Nieuwsbrief juli 2015
Beste vtbKultuur-deelnemer,
Hierbij willen we jullie op de hoogte brengen van onze volgende activiteiten die
we gepland hebben meer inlichtingen vind je op website:

Bezoek aan het geboortehuis van Van Gogh en Corso achter de
schermen in Zundert op 22 augustus:
In de voormiddag om … uur gaan we een bezoek brengen aan één van de ateliers
waar de prachtige praalwagens voor het bloemencorso worden vervaardigd. Dit
jaar werkt het corso van 6 & 7 september voor de eerste keer met één thema

namelijk Van Gogh.
In de namiddag 13:30 u brengen we dan een bezoek aan het VanGogh huis onder
leiding van een gids.

Leden:
10 €
Niet leden: 13 €
Voorafgaande inschrijving via turnhout@vtbkultuur.be

Boterhammen in het park en bezoek aan Jubelpark museum op
25 augustus.
Met de trein van 10:08u vertrekken we vanuit Turnhout naar Brussel waar we het
gratis middagconcert van Laïs + Claeys (folk genre) zullen bijwonen. Zoals altijd
zullen we daar onze meegebrachte boterhammen nuttigen of voor wie een bon

van de Standard heeft kan daar boterhammen bekomen.

Na het concert en de boterhammen in het park zullen we met openbaar vervoer
naar het Jubelpark rijden waar we een bezoek zullen brengen aan het museum
voor kunst, geschiedenis en archeologie. Van hieruit zullen onze terugreis met
metro of tram en trein aanvatten.

Leden:
6€
Niet leden: 8 €
Voorafgaande inschrijving via turnhout@vtbkultuur.be
Provinciale uitstap naar Achouffe en Bastogne op 14 november
In de voormiddag bezoeken we de brouwerij Achouffe. Deze geschiedenis startte
aan het einde van de jaren zeventig, toen twee schoonbroers beslisten om een
eigen bier te maken, in hun eigen brouwerij. Wat voor de stichters begon als een
hobby, kende al vlug zo'n uitbreiding dat de schoonbroers, eerst de ene en dan de
andere, beslisten zich voltijds aan de brouwerij te wijden. Ondertussen is de
brouwerij overgenomen door de groep Moortgat. Het bezoek ronden we af met

een heerlijke proeverij.
Men kan afzonderlijk inschrijven voor de gezamenlijke lunch.
http://www.achouffe.be/nl/contact#adres

Gezamenlijke lunch zal georganiseerd worden, maar is nog niet gekend.
In de namiddag rijden we verder naar Bastogne. Het nieuwe Bastogne War
Museum geeft op een moderne en interactieve manier de oorzaken,
gebeurtenissen en gevolgen van de Tweede Wereldoorlog doorheen het prisma

van de Slag om de Ardennen.

In het Bastogne War Museum draait alles om de Tweede Wereldoorlog, van de
ontstaansgeschiedenis tot het najaar van 1944, en om de Slag om de Ardennen. De
belangrijkste oorlogsfeiten en het lijden van de soldaten worden er toegelicht
zodat de bezoeker een beter beeld krijgt van het geheel.
Het centrum biedt een zeer goed overzicht van hoe het burgerleven eruitzag
tijdens de bezetting, tijdens en zelfs na de Slag. U krijgt uitleg over de
verschillende gevolgen van een van de grootste conflicten die de wereld ooit heeft
gekend.
Het Bastogne War Museum is gehuisvest in een gloednieuw gebouw met een
gewaagde architectuur, dat gelegen is op de voormalige site van het Bastogne
Historical Center. Dit herdenkingscentrum beschikt over de meest moderne en
originele scenografische technieken. Het nieuwe museumparcours wordt
afgewisseld door « scénovisions® », onuitgegeven, meeslepende 3D-vertoningen
die alle zintuigen aanspreken.
http://www.bastognewarmuseum.be/homepage-nl.html
Leden:
35 €
Niet leden: 40 €
Voorafgaande inschrijving via turnhout@vtbkultuur.be
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