdronken of werden gevangengenomen, waaronder Villeneuve zelf. In Frankrijk was men onder de indruk van de verpletterende nederlaag.

Het Franse leger onder leiding van generaal Junot kreeg
de opdracht om Portugal te veroveren. Dit leger telde
27.000 soldaten. Het was een allegaartje van Franse lotelingen en vreemdelingen, slecht uitgerust en het voedsel
volstond niet. Toen Junot hierover kloeg bij Napoleon antwoordde die "Twintigduizend man kunnen overal overleven, zelfs in een woestijn".

Napoleon schakelde toen over naar een andere soort van
strijd: de economische oorlog. Op 21 november 1806
vaardigde hij het decreet uit waarbij het "Continentaal
stelsel" van kracht werd.

Op 29 november 1807 vluchtte de koninklijke familie Braganza aan boord van een Engelse vloot naar Rio de Janeiro in Brazilië. Twee dagen later bereikten de soldaten
van Junot de hoofdstad Lissabon die in hun handen viel.
Er volgde meteen een bevel van Napoleon. De Portugezen werden verplicht om de soldaten van Junot, boven
hun normale rantsoenen, elke dag een fles Portugese
wijn te geven.

Napoleon trachtte de Britse uitvoer naar Europa te blokkeren en zo in Engeland een handelscrisis en werkloosheid te laten ontstaan, met alle gevolgen van dien. Het
stelsel werd nog aangevuld met de decreten van 1807 en
1810.
Die konden niet verhelpen dat het stelsel zo lek was als
een zeef. Dat leidde tot een gigantische smokkel van Britse waren naar Europa.

Zodra Portugal veilig in Franse handen lag, wilde Napoleon ook Spanje onderwerpen. De innerlijke ruzies bij de
Spaanse Bourbons waren een uitstekend voorwendsel
om in Spanje op te treden. Napoleon verklaarde later dat
hij die kans met beide handen had gegrepen.

Ook Napoleon handelde in deze strijd niet altijd even consequent. In 1807 had zijn leger 200.000 paar schoenen
nodig, 50.000 legermantels, 37.000 vesten en nog andere
zaken. In Duitsland kon men niet voldoen aan deze vraag.
Deze bestelling werd dan maar bij de Britten geplaatst.
Napoleons soldaten droegen uniformen gemaakt in 1807
in Halifax en Leeds in Engeland.

De keizer kwam naar Bayonne, een Franse stad nabij de
Spaanse grens, waar hij de Spaanse Bourbons ontbood.
Eind april 1808 viel het doek over de Spaanse troon. Alle
leden van de Spaanse Bourbons hadden afstand gedaan
van hun rechten op de troon. Napoleon kon dan zijn broer
Joseph tot koning van Spanje uitroepen. Zo kwam Napoleon in de Spaanse herberg terecht.

De smokkelwaren werden vooral langs de Pauselijke Staten, Portugal en Spanje binnengebracht daar deze landen
geen deel uitmaakten van Napoleons Rijk.

Veel kennis over Spanje had de keizer niet. "Spanje" zei
hij "De Spanjaarden zijn net als andere volkeren. Het klimaat van Europa is overal hetzelfde". Zijn onwetendheid,
onderschatting en onkunde waren de basis voor een gruwelijke oorlog tussen het Spaanse volk en de Franse keizer.

Napoleon zou bij deze naties ingrijpen om de smokkel
tegen te houden. De eerste die aan de beurt kwam was
paus Pius VII, die de blokkade van Britse goederen in zijn
land weigerde. Dat Napoleon de Britten bestempelde als
ketterse christenen hielp niet om de paus van mening te
doen veranderen.

Murat, schoonbroer van Napoleon, viel Spanje met een
leger binnen. Op 13 maart 1808 was hij te Burgos en vandaar rukte hij op naar Madrid. Napoleon liet weten dat het
Spaanse avontuur hem hoogstens 12.000 man zou kosten en dat was het hem waard. Hij was vast van plan om
van Spanje een Franse vazalstaat te maken. Daarom
werd voor alle zekerheid zijn broer Joseph tot koning van
Spanje aangesteld.

