Najaars activiteiten zijn zeker de moeite waard om te
bekijken en snel inschrijven vermijd mogelijke
teleurstellingen.
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Activiteiten september - november 2016
Snel zijn is de boodschap als je erbij wil zijn, want er zijn als activiteiten binnen enkele weken en
van andere activiteteiten we weten we dat de vraag groot zal zijn!
Open monumenten dag in Brussel op 17 september
Volledig programma van het open monumenten weekend
Brussel 2016 vind je hier:
Onze trip ziet eruit als volgt, maar kleine wijzigingen aan uren
en bezoeken zijn mogelijk als er een overrompeling op een of
andere locatie zou plaats vinden.
-Vertrek met IC4208 om 8:13 u in station van Turnhout of om
8:20 in Tielen. Via Antwerpen Berchem en IC 3130 komen we
om 9:52 u aan in Brussel Noord.
- 10.30 - 11:15 u bezoek aan voormalig Hotel Puccini in Italiaanse renaissance stijl Koningsstr
294 St Joost ten Node (= 15 min van het Noord station) rondleiding zonder inschrijving.¬
- 11.30 – 12:15 u Kruidtuin Koningsstr 236 St Joost ten Node : Cultureel Centrum van de
Federation Wallonie-Bruxelles vrije toegang tot een deel van het gebouw, de cafetaria met mooi
veranda/terras en de kruidtuin (de rest van het gebouw met tentoonstelling is pas in de
namiddag toegankelijk).
- 12.30 vrije lunch voorstel: l’Ane vert in Schaarbeek bij inschrijving vermelden dat je deelneemt
zodat we reservatie kunnen maken.
- 14.00 – 16:00 u Wandeling met gids in Schaarbeek: "de ezelstad in de tijd van de hoepelrok"
waar we voor 7 deelnemers gereserveerd vinden.
- 16.30 – 17:00 u Gemeentehuis van Schaarbeek Collignonplein rondleiding zonder
inschrijving. ¬
- 17.15 – 18:00 u Huis der Kunsten Haachtsestwg 147 Schaarbeek: tentoonstelling
neoclassicistische werken; tuin met vijver rondleiding zonder inschrijving. ¬
¬ = Een rondleiding zonder inschrijving is toegankelijk als er niet te veel
belangstellenden zijn.
-?
trein naar Turnhout vanuit Noord station.
Inschrijving voor 15 september via website of telefonisch 0477 376753 Karl Coopmans
Deelname: bezoeken zijn gratis, treinticket en lunch voor eigen rekening.

Bezoek aan de werkplaatsen van de dienst der
scheepvaart in Mol op 24 september 2016
Om 13:15 u komen we, met eigen vervoer, samen op de
parking van de dienst der scheepvaart Donk 120 2400 Mol
Na een kort welkom om 13:30 u zullen we de uitgebreide
werkhuizen bezoeken.

Na de rondleiding krijgen we bij koffie en een stuk taart verdere uitleg waar de dienst der
scheepvaart voor staat, maar ook uitleg over de werking van het sluizencomplex en de
waterturbines van Ham want,. omwille van veiligheid kan het bezoek aan sluizencomplex
en de reusachtige waterturbines in Ham, die daar geïnstalleerd zijn als pomp- en
watercentrale, echter niet doorgaan.

Einde verwacht rond 16:30 u
Inschrijving voor 20 september via website of telefonisch 0477 376753 Karl Coopmans
Deelname: 5 €

Reisreportage Ierland op 22 oktober 2016
Programma
MULTIMEDIA REPORTAGES IN FULL HD
- Door Guido Vervoort IERLAND magisch eiland van de kelten
Tijdsduur: 51 + 53 minuten
Ierland is een intens groen lappendeken van landschappen als uit een prentenboek vol met
romantische negentiende-eeuwse gravures, met daartussen verscholen, de overblijfselen uit
een mythisch en rumoerig verleden
Werelden van Druïden en Kelten, prehistorische stenen en ringforten, middeleeuwse kastelen
en abdijruïnes, sfeervolle dorpjes en vissershaventjes, gezellige pubs waaruit de Ierse
folkmuziek klinkt en de nog levendige prachtige oude Keltische taal, het Gaelic.
Tegen de eilanden en de hoge kliffen van de westkust beukt de Atlantische oceaan.
De hoofdstad Dublin en zijn monumenten.
Ierse Whiskey-distilleerderij en de Guinness-brouwerij.
De fascinerende Ierse dansen.
Wij vertellen ook het aangrijpende verhaal van de Ierse emigranten naar Amerika. Ierland en de
Keltische cultuur hebben een magische aantrekkingskracht die niemand onberoerd laat….
Om 20:00u in de Foyer van gemeentehuis van Vosselaar.
Inkom: leden 5 € niet leden 6 €

Regio dagtrip naar Delft op 29 oktober 2016
Programma
10:00-10:45 Ontvangst met koffie/thee bij de Porceleyne Fles
10:45-12:00 Experience en rondleiding in de Porceleyne Fles
12:00-13:00 Met de rondvaartboot naar de historische stad en rondvaart door de grachten
13:00-14:30 Lunch met 2 (keuze)dranken inbegrepen is facultatief, maar wel melden en betalen
bij inschrijving
14:30-16:30 Stadswandeling met rondleiding in de Nieuwe & Oude Kerk
16:30-17:00 Vrij te besteden
Omwille van praktische organisatie en eventueel en 2° bus in te leggen wordt gevraagd reeds in
te schrijven voor 15 september 2016 via website of telefonisch 0477 376753 Karl Coopmans.
Latere inschrijving is afhankelijk of er nog plaatsen beschikbaar zijn.
Deelname: 49 € + 25 € voor lunch en 2 dranken.

Trip naar Tilburg met vtbKultuur regio op 26 november
Op zaterdag 26 november gaan we naar Tilburg om een
bezoek te brengen aan het Textiel-museum, gevolgd door een
rondleiding met proeverij in de Likeurstokerij de Schrobbelèr.
De eigenaar van de stokerij annex proeflokaal, die ook
geëngageerd in het Textielmuseum, zal ons daar
verwelkomen, een inleiding houden en de verbinding met de stokerij uitleggen.
De volgende link geeft u een idee wat u van het Textielmuseum mag verwachten, niet alleen
lapjes en patroontjes , maar zeker ook een blik in de kunstzinnige uitingen op het gebied van
textiel:
Textiel museum de film
Na het museum bezoek gaan we naar de de Schrobbelèr, ook hiervan hierna een sfeerbeeld:
Schrobbelèr de film
Het is de beleving die een uitstap onvergetelijk maakt, we zijn er van overtuigd dat dit een
uitstap wordt die nog lang in de herinnering zal blijven.
Praktische informatie:
Begin: 13.00 uur aan het Textielmuseum in Tilburg
Einde: 18.00 uur in de Proeverij
Gezamenlijk vervoer per bus; opstapplaatsen en tijden worden nog meegedeeld.
Prijs: € 20,00 p.p. (inbegrepen: vervoer, toegang Textielmuseum met inleiding en uitleg,
rondleiding likeurstokerij, proeverij met 4 consumpties)
Inschrijven: uiterlijk 30 september 2016, uw inschrijving via website of telefonisch 0477
376753 Karl Coopmans is definitief na betaling en onze bevestiging
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.

