Cultureel Fietsevent Bels Lijntje
De Verborgen Statie - 8 september 2013

De initiatiefgroep Bels Lijntje organiseert op zondag 8 september 2013 een groots opgezet fietsevent met als thema “De Verborgen Statie, een cultureel fietsevent 013-014”. Tijdens deze tocht
kunnen deelnemers,inwoners uit de streek en bezoekers genieten van vele optredens en voorstellingen en proeven van gerechten uit de streek.

Het wordt een dag vol verhalen over en manifestaties van het Bels Lijntje, de streek en de mensen
die er wonen. Op 13 verschillende plaatsen (staties) langs de route organiseren we een evenement
en daarmee sluiten we aan bij een lange reeks van initiatieven in het kader van het jaar 013 in
Tilburg. En voor de mensen met een kerkelijk geheugen: We gaan op zoek naar de 14e statie, de
Verborgen Statie. Dat Tilburg netnummer 013 heeft en Turnhout 014 is daarbij een welkom toeval.

Verhalen en verbindingen
Sinds de zomer van 2012 hebben we tientallen mensen en organisaties gesproken over ons initiatief. Wij geloven in de verbindende kracht die het Bels Lijntje heeft voor de streek. We hebben veel
positieve reacties ontvangen, sterke verhalen gehoord en voelen ons aangemoedigd om met mensen
samen te werken en het Bels Lijntje als een sterk merk te positioneren.

Ons plan: coöperatief verbinden
Diverse personen die we spraken hebben ons gevraagd om met een plan te komen. Nu is het de
tijd om daarover naar buiten te treden. Het fietsevent op 8 september is niet alleen bedoeld als een
mooie dag om de streek te laten zien. Zowel de aanloop naar de dag als de dag zelf gebruiken we
om mensen met elkaar in contact te brengen, ideeën uit te wisselen, plannen te smeden, inspiratie
op te doen. Concreet, tastbaar en met een helder doel. Wij willen een structurele samenwerking
organiseren in de regio tussen Turnhout en Tilburg.

Ondernemers, verenigingen, overheden, kennisinstellingen willen we met elkaar verenigen in een
coöperatie, die de naam Bels Lijntje als een vliegwiel gebruikt voor de economische, culturele en
maatschappelijke ontwikkeling van het gebied. We verbinden kunst, cultuur(historie), toerisme,
recreatie en streekproducten. We creëren een tastbare beleving van de kracht van het gebied: een
slow landscape, waarin een glazen wand staat op de grens die we meer doorlatend willen maken.
En mede daarom is het een mooie ontwikkeling, dat er vanuit Turnhout nu al volop wordt meegedacht en –gewerkt aan de vormgeving van het fietsevent en de coöperatie.

Duurzame samenwerking
Binnen het op te richten samenwerkingsverband willen we bestaande initiatieven koppelen en
nieuwe initiatieven ontwikkelen. We bundelen krachten om samen effectiever en efficiënter de
kracht van de streek onder de aandacht te brengen, meer publiek te trekken en nieuwe ondernemerskansen te creëren. We zullen ieder jaar een nieuw thema kiezen, bijvoorbeeld de herdenking van WO I en de Dodendraad in 2014, het 25-jarig bestaan van de fietsroute in 2015 en het
150 jaar bestaan van het Bels Lijntje in 2017. En in 2018 kunnen we hopelijk aansluiten bij Brabant Culturele Hoofdstad van Europa.

Partners en ondersteuning
Op 8 september zullen artiesten, kunstenaars en ondernemers zich presenteren. Wij krijgen ondersteuning van het BKKC (Brabants Kenniscentrum voor Kunst en Cultuur) om het gebied deze
impuls te geven. We hebben contacten met de stichting COAC. En we verbinden ons met andere
partijen, zoals het Turnhoutse Bureau voor Toerisme, het Regionaal Landschap en Ar-Tur(B),met
CAST (NL) en Artefact om draagvlak en steun te krijgen voor de uitwerking van onze plannen. We
blijven op zoek naar partners en mensen die het initiatief, in welke vorm dan ook, willen (onder)
steunen. Daarvoor kunt u contact met ons opnemen via Bram Vermeulen bramvermeulen@ziggo.nl
(06-43455503) of Dion Heerkens heerkens@bionagriculture.nl