Op 2 december 1808 stuurde Napoleon zijn soldaten naar
Rome. Op 5 juli 1809 werd paus Pius VII door generaal
Radet gevangengenomen, waarna hij werd weggevoerd
naar Grenoble, van daar naar Savona en nog later naar
Fontainebleau in Frankrijk.
De paus greep dan naar een extreem middel, de kerkban.
Op 10 juni 1809 excommuniceerde paus Pius VII "alle
schurken die het erfdeel van Petrus geroofd hadden". Napoleon dreef ten overstaan van zijn minister Talleyrand de
spot met de kerkelijke straffen. Hij zei "Het enige wat ze
nog kunnen doen is mij opsluiten in een klooster en mij
geselen zoals Lodewijk de Vrome”. Lodewijk de Vrome
was de zoon en opvolger van keizer Karel de Grote.

Te Parijs werd Spanje voorgesteld als een achterlijk land
waar adel en clerus de baas waren. Bij de Spaanse bevolking leefde er een diep katholiek geloof en ook de koning was in hun ogen onaantastbaar. Bij de Spanjaarden
gold Napoleon als de Antichrist, die de paus gevangengenomen en weggevoerd had. De Franse generaals hadden
een zeer slechte reputatie daar zij in Spanje kerken en
kloosters plunderden en beroofden.

Portugal deelde ook in de brokken. Dit land was economisch volkomen afhankelijk van Engeland. Het BritsPortugees bondgenootschap dateert uit 1376 en is daarmee nu nog het oudste politieke pact ter wereld.

De Franse inval bood paus Pius VII een gedroomde kans
om de Spanjaarden tegen Napoleon in het harnas te jagen. De paus noemde in een brief aan de Spaanse geestelijkheid Napoleon "een ketter en een lutheraan". In geen

"Wanneer Portugal niet doet wat ik wil, zal het huis van
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geval mochten de gelovigen de nieuwe koning als hun
vorst erkennen. De ganse Spaanse clerus kwam in actie
tegen de Fransen, niet alleen als bezetters maar ook als
vijanden van het ware geloof en van hun koning.

raal Dupont. Daarna werd de stad door de Fransen op
onmenselijke manier geplunderd en onteerd. Alle mannen
en kinderen werden vermoord en de vrouwen verkracht.
Het was net alsof Attila met de Hunnen er toegekomen
was. Zo verschrikkelijk hielden de Fransen er huis.

Om de Spanjaarden te misleiden liet Napoleon het gerucht verspreiden dat hij op doortocht was. Hij wilde Gibraltar op de Britten veroveren. Na deze overwinning zou
het aan Spanje toekomen.

Op 22 juli 1808 volgde de inname van de stad Bailèn.
Hier capituleerde generaal Dupont en generaal Castaños
was de overwinnaar. Achttienduizend soldaten en zesendertig kanonnen vielen in Spaanse handen. Dupont en
zijn officieren kregen vrije aftocht naar Frankrijk. De Franse soldaten werden afgezet op het eiland Cabrera, een
van de Balearen. Honderdzestien wagens met geroofde
buit uit Cordoba was Dupont kwijt.

In Madrid kwam de bevolking in opstand. Deze rebellie
kreeg de naam van "Opstand van de Dos de Mayo" waarbij honderdvijftig Franse soldaten omkwamen. Murat rukte
met 50.000 soldaten Madrid binnen en sloeg de opstand
neer. Na het onderdrukken van de muiterij liet Murat een
aantal burgers door een vuurpeloton vermoorden. Goya
heeft dit vereeuwigd in zijn wereldberoemde schilderij
"Dos de Mayo".

Bailèn galmde door heel Europa. De reputatie die Napoleon en zijn leger had om onoverwinbaar te zijn was naar
de vaantjes. Het was tot dan nooit gebeurd dat een Frans
leger van achttienduizend man en zoveel wapens zich
overgegeven had. Die faam was Napoleon voorgoed
kwijt. Toen Dupont bij de keizer zelf hierover verslag uitbracht schreeuwde deze: "Was uw hand niet verdord,
toen u dit eerloze verdrag had getekend?". Dupont kwam
voor de krijgsraad en werd opgesloten in het fort van Joux
tot na de val van Napoleon.

De stad Valencia ging ook in verzet tegen de Fransen.
Onder leiding van priester Balthazar Caldo werd de hele
Franse kolonie van driehonderd achtendertig mensen gelyncht en vermoord. Men noemde er de Franse soldaten
de "zonen van Satan".
Toen Joseph op 20 juli 1808 te Madrid toekwam stond
heel Spanje in rep en roer. Buiten het reguliere leger kwamen er ook de opstandelingen bij die er de eerste guerrillaoorlog zouden voeren die Europa zal kennen. Joseph
werd als een indringer beschouwd en iedereen wilde hem
het land uit.

