
           

 

 
 
vtbKultuur Duffel – Januari 2016 
 

. 
Op 5 maart 2016 brengen we een bezoek aan Waterloo en de Stichting Folon 

organisatie vtbKultuur provincie Antwerpen 

 

 

 

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. Speciaal voor de 200ste verjaardag van de 
slag bij Waterloo, werd er een prachtig museum gebouwd vlak naast de leeuw van Waterloo, 

 



 

 

'Mémorial 1815'. Het museum is ondergronds opgetrokken en geeft met de modernste middelen 
de historische veldslag weer. 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 ,de panoramazaal en de heuvel met de leeuw.  
Middagmaal kan daar ter plaatse genomen worden 20€ 
Na de middag bezoeken we de stichting Folon in de hoeve van het kasteel van Terhulpen. 

De Stichting Folon, gesitueerd in de Hoeve van het Kasteel van Terhulpen, eigendom van 
Wallonië, zag het levenslicht op 28 oktober 2000, op initiatief van Jean Michel Folon. 

 

Praktisch:  

Uur vertrek: 7u30 

Vertrek plaats wordt later meegedeeld 

Prijs: leden 40€ niet-leden 45€ zonder maaltijd 

Inschrijvingen mogelijk tot 31 januari 2016 

Inschrijven bij  Rita Frederickx  (tel. 015/316197)  per email: duffel@vtbKultuur.be. Inschrijving is 
pas definitief na betaling op rekeningnummer BE59 9799 1612 8326 

 

Knipoogdag Brussel 

Zondag 20 maart 2016 verzetten we je zinnen tijdens de KnipoogDag, ons jaarlijks cultureel 
stadsfestival.  

In de voormiddag bezoeken we de 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 Tour&Taxis als voorbeeld. Het Koninklijk Pakhuis, de 
“Sheds” en “l’ Hotel de la Poste” zijn prachtig gerestaureerd en fungeren momenteel als een 
hippe plek voor dynamische bedrijven en culturele topevenementen. 
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Het middagmaal vindt plaats in de VUB (zelfbedieningsrestaurant) Pleinlaan 2 in 1050 Elsene 
vanaf 12.00 u. tot 14.00 u. Op het menu staan soep, salad bar, hoofdschotel (keuze uit vier 
gerechten), dessert en drank (blikje frisdrank, bier of glas wijn).   Het middagmaal kost €12,50 
 

Veelzijdig Elsene ontdekken we in de namiddag. Voor elk wat wils! Sublieme architectuur van de 

art-nouveau-grootmeesters Victor Horta en Paul Hankar, verborgen kunstwerken van Pablo 

Picasso, Paul Delvaux, René Magritte en Henri de Toulouse-Lautrec in het Museum van Elsene, 

diverse musea, kerken, tuinen, wijken en hun gemeenschappen, cultuurhuizen en galeries. 

Ontdek al dit moois op eigen tempo. Gidsen staan ter plekke. Hier en daar nemen ze je zelfs mee 

langs verborgen plekjes. Op verschillende bezoekpunten kan je regelmatig concertjes 

bijwonen met wereldmuziek, jazz of een streepje klassieke muziek. 

 

We sluiten de KnipoogDag af ter hoogte van het Flageyplein, met het voormalige radiogebouw 

als decor. 
 

Praktische info: 

 

Inschrijvingen mogelijk tot 29 februari 2016 

 

Prijs: leden  14 euro, niet-leden 20 euro (busvervoer niet inbegrepen) 

Vanuit de provincie wordt een bus ingelegd. Prijs voor de bus voor de leden is €7, niet-leden 9€. 

Vertrek plaats wordt later meegedeeld 

 

Inschrijven bij  Rita Frederickx  (tel. 015/316197)  per email: duffel@vtbKultuur.be. Inschrijving is 
pas definitief na betaling op rekeningnummer BE59 9799 1612 8326 

 

 

 

 

 

Je stuurde ons een bericht, je noteerde je elektronisch adres op een deelnameformulier of je gaf het ooit aan ons. Daarom 
houden wij je graag op de hoogte van onze activiteiten. Wens ke geen berichten van vtbKultuur-Duffel te ontvangen, stuur dit 
bericht dan terug met de melding “geen berichten”. Wij schrappen je dan onmiddellijk van onze lijst. 
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