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Afdeling 

Sint-Katelijne-

Waver 

 

 

 
 

Onze beste wensen voor een fantastisch 2016  
We hebben ook nu een ruim aanbod voor jou: 

 

Agenda  
 

Zo. 3 jan  Nieuwjaarsconcert Bozar (volzet)  
za. 9 jan  Jain tempel Wilrijk – geleid bezoek, nog enkele plaatsen 

di. 2 febr  Bart Van Loo brengt Napoleon 
vr. 5 febr          Open repetitie de Filharmonie te Antwerpen 

wo. 17 febr  Toneel 'Het kraken van de maan' te Mechelen 
za. 5 maart  vtbKultuurtrip Memorial 1815 Waterloo en Stichting Folon  

zo. 6 maart  Matineeconcert Bozar  
zo. 20 maart Knipoogdag Brussel en Elsene 

do. 21 april  Open repetitie Symfonieconcert Vlaanderen 
wo. 13 april vtbKultuurtrip Praag 5-daagse  

za+zo 3 en 4 sept  vtbKultuurtrip Trier en keizer Nero tentoonstelling 
 

 

Bezoek Jaintempel 

zaterdag 9 januari om 11u45 

De Jain gemeenschap in België heeft ongeveer 1500 leden. De meeste zijn  

welvarende diamanthandelaars uit het Antwerpse. 75% van de Ruwe diamant 
vloeit langs de Jains in Antwerpen, en bijna 30% komt uiteindelijk op de Indische 

markt terecht. Indiërs investeren graag in goud en diamant, hun vertrouwen in 
de banken is nogal laag maar hun angst voor de belastingen hoog. 

Duizenden Indische vakmannen hebben jaren aan deze prachtige  tempel 
gewerkt. Zowel de Jains maar ook de stad Antwerpen en de provincie hebben 

veel steun gegeven.   

 We  bezoeken deze tempel met een gespecialiseerde 

gids. Samenkomst aan de tempel zelf; Laarstraat 34 te 
2610 Wilrijk. Er is parkeergelegenheid op het domein. 

Zaterdag 9 januari 2016 om 11u45 
Prijs: €12 leden vtbKultuur /€ 14 niet-leden 

Er zijn nog enkele plaatsen vrij.  
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Napoleon door Bart van Loo  

Dinsdag 2 februari om 20 u. 

Napoleon fascineert. Hij is een van de meest invloedrijke figuren uit de geschiedenis. 
Maar Napoleon roept ook enorm veel vragen op. Hoe kwam het dat een onbekende 
Corsicaan erin slaagde om de Franse bevolking ervan te overtuigen dat hij de man 
was op wie iedereen zat te wachten? Wie was de keizer die vechtend door Europa 
trok, miljoenen slachtoffers maakte en strandde in een drassige weide nabij 
Waterloo?  

Bart Van Loo gaat op zoek naar de mens achter 
de mythe. Hij vindt antwoorden in de boeiende en 
uiterst woelige periode van de Franse Revolutie, 
toen de oude wereld verging en alles anders 
werd. De schaduw van die revolutie zou altijd over 
Napoleon blijven hangen. 

De Franse Revolutie en Napoleon: twee tot de 
verbeelding sprekende homerische verhalen uit 
de westerse geschiedenis komen samen in een 
bevattelijke en meeslepende vertelling. In het 
rijkelijk geïllustreerde Napoleon. De schaduw van 
de revolutie schetst Bart Van Loo een weergaloos 
portret van de man en zijn tijd. 

Praktisch: 

Locatie zaal residentie Offendonk, Den Haes 8A 
te 2860 Sint-Katelijne-Waver. 

Prijs: € 10 leden vtbKultuur / €11 niet-leden 

Als je vooraf inschrijft reserveren we voor jou een stoel. 

 

Open repetitie deFilharmonie  

Vrijdag 5 februari 2016 : 11.15 u. tot 12.50 u.  

Speciaal voor vtbKultuur opent deFilharmonie de deuren van het Filharmonisch Huis 
voor een unieke blik achter de schermen van het orkest. Vanop de eerste rij maak je 
mee hoe het orkest zich onder leiding van aanstormend talent en gastdirigent Rory 
MacDonald en gitarist Jan Depreter zich voorbereidt op het eerstvolgende concert. Je 
ontdekt hoe orkest en dirigent aan de slag gaan met de muziek en hoe een repetitie 
praktisch in zijn werk gaat.  

