Diest is onze volgende bestemming, maar er volgt nog
meer in 2016

Bekijk de webversie

Turnhout - Vosselaar Nieuwsbrief 16/04
Vosselaar en Turnhout (en regio Kempen)
nodigen u uit op zaterdag 25 juni voor een geleid bezoek aan de citadel en het begijnhof van
DIEST
Deelnemers komen op eigen kracht naar Diest komen, maar
mits verzoek via mail kan samen rijden en carpooling ook.
Wie inschrijft voor samen rijden of carpooling krijgt nog
informatie over vertrekplaats in Turnhout.
Programma :

Voor zowel de rondleiding en wandeling als ook de degustatie is voorinschrijving
verplicht en stellen dus ook op prijs dat jullie hiermee rekening houden.
Inschrijving tot 9 juni 2016
via turnhout@vtbkultuur.be
13 u 30 DIEST samenkomst aan de citadel waar de gids ons opwacht .
Ter plaatse is gratis ruime parkeermogelijkheid. (zie NB).
Na het bezoek van citadel wandelt de gids doorheen de stad met ons mee naar het begijnhof
en geeft wat uitleg bij de plaatsen die we passeren.
De gids leidt ons ook in het begijnhof rond.(ook hier is parkeergelegenheid.)
Omstreeks 17 uur: afsluiting in de Begijnhof KAPEL (=taverne) met typisch Diests
‘patattekestaart’ (niet van aardappel maar wel lekker),= een taartje (pudding of abrikoos) met
bolvormige toefjes gebak +koffie of andere warme drank.
Dit is facultatief maar omdat de waard tijdig moet weten hoeveel taart hij moet bestellen vragen
we u deze optie te melden bij inschrijving.
Deelname: info: turnhout@vtbkultuur.be of 0477 376753 Karl Coopmans
inschrijving graag vóór 9 juni (om tijdig de nodige gidsen te kunnen reserveren)
- A. enkel Citadel + wandeling door de stad + rondleiding in het begijnhof :
€ 5 voor niet leden en € 4 voor leden vtbKultuur en VAB
- B. volledig programma mét afsluitende consumptie in de Kapel (=taverne) :
€ 10 voor niet leden en € 9 voor leden
Gelieve bij uw inschrijving de keuze te maken (A of B) .Uw inschrijving is pas definitief zodra het
bedrag overgemaakt is op rekeningnummer BE34 0688 9418 1490 vtbKultuur Turnhout met
vermelding van naam en aantal personen (u krijgt dan bevestiging van ons )
NB: aan het begijnhof is ook parkeergelegenheid maar dat is wel aan de andere kant van de
stadsvest. Wie de wandeling door de stad niet meemaakt kan met de wagen rechtstreeks naar
het begijnhof rijden (maar mist dan wel de uitleg in de stad).
Voor wie meewandelde door de stad kan achteraf geregeld worden dat hij/zij terug naar
zijn/haar wagen gebracht wordt

Bezoek aan La Bonne Espérance Oud Turnhout
op 27-08-2016.
De ruines van de oude steenfabriek (La Bonne Espérance).
Iets meer dan honderd jaar geleden vormden de
steenbakkerijen een belangrijke industrievorm in de ruime
regio van Turnhout. La Bonne Espérance, zoals één van de
cement- en steenfabrieken heette, werd in 1900 gesticht en
ging na 33 jaar alweer dicht door de heersende economische
crisis. Enkele jaren geleden werd op de site van La Bonne
Espérance een groot aantal vleermuizen waargenomen die er
hun winterslaap hield. In 2010 en 2011 kocht Natuurpunt met
steun van Stad Turnhout de site aan. Hiermee is de
verblijfplaats voor vleermuizen beschermd en wordt tegelijk
een stukje belangrijk erfgoed bewaard. De uiterst gevoelige vleermuizen stellen hoge eisen aan
hun verblijfplaatsen. De ruïnes blijken vorstvrij, donker en vooral rustig te zijn. Ideaal om
vleermuizen een overwinteringsplaats te bieden.
Praktisch:
Voorinschrijving via turnhout@vtbkultuur.be
Samenkomst: Jachthaven het Gevaer Geleg 15 2360 Oud Turnhout vanaf 13:30 u.
Start wandeling: 14:00u.
Naderhand mogelijkheid samenzitten op bootclubhuis.
Boterhammen in het park (organisatie AB) en
gezondheidswandeling in de Europawijk op
26 augustus 2016.
We reizen met de trein IC3432 om 10:06 u vanuit Turnhout
naar Brussel centraal en gaan van daaruit naar het Warande
park waar we het gratis concert, georganiseerd door AB in het
kader van de 27st editie vanboterhammen in het park,
van Johan Verminnen en Martine de Kok zullen bijwonen.
Tijdens het concert verorberen we onze boterhammen.
Na het concert zullen we met de metro naar de Europa wijk gaan om daar, onder leding van
Johan Holvoet, de wandeling "Gezondheidswandeling in de Europawijk" aan te vatten.
Omgeven door een moderne blokkendoos van beton, glasen staal en gewrongen tussen het
Europese Parlement en de drukke Belliardstraat, ligt eeb groen Brusselse parel: het
Leopoldpark. Genietend van de flora, van de mooie waterpartij en de fauna, verbazen we ons
hoe dit domein zich ontpopte van amusementspark, met dierentuin en plantentuin, tot een uniek
wetenschapspark.

