Na een iets stillere periode gaan we er weer tegenaan
en kunnen jullie volgende activiteiten aanbevelen.
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Activiteiten augustus - september 2016
26-08-16: Boterhammen in het park en wandeling in park van de Europese week.
27-08-16: Wandeling in vervallen steen- en cementfabriek La bonne Esperance in OudTurnhout.
28-08-16: vtbKultuur provincie Antwerpen neemt deel aan cultuurmarkt Vlaanderen in
Antwerpen.
17 of 18-09-16: Deelname openmonumenten weekend in Brussel.
24-09-16: Bezoek aan de werkplaatsen van de dienst der scheepvaart in Mol en sluizencomplex
met grote turbines op het Albertkanaal in Ham.
Boterhammen in het park en wandeling in park van de Europese
week.
We reizen op 26 augustus 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 van Boterhammen in het Park, bijwonen.
Tijdens het concert verorberen we onze boterhammen en luisteren we naar Johan Verminnen
en Martine De Kok. https://www.abconcerts.be/nl/agenda/evenementen/johan-verminnenmartine-de-kok/19812/
Na het concert zullen we, onder leiding van Johan Holvoet (vtbKultuur gids in Brussel), via de
metro naar de Europa wijk gaan om daar de wandeling "Gezondheidswandeling in de
Europawijk" aan te vatten.
Omgeven door blokkendozen van beton, glas en staal en gewrongen tussen het Europees
Parlement en de drukke uitvalsweg, de Beliardstraat, ligt een echte groene parel van onze
Hoofdstad: Het Leopoldspark, op een kwartiertje van het Warandepark.
Genietend van de flora, de fauna en de mooie waterpartij in dit heuvelachtig park beseffen we
hoe dit vroeger landbouwgebied ten noordoosten buiten de tweede omwalling, langsheen de
Maalbeek, de dorpen Elsene, Etterbeek, Sint Joost-Ten-Node en Schaarbeek deed ontstaan en
welke restanten van de talloze vijvers langsheen deze beek, visvijvers voor de Hertogen, we
nog vandaag kunnen herkennen.
We bekijken hoe, onder LEOPOLD I, deze regio opgezet werd als een amusementspark met
Dierentuin en Plantentuin voor de begoede klasse, hoe het verwaarloosd werd en ten slotte
onder de stuwende kracht van SOLVAY evolueerde tot het meest bekend Centrum van de
Wetenschap in Europa of misschien zelfs wereld wijd: “Silicone Valley” van de Wetenschap eind
1800, begin 1900. Zelfs Einstein maakte er zijn opwachting.
Prachtige gebouwen staan er nog steeds te pronken en dragen nog steeds bij aan de
Wetenschappen, samen met het enig overblijvend middeleeuws restant, de Toren van het
Domein Eggevoort: Vijf universitaire Instituten en een privé- school. Eén van de meest gekende
is de nog steeds te bezoeken Instituut voor Sociologie of de zogenaamde “SOLVAY
Bibliotheek”.
En dit alles op een boogscheut van het Station Maalbeek, en dus op de rechtstreekse lijn naar
BRUSSEL – Centraal.
Omgeven door een moderne blokkendoos van beton, glas en staal en gewrongen tussen het
Europese Parlement en de drukke Belliardstraat, ligt een groen Brusselse parel: het
Leopoldpark.
Na het bezoek kunnen we genieten van een hapje en een droogje ofwel op het Jourdanplein
ofwel op het Luxemburgplein, beiden in de onmiddellijke omgeving.
Deelname: leden 5 € niet leden 6€ (exclusief eigen vervoer en consummaties).

