Nieuw Cultureel Fietsevent Bels Lijntje op 8 september
Op zondag 8 september vindt de eerste editie plaats van het Cultureel Fietsevent Bels Lijntje, op de voormalige
spoorlijn Bels Lijntje tussen Turnhout en Tilburg. Het groots opgezette event start in Tilburg en gedurende de dag
verplaatst het rijke culturele programma zich naar Turnhout. Onderweg genieten deelnemers bij dertien tussenstops
van optredens, streekmarkten en meer.

Van Tilburg tot aan Turnhout werken een groot aantal partners samen om het grensoverschrijdende evenement tot een succes
te maken.Tine van de Weyer, lid van de initiatiefgroep in Tilburg, roept iedereen op om mee te fietsen tijdens deze eerste editie.
"We hebben een groot aantal artiesten, organisaties en ondernemers weten te betrekken en het wordt een bijzonder goed
gevuld programma met namen als Peer de Graaf, Tom America, Turnhoutse dansgroep Zonne, De Romantische Mannen en
meer, veel meer!" Voor dit jaar koos de organisatie voor het thema ‘De Verborgen Statie’. Historisch gezien waren er zeven
stations, of zoals de Belgen zeggen 'staties', langs het Bels Lijntje. "Voor deze gelegenheid hebben we er zelf een aantal mooie
tussenstops aan toegevoegd, vanwege Het Jaar 013 zijn het er in totaal dertien geworden. En we hebben er ook een veertiende
denkbeeldige statie aan toegevoegd. Dat is de ‘verborgen statie’ die het deelnemende publiek mag invullen met beeld en tekst
via ons publieksblog. Dat Tilburg netnummer 013 heeft en Turnhout 014 is daarbij een welkom toeval...".
Alphen-Chaam: dit evenement verdient het om een traditie te worden
Burgemeester Harrie Nuijten van de deelnemende gemeente Alphen-Chaam (NB) vertelt: "De symboliek van het Bels Lijntje is
zo mooi: hoe levendig, vitaal en inspirerend kan een dood spoor zijn...? Dit evenement legt zoveel verbindingen. Tussen de
snelheid van de stad en de rust van het platteland. Tussen toen en nu, heden en verleden. Tussen mensen aan beide kanten
van de grens. Tussen makers en genieters van kunst en cultuur. Dit evenement verdient het om een traditie te worden."
Turnhout: rijk cultureel eindstation
Gevraagd naar waarmee dit evenement zich onderscheidt van andere fietsevents en culturele events vertelt Jef van Eyck,
algemeen cooördinator Turnhout cultuurstad Vlaanderen 2012: "Dit evenement is uniek omdat het een cultureel
grensoverschrijdend samenwerkingsproject is en omdat het een historische spoorlijn aanwendt als litteken in het landschap
waarop we culturele verscheidenheid en animatie inplanten."
Op www.belslijntje.com kunt u zich direct aanmelden voor deelname, u opgeven als vrijwilliger (de organisatie zoekt er nog een
aantal, voor assistentie bij de tussenstops) en meer. U vindt er ook het Bels Lijntje publieksblog waar nu al
wetenswaardigheden of beelden van het Bels Lijntje naar toe kunnen gestuurd.
Cultureel Fietsevent Bels Lijntje is een initiatief van Coöperatie Bels Lijntje i.o. in samenwerking met Turnhout2012, Toerisme
&Uit Turnhout en wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Noord Brabant, BKKC, COAC, Fietsforum,CAST,
Stadsmuseum Tilburg en door een groot aantal samenwerkingspartners en artiesten.
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