Vanuit Portugal kwam er nog meer slecht nieuws voor de
Fransen. Dankzij de hulp van de Britten, met name Wellington, werd generaal Junot verslagen te Rolinça en
Vimeiro..Ingevolge het verdrag van Cintra op 30/08/1808
werd Junot met heel zijn leger en ook de oorlogsbuit door
de Britse vloot in Frankrijk afgezet. De in Portugal achtergebleven Franse soldaten zullen er af te rekenen krijgen
met een guerrillaoorlog zoals dat in Spanje het geval was.

Napoleon stuurde hulp onder leiding van generaals zoals
Kellermann, Bessières, Masséna, Lannes, Jourdan, Victor
en nog anderen.

Junot werd na zijn aankomst in Frankrijk niet, zoals
Dupont, in het kot gezet. Hij was een oude wapenmakker
van Napoleon en trok in 1812 met hem mee naar Rusland. Daarna werd Junot uit het leger ontslagen omdat hij
de indruk gaf dat hij een slag van de molen had gekregen.

De Franse generaals wilden beloond worden voor hun
diensten. Generaal Masséna hield 300.000 francs over
van zijn plunderingen. Generaal Kellermann werd berispt
om zijn brutale "heffingen" in Valladolid en antwoordde:
"Denken ze misschien dat ik de Pyreneeën ben overgestoken omdat ik verandering van lucht nodig heb?".

Junot was een man die zich dan bezighield met luchtvaart
en zweefvliegen. Daar hij dacht dat hij zelf kon vliegen
haalde Junot een stunt uit. Vanuit de tweede verdieping
van zijn woning sprong hij uit het raam. Na een korte duikvlucht maakte Junot een geslaagde buiklanding. Ten gevolge van het koudvuur in de wonden die hij hierbij opgelopen had, overleed hij op 29 juli 1813.

Een enkele kerk plunderen leverde generaal Lannes meer
dan vier miljoen francs winst op. Lannes zal zelf niet lang
van zijn buit kunnen genieten. In de Slag van AspernEssling sneuvelde hij op 22/05/1809. De Oostenrijkers
schoten een kanonbal af die zijn beide benen verbrijzelde.
Op 1 juni 1808 telde het Franse bezettingsleger in Spanje
ruim 100.000 man. Zoals het zijn gewoonte was, had Napoleon een grote zorgeloosheid getoond ten aanzien van
wapens, materieel en voedsel. Wat voedsel betreft ging
hij ervan uit dat men die ter plaatse kon vinden, wat roof
en plundering in de hand werkte. De soldaten leden honger en sommigen aten eikels om in leven te blijven. Het
gevolg ervan was dat de helft van de soldaten ziek werd.
De andere helft ging overal aan het plunderen en was met
allerlei schelmerij bezig.

Napoleon besefte dat het in Spanje verkeerd liep en nam
zelf de touwtjes in eigen handen. Op 5 november 1808
kwam hij toe in de Baskische stad Vitoria en Madrid was
het eerste doelwit van zijn veroveringen. Het offensief dat
Napoleon in de laatste dagen van 1808 lanceerde, was
doortastend. Het was een lawine van vuur en staal, verklaarde een ooggetuige.
Op 1 december 1808 was er de veldslag tegen de Spanjaarden om de pas van Somosierra, op de weg naar Madrid, in te nemen. De Spaanse soldaten hielden lange tijd
met hun kanonnen een eskadron Poolse ruiters tegen. Na
drie charges lukte het hen om de pas te veroveren. Van
de Poolse ulanen bleven er nog negen man over. Op 2
december bereikte Napoleon dan Madrid.

Op 14 juli 1808 behaalde generaal Bessières een overwinning op het Spaanse leger te Medina del Rioseco. Die
was niet doorslaggevend van aard, want elf dagen na zijn
aankomst te Madrid verliet koning Joseph de hoofdstad.
Hij vluchtte naar Burgos, 200 kilometer noordwaarts.

Napoleon had vernomen dat de Britse generaal Moore
met zijn leger de Spanjaarden te hulp gekomen was. De
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Eviva España
Britse troepen bevonden zich in Salamanca, een stad op
165 kilometer ten noordoosten van Madrid. Op 23 december 1808 trokken zij zich terug naar La Coruña.

Napoleon achteraf de waarheid te weten kwam, zat er
een vlieg op de lamp.
In Portugal ging het ook niet goed. Begin mei 1811 versloeg Wellington Masséna en werden de Fransen uit het
ganse land verdreven.

