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‘Koordinaat’ brengt Scandinavische liederen op zondag 29 november in de barokke kapel van de Oude Abdij Kortenberg

Beste Cultuurliefhebber
Nieuw en exclusief:

Inhoud:

• Waterloo anders, daguitstap
“De” slag bij Waterloo is deel van onze vaderlandse geschiedenis en als dusdanig verondersteld gekende materie. De realiteit echter is iets complexer. Vijanden groeperen zich opnieuw rondom Frankrijk na Napoleon’s terugkeer van Elba.

Activiteitenkalender
Aperitiefconcert
Edith Cavell, culturele Brusselwandeling
Noorwegen, beeldreportage
Waterloo anders, busuitstap
Umbrië en Marken culinair
Kerkhof Brussel, culturele Brusselwandeling
Ethiopië, beeldreportage
Californië, wijn(proef)avond
Van Gogh, 2-daagse
Anatolia, tentoonstelling Europalia
Kaas en bier door Elsen
Scandinavische koor– en volksmuziek
Terrines en patés, wijn(proef)avond
Kreta, beeldreportage
Requiem voor Fauré, monoloog
Nieuwjaarsbijeenkomst
Danscursus
Zuidoost-Afrika, beeldreportage
Victoria en haar Huzaar
Waterloo, door E. Maes
Deelnemingsformulier
Johannes Passion
Terugblik ‘Hanzesteden’
Terugblik activiteiten

• Noors project
Naar aanleiding van onze beeldreportage over
‘Noorwegen’ organiseren wij in 2016 een meerdaagse
vtbKultuur-trip naar Zuid-Noorwegen.
Daarnaast nodigen wij u graag uit op een voormiddag vol
Scandinavische koor- en volksmuziek in de Oude Abdij te
Kortenberg.
Later trachten wij nog andere activiteiten rond Noorwegen
op touw te zetten.
• Opnieuw Albanië?
Na onze succesvolle reis naar Albanië in mei dit jaar,
komt er vraag om deze reis in 2016 te herhalen. Dit zou
terug kunnen in de tweede helft van mei. Wie interesse
heeft neemt best een optie. Bij voldoende belangstelling
willen wij deze reis terug organiseren.
• Johannes Passion
Door onze goede contacten met ‘Hildebrandt Consort’
hebben wij een optie genomen op de beste plaatsen voor
deze opvoering in de Dominicanenkerk aan het Jubelpark. De extra korting, zowel op de toegangsprijs als op
het busvervoer, blijft voorbehouden aan onze leden.
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• vtbKultuur-pas, het goedkoopste lidmaatschap
Korting op alle vtbKultuur-activiteiten? Een heel jaar
lang… voor maar 10 euro.
Nu tot einde december 2016!

Het Toeristje
‘Het Toeristje’ • vtbKultuur Kortenberg
44ste jaar, nr 4 • oktober, november, december 2015
Driemaandelijks activiteitenblad

Lid worden van vtbKultuur en onze partner VAB:
• vtbKultuur-pas (nieuw!)
Korting op alle vtbKultuuractiviteiten?
Een heel jaar lang… voor maar
Abonnement op ‘Het Toeristje’ inbegrepen!
• vtbKultuur-lidmaatschap
Gratis UIT-Magazine
Alle cultuur- en vrijetijdsvoordelen

Hoe ‘Het Toeristje’ ontvangen?
Wie deelneemt aan een activiteit van vtbKultuur Kortenberg (met vooraf inschrijving) ontvangt het lopende en volgende jaar ‘Het Toeristje’ gratis. Wie niet deelneemt, betaalt een jaarlijkse bijdrage van € 7,00.
‘Het Toeristje’ wordt ook (uiteraard gratis) verzonden via elektronische post.
Oplage: 600 ex. in kleur op papier, 950 ex. via elektronische post.

€ 10,00

€ 31,00

• VAB-lidmaatschap “basisformule Pech-Plus”
Gratis pechverhelping ter plaatse bij pech of ongeval met de wagen in de hele
Benelux
Gratis sleep zonder kilometerbeperking
Gratis VAB-tankkaart, gratis VAB-Magazine
vtbKultuurlidmaatschap inbegrepen
€ 117,00
Als tweede wagen
€ 90,00
• VAB-lidmaatschap “vervangwagen”
Alle voordelen van de Pech Plus formule
Gratis vervangwagen bij onverwachte immobiliteit
(tot max. 5 dagen)
€ 169,00
Als tweede wagen
€ 142,00
• VAB-pakketten:
Reisbijstandspakket
vanaf € 82,00
Annulatiepakket
vanaf € 136,00
Bijstandspakket
vanaf € 204,00
Vakantiepakket
vanaf € 190,00
Multipakket
vanaf € 312,00

