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Zenneprikkelende KnipoogDag op zondag 20 maart 2016 
LEDEN GRATIS BUS 

 
Op zondag 20 maart 2016 verzetten we je 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.  
 
Ochtendprogramma in Brussel: Hippe havenwijk en Tour&Taxis 
 

In deze buurt maak je 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. 

 
 

 
 
 
Namiddag: cultureel stadsfestival in Elsene 
 
Het Flageyplein ken je wellicht het beste in Elsene. 
Tijdens de KnipoogDag woon je er in het voormalige 
radiogebouw jazz-concerten en een klassieke 
muziekwedstrijd bij. Vanop het plein kan je op eigen 
houtje verder op ontdekking gaan. 
Een wandeling langs de vijvers van Elsene en de 
omliggende huizen in verschillende bouwstijlen 
brengt je bij een stukje zalig groen: de Abdij Ter 
Kameren. In de hoger gelegen wijken vind je 
‘optrekjes’ van grootmeesters Paul Hankar en Victor 
Horta. Gidsen geven je er een woordje uitleg. In het 
Museum van Elsene vergaap je je aan werken onder 
meer Paul Delvaux, René Magritte en Toulouse-Lautrec. Of wat denk je van het Meuniermuseum in 
het voormalige atelier van de beeldhouwer? Hedendaagse kunst vind je 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 je in deze gemeenschap onder met 
workshops, tentoonstellingen en filmvoorstellingen. Nederlandstalige bewoners nemen je mee langs 
hun lievelingsplekjes en in Gemeenschapscentrum Elzenhof ontdek je diverse creatieve 
burgerinitiatieven.. 
Om 17.30 u. ben je welkom op het Flageyplein voor een afsluiter in stijl. 
 

 



 

 

Laat je leiden door je smaak en proef de 
vele pareltjes van deze grootstad. 
 
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 euro. 
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. 
17:30 u : afsluiter op het Flageyplein 

 
Herinnering: 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. 

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

Nu reeds te noteren : 

16/04 – 17/04 : Weekend Jeroen Bosch 

22/04 : Reisreportage Laos en Cambodja door 

Edgard Jespers 

21/05 : Daguitstap naar Crupet 

PRAKTISCH: 
Deelname : leden 26,50 euro  – bus gratis, 
niet-leden 42,50 euro. 
Inbegrepen : bus, fooi chauffeur, gidsen, 
animatie, middagmenu en 
busverplaatsingen in Brussel. 

Opstapplaatsen :  
Huldenberg Gemeenteplein :  8:20 
Loonbeek Blauwhof :   8:30 
Neerijse kerk :    8:35 

INSCHRIJVEN TOT 20 FEBRUARI 2016 door 
betaling van de deelnameprijs op rekening 
BE 23 1030 3038 2791 - BIC NICABEBB 
van vtbKultuur Huldenberg, Dorpsstraat 21, 
3040 Neerijse  
 

http://www.vtbkultuur.be/huldenberg