Napoleon ging er op af. Bij de doortocht langs de Sierra
de Guadarrama viel hij van zijn paard. Hij bleef ongedeerd tot groot verdriet van heel Spanje. Indien hij bij deze val zijn nek gebroken had, was heel Spanje ongetwijfeld op beeweg gegaan om "Nostre Senora" te Montserrat
te bedanken. Generaal Moore sneuvelde op 16 januari
1809.
De vestingstad Zaragoza viel op 20 februari 1809. Na de
heldhaftige weerstand van soldaten, boeren en burgers,
werd de stad door de Fransen ingenomen. Gedurende
drie weken hadden vijftig kanonnen de stad onder vuur
genomen. Veertien dagen hadden de Fransen nodig om
met hevige strijd straat voor straat, huis voor huis in te
nemen. Langs Spaanse zijde vielen er 54.000 doden te
betreuren. Aan Franse zijde 5.000 soldaten.

Generaal Suchet kon de Spaanse stad Sagonte heroveren in 1811. Maar in dat jaar leden de Fransen te Arroyomolinos een zware nederlaag tegen Wellington.
Op 22 juli 1812 leed generaal Marmont bij Salamanca
een nederlaag tegen Wellington. De weerslag op de faam
van de Fransen was enorm.
Op 21 juni 1813 werden koning Joseph en generaal Jourdan bij Vitoria nog eens verpletterend verslagen door
Wellington. Toen Napoleon, die in Duitsland was, dit vernam, verklaarde hij: “Joseph is te lang in zijn bed blijven
liggen”.

In januari 1809 verliet Napoleon Spanje. Hoe meer het
land in handen van de Fransen viel, hoe gevaarlijker het
werd. Gedurende de vijf jaren guerrillaoorlog waren er
gemiddeld 350.000 Franse soldaten in Spanje per jaar.
Ongeveer 300.000 Fransen zouden in de gevechten omkomen.

Begin oktober 1813 trok Wellington de rivier Bidosa over
richting Frankrijk. Hij bracht de Fransen grote verliezen
toe.
Te Waterloo kwamen Wellington en Napoleon voor de
eerste en ook laatste keer tegen mekaar in een veldslag
te staan. Wellington overwon Napoleon!

Op 27 en 28 juli 1809 werden koning Joseph en zijn generaals Jourdan en Victor bij Talavera verpletterend verslagen door Wellington en de Spaanse generaal Cuesta.
Jourdan was wel zo leep om het aan Napoleon mee te
delen alsof het een grote Franse overwinning was. Toen

Evarist Maes
vtbKultuur Kortenberg.

Vlag mee op 11 juli!
Vlaamse Feestdag

Leeuwenvlag
‘Vlaamse Beweging’

Vlag van Vlaanderen
De vlag van Vlaanderen, meestal de Vlaamse Leeuw of
de leeuwenvlag genoemd, is de vlag van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest. Deze vlag werd officieel aangenomen als vlag van de Raad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap in 1973 en later, in 1985, als
vlag van de Vlaamse Gemeenschap. De vlag werd gebaseerd op het oude wapen van het graafschap Vlaanderen.
Voorts gebruikt de Vlaamse Overheid een gestileerde
versie van de vlag als logo.
Vlaamse leeuwenvlag
Deze is gebaseerd op het symbool van Filips van de Elzas, een graaf van het historisch Graafschap Vlaanderen.
Dit zou rond 1162 zijn geweest. Er bestaat een Vlaamse
Leeuw met rode klauwen en tong, maar er bestaat ook
een Vlaamse Leeuw waar hij helemaal zwart is. De officiële vlag is die mét rode klauwen en tong.
Deze twee versies zijn ontstaan omdat er onenigheid is of
het zegel van graaf Filips nu oorspronkelijk met of zonder
rood was. In sommige oude bronnen vinden we ze zonder
rood terug, in andere met. Het kan ook zijn dat die oude
bronnen onnauwkeurig waren en dat het echte zegel wel
met rode klauwen en tong werd afgebeeld. Vlaamse bewegingen gebruiken liever de zwart-gele versie. Zij willen
niet dat de Belgische kleuren (zwart-geel-rood) op 'hun'
vlag staat.