Kortingen bij de aangekondigde activiteiten gelden alleen voor leden
(het lidmaatschap vtbKultuur is begrepen in VAB).
Informatie en inschrijvingen activiteiten:
vtbKultuur Kortenberg
Guldendellestraat 80, 3070 Kortenberg
huistelefoon 02 759 84 66, zaktelefoon 0475 31 57 29
fax 02 757 69 75 - e-post: kortenberg@vtbkultuur.be
Kijk ook eens op www.vtbkultuur.be/kortenberg
Bank: BE07 2300 4448 8866 vtbKultuur Kortenberg
BELANGRIJK:
© vtbKultuur Kortenberg
Overname uit ‘Het Toeristje’ is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van
de auteur en/of van de uitgever.
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Activiteitenkalender
Zaterdag
3 oktober

Bergen op Zoom, busuitstap
Ledendag vtbKultuur Vlaams-Brabant/Brussel

OC Berkenhof
Kortenberg

08.00 uur

Maandag
5 oktober

Venetië en de Biënnale
5-daagse vtbKultuur-trip

Luchthaven
Zaventem

07.40 uur

Zondag
11 oktober

Trio Khaldei
Aperitiefconcert in de Oude Abdij

Oude Abdij
Kortenberg

10.30 uur

Donderdag
15 oktober

Edith Cavell
Culturele Brusselwandeling

OC Berkenhof
Kortenberg

09.30 uur

Vrijdag
16 oktober

Noorwegen
Beeldreportage door Jan en Mieke Demarsin

OC Berkenhof
Kortenberg

20.00 uur

Zondag
18 oktober

Edith Cavell
Culturele Brusselwandeling

OC Berkenhof
Kortenberg

09.30 uur

Zondag
25 oktober

Waterloo, anders
Daguitstap n.a.v. 200 jaar Slag bij Waterloo

OC Berkenhof
Kortenberg

08.15 uur

Vrijdag
30 oktober

Umbrië en Marken culinair
6-gangen Italiaanse hapjes met aangepaste wijnen

OC Berkenhof
Kortenberg

20.00 uur

Donderdag
5 november

Kerkhof Brussel
Culturele Brusselwandeling, Evere (zondag 8 november is volzet)

OC Berkenhof
Kortenberg

09.30 uur

Vrijdag
13 november

Ethiopië
Beeldreportage door Dirk Rosseel

OC Berkenhof
Kortenberg

20.00 uur

Zaterdag
14 november

Van Gogh, 125 jaar inspiratie
2-daagse vtbKultuur-trip

OC Berkenhof
Kortenberg

07.30 uur

Dinsdag
17 november

Californië
Wijn(proef)avond door Geert Desmet

OC Berkenhof
Kortenberg

20.00 uur

Vrijdag
20 november

Anatolia, thuisbasis van de eeuwigheid
Europalia 2015

Station
Kortenberg

09.15 uur

Zondag
22 november

Anatolia, thuisbasis van de eeuwigheid
Europalia 2015

Station
Kortenberg

09.15 uur

Vrijdag
27 november

Kaas- en bieravond met Reinout Elsen
5-gangen kaasmenu

OC Berkenhof
Kortenberg

19.30 uur

Zondag
29 november

Scandinavische koor– en volksmuziek
Door Koordinaat en Lieve Timmermans/Liesbeth Vande Kerkhof

Oude Abdij
Kortenberg

10.30 uur

Vrijdag
4 december

Terrines en paté’s met aangepaste wijnen
Wijn(proef)avond

OC Berkenhof
Kortenberg

20.00 uur

Vrijdag
11 december

Kreta
Beeldreportage door Paul Coessens

OC Berkenhof
Kortenberg

20.00 uur

Zondag
13 december

Requiem voor Fauré
Monoloog door Jos Meersmans

OC Berkenhof
Kortenberg

10.30 uur

Zondag
3 januari

Nieuwjaarsconcert door het Nationaal Orkest van België
Paleis voor Schone Kunsten Brussel

Station
Kortenberg

13.15 uur

Zondag
10 januari

Nieuwjaarsbijeenkomst
Terugblik 2015, programma 2016

OC Berkenhof
Kortenberg

14.00 uur
17.00 uur

Vrijdag
15 januari

Danscursus
Opendeuravond

GC Colomba
Kortenberg

20.00 uur

Zondag
17 januari

Middagconcert Nationaal Orkest van België
Paleis voor Schone Kunsten Brussel

Station
Kortenberg

13.15 uur

Maandag
18 januari

Danscursus
Kennismakingsles

GC Colomba
Kortenberg

20.00 uur

Vrijdag
22 januari

Zuidelijk Afrika
Beeldreportage door Guido Boeken

OC Berkenhof
Kortenberg

20.00 uur

Maandag
25 januari

Danscursus
Aanvang nieuwe lessenreeks

GC Colomba
Kortenberg

19.00 uur

Zaterdag
6 februari

Victoria en haar Huzaar
Operette in het CC Zwaneberg Sint-Katelijne-Waver

OC Berkenhof
Kortenberg

18.30 uur

Vrijdag
4 maart

Johannes Passion door Hildebrandt Consort
Dominicanenkerk Jubelpark

OC Berkenhof
Kortenberg

18.30 uur
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Aperitiefconcert
Een Weense reis door de tijd
Trio Khaldei

van werden ze in maart 2014 uitgenodigd door Klara en
Canvas voor een live opname van het tweede trio van
Sjostakovitsj.