Tijdens deze repetitie mag je je verwachten aan Russische sprookjesklanken uit De 
vuurvogel van Stravinski’s balletsuite 1919, Spaanse sensualiteit in het gitaarconcerto 
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van Joaquín Rodrigo en Tsjechische heroïek met muziek van Janácek. 

Uitzonderlijke prijs: € 8 leden vtbKultuur / € 9 niet-leden 

Voor de verplaatsing naar Antwerpen kan je  de trein nemen naar Antwerpen Centraal 
en dan bus 17 van De Lijn naar het Eilandje. Het Filharmonisch Huis is in de 
Braziliëstraat 15 te 2000 Antwerpen. 

Inschrijven voor 21 januari 2016 

  

toneelstuk 'Het kraken van de maan'   

Exclusieve avant-premiere voor vtbKultuur. 

Woensdag 17 februari 2016: 19.15 u.  

Voor de tweede maal schrijft Michael De Cock voor Chris Lomme een theatertekst, 
die ze samen met Sophie Derijcke (De Kollega’s 2008, Verre vrienden, Saluut!, 
Waris/Paris?, …) op de planken brengt. Een creatie pur sang dus. En een nieuw 
cadeau, na Achter de wolken, van La Lomme aan dit jarige huis. Twee actrices, een 
gloednieuw verhaal... en vtbKultuur... om het als allereerste te ontdekken. 

Drie vrouwen komen elkaar tegen op een luchthaven. De jongste is boos en 
ongewenst zwanger. Ze is op zoek naar haar vriendje, die werkt in de taxvrije zone. 
De oudste, bijna 80, heeft een oogaandoening die haar blind zal maken. Ze is in haar 
leven een keer te veel bestolen en bedrogen. Ze neemt, om haar kleindochter uit de 
nood te helpen, een radicale beslissing.  Ze vertrekt op reis. De derde vrouw 
tenslotte, een lesbische douanier vooraan de veertig met een extreme kinderwens, 
ontmoet beide vrouwen op hun pad. Het kraken van de maan is het verhaal van drie 
vrouwen die worstelen met leven en liefde. De maan zal kraken, aldus een Oosterse 
traditie, op de dag des oordeels. 

Tekst en regie: Michael De Cock 

Spel: Chris Lomme , Sophie Derijcke, Marlies Bosmans 

 

Praktisch: bij deze avant-premiere wordt u uitgenodigd op de inleiding om 19.15 u.        
door Michael De Cock, daarna begint om 20.15u de theatervoorstelling. Er zijn geen 
genummerde plaatsen. 

Locatie: ‘t Arsenaal Mechelen, ingang langs het Dijlepad in de Kruidtuin 

Tickets (inclusief inleiding door Michael De Cock): leden € 10,00 / niet-leden € 11.  

Deelnemen: inschrijven vóór 15 januari 2016 bij Lieve Schoelynck tel. 015.319.333 of 
met email lieve.schoelynck@skynet.be  

 

mailto:lieve.schoelynck@skynet.be
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Memorial 1815 Waterloo en Stichting Folon 

Zaterdag 5 maart 2016 

In het hart van het Gehucht van de Leeuw dompelt het Mémorial 1815 je letterlijk 
onder in de historische context en sfeer van de Slag bij Waterloo. Dit majestueuze 
gebouw werd ondergronds opgetrokken aan de voet van de heuvel met de Leeuw om 
je een prachtig zicht te bieden op de "Morne Plaine". Het Mémorial 1815 is meer dan 
een museum, het biedt je een echte zintuiglijke ervaring die je onderdompelt in de 
gebeurtenissen die geleid hebben tot de vreselijke veldslag waarvan de ontknoping 
de loop van de Europese geschiedenis veranderd heeft. 

Je bezoekt ook de Hoeve van Hougoumont en het panorama en de heuvel met de 
leeuw. 

Middagmaal kan daar ter plaatse. 

Na het middagmaal bezoeken we de stichting Folon in de hoeve van het kasteel van 
Terhulpen. De Stichting presenteert een permanente tentoonstelling van kunstwerken 
met een grote verscheidenheid qua onderwerp en techniek. De originele en 
verrassende scenografie, bedacht door kunstenaar Folon, neemt de bezoeker mee 
op een poëtische droomreis in de artistieke wereld van de kunstenaar. Films en 
optische effecten animeren het parcours. In De Geboorte van een Beeld vertelt Folon 
over de creatie van een aquarel en in Het leven van een sculptuur leer je wat bij over 
de bijzonderheden van het beeldhouwen. Verder is er ook nog De Ontmoeting, een 
kortfilm met Folon en Woody Allen in het New Yorkse Central Park. De originele 
muziek die de Franse muzikant en componist Michel Colombier speciaal voor de 
stichting creëerde, harmoniseren in elke zaal perfect met de kleuren van Folon 
 
Deelname: 40 (leden) en 45 euro – maaltijd 20 euro 

 

Matineeconcert in Bozar 

Zondag 6 maart 2016 15 u. 

Het nationaal orkest van België speelt onder leiding van Christopher Warren-Green 
en met violist  Nikita Boriso-Glebsky  voor ons volgende muziekstukken: 

Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento, KV 138   

Henry Vieuxtemps: Concert voor viool en orkest  nr. 4, op. 31  

Franz Schubert: Symfonie nr. 5, D 485 

Graag boeken voor 5 februari  
prijs: leden 16  €  niet-leden € 17 
 

Je kan gebruik maken van een weekendticket voor de treinreis. 
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Knipoogdag Brussel en Elsene 

Zondag 20 maart 2016 

Voormiddag: Hippe havenwijk met Tour&Taxis 

In deze buurt kan je kennismaken met de rijke havengeschiedenis van Brussel en 
ontdekken hoe de omliggende wijken verbonden zijn met de vroegere industrie. Nu 
de haven zich buiten de stad bevindt, blijft er van de vroegere functies van de 
pakhuizen niet veel meer over. De wijk wordt geleidelijk aan opgewaardeerd met 
Tou&Taxis als voorbeeld. Het Koninklijk Pakhuis, de ‘Sheds’ en ‘l hotel de la Poste 
zijn prachtig gerestaureerd en fungeren momenteel als hippe plek voor dynamische 
bedrijven en culturele topevenementen. 

We verplaatsen ons voor het optioneel middagmaal naar het VUB 
zelfbedieningsrestaurant, Pleinlaan 2 in Elsene. Op het menu staat: soep; salad bar 
en hoofdschotel, dessert en drankje. 

Namiddag: Ga op ontdekking in Elsene 

Je zal versteld staan van wat Elsene te bieden heef. Grote blikvanger is het 
Flageyplein, met het voormalig radiogebouw waar heel wat culturele evenementen 
worden georganiseerd. Deze art deco geluidsfabriek huisvest sinds enkele jaren de 
Nederlandstalige media in 
Brussel. 

De vijvers van Elsene bieden 
dan weer het prachtige decor 
voor een wandeling langs 
magnifieke huizen in diverse 
bouwstijlen gaande van belle 
époque tot modernisme. 
Halverwege je route is het zalig 
vertoeven in de tuinen van de 
Abdij Ter Kameren.  

In de hoger gelegen duurdere 
wijken vind je sublieme werken van de art-nouveaugrootmeesters Paul Hankar en 
Victor Horta. Meer bouwkunde vind je in het CIVA, het internationaal Centrum voor 
Stad, Architectuur en Landschap .. 

Het museum van Elsene bezit een aantrekkelijke collectie kunst, met werken van 
onder meer  Pablo Picasso, Paul Delvaux, René Magritte  en Henri de Toulouse-
Lautrec. Hedendaagse kunst vind je dan weer in de talrijke kunstgaleries en private 
kunstverzamelingen. 

Elsene ademt net alleen kunst en cultuur, maar het is ook een plek waar mensen 
wonen. Je vindt er een grote sociale en culturele mix die de buurt een bijzondere 
charme geeft. Als je er over straat loopt, hoor je allerlei talen, je kunt er Afrikaans of 
Aziatisch eten, de kleding is er kleurrijk, het ritme is er net dat tikkeltje anders,… Dat 
laatste kan je ervaren op een tocht door de matongé-wijk. 
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We sluiten onze zenneprikkelende Knipoogdag af ter hoogte van het Flageyplein met 
een drankje en een sfeervol concertje. 

Er is een autobus voorzien naar Brussel en voor de verplaatsingen binnen Brussel.  

De deelnameprijs bedraagt 21. euro voor leden en 29 euro voor niet-leden, bus 
inbegrepen. 

Voor het middagmaal betaal je 12,50 euro  

 

Open repetitie symfonieorkest Vlaanderen 

Donderdag 21 april 2016 van 17u tot 19u 

Nergens anders dan tijdens een open repetitie voel je zo intens de spanning en 
emoties van het repetitieproces die aan elke voorstelling voorafgaan. Een sterk 
optreden is nu eenmaal het resultaat van veel en hard oefenen. Na de repetitie krijg je 
de kans om aan de dirigent of aan een muzikant vragen te stellen.  

