Nieuwsbrief
Beste vtbKultuur-deelnemer,
Vooreerst wensen we jullie een zalige Kerst en een prettig Nieuwjaar.
Hieronder enkele van onze volgende activiteiten die we gepland hebben, waarvoor dat de
plaatsen voor onze afdelingen beperkt zijn en dus zo snel mogelijk inschrijven via
turnhout@vtbkultuur.be de boodschap is, want op is op!
Inschrijving zal dan zo snel mogelijk bevestigd worden, maar is pas definitief na verzoek tot en
betaling op IBAN BE34 0688 9418 1490 van vtbKultuur Turnhout
Wij hopen u te mogen begroeten op een of meer van deze activiteiten, maar natuurlijk zullen
er in het voorjaar van 2016 nog andere activiteiten gepland worden.
Meer hierover in een volgende nieuwsbrief of op onze website:
www.vtbkultuur/vosselaar of www.vtbKultuur/turnhout
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5 maart 2016 vtbKultuur-trip naar Memorial 1815
Waterloo en Stichting Folon
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 de middag bezoeken we de
stichting Folon in de hoeve van het
kasteel van Terhulpen.
Deelname: leden 40/ niet leden 45 euro – maaltijd 20 euro

20 maart 2016 Knipoogdag in Brussel
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.

In de ochtend kan je in groep deelnemen aan het themabezoek Volkse Marollen met een
vleugje art nouveau.
De afspraak met de gids is om 9.30 u. De juiste afspraakplaats wordt je later medegedeeld.
Het volkse hart van Brussel klopt in de Marollen. Aan het einde van de 19e en het begin van
de 20e eeuw ontwikkelde de wijk zich zoals we ze vandaag nog kennen. Victor Horta liet er
zijn sporen na met onder andere zijn Volkshuis. Samen met een gids maak je een toer langs
een voormalig grootwarenhuis, een woning met atelier voor een kunstschilder, het Wijnpaleis
en huurwoningen die revolutiHonair waren aan het begin van de 20e eeuw. Een bank vooruit
voor de gids, want die neemt je mee langs de school van Horta.

In de namiddag (vanaf 14.00 u.) verken je vanaf het Heilig Kruisplein (in het verlengde van het
Flageyplein) Elsene met zijn 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. De
KnipoogDag wordt afgesloten op het Heilig Kruisplein vanaf 17.00 u. Het einde is voorzien om
18.00 u.
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.
Leden: 7+7 euro (vm+nm) Niet leden: 10+10 euro
Busvervoer vanuit onze regio wordt gepland voor leden 7€ en niet leden 9€.
Meer info vind je op www.knipoogdag.be.

4 juni 2016 Trip met vtbKultuur provincie naar Villers la
Ville en Nijvel
Programma:
Aankomst in Nijvel om 9u30, koffie,
10u bezoek aan de Collegiale
De Collegiale Sainte Gertrude van Nijvel
De stad ontstond rond een adellijke abdij in de tijd dat het
christendom vaste voet kreeg in ons land. De abdij herbergde
een dubbelorde die bestuurd werd door vrouwen, iets dat vrij
uitzonderlijk was in Europa. Het geheel toont een uitzonderlijke
architectuur: de Romaanse abdijkerk uit de XIe eeuw, de
ondergrond met de archeologische ontdekkingen, de crypte,
de kloostergang, de westbouw, en de schatten uit de periode
van de XIIe tot de XIIIe eeuw. Onder de Karolingers werd de
instelling een keizerlijke abdij. Later werd ze een halteplaats
langs de bedevaartweg naar Compostella.
12u Lunch: aperitief (Kir royal) met een degustatie van de locale tarte al djote
Tomatensoep, kippenbil met dragonsaus en als dessert Crème caramel.
Inbegrepen een glas bier of wijn, water en koffie
14u vertrek naar Villers-la-Ville
14u30 Bezoek aan de Cisterciënzerabdij van Villers-la-Ville .

De overlevering wil dat in 1146 dertien monniken en vijf lekenbroeder in Villers neerstreken om
er een abdij te stichten. Ze deden dat op uitnodiging van de heer van Marbais en op aanzet
van Saint-Bernard.
De oude abdijgebouwen werden volledig vernieuwd in de XIIIe eeuw, het tijdperk waarin de
spirituele uitstaling van de abdij een hoogtepunt bereikt. In die tijd telde ze een honderdtal
monniken en drie keer meer leken broeders al bestaat daar geen zekerheid over. Het
abdijdomein beslag bijna 10 000 hectare.
Einde bezoek om 16u30.
Terugkeer naar huis om ongeveer 17u30
Prijs: €65 leden en €70 niet-leden
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