
1 

 

Afdeling 

Sint-Katelijne-

Waver 

 

  

 

Met blijheid stellen wij volgende activiteiten voor:  

Wo. 28 juni  Choreolab door het Ballet van Vlaanderen 
do. 27 juli  Havenhuis, Antwerpen 

di. 03 okt.  vtbKultuurtrip Zeeland: Deltawerken en Zierikzee 
06 tem 9 okt. Meerdaagse trip naar Berlijn 

za. 14 okt.  vtbKultuurtrip Roubaix 
vr. 20 okt.  Filmavond over de zijderoute (meer info volgt) 

vr. 24 nov.  Reisreportage Sri Lanka (meer info volgt) 
 

 

Choreolab door het Ballet van Vlaanderen 

 
Woensdag 28 juni 2017 om 15.00 u. 

 
Voor de tweede maal zijn we exclusief te gast in het huis van het Ballet van 
Vlaanderen. Deze keer hebben de dansers het heft volledig zelf in handen.  

In alle vrijheid kunnen ze hun eigen ideeën uitdenken, een 
individuele bewegingstaal ontwikkelen en eigen 
choreografieën creëren, ondersteund en aangemoedigd 

door artistiek directeur Sidi Larbi Cherkaoui en artistiek co-
directeur Tamas Moricz. Choreolab is een voorstelling 

waarin je getuige bent van de veelzijdigheid en het multi-
talent van het Ballet van Vlaanderen. 
 

Timing 
14.45 u.  deuren open 

15.00 u. voorstelling met pauze(s) tussenin 
17.30 u. einde 
 

De kostprijs bedraagt (inclusief inleiding) 
• Volwassenen : 21,50 euro 

• Min-26 jarigen : 14,50 euro (het is een woensdagnamiddag). 
 
Graag boeken voor 11 mei. 

 
Deze voorstelling gaat door op het Theater ’t Eilandje waar het  

Koninklijk Ballet Vlaanderen thuis is. 
Kattendijkdok-Westkaai 16 
2000 Antwerpen 

Theater ’t Eilandje ligt vlakbij het MAS in het noorden van de stad. 
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Havenhuis in Antwerpen 

 
Donderdag 27 juli 2017 om 18.15 u. 

 
Helder inzicht, schitterend uitzicht: Zaha Hadid Architects leverde met het Havenhuis 
een architecturaal meesterwerk af, op maat van een wereldhaven als Antwerpen. Het 
hoofdkantoor van het Havenbedrijf Antwerpen is een blikvanger. 

 
In Antwerpen is het nieuwe Havenhuis feestelijk geopend. Het is een van de laatste 
ontwerpen van de eerder dit jaar overleden toparchitecte Zaha Hadid. Zij tekende 

bovenop het 100 jaar oude gerestaureerde brandweergebouw een constructie die doet 
denken aan een schip en een diamant. "Een stad en haven als Antwerpen moet 

gedurfde landmarks hebben", zegt havenschepen Marc Van Peel. 
Het Havenhuis aan het Kattendijkdok is het nieuwe hoofdkantoor van het Havenbedrijf 
Antwerpen. Het wordt de werkplek van de 500 medewerkers die voordien verspreid 

zaten over verschillende vestigingen in de stad. 
Het Havenhuis is nu gevestigd in de voormalige brandweerkazerne, een beschermd 

monument. Daarbovenop ontwierp de Iraaks-Britse architecte Zaha Hadid een 
verbluffende glazen constructie. Ze doet denken aan een schip dat klaar is om uit te 

varen, en aan een diamant, met honderden driehoekige 

glazen facetten. 
De constructie van Hadid is 100 meter lang en vier 

verdiepingen hoog. De werknemers in het Havenhuis 
kunnen via een openlucht-verbindingsbrug van het ene 
naar het andere deel van het gebouw wandelen. 

"Een stad en haven als Antwerpen moeten gedurfde 
landmarks hebben", zei havenschepen Marc Van Peel 

(CD&V) tijdens de opening. "Het ontwerp zet onze haven 
nog meer op de wereldkaart en is er bovenal in geslaagd 

om een architecturale vertaling te geven van het succes dat onze haven over de 

eeuwen heen heeft gekend. Ik hoop van harte dat het ook symbool zal staan voor een 
nieuwe gouden tijd voor onze haven en onze stad." 

 
Wil jij graag eens een kijkje komen nemen in het Havenhuis? 
Praktisch: We gaan met openbaar vervoer vanuit het station Sint-Katelijne-Waver. In 

Antwerpen nemen we de bus. 
Duur van de rondleiding: ± 90 minuten. De deelnameprijs voor de rondleiding bedraagt 
8€ voor leden en 10€ voor niet-leden. 

Vertrekpunt van de rondleiding met stadsgids aan de voorpoot van het Havenhuis op 
het Zaha Hadidplein. 