Met vtbKultuur kan je exclusief de repetitie bijwonen van into the Wild o.l.v. dirigent 
Jan Katham-Koening met werken van F. Mendelssohn: Ouverture Die Hebriden, D. 
Grieg: Pianoconcerto en L. Van Beethoven: Symfonie nr.7. 

Uitzonderlijke prijs: € 8 leden vtbKultuur / € 9 niet-leden 

Locatie: De kamermuziekzaal concertgebouw ’t Zand 34 te Brugge. 

 

Praag 5-daagse vtbKultuurtrip 

Van 13 april 2015 tot 17 april  
een samenwerking tussen de afdelingen Deurne en Sint-Katelijne-Waver. 

 
Prijs: 810 euro in 2 PK 
 

Er zijn nog enkele plaatsen vrij. 
 

Een volledig dag per dag 
programma bezorgen  we je graag 
op aanvraag .. 

 
Je kan deze reis boeken bij 

vtbKultuur/Sint-Katelijne-Waver 
Mail: lieve.schoelynck@skynet.be 

Tel: 015 319333 

mailto:lieve.schoelynck@skynet.be
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Trier en keizer Nero tentoonstelling 

vtbKultuur weekend-trip 

 
Zaterdag 3 en zondag 4 september  

 
Trier ligt aan de Duitse Moezel op de grens 
met het Groothertogdom Luxemburg. Mede 

door deze ligging en zijn prachtige gebouwen, 
monumenten en historische overblijfselen 

lokt Trier veel toeristen. Trier is zeer oud en 
werd zelfs in 306 even de hoofdstad van het 
Romeinse Rijk. Keizer Constantijn liet heel 

wat bouwwerken neerzetten en daar staan er 
nu nog een paar van recht of blijven mooie 

ruïnes over. Het is ook een inkoopcentrum en 
deze wandeling brengt je even nabij de vele 
winkels en shoppingcentra. 

We bezoeken Trier nu voor de grote thematentoonstellingen over keizer Nero.  
 

Weinig mensen in de oudheid kenden een gelijkaardige carrière 
als Nero: Het netwerk van uiterlijk vertoon, decadentie en 

wreedheid dat zijn leven overspant en zijn regering heeft veel 
kunstenaars geïnspireerd. Boven alles, de wreedheden aan hem 
toegeschreven - een dissectie van zijn moeder Agrippina, de 

gedwongen zelfmoord van Seneca of de fatale trap naar de buik 
van zijn zwangere vrouw Sabina Poppaea het lichaam - hebben 

het beeld van de Romeinse keizer bepaald. 
 

Zaterdag: 

Lunch - Stadswandeling in het oude en gezellige Trier met aansluitend bezoek aan 
de tentoonstelling “Nero – Kaiser, Künstler und Tyrann” in het Rheinlandische 

Museum  

 
We verblijven in het IAT PLAZA hotel (4*) aan de oever van Moezel. 
                               

Zondag bezoeken we in de tentoonstelling “Nero und die Christen” in het 
Museum am Dom. Daarna schepen we in voor een boottocht met lunch  op de 

Moezel. 
 
Prijs: deelname in 2 persoonskamer € 199 

         Toeslag eenpersoonskamer: € 40 
 

Inbegrepen: verplaatsing per bus, verblijf in het hotel in half pension  en alle 
maaltijden en bezoeken in het programma. 
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Lid worden van vtbKultuur: 
  
Voor 10 Euro per jaar heb je een vtbKultuur - pas 
 
Voor slechts 10 Euro per jaar is jouw gezin lid van 
vtbKultuur. Je krijgt de ledenkorting op alle 
activiteiten van vtbKultuur en ontvangt de 
elektronische nieuwsbrief van vtbKultuur. Dit 
lidmaatschap omvat geen abonnement op VAB-
magazine.  
 
Als je lid bent van VAB, dan ben je reeds automatisch lid van vtbKultuur en hoef je 
niet in te tekenen op het nieuwe lidmaatschap van vtbKultuur.  
 
Wat moet je doen? Verwittig ons bij een volgende activiteit of contacteer ons even.   
Uiteraard kun je via ons ook aansluiten voor VAB pechverhelping. 
 
 

Info en inschrijven voor al deze activiteiten bij Lieve Schoelynck (tel 
015.319.333) of via e-mail lieve.schoelynck@skynet.be  

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

van vtbKultuur Sint-Katelijne-Waver.  