Zondag 11 oktober • Oude Abdij

Een Weense reis door de tijd
Wenen als epicentrum van drie eeuwen Europese muziekgeschiedenis. Meesterwerken van drie giganten:
Schubert, Brahms en Schönberg.

Trio Khaldei verenigt drie jonge muzikanten die elkaar
gevonden hebben in hun passie voor kamermuziek en
in het bijzonder voor de unieke klankkleur van het
pianotrio. Het Trio Khaldei bestaat uit pianiste Barbara Baltussen, violist Pieter Jansen en cellist Francis
Mourey.

Trio Khaldei brengt in dit programma werk van drie componisten die - elk op hun eigen manier - het muzikale leven in Wenen en bijgevolg Europa mee bepaalden. We
beginnen het concert met een jeugdwerk van Franz Schubert: de Sonatensatz in Bes D. 28. Schubert schreef
dit ééndelig werk in 1812 toen hij net vijftien was geworden. Het is een klassiek opgebouwd werk waarin de invloed van Mozart en Beethoven nog duidelijk voelbaar is
maar waarin Schubert ook zijn eigen stijl en stem begint
te ontwikkelen.
Van het begin van de 19e eeuw maken we een sprong in
de tijd naar het einde van die eeuw. Johannes Brahms
componeerde zijn tweede pianotrio in 1882. Waar Schubert in zijn Sonatensatz nog aan het begin stond van zijn
zoektocht naar een eigen taal, komen we hier bij een
componist op het toppunt van zijn kunnen. Orkestrale kamermuziek, een klassieke structuur, grenzeloze lyriek,
een enorme harmonische rijkdom en belangrijke ritmische
stuwing; alle kenmerken die Brahms’ muziek zo uniek
maken vinden we in dit prachtige werk terug
Na een korte pauze brengt het trio Verklärte Nacht, het
magistrale werk van Arnold Schönberg naar het gelijknamige gedicht van Richard Dehmel, in een bewerking voor
pianotrio van Eduard Steuermann. De componist volgt in
de muziek de structuur en inhoud van het gedicht. De natuur, schuldgevoelens, vergeving en verlossing; onwezenlijk mooi verklankt door Schönberg.

De bijzondere affiniteit van Trio Khaldei met de Russische
muziek van de eerste helft van de 20ste eeuw – met
Sjostakovitsj op kop – vertaalt zich in de naam van het
trio. Evgueni Khaldei was de officiële fotograaf van het
Stalinregime. Hij maakte beklijvende portretten van alle
belangrijke Russische kunstenaars uit die tijd. Zijn levenslange zoektocht naar waarheid, echtheid en nuancering in
moeilijke tijden is een grote inspiratiebron voor het trio.
In de programma's van Trio Khaldei gaat de muziek van
vroeger en nu met elkaar in dialoog en confrontatie. Zo
herkennen we de erfenis van Mozart in de muziek van
Brahms en Schönberg (programma Een Weense reis
door de tijd ) en in de muziek van Jongen en Celis vinden
we dezelfde zoektocht naar een uniek kleurenpalet als in
het trio van Ravel (programma Kleurenpracht). Maar
evengoed werpen Jongen, Celis en Schönberg een nieuw
licht op het werk van hun collega-componisten van decennia of eeuwen vroeger.
Ook Vlaamse en Belgische muziek heeft een prominente
plaats in de programmatie van Trio Khaldei. Zo stond
reeds muziek van Jongen, Celis, Van Landeghem en Brewaeys op de lessenaars. In de toekomst wil het trio door
het geven van compositieopdrachten ook een bijdrage
leveren aan de verrijking van het Belgisch/Vlaams cultureel erfgoed.
Ondanks hun jonge bestaan, stond Trio Khaldei al op belangrijke podia: Concertgebouw Brugge, Amuz, Bozar en
Festival van Vlaanderen. In 2013 werd het trio één van de
zes genomineerde ensembles voor de eerste editie van
Supernova, een initiatief van Klara, Canvas, Concertgebouw Brugge en diverse culturele centra. Als gevolg hier-

PRAKTISCH
Deelname: € 17,00 • leden € 15,00
Inbegrepen: concert, aperitief
Herfstmenu: aansluitend mogelijkheid voor het herfstmenu in de Oude Abdij tegen € 42,00
Vitello tonato
Hoofdschotel, keuze tussen:
• zeebaars met 2 groentenpureetjes, kerstomaat, saus
• varkenshaasje met aardappelgratin, broccolitaartje, saus
Dessertbordje met tarte tatin, speculoosijsje, tiramisu
Oude Abdij (barokke kapel)
Abdijdreef 22, 3070 Kortenberg, 10.30 uur
Parkeren doet u aan GC Colomba. Vooraf inschrijven.