Mast– of raamvlag
B 1,50 m x H 1,15 m
Kostprijs: € 10,00

Leeuwenvlag
‘Officieel’
Mast– of raamvlag
B 1,50 m x H 1,15 m
Kostprijs: € 10,00

Stevig afgewerkte vlag in weerbestendig polyester
Nu te verkrijgen bij vtbKultuur Kortenberg!
Guldendellestraat 80, 3070 Kortenberg
Huistelefoon: 02 759 84 66 • zaktelefoon 0475 31 57 29
kortenberg@vtbkultuur.be
www.vtbkultuur.be/kortenberg
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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
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Deelnemingsformulier
Naam:

O Zaterdag 10 september: anthuriumkwekerij
Aantal deelnemers:

Adres:
Postnr + gemeente:

O Zondag 11 september: cult. wand. Rik Wouters
Aantal deelnemers:

Telefoon:
E-adres:

O Zaterdag 17 september: 8-daagse Sachsen-Anhalt
Aantal deelnemers:

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

O Zaterdag 1 oktober: Land van Villers, daguitstap
Aantal deelnemers:

O Zondag 3 juli: cult. wand. Tuinwijken
Aantal deelnemers:

O Zondag 16 oktober: aperitiefconcert
Aantal deelnemers:
Aantal herfstmenu met hoofdschotel vis:
Aantal herfstmenu met hoofdschotel vlees:

O Zondag 10 juli: BBQ met muziekgroep Nogal Neig
Aantal deelnemers:

O Zondag 23 oktober: Rik Wouters , daguitstap
Aantal deelnemers:
Aantal middagmenu:

O Zaterdag 13 augustus: 3-daagse Trier
Aantal deelnemers:

O Dinsdag 25 oktober: wijnavond Jura
Aantal deelnemers:

O Vrijdag 19 augustus: 150 jaar vaart, daguitstap
Aantal deelnemers:
Aantal middagmenu met zalm:
Aantal middagmenu met varkenshaas:

O Zaterdag 29 oktober: 5-d. San Sebastian/Bilbao
Aantal deelnemers:

O Vrijdag 9 september: cult. wand. Rik Wouters
Aantal deelnemers:

O Concerten Nationaal Orkest van België in Bozar
Aantal deelnemers:

Programma 2016
●

Woensdag 9 november
Gegidst bezoek aan de tentoonstelling
‘Avant-garde’ (nocturne) in het Paleis voor Schone
Kunsten te Brussel

●

Vrijdag 18 november
Beeldreportage ‘Zuidwest Engeland’
door Guido Ver voort

●

Zondag 20 november
Gegidst bezoek aan het Hotel Solvay te Brussel

●

Donderdag 24 november
Gegidst bezoek aan de tentoonstelling ‘Op zoek naar
Utopia’ in Museum M Leuven

●

Vrijdag 25 november
Wijn(proef)avond, de betere wijnen uit Kreta en
Santorini

●

Zondag 27 november
Gegidst bezoek aan de tentoonstelling ‘Op zoek naar
Utopia’ in Museum M Leuven

●

Zaterdag 10 december
Bezoek aan de stad Luik: station van Calatrava,
tentoonstelling ‘21 rue de la Boétie’ in Le Boverie,
stadswandeling met bezoek aan de kathedraal

●

Vrijdag 16 december
Culinaire wijnavond: fijne eindejaarshapjes begeleid
door verschillende champagnes/schuimwijnen

●

Zondag 18 december
Monoloog, muzikale vertelling ‘Verhuld verdriet,
Wenen in de tijd van Schubert’ door Jos Meers
mans, gevolgd door een glaasje schuimwijn (laatste
activiteit van het jaar).

Jaarthema 2016
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Terugblik

1

5

2

6

3

7

Trainworld
1. Eerste bezoek op 2 juni, buitententoonstelling
2. Derde bezoek op 4 juni, postwagen
Santiago de Compostella, getuigenissen van pelgrims
3. Robert Timmermans animeert een hele zaal
4. Rik Nys, in vuur en vlam over zijn tochten
‘s Hertogenbosch: Bosch 500 jaar
5. Boottocht op de Binnendieze
6. Grondige verkenning van de oude stad
Wijnavond Zinfandel versus Primitivo
7. Boeiende workshop

4
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Terugblik

1

5

2

6

7

3

Kopenhagen per fiets
1. Onze gids in gevecht met het stadsplan
2. Het Lachspiegelhuis, Fælledparken
3. Nieuwe woonsite in de Torpedohallen
4. Gegidst bezoek aan Carlsberg Glyptoteket
(Museum voor Schone Kunsten)
BBQ-menu met de betere bag-in-boxwijnen
5. Toelichting door Chris De Baets
6. Ons eerste hapje (van de vijf!), dank traiteur Kokoen
Riolenmuseum
7. Deskundige uitleg door onze gids Jos

4
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