Wat kan je nog verwachten?
Om jullie al warmte maken voor onze verdere progammatie hier al een overzicht, waarover we
zeker in volgende nieuwsbrieven met meer informatie zullen komen.
17 en 18-09-2016: Open monumenten dagen in Brussel.
24-09-2016: Regio-uitstap bezoek aan de werkplaatsen van dienst der scheepvaart in Mol en
het sluizencomplex van Genendijk te Ham met de waterkrachtcentrale waar grote turbines het
kanaalwater weer stroomopwaarts kunnen pompen als dit nodig moet zijn.
12-10-2016: Reisreportage over Ierland van en door Guido Vervoort in de Foyer van
gemeentehuis van Vosselaar.

Wie zijn wij?
Wat doen we?
Wij zijn vtbKultuur Vosselaar en Turnhout.
Jij gaat graag op stadsverkenning, bent geboeid door
tentoonstellingen, neust met belangstelling rond achter de
schermen, geniet van wandeling in de stad of de natuur,
kortom jij bent een cultuurliefhebber in de meest ruime zin.
Dan zit je goed bij vtbKultuur regio Vosselaar of Turnhout.
Als Vlaamse socio-culturele vereniging brengen wij mensen
naar cultuur en organiseren een zeer verscheiden activiteitenaanbod.
Schrijf in en breng ook kennissen mee om samen te genieten van onze activiteiten. Ben je
vtbKultuur-lid of heb je een VAB-lidmaatschap voor pechverhelping, dan kan je deelnemen aan
ledenprijs.
Deze nieuwsbrief houdt je op de hoogte, wens je deze nieuwsbrief niet verder te ontvangen
schrijf je dan onderaan uit.
Word jij onze vtbKultuur-held?
Wij zoeken vrijwilligers
... We zijn op zoek naar vrijwillige medewerkers om
culturele activiteiten te organiseren:
vertelavonden, lezingen, concerten, theatervoorstellingen,
bezoeken, daguitstappen, gegidste wandelingen, …
Organiseer jij graag, ben jij een krak in administratie of wil
je gewoon af en toe een helpende hand toesteken?
Over superkrachten hoef je voor ons niet te beschikken.
Als je je kan vinden in één van bovenstaande ‘taken’ en mee wil werken aan de uitbouw
van onze lokale afdeling, dan ben je voor ons al een held!
Neem vrijblijvend contact op via mail turnhout@vtbkultuur.be of
vosselaar@vtbkultuur.be
telefonisch 0477 376753 Karl Coopmans
Meer weten?
www.vtbkultuur.be/turnhout
www.vtbkultuur.be/vosselaar
Inschrijven via mail :
vosselaar@vtbkultuur.be of turnhout@vtbkultuur.be,
telefonisch op
0477 376753 Karl Coopmans vtbKultuur Turnhout
014 811555 Jaap Huizinga vtbKultuur Vosselaar
Voor alle activiteiten is inschrijven verplicht.
Eerst horen of er nog plaats is en dan pas kun je betalen.
De inschrijving is pas definitief na betaling op onze rekening.

Website Turnhout

Website Vosselaar

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u turnhout@vtbkultuur.be toe aan uw adresboek.

