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Welkom op deze eerste nieuwsbrief van 2017 
 
Inhoud: 

- een welkomstwoord van de voorzitter 
 

- een overzicht van de de eerste activiteiten in 2017: 
o Tentoonstelling Binnen Spelen – Buiten Spelen van 1900 tot nu 
o Voordracht: De tempeliers 
o Uitstap: Stavelot 
o Inschrijvingen voor Cirque de Soleil: TOTEM 

 
- een samenvatting van de laatste 2 bezoeken in 2016 

 
- een vraagje 

 
 
De voorzitter aan het woord: 
 De fonkelende lichtjes uit de kerstbomen, aan de huizen en in het straatbeeld worden 
stilletjes aan gedoofd. We zijn met rasse schreden goed aan een nieuw jaar begonnen en nog net 
niet té laat om iedereen een voorspoedig 2017 te wensen. 
8 september 2016 was de geboortedag van vtbKultuur Lommel en de bijpassende bloemkolen op 
het marktplein trokken de aandacht van menige Lommelaars. De pers besteedde ook de nodige 
aandacht aan dit gebeuren. Nog even een dank aan Schepen van Cultuur, Kris Verduyckt en aan 
de voorzitter van de Raad van Cultuur en Kunst, de heer Lucien D’Joos om aanwezig te zijn 
geweest op dit gebeuren. 
 Onze eerste digitale nieuwsbrief publiceren in Januari 2017 doet dan ook enorm plezier. 
Deze nieuwsbrief geeft u de mogelijkheid om op de hoogte te blijven van onze geplande 
activiteiten en nieuwtjes binnen onze Lommelse afdeling. 
 Als nieuwe vereniging staat ons huidig team volledig open voor kandidaat ‘mee-helpers’ of 
kandidaat ‘mee-denkers’. Indien u zich geroepen voelt, aarzel dan niet om contact op te nemen. 
 Ik hoop vele brieflezers te mogen ontmoeten op een van onze activiteiten. 

 
 

Contactgegevens: 
Voorziiter: Odette Stas  (011/54 06 35) 

e-mail: lommel@vtbkultuur.be 
www.vtbKultuur.be/Lommel 

 
Volg ons ook op Facebook: vtbKultuur Lommel 

 
 



 

 

Tentoonstelling Binnen- en Buitenspelen: Spelen van 1900 tot nu 
 
  

                                                                                 
 

 

 

 

 

Speelgoed is de spiegel van de grote wereld.  
Het vertelt het verhaal over kind zijn. Over de tijd waarin je kind bent. Over jongens en meisjes, rijk en 
arm. Reis spelenderwijs mee doorheen de tijd. Laat je verbazen of wordt wat nostalgisch. Maar laat 
vooral het kind in jezelf naar boven komen. 
vtbKultuur Lommel en het Speelgoedmuseum in Mechelen sloegen de handen in elkaar. Het 
speelgoedmuseum weet natuurlijk alles over spelen. vtbKultuur Lommel over cultuur en organiseren. 
De perfecte combinatie om met deze reizende tentoonstelling Vlaanderen een spelende spiegel voor 
te houden. 

We reizen van 1900 tot nu. Leren over hoe er werd gespeeld tijdens en na de oorlogen. Wat de 
landing op de maan betekende en hoe de uitvinding van materialen een nieuwe speelcultuur 
ontwikkelde. 
Spelen is een ernstige zaak. Gelukkig maar! 

Verder zijn er een 10-tal oude spellen aanwezig zodat je ze actief kunt beoefenen. We hopen het kind 
in je even wakker te maken! 
 

Datum: 21/01/2017 tot en met 12/02/2017 
 

Plaats: Kerk Heide-heuvel, Slinkerstraat, 3920 Lommel   
 

Extra informatie: open op zaterdag van 14 to 17 u en zondag van 10 tot 12u en van 14 tot 17u 
Scholen op afspraak via 011/54 02 58 of Odette Stas op 011/54 06 35 
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Lezing: De Tempeliers 