Aperitiefconcert 2014
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Edith Cavell
100 jaar na haar overlijden
Culturele Brusselwandeling
Gids: Jos Vanderstappen
Donderdag 15 oktober • OC Berkenhof
Zondag 18 oktober • OC Berkenhof
Nadat de jonge Edith in Brussel al eens gouvernante was
geweest, kwam ze er in 1907 opnieuw terecht, nu als verpleegster. Ze leidde een gereputeerde verpleegstersschool.
Kort na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog verpleegde ze zowel geallieerde als Duitse slachtoffers. Haar
school werd een onderduikadres voor geallieerde soldaten, die ze over de grens liet brengen, zodat ze weer hun
regimenten konden vervoegen.
De Duitsers komen haar activiteiten echter op het spoor,
rollen het netwerk op en fusilleren Edith en enkele medestanders op 12 oktober 1915. Het Westen zal er alles aan
doen om deze terechtstelling te gebruiken in haar propaganda tegen Duitsland.

Deelname: € 9,00 • leden € 8,00
Inbegrepen: gids, eigen draadloos audiofoonsysteem
OC Berkenhof, Beekstraat 25, Kortenberg, 09.30 uur
of Kerk O.-L-.Vrouw Boodschap, Georges Brugmannplein, Elsene, 10.00 uur • kostendelend meerijden
kan voor € 3,00 • vooraf inschrijven.

Vandaag wandelen we eerst in de voetsporen van de Britse Edith Cavell en misschien kunnen we op het einde een
kijkje nemen in het Hotel Wolfers van Henry van de Velde.

Noorwegen
Beeldreportage
door Jan en Mieke Demarsin
Voorstelling afdelingsreis 2016
Vrijdag 16 oktober • OC Berkenhof
Het zuiden van Noorwegen is een gebied met bergen en
hoogplateaus, met dalen en met diepe fjorden, uitgeschuurd door rivieren en gletsjers. Jotunheimen is het
hoogste berggebied van Noorwegen. In de omgeving van
de Sognefjord staan de mooiste stavkerkjes. We bezoeken de steden Oslo en Bergen, het pittoreske stadje Stavanger en de art nouveau-stad ÅIesund. Trondheim beschouwt men als de poort tot Noord-Noorwegen, het land
van de middernachtszon en van de Samen met hun rendieren. De Lofoten zijn eilanden met schilderachtige landschappen en met idyllische vissershaventjes. De stad
Tromsø was de thuishaven van de poolreiziger Roald
Amundsen. Vanuit Alta brengen we een bezoek aan de
Sautso-canyon. De belangrijkste Samen-nederzettingen
zijn Karasjok en Kautokeino. De meest noordelijke stad is
Hammerfest. Het "einde van de weg" bereiken we een
eerste maal voorbij Kirkenes, aan de Russische grens.
Een tweede maal eindigt de weg op de klippen van de
Noordkaap, het ultieme doel van veel Noorwegen- reizigers.

Deelname € 6,00 • leden € 5,00
OC Berkenhof, Beekstraat 25, Kortenberg, 20 uur
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Waterloo anders
met 20.000 soldaten op beide slagvelden de doorslag had
kunnen geven, is er op de 16de niet in geslaagd om te
kiezen en is onverrichterzake heen en weer getrokken.
De zoveelste gemiste kans, maar een die achteraf laat
vermoeden dat het Franse leger qua bevelstructuur niet
meer dezelfde gesmeerde oorlogsmachine was als vóór
Leipzig.

200 Jaar Slag bij Waterloo
Programma en begeleiding Johan Torfs
Zondag 25 oktober • busuitstap
“De” slag bij Waterloo is een deel van onze vaderlandse geschiedenis en als dusdanig verondersteld
gekend materie. De realiteit echter is iets complexer.
Vijanden groeperen zich opnieuw rondom Frankrijk
na Napoleon’s terugkeer van Elba.
In Brussel, nu het zuiden van de opnieuw verenigde Nederlanden, maken Wellington en von Blücher (Pruisen) de
nodige afspraken om elkaar te ondersteunen in hun campagne tegen Napoleon. Als Napoleon op 15 juli ten zuiden van Charleroi de grens oversteekt beseft hij maar al
te best dat hij snel een wig moet drijven tussen zijn twee
gevaarlijkste opponenten.
Op 16 juli in de ochtend bereikt de Franse voorhoede het
kruispunt “Quatre Bras” op de weg Charleroi – Brussel.
Dit kruispunt is amper verdedigd, maar toch begint het
hier mis te gaan. Napoleon zit ondertussen 12 km oostelijker in Ligny en levert er slag met de Pruisen: “De laatste
grote overwinning van de keizer”. Maar het zal een Pyrrhus-overwinning blijken. Blücher incasseert wél het merendeel van de verliezen en moet het slagveld aan de
Fransen laten, maar slaagt erin de samenhang van zijn
eenheden te behouden én uit handen van zijn achtervolger (Grouchy) te blijven. Dié rekening zal hij op 18 juli aan
de Fransen presenteren! En dank zij het getalm van Ney
in Quatre Bras heeft Wellington zélf zijn slagveld kunnen
kiezen. Ook dat zal een dure rekening blijken! D’Erlon, die