Wandeling in vervallen steen- en cementfabriek La bonne
Esperance in Oud-Turnhout: 27 augustus 2016
U kunt met vtbKultuur een begeleid bezoek brengen aan dit
monumentale industrieel erfgoed!
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 in
1933 al weer stil gelegd als gevolg van de toenmalige
economische crisis.
Nadien geraakte zij geheel in verval en werd een aantal jaren geleden, met behulp van de
gemeente Turnhout door Natuurpunt Kempen aangekocht, onder andere ter wille van een
vleermuizenkolonie.
De site is thans alleen onder begeleiding van een gids toegankelijk. Met vtbKultuur kan dat op
zaterdag 27 augustus aanstaande, dus ga met ons mee!. Beperkt aantal plaatsen, dus schrijf in
uiterlijk 1 juli 2016. Afhankelijk van de interesse bekijken we of we met meerdere groepen
terecht kunnen.
Flora en fauna gaan hier hand in hand met industrieel erfgoed. U ruikt de natuur, tegen de
imposante achtergrond van een industrieel verleden. Onderstaande beelden getuigen daarvan.
PRAKTISCH:
13.30 verzamelen aan de parking van de jachthaven “Het Gevaer” (Geleg 15 – 2360 Oud
Turnhout).
14.00 bezoek aan de site La Bonne Espérance met uitleg van onze gids.
16.30 afsluiting met een pintje of een koffie op het terras van de jachthaven (voor eigen
rekening).
Zoals op de foto’s te zien is, is het terrein niet altijd even goed begaanbaar, dus neem
degelijk schoeisel mee.
Deelname: € 5,00 per persoon (ter plaatse te voldoen)

Deelname openmonumenten weekend in Brussel 17 of 18
september 2016.
Ook Brussel heeft z'n open monumenten dagen in september.
Heel wat stijlen zijn geïnspireerd door stijlen uit het verleden.
Architecten interpreteren of hergebruiken stijlen of
stijlelementen om ideologische, symbolische redenen of
eenvoudigweg als een esthetische keuze.
De editie 2016 van de Open Monumentendagen in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal dus alle neo en
historiserende stijlen van de 19de eeuw belichten
(neoclassicisme, neogotiek, neorenaissance, neoromaanse…)
maar ook het meer recente regionalisme en het
postmodernisme komt ook aan bod. Daar het programma nog niet bekend is weten we nog niet
of we op zaterdag of op zondag zullen afzakken naar onze hoofdstad, maar zeker is dat we dit
met de trein zullen doen. Zodra we meer weten stellen we een programma samen dat je via
een volgende nieuwsbrief zult kunnen raadplegen.
Wij en Brussel hopen dat je mee zal gaan, want er zijn in Brussel heel wat dingen te zien en te
beleven en tijdens de open monumenten dagen zijn deze gratis en soms zeer exclusief open ter
gelegenheid hiervan.
Deelname: gratis (exclusief eigen vervoer)

Bezoek aan de
werkplaatsen van de
dienst der scheepvaart in
Mol op 24 september 2016.
Om 13:00 u komen we samen op de parking
van de dienst der scheepvaart Donk 120
2400 Mol. Na een kort welkom bezoeken
we de grote werkhuizen waar onderhoud en
ontwikkelingswerken voor de kanalen en
sluizen van de dienst uitgevoerd worden.
Nadien krijgen een verdere uitleg over de
dienst der scheepvaart.
Einde van eerste deel rond 15:30 u, maar
voor diegene die willen is er nog een tweede
deel: sluizencomplex van het Albertkanaal in
Ham-Kwaadmechelen.

Bezoek aan
sluizencomplex met grote
turbines op het
Albertkanaal in Ham.
Om 15:30 u vertrekken we, voor diegene die
het vervolg van ons bezoek nog willen
meemaken, met eigen vervoer naar het
sluizencomplex Meerhoutsesteenweg 44 in
Ham-Kwaadmechelen, waar we vooral
aandahct zullen hebben voor de reusachtige
turbinevijzels die dienst doen als pomp en
waterkrachtcentrale.
Einde rond 17:30 u maar de liefhebbers
kunnen nog afsluiten in een café in de
omgeving.
Deelname: 5 €

Najaar 2016 heeft ook nog mooie activiteiten in
petto!
Reisreportage over Ierland op 12-10-16
Trip naar Delft met regio op 29-10-16
Bezoek aan Tilburg, textielmuseum en stokerij en proeflokaal Schobbelere op 26-11-16
....
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.