  
Ook over het vermeende ketters en heidens gedrag van de tempeliers doet heel wat de ronde. Soms op 
grond van misverstanden zoals het aanbidden van het baardige hoofd, maar meestal op grond van laster en 
bekentenissen, afgedwongen onder de gruwelijkste folteringen. Alhoewel Clemens V tijdens het concilie van 
Vienne de orde “niet zonder bitterheid” ontbond maar expliciet vrijsprak van ketterij, dreef Filips de Schone 
zijn zin door. De laatste grootmeester, Jacques de Molay stierf op 18 maart 1314 op de brandstapel. We 
hebben het uiteraard ook over de merkwaardige vervloeking die hij daarbij zou hebben uitgesproken over de 
toekijkende koning en paus. 
Uw spreker, Johan Torfs, is als scepticus gefascineerd door de grijze zone tussen geschiedenis en legende. 
Dikwijls stelt hij vast dat de geschiedenis minstens even fascinerend is als de wildste fantasmen. Is dit ook zo 
voor de tempeliers? 
Tijdens onze uitstap naar Stavelot bekijken we ook de bijzonder boeiende tentoonstelling !   

De “Orde van de Arme Ridders van Christus en de Tempel van 
Salomo”, beter bekend als de Tempeliers, werd opgericht in 
1118 ter bescherming van de christelijke gebieden in en de 
pelgrims naar het heilig land. Na een vurig pleidooi van de abt 
van Clairvaux, Bernardus, voor paus Honorius II op het concilie 
van Troyes werden er nieuwe regels goedgekeurd die ook 
militaire taken mogelijk maakten voor de monniken. Enkel 
onderworpen aan het gezag van de patriarch van Jeruzalem en 
de paus verwierven zij zeer snel een enorm vermogen en de 
daaraan gekoppelde macht. Hun vaak aanzienlijke leningen 
aan vorsten, edelen en kerkvorsten waren hierin cruciaal. Over 
de herkomst en de bestemming hiervan doen talloze legendes 
de ronde die we voor het licht van de geschiedenis zullen 
houden. 
 

Datum: 09/02/2017 
Uur: 19:30 
Plaats: OC De Schans, Rode Kruisplein 10, 3940 Hechtel-Eksel 
Prijs leden: € 5, gratis voor de deelnemers aan de uitstap op 25 februari 
Prijs niet-leden: € 7, gratis voor de deelnemers aan de uitstap op 25 februari 
Inschrijvingen: voor 5 februari online op lommel@vtbkultuur.be of 011/54 06 35. Betalingen binnen 
de 7 dagen na inschrijving door storting op rekening vtbKultuur Lommel BE33 7350 4240 4546 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Busuitstap: Stavelot 

Datum: 25/02/2017 
Plaats: Opstapplaatsen en -tijdstippen volgen later 
Plaats van bijeenkomst: Opstapplaatsen en -tijdstippen volgen later 
Prijs leden: € 60, inclusief lezing op donderdag 9 februari 
Prijs niet-leden: € 63, inclusief lezing op donderdag 9 februari 
 

Inschrijving: vóór 13 januari 2017 online of bij Odette Stas, lommel@vtbkultuur.be of 011/54 06 35 
Betaling: binnen de 7 dagen na inschrijving door storting op rekening BE33 7350 4240 4546 van 
vtbKultuur Lommel met vermelding van uw naam en het aantal gevraagde tickets. 

In de voormiddag, na de welkomstkoffie, verdeelt u met een combi-ticket vrij uw tijd over de race-
bolides van Francorchamps (met unieke oude motorfietsen – pré WO I) en de prachtige tempeliers-
tentoonstelling, waarbij u daar uiteraard verder vragen kunt stellen. Uw ticket is ook geldig voor het 
museum over Guillaume Apollinaire. Na een lekkere lunch in de abdij (varkenshaas met 
aardappelgratin en appelcrumble als dessert) besteden we de namiddag aan de geschiedenis van 
het prinsdom Stavelot.  

Nederlandstalige gidsen nemen ons mee op museumbezoek en stadswandeling.  

 

Daarna nog even vrije tijd voor een optionele koffiepauze. 
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Datum: 01/10/2017 
Uur: 18:00 
Plaats: Brussels Expo 
Prijs leden: 78 €, 70€ voor 65+ en studenten, ticket en vervoer inbegrepen 
Prijs niet-leden: Niet- leden betalen 3 € meer, ticket en vervoer inbegrepen 
  