PROGRAMMA
We beginnen onze tocht in de voetsporen van Napoleon
even ten zuiden van Quatre Bras en gaan vanaf dan stap
voor stap verder na wat er mis ging.
Vervolgens gaan we naar Ligny waar we even de inwendige mens versterken en dan op eigen ritme het museum
bezoeken. De museumruimtes zijn vrij klein en lenen zich
niet voor het gidsen van groepen. Maar het is thematisch
opgebouwd (niet chronologisch) en levert een goed inzicht in het militaire bedrijf van destijds. Niet te missen
dus.
We lunchen in Ligny en bekijken ook een paar markante
punten in het dorp.
Na de middag bekijken we het slagveld vanaf de hoeve
“La Belle Alliance”, het laatste hoofdkwartier van Napoleon. Vervolgens rijden we naar de hoeve van
Hougoumont, door de Engelsen zwaar versterkt. De terreingesteldheid te Hougoumont laat toe om het verdere
verloop van de slag hier uiteen te zetten. We bezoeken
ook de hoeve waarin nu een “belevingscentrum” is gevestigd. Wij willen verder het fijne ervan weten en worden
afgezet op het slagveld, waar o. a. “de leeuw”, het panorama en een nieuw belevingscentrum toelaten zich verder
in de details van de slag in te leven.
PRAKTISCH
Deelname: € 46,00 • leden vtbKultuur € 42,00
Inbegrepen: busvervoer, kosten en fooi chauffeur,
onthaal met koffie en koek, gidsen en toegangen, eigen
audiofoonsysteem, deskundige begeleiding door Johan
Torfs.
Middagmenu (facultatief) voor € 18,00.
Opstap:
Leuven, Hubo, Brusselsesteenweg 6
07.55 uur
Veltem-Beisem, halte ‘steenweg’
08.00 uur
Erps-Kwerps, Schoonaarde
08.05 uur
Kortenberg, OC Berkenhof, Beekstraat 25 08.15 uur
Zaventem, Kerkplein
08.30 uur
Vooraf inschrijven.
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Umbrië en Marken culinair
6-gangen Italiaanse hapjes
met aangepaste wijnen
uit Umbrië en Marken
Wijn(proef)avond door Silvana Bearzatto
i.s.m. Traiteur Michel Erps-Kwerps
Vrijdag 30 oktober • OC Berkenhof
De Umbrische wijnen en dan vooral de zoete witte wijnen
uit Orvieto zijn reeds van oudsher geapprecieerd en samen met de rode wijnen Torgiano en Montefalco
(sagrantinodruif) wonnen zij aan bekendheid vooral na de
kwaliteits –en procesverbeteringen van de 19de eeuw,
onder toezicht van bekende Toscaanse families. Het
glooiend landschap, waarvan de hellingen begroeid zijn
met wijnstokken en olijfbomen is typerend maar veel
akkers met tarwe, suikerbieten, tabak en zonnebloemen
vormen een vertrouwd landschap voor deze streek.
In tegenstelling met Umbrië is de regio van Marken
(Marche) heuvel– en bergachtig gebied met strenge winters en warme zomers. De meest bekende witte wijn uit
dit gebied komt van Jesi en Matelica (verdicchio). De
kalkrijke kleibodem leent zich perfect voor de witte druivenaanplanting. In dit wijngebied ligt de nadruk op inheemse wijndruivenbouw en hiermee haalt de regio bekroning. Daarom zetten we deze twee wijngebieden naast
elkaar tijdens de culinaire wijnavond. Veel proefgenot.

Deelname: € 65,00 • leden € 59,00
Inbegrepen: 6-gangen Italiaanse hapjes (volledig menu)
begeleid met telkens goede wijnen uit Umbrië en Marken.
OC Berkenhof, Beekstraat 25, Kortenberg, 20 uur
Vooraf inschrijven.

Kerkhof Brussel
Culturele Brusselwandeling
Evere
Gids: Jos Vanderstappen
Donderdag 5 november • OC Berkenhof
Zondag 8 november • OC Berkenhof
Het mooiste kerkhof van Brussel, het grootste Engels
park en het meest bevolkte. Militaire perken met zowel
Belgische, Duitse als Engelse slachtoffers van de grote
oorlogen omzoomd met 42 km hagen. Engeland herdenkt
zijn doden van de Slag van Waterloo met een enorm monument.
Zowat alle Brusselse burgemeesters Anspach, Buls, de
Brouckère, Max en een rits politiekers zijn er begraven.
Zo ligt Emile Vandervelde er onder een stèle van Henry
van de Velde.
Deelname: € 9,00 • leden € 8,00
Inbegrepen: gids, eigen draadloos audiofoonsysteem
OC Berkenhof, Beekstraat 25, Kortenberg, 09.30 uur
Kerkhof Brussel, Kerkhof van Brussellaan, 1140 Evere, 10.00 uur
Kostendelend meerijden kan voor € 2,00.
Vooraf inschrijven.

