
           

 

vtbKultuur Huldenberg – Januari 2016 – Nummer 02 
 
Verantwoordelijke uitgever Jean-Pierre De Becker  - Telefoon 0475/49.37.45 – Elektronische post : j_p.debecker@skynet.be 

 

vtbKultuur verzet je zinnen in 2016 
 
De zintuigen zijn de meest fascinerende werkinstrumenten in ons 
lichaam.  Ze zijn van groot belang in ons leven omdat ze ons een 
voortdurende stroom van informatie geven en het ons mogelijk maken 
om een adequaat beeld te vormen van de wereld waarin we 
bewegen, spelen, werken, eten en drinken,… maar ook om cultuur te 
beleven. 

 

Het bestuur van vtbKultuur Huldenberg wenst je een gelukkig en vooral 
gezond 2016 toe! 
 

Gedichtendag met Charles Ducal op 24 januari 2015 om 15:00 uur, 
Cultuurzaal Den Elzas. 
 
Als dichter des vaderlands was Charles Ducal de afgelopen 
twee jaar op tientallen plaatsen.  Van Oostende tot Eupen, 
van Antwerpen tot Mons, van Frankfurt tot Kaapstad, maar 
zijn opdracht zou niet mooi afgerond zijn zonder een bezoek 
aan de plek waar hij als Frans Dumortier werd geboren en 
opgroeide.  Op 24 januari is hij in Huldenberg om er voor te 
lezen uit zijn poëzie en te vertellen over zijn dichterschap des 
vaderlands.  Hij brengt nog een andere kunstenaar uit 
Huldenberg mee: Eric van Leuven, uitstekend cellist en 
bassist, en tot zijn pensionering jarenlang opleidingshoofd, 
School of Arts, Koninklijk Conservatorium in Brussel.  Hij 
ondersteunt de muziek van het woord met die van zijn 
instrument. 

De gedichtendag is een organisatie van Davidsfonds Huldenberg, vtbKultuur Huldenberg, cultuurraad, 
bibliotheek en cultuurdienst. 
Tickets : 7,00 euro. 

 

Reisreportage ’Zuid-West Engeland.  Vrijdag 26 februari 2016 door Guido en 
Mia Vervoort Zaal Ten Wijnaerd Neerijse om 19:00 uur. Voorstelling om 19:30 
uur.  Reisdoel voor vtbKultuur Huldenberg in 2017 ! 

Welkom in het wilde westen van Engeland ! Een tocht  

doorheen de graafschappen Devon, Somerset, Wiltshire, 
Dorset en het hertogdom Cornwall. Ruige klifkusten met een 
wilde branding, dramatische rotspartijen, maar ook lieflijk 
glooiende heuvellandschappen, prachtige holle wegen en 
uitgestrekte groene vergezichten. Vanuit de prehistorie 
duiken de raadselachtige staande stenen op van Stonehenge 
en Avebury. De Kelten en Romeinen lieten er hun sporen na, 
met o.a. het goed bewaarde Romeinse badhuis van Bath. 

 



 

 

Vanuit de middeleeuwen leven geschiedenis, verhalen en legenden onontwarbaar voort met de 
legendarische Koning Arthur die vocht tegen de Saksen en de Angelen waarnaar dit land genoemd 
werd. In latere tijden verrezen de statige landhuizen van de adel waar we zien hoe “upstairs en 
downstairs” met elkaar samenleefden. Aan de kust verscholen liggen nog enkele pittoreske 
vissershaventjes en dorpjes als uit een sprookje. Het zachte klimaat van Cornwall liet toe om 
verschillende prachtige subtropische tuinen aan te leggen. Stoomtreinen en door paarden getrokken 
jaagpadboten houden het verleden levendig. Dit alles en nog veel meer vormde Zuid West Engeland 
tot wat het nu is: een prachtige tuin vol historie en legenden. 
 
 
 
 

Wandelingen i.s.m. ‘De Druiventrippers 

 
Elke laatste donderdag van de maand : 

 28/01/2016 : Namiddagwandeling in Oud-Heverlee, 
startplaats : Parking Zoete-Waters, Maurits Noëstraat (8 of 4 km) om 14:30.u. 

 25/02/2016 : Namiddagwandeling in Hoeilaart, startplaats : parking Nero café, Albert 
Biesmanslaan (8 of 4 km) om 14:30 u. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vanaf nu is vtbKultuur Huldenberg ook te volgen via de website van vtbKultuur : 
www.vtbkultuur.be 
 

 

 
 
 
 

Nu reeds te noteren : 

20/03 : Nationale Knipoogdag in Brussel 

16/04 – 17/04 : Weekend Jeroen Bosch 

22/04 : Reisreportage Laos en Cambodja door 

Edgard Jespers 

21/05 : Daguitstap naar Crupet 


