Nieuwsbrief oktober 2015
Beste vtbKultuur-deelnemer,
Hieronder onze volgende activiteiten die we gepland hebben, meer inlichtingen
vind je op website:

21 oktober: Reportage over Portugal door Jan en Rita Thienpont
Portugal, land van zon, zee, wijn, kurk en fado’s, vooral bekend om de
schitterende stranden en grillige rotskust van de Algarve en de boeiende stad
Lissabon.
Maar er is heel wat meer. Het land kent een grote verscheidenheid van
cultuurmonumenten: Romeinse ruïnes, stoere middeleeuwse vestingen, gracieuze
paleizen en kerken in de zo typische Manuelijnse stijl.
En ook afwisselende landschappen en ongerepte natuurparken oefenen een grote
aantrekkingskracht uit op de bezoeker.
Omringd door het grote Spanje, hun enige buurland hebben de Portugezen zich
van oudsher georiënteerd op de zee.

Plaats:
Aanvang:
Leden:
Niet leden:

Foyer van Cultureel Centrum de Reynaert (dus niet in De Nok)
Ingang rechts van het Gemeentehuis
20.00 uur
5€
7€

25 oktober: Kolonie van Wortel: Bezoekerscentrum de
Klapekster en het Jan Spannenburg museum

Wortel-Kolonie, dat al sinds de Belgische onafhankelijkheid een thuishaven is
voor daklozen en landlopers, heeft na de afschaffing van de wet op de landloperij
in 1993 geen plaats meer voor de honderden landlopers die zich er thuis voelen
en het domein onderhouden. De centrale gebouwen worden ingericht als
gevangenis en de overige gronden en gebouwen krijgen een nieuwe bestemming.
De gids vertelt het verhaal van armenzorg in vroegere tijden, van de oprichting
van de kolonies door koning Willem van Oranje in 1820 en van de landloper, die
na enkele dagen vrijheid telkens opnieuw voor ‘Wortel’ koos. Aan de hand van
grappige, maar ook triestige verhalen, kruip je in de huid van de landlopers, die
Wortel als hun thuishaven beschouwden.

In het hart van Wortel-Kolonie, in de oude landloperboerderij, huist bezoekerscentrum De Klapekster. Je wordt er rondgeleid in het Jan Spannenburgmuseum één van de pioniers van de natuurbescherming in de Noorderkempen - waar je
meer leert over de historiek van de kolonie, over de natuur in het grensgebied en
het landschapsbeheer.
Plaats:
Wortel Kolonie Bezoekerscentrum
Verzamelen: 13.30 uur
Einde:
17.00 uur
Leden:
6€
Niet leden: 8 €
Voorafgaande inschrijving via turnhout@vtbkultuur.be

14 november: Provinciale uitstap naar Achouffe en Bastogne
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

2 of 9 december: Reisreportage over China door Guido Vervoort
Dit is in de planning, nadere informatie volgt binnenkort
Wij hopen u te mogen begroeten
Met vriendelijke groet
vtbKultuur Turnhout
Karl Coopmans
mail: turnhout@vtbkultuur.be
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Jaap Huizinga
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