Interessant voor Kortenbergnaren is het graf van Vandersmissen de Cortenbergh, oud soldaat van Napoleon.
Na een complot tegen het nieuwe België, misschien gesmeed in onze abdij, wordt hij verbannen.
Een kerkhof om nog eens terug te komen in de zomer en
er op zoek te gaan naar de honderden personaliteiten.
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Ethiopië
durend in beweging is. Schitterend groene natuurparken
herbergen endemische diersoorten zoals de abessijnse
wolven in de Bale-bergen of gelada-bavianen in de Simien bergen, aan de rand van de Grote Afrikaanse Slenk.
In de Omo-vallei, in het zuiden van het land, ontmoeten
we een bont palet aan volksstammen, die nog vasthouden aan hun traditionele levensstijl, hoewel de invloed
van het toerisme daar toch zijn sporen begint na te laten.
Speren maken er plaats voor kalashnikovs, maar de vrouwen dragen er nog lipschijven ter grootte van een ondertas.

Beeldreportage
Door Dirk Rosseel
Vrijdag 13 november • OC Berkenhof
Sportliefhebbers kennen Ethiopië van langeafstandslopers als Bekele en Gebreselassie, maar het land roept
nog bij velen de herinnering op aan de hongersnood uit
de jaren tachtig, toen de hele westerse wereld gemobiliseerd werd om de Ethiopiërs te hulp te schieten met de
Live Aid actie. Wie tegenwoordig door Ethiopië reist, ziet
een vruchtbaar land, waar overal aan landbouw gedaan
wordt. Een land dat gelukkig zijn bevolking nu kan voeden
en zelfs gerust een mislukte oogst aan zou kunnen. Culinair is de zure nationale injera-schotel nochtans voor de
meeste westerlingen eerder een kwelling dan een smakelijk genot, maar u vindt er ook altijd wel een pizza of een
spaghetti ter afwisseling. Ethiopië is voor het merendeel
orthodox christelijk en biedt de bezoeker een arsenaal
aan kerken aan, die per streek compleet anders zijn van
bouw. De natuur is één van de meest gevarieerde van
Afrika. Neem nu de zilte hete Danakil-depressie, met zijn
uitzonderlijk mooie vulkanische fenomenen. Honderd meter onder het zeeniveau hakken de Afar er zoutplaten uit
de bodem, die nog met de laatste karavanen naar de stad
gebracht worden. Op de rand van de Erta Ale-vulkaan
kijkt u in een gloeiend inferno, een lavamassa die voort-

Deelname: € 6,00 • leden vtbKultuur € 5,00
OC Berkenhof, Beekstraat 25, Kortenberg, 20 uur.

Californië
Wijn(proef)avond

Spanjaarden wijnstok meebrachten. Zo boogt de Californische wijn op een verrassend rijke geschiedenis, zeker
voor een land uit de Nieuwe Wereld.

Door Geert Desmet

Californische Zinfandel
Hoewel Cabernet Sauvignon en Chardonnay de meest
aangeplante druivensoorten zijn, geldt de Zinfandel als
het paradepaardje van de Californische wijn. Californië is
het enige land dat wijn van deze zoete druif bottelt. De
smaak is sterk afhankelijk van de wijnstreek. Want met
heuvels aan de kust en landinwaarts het hooggelegen
Sierra Nevada, kent Californië een zeer gevarieerd landschap. En hierdoor uiteenlopende weersomstandigheden.

Dinsdag 17 november • OC Berkenhof

Geen beperkingen
In tegenstelling tot streng gereguleerde wijnlanden als
Frankrijk en Italië, bepalen Californische wijnbouwers grotendeels zelf welke druiven ze aanplanten. Een typisch
Amerikaanse benadering die wijnbouwers de vrijheid
geeft om volop te experimenteren. Bijvoorbeeld door Europese druivenrassen te kruisen met inheemse soorten.
Dit levert duurzame druiven en interessante nieuwe smaken op. Zo blijft de Californische wijn toch trouw aan zijn
wortels.

Genieten van wijn uit Californië
California, the Golden State. ’s Werelds vierde wijnland.
Met als absolute specialiteit Californische rode wijn. Californië beschikt over een flink arsenaal aan druivensoorten, van Merlot tot Shiraz. Deze diversiteit dankt California
aan zijn koloniale verleden, waarin zowel Fransen als

Deelname: € 26,00 • leden € 24,00
Inbegrepen: analytisch proeven van 7 goede wijnen
OC Berkenhof, Beekstraat 25, Kortenberg, 20 uur
Gelieve 6 wijnproefglazen in tulpvorm mee te brengen.
Vooraf inschrijven.
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Van Gogh
suele technieken wordt u door het oude Nuenen van Van
Gogh geleid. U ziet hoe het prachtige schilderij ‘De Aardappeleters’ op bijzondere wijze tot leven komt. Wandelend door het Vincentre ziet u hoe zijn beroemde kleurenpallet in Nuenen ontstaan is. Inwoners van toen vertellen
over hoe zij Vincent beleefd hebben. Vincent schildert de
Nuenenaren en schrijft hierover aan zijn broer Theo. Een
prikkelende beleving.