 
TOTEM volgt het fascinerende spoor van de mensheid vanaf zijn oorspronkelijke amfibische 
gedaante tot aan zijn ultieme wens om te kunnen vliegen. We volgen de menselijke ontwikkeling op 
een podium dat doet denken aan een reuzenschildpad, die voor veel oude beschavingen symbool 
staat voor de oorsprong van het bestaan. 
Geïnspireerd door eeuwenoude scheppingsverhalen illustreert TOTEM op unieke visuele en 
acrobatische wijze de evolutionaire ontwikkeling van onze soort. Ergens tussen wetenschap en 
legende zoekt TOTEM naar de verbondenheid tussen de mens en andere soorten, zijn dromen en 
zijn onmetelijke vermogens. Het begrip ‘totem’ staat symbool voor de verbondenheid van alle 
levende wezens. In onze genen dragen we de vermogens van vele dieren, tot en met ons verlangen 
om te vliegen - net als de dondervogel boven op de totempaal. 
 
vtbKultuur Lommel heeft 15 tickets (rang 1) voor de voorstelling van zondag 1 oktober 2017 om 
18u00 in Brussels Expo, en voorziet tevens busvervoer. 
  
Wij plannen een bus in te leggen hiervoor– meer details later. 
  
Inschrijven: aanmelden en betalen voor 5 februari 2017  bij Odette Stas, lommel@vtbkultuur.be of 
011/54 06 35 
De inschrijving is pas definitief na ontvangst van de kostprijs op de rekening van vtbKultuur Lommel, 
IBAN: BE33 7350 4240 4546 (graag met vermelding van naam, aantal deelnemers en e-mailadres) 

Cirque du Soleil met 
TOTEM™ 



 

 

Een overzicht van de voorbije twee laatste activiteiten in 2016: 
 

Daguitstap op 15 oktober naar de Red Star Line en  
het Eugeen Van Mieghem Museum te Antwerpen 

 

              
Na een treinrit van Lommel naar Antwerpen en een koffie in het prachtig gerestaureerde station in 
Antwerpen Centraal, met de bus tot aan het MAS. Vandaaruit een kleine wandeling tot het Red Star Line 
Museum. 
 
Antwerpen en de Red Star Line zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.  
Miljoenen landverhuizers zijn in Antwerpen gearriveerd en vertrokken. Ze maakten deel uit van het 
Antwerpse straatbeeld. De Antwerpse schilder Eugeen Van Mieghem was een bevoorrechte getuige.  
 
In deze daguitsap combineerden we een bezoek aan het Red Star Line Museum met een bezoek aan het 
Eugeen Van Mieghem Museum. 
 
De Antwerpse schilder-tekenaar Eugeen Van Mieghem (1875 - 1930) groeide op in het hart van de oude 
haven. Zijn ouders hadden een café recht tegenover de Red Star Line-magazijnen. Zijn artistieke werk is 
een beklijvende getuigenis van het reilen en zeilen in de haven. Daar maakten ook de duizenden 
landverhuizers die dagelijks vertrokken naar de Nieuwe Wereld deel van uit. 
 
Het Red Star Line Museum toont in een steeds wisselende opstelling van kunstwerken hoe Eugeen Van 
Mieghem zich liet inspireren door de landverhuizers.  
 
In het Eugeen van Mieghem Museum ontdekten  we meer over het leven en werk van deze Antwerpse 
kunstenaar door een vakkundige gids. Daarenboven hadden we een bijkomende rondleiding in het 
prachtige Redershuis  
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Bezoek op 10 december aan de distilleerderij en likeurstokerij:  
De Korhaan te Hechtel-Eksel 

            
 

De stokerij vond zijn ontstaan in 1833 onder de naam "De Korhaan".  
 
Dit bedrijf werd in 1937 overgenomen door de gebroeders Scheelen. Na die periode werd de stokerij 
omgedoopt tot "Gebroeders Scheelen". Door een brand omwille van oorlogsomstandigheden in 1944, is het 
bedrijf in de vlammen opgegaan.  
In 1945 werd een nieuw bedrijf opgericht (het huidige) onder de naam PVBA “Likeurstokerij Leukenheide”, 
vanaf 1990 kortweg “Leukenheide”.  
 
Sinds kort werd de naam opnieuw “De Korhaan”.  
 
Er werd altijd – en er wordt vandaag nog steeds – geproduceerd op ambachtelijke wijze. Vele bekende 
namen en sterren-resataurants laten hun “gin” hier maken.  
 
Het programma bestond uit een uitleg over het productieproces en een proeverij van vijf  'De Korhaan-
producten' 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Een vraagje: 
 

     Uit welk schilderij komt dit fragment en door wie geschilderd ? 
     (antwoord in 2de Nieuwsbrief) 