 
Het havenhuis vraagt rekening te houden met volgende voorwaarden: 
Kinderen moeten minstens 6 jaar zijn om aan de rondleiding te mogen deelnemen. 
Op dit moment is het gebouw nog niet toegankelijk voor mensen met rolstoelen of kinderwagens. 
Tijdens de rondleiding zijn geen rugzakken noch grote handtassen toegelaten. 
Tijdens de rondleiding mag niet worden gegeten of gedronken. 
Een goede fysieke conditie is vereist, aangezien we tijdens de rondleiding verschillende trappen nemen. 
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Bezoek aan Zeeland: Deltawerken en Zierikzee  

 
Dinsdag 3 oktober, samenkomst 7u35 Lier, CC De Mol 

 
In het raam van het actuele thema van de klimaatwijziging en de beveiliging tegen het 

zeewater gaan we een bezoek brengen aan onze Noorderburen en de deltawerken in 
Zeeland. 
 

Vele 60 plussers zullen het zich nog herinneren: de grote watersnoodramp van begin 
februari 1953 in Nederland. De samenloop van stormweer, springvloed en verzwakte 

dijken, zorgde ervoor dat de dijken doorbraken en hele stukken van Nederland onder 
water kwamen te staan. 
1835 mensen en 37.000 stuks vee kwamen om, huisdieren niet meegerekend. 

Nederland bleef niet bij de pakken zitten. 
 

Er werd een deltacommissie in het leven 
geroepen en einde 1953 was het hele gebied al 
terug drooggelegd. Nadien werden grote 

Deltawerken aangevat waar men heden ten 
dage nog altijd in bewondering voor staat. 

Wij gaan tot in het hart van de Deltawerken 
kunnen doordringen: de binnenzijde van de 
stormvloedkering. 

 
 

Dagindeling: 
Vertrek om 7u45 aan parking De Mol in Lier. 
9u30 Aankomst bij Deltapark Neeltje Jans op het eiland Neeltje Jans. 

•     Vertoning van de film Delta Finale 
•     Ontvangst met koffie/thee en een Zeeuwse bolus. 

•     Bezoek Delta Experience op eigen gelegenheid (een echte belevenis!) 
  
11:00 Bezoek met begeleiding an de Stormvloedkering en pijler Schaar 1.  

12:00 Vervolg bezoek + lunch op eigen gelegenheid in het zelfbedieningsrestaurant of 
eigen pick-nick.   

13:15 Rondvaart door natuurpark Oosterschelde met ms Christiaan B. Misschien 
kunnen we zeehonden en bruinvissen spotten. 
14:25 vertrek naar Zierikzee 

15-17u vrij bezoek aan Zierikzee (lijstje met de bezienswaardigheden wordt vooraf 
doorgestuurd) 

17u warme maaltijd in eetcafé Marktzicht aan 17.95€ :hoofdgerecht (vis of vlees)en 
ijsdessert of koffie/thee met bonbon 

Het menu is niet in de dagprijs inbegrepen. Hiervoor dient apart bijbetaald te worden. 
Wie dit niet wenst kan op eigen houtje een eetgelegenheid zoeken maar afspraak aan 
de bus is stipt 18u30! 

18u30 vertrek naar Lier 
20u aankomst aan parking de Mol 
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Praktisch: Inschrijven zolang er plaatsen zijn en ten laatste op 19 september, de 

organisatie gebeurt ism met de vtbKultuur afdeling Lier. 
Prijs voor de ganse dag volgens programma zonder de maaltijden: 48€ voor leden, 55€ 

voor niet-leden. 
Bij de inschrijving kan het facultatief avondmaal bijgeboekt worden (17.95€), graag 

met vermelding vis of vlees. 
 

VtbKultuurtrip naar Roubaix.   

 
Zaterdag 14 oktober 2017 

 
Net over de “schreve” met Moeskroen biedt Roubaix enkele pareltjes die zeker de 

moeite waard zijn om te ontdekken. 
Programma: 
 

Voormiddag: Villa Cavrois, een werk van de architect Robert Mallet-Stevens, figuur van 
de modernistische stroming, werd tussen 1929 en 1932 in Croix ontworpen en 

gebouwd, als architecturaal manifest, voor Paul Cavrois, textielindustrieel uit het 
Noorden, en zijn gezin. 
warme maaltijd 

 
Namiddag: Bezoek aan de Vélodrome, gekend 

van op tv als aankomstplaats van Parijs-
Roubaix. Zelf de sfeer opsnuiven biedt voor 

elke liefhebber een meerwaarde. 
Vrij bezoek aan La Piscine: In het 
adembenemende decor van het voormalige 

art-decozwembad, dat in 1932 door A. Baert 
werd gebouwd, presenteert het Musée d'Art et 

d'Industrie zijn collectie toegepaste kunsten 
(tekeningen, textiel, keramiek) en Schone 
Kunsten (schilderkunst en beeldhouwkunst van de 19e en 20e eeuw) op een originele 

manier. 
Villa Cavrois en Vélodrome worden gewisseld 

naargelang de groep. 
In Villa Cavrois hebben we 1 Nederlandstalige en 1 
Franstalige gids. 

 
Praktisch: Inschrijven graag voor 30 juni 

Prijs voor dit dagprogramma inbegrepen middagmaal 
bedraagt 70€ voor leden en 75€ voor niet-leden. 
De opstapplaats en het vertrekuur wordt nog 

medegedeeld en is afhankelijk van de inschrijvingen. Deze activiteit gebeurt ism met 
andere afdelingen van de provincie. 
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Meerdaagse trip Berlijn 

 
Van vrijdag 6 tem maandag 9 oktober 2017 (nog 4 plaatsen). 
 
We verkennen Berlijn tijdens deze 4 daagse trip: 

 
• Vrijdag: Potsdam en verkennende stadsrondrit. 

• Zaterdag: Stadswandeling in het centrum en bezoek aan een museum op het 
museumeiland. 

• Zondag: Lange voormiddag fietstoer door de stad of alternatief te voet en met 

openbaar vervoer. Namiddag vrij. 
• Maandag: Stasigevagnenis + boottocht + Charlottenburg + Rijksdag 

Een volledig programma wordt op vraag opgestuurd. 
 

Praktisch  

  

Vluchtschema (onder voorbehoud)  

6 okt  Zaventem 06u20 -> Berlijn 07u50 

9 okt  Berlijn 18u45 -> Zaventem 20u10 

 

Deelnameprijs: € 915 per persoon (in een 2-persoonskamer)  • toeslag Single: € 142 

 (voor alleengebruik van een 2-persoonskamer).  

 

Deelname: uitsluitend voor vtbKultuur-leden (de vtbKultuur-gezinspas kost slechts € 10,00)  

 

De deelnameprijs kan worden herzien als gevolg van een wijziging: a) van de luchthaventaksen op 

het ogenblik van uitgifte van de vliegtuigtickets b) de vervoerskosten, met inbegrip van de 

brandstofkosten c) de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen, belastingen of taksen.   

  

Inbegrepen: - rechtstreekse vluchten met Brussels Airlines - de luchthaventaksen - alle 

verplaatsingen in Berlijn & Potsdam met moderne autocar en het openbaar vervoer  - verblijf in het 

Mercure hotel,  Alexanderplatz , op basis van overnachting met ontbijt - de lokale taksen. 

 

3 middagmalen en 3 avondmalen – enkel dag 3 geen middagmaal 

Boottocht op de Spree - de inkomgelden - Nederlandstalige Berlijnse gids - eigen draadloos 

audiofoonsysteem . 

Niet inbegrepen:  - dranken en persoonlijke uitgaven - annulerings- en bijstandsverzekering.   

 

Om deel te nemen:  
een inschrijvingsformulier vragen aan Schoelynck Lieve (015 319333)  

Onmiddellijk nadat je de bevestiging van je inschrijving ontvangen hebt een voorschot van  € 300,00 

per persoon storten op de bankrekening BE  BE89 0000 5846 0785  van vtbKultuur/Sint-Katelijne-

Waver  

Let wel! - Programmawijzigingen blijven mogelijk! - Inschrijven is vereist en is pas definitief na 

betaling van het voorschot.  

Een programma van vtbKultuur Sint Katelijne Waver en Deurne/Berchem in samenwerking 

met Omnia Travel, Group & incentive travel, 3000 Leuven 
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Totem Cirque du Soleil (afgesloten) 
 
Zondag 1 oktober 2017 om 18.00 u. 

 
TOTEM volgt de fascinerende reis van de mens vanaf zijn oorspronkelijk 
verschijningsvorm als amfibie tot zijn ultieme wens om te kunnen vliegen.  

 

 

Lid worden met het hele gezin voor slechts €10.00 
 

 

Personen die lid zijn van VAB (Vlaamse AutomobilistenBond) 
zijn automatisch lid van vtbKultuur en hoeven dus geen 
vtbKultuur pas aan te vragen. Maar ook niet-VAB-leden 

kunnen lid worden. Een heel jaar lang genieten van 
activiteiten tegen een voordeeltarief? Dat kan! Voor € 10,00 

per jaar ben je samen met je gezin lid van vtbKultuur voor 
2017.   

  

Lid worden is eenvoudig: betaal € 10,00 op het rekeningnummer van 
vtbKultuur Sint-Katelijne-Waver.  

Enkele weken later krijg je automatisch je vtbKultuur-pas. 
  
Waar kan je terecht met je vtbKultuur-pas? 

Met je vtbKultuur-pas krijg je korting bij de activiteiten van onze meer dan 100 
vtbKultuur-afdelingen in heel Vlaanderen én op de evenementen van vtbKultuur 

nationaal. Als je deelneemt, geniet je altijd van een voordeeltarief en je steunt onze 
afdeling. 
  

 

Info en inschrijven voor al deze activiteiten bij 

Lieve Schoelynck tel 015.319.333 of via e-mail lieve.schoelynck@skynet.be 

Deze informatie vind je ook op www.vtbkultuur.be\sint-katelijne-waver  

Een deelnameprijs stort je op rekening BE89 0000 5846 0785 - BIC BPOTBEBB van 

vtbKultuur Sint-Katelijne-Waver.  
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