125 jaar na zijn overlijden
Vincentre Nuenen
‘Munch : Van Gogh’ Amsterdam
Van Gogh Galerij Kröller Müller
Beeldentuin, Bezoekerscentrum &
Jachthuis Sint-Hubertus Hoge Veluwe
Begeleid door Tamara Ingels

Van Gogh Village Nuenen
Nuenen ligt tussen prachtige bossen en mooie weidelandschappen. Die omgeving inspireerde Vincent Van Gogh
toen hij van 1883 tot 1885 in Nuenen woonde. Hij was al
bedreven in het tekenen maar schilderijen had hij nog
maar weinig gemaakt. Na veel voorwerk maakte Vincent
het wereldberoemde schilderij ‘De Aardappeleters’. Hij
schilderde de harde werkelijkheid uit het dagelijkse leven
van de boeren.
Veel van zijn inspiratiebronnen staan er nog steeds. Nuenen is een ‘openluchtmuseum’ met veel mooie plekjes,
grote en kleine huizen, bomen en pleintjes. Maar liefst 21
plaatsen verwijzen naar het verblijf van Van Gogh in Nuenen waar hij meer dan 500 tekeningen en schilderijen
maakte, een kwart van zijn totale werk!

Zaterdag 14 en zondag 15 november

125 jaar inspiratie
3-luik
Na een druk bijgewoonde lezing over Van Gogh door
Tamara Ingels en een daguitstap ‘Van Gogh in de Borinage’ (Mons 2015) sluiten wij dit 3-luik af met een 2daags bezoek aan Nederland met vooral aandacht
voor Van Gogh.

‘Munch : Van Gogh’, Van Gogh Museum Amsterdam
In ‘Munch : Van Gogh’ staat de artistieke verwantschap
tussen twee titanen van de westerse schilderkunst centraal: Edvard Munch (1863-1944) en Vincent van Gogh
(1853-1890).

Van Gogh
De wereldberoemde kunstenaar Vincent Van Gogh werd
in 1853 geboren in Groot-Zundert in het zuiden van Nederland. Voordat hij besloot schilder te worden, was hij
kunsthandelaar, leraar en predikant. Zijn eerste schilderwerken waren zeer donker, maar toen hij in 1886 naar
Parijs verhuisde, leerde hij portretten te schilderen en
kleur te gebruiken. In deze periode heeft hij dan ook zijn
bekende zelfportretten geschilderd. Vincent hield niet van
het leven in de stad en verhuisde op latere leeftijd naar
Zuid-Frankrijk. In deze laatste jaren van zijn leven maakte
hij veel schilderijen en de meeste van zijn meesterwerken . De wereldberoemde meesterwerken van Van Gogh
zijn onder andere: de zonnebloemen, de aardappeleters,
de slaapkamer, de sterrennacht en irissen.

Hun oeuvre en artistieke ambities vertonen opvallende
parallellen. Beide kunstenaars staan bekend om hun
emotioneel geladen schilderijen, hun unieke en innovatieve stijl en hun dramatische levens. Beiden maakten zich
sterk voor het vernieuwen van de kunst en ontwikkelden
een persoonlijke, expressieve beeldtaal om de universele
emoties van het menselijk bestaan tot uitdrukking te brengen.
Ondanks vele verwijzingen naar overeenkomsten tussen
Munch en Van Gogh in literatuur en populaire beeldcultuur is hun verwantschap nooit eerder zo diepgaand onderzocht.

Vincentre
In het Vincentre komt de wereld van Vincent Van Gogh en
zijn werken tot leven. Door middel van moderne audiovi-

Iconische topstukken
In de tentoonstelling wordt voor het eerst uitgebreid aandacht besteed aan de overeenkomsten tussen beide kunstenaars. Onder de meer dan honderd kunstwerken zijn
diverse iconische topstukken en bijzondere bruiklenen die
haast nooit worden uitgeleend, zoals De Schreeuw, Madonna en Het zieke kind.
Het Nationale Park De Hoge Veluwe
Kröller-Müller Museum (Henry Van de Velde)
Het Kröller-Müller Museum is het levenswerk van Helene
Kröller-Müller. Tussen 1907 en 1922 koopt zij samen met
haar man Anton Kröller bijna 11.500 kunstwerken aan,
waarmee haar verzameling tot de grootste privécollecties
van de twintigste eeuw gerekend kan worden. Op 13 juli
1938 opent het Kröller-Müller Museum zijn deuren. Het
ontwerp is van de architect Henry van de Velde. In de
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Van Gogh
jaren zeventig is er een vleugel aangebouwd, ontworpen
door de Nederlandse architect Wim Quist.

verhaal van herkomst vertellen als u er uw hand op legt
en er is een waterlaboratorium. Ook liggen er botten van
dieren die al duizenden jaren zijn uitgestorven, maar die
ooit rondliepen in het gebied dat nu Het Nationale Park
De Hoge Veluwe heet.

Beeldentuin
Het museum wordt omgeven door een van de grootste
beeldentuinen van Europa. Een buitenzaal van 25 hectare
waarin moderne beeldhouwkunst een natuurlijke bestemming vindt. Verspreid door de tuin staan ruim 160 sculpturen van beeldbepalende kunstenaars, van Auguste Rodin
tot Henry Moore, van Jean Dubuffet tot Joep van Lieshout.

Zaterdag 14 november
Nuenen
• bezoek aan het Vincentre, rondrit langs Van Gogh
locaties
• lunch in restaurant Comigo in het park van Nuenen
Amsterdam
• gegidst bezoek aan de tentoonstelling ‘Munch : Van
Gogh’ in het Van Goghmuseum
• avondmaal: Live Cooking (onbeperkt eten en drinken)
• overnachting: hotel Houten (Van der Valk) nabij
Utrecht.
Zondag 15 november
Hoge Veluwe
• gegidst bezoek aan de Van Goghgalerij, aan het Jachthuis Sint-Hubertus en aan de beeldentuin
Van Gogh lunchmenu in het Museumrestaurant
Kostprijs:
• € 255,00 per persoon in een 2-persoonskamer
• toeslag 1-persoonskamer: € 55,00
Inbegrepen:
• busvervoer, fooi en kosten chauffeur
• toegangen en gidsen op alle locaties
• lunch en Live Cooking op zaterdag, lunch op zondag
• overnachting in hotel Houtem (Van der Valk)****
• eigen draadloos audiofoonsysteem
• begeleiding door Tamara Ingels

Het Jachthuis Sint Hubertus, het voormalige buitenverblijf van het echtpaar Kröller-Müller, is één van de belangrijkste gebouwen van Nederland.
Het Jachthuis is ontworpen door de vermaarde en beroemde architect Hendrikus Petrus Berlage (1856-1934).
Berlage werkte al voor de Kröllers voordat hij deze omvangrijke opdracht kreeg; de eerste opdracht was het ontwerpen van een kantoorgebouw in Londen. Een andere
was die van het ontwerpen van de Schipborg, een modelboerderij in het Drentse Anloo.
De opdracht voor het ontwerpen van het Jachthuis, het
object dat de namen Berlage en Kröller-Müller pas echt
voorgoed aan elkaar zou verbinden, ontving hij waarschijnlijk begin 1915.

Niet inbegrepen:
• dranken bij de lunch
• annulerings– en reisbijstandsverzekering
• indien geen lid: toeslag van € 10,00 (per gezin) voor de
vtbKultuur-pas
Vertrek: OC Berkenhof, Beekstraat 25, Kortenberg,
07.30 uur
Een goed idee van vtbKultuur Kortenberg, praktisch uitgewerkt door Jetair Premium Center Tienen, verg. A5124

Bezoekerscentrum met het Museonder
In het Bezoekerscentrum komt u meer te weten over natuur, landschap, wild, cultuur en de geschiedenis van De
Hoge Veluwe. In de filmzaal zijn natuurfilms te zien, en in
het Museonder krijgt u een verrassend beeld van alles
wat er onder het aardoppervlak leeft en heeft geleefd! De
toegang tot dit eerste onderaardse museum ter wereld is
inbegrepen in het entreeticket voor het Park. De Parkwinkel biedt een ruim assortiment en aan de balie kunt u themawandelingen en -fietstochten kopen.
Het Museonder geeft een verrassend beeld van alles wat
er onder het aardoppervlak leeft en wat er vroeger geleefd heeft. De tentoonstelling neemt u mee, steeds dieper en dieper de bodem in. Uiteindelijk belandt u zelfs in
het middelpunt van de aarde.
Onderweg is er van alles te ontdekken: een compleet
wortelstelsel van een 135 jaar oude boom, stenen die hun
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Anatolia
introduceren. Elk van de 4 hoofdstukken doorloopt 12 millennia
rituelen, vanaf de oudste Anatolische beschavingen tot aan het
Ottomaanse rijk. Meer dan 200 objecten, waarvan vele nooit
eerder getoond, uit ruim 30 musea uit de verste uithoeken van
Turkije, illustreren zo het diverse en weelderige Anatolische patrimonium.

Europalia Turkije
Paleis voor Schone Kunsten Brussel
Gids: Machteld De Schrijver
Vrijdag 20 november • station Kortenberg
Zondag 22 november • station Kortenberg

Anatolië is van oudsher een brug tussen Europa en Azië, waar
tal van migraties zorgde voor een buitengewoon boeiende culture uitwisseling. Het is misschien wel de grootste bakermat van
culturen, met een ongezien rijk patrimonium, dankzij een twaalf
millennia lange, ononderbroken opeenvolging van beschavingen. Hoe verschillend die opeenvolgende beschavingen ook
waren, het is opvallend hoe cultus en rituelen werden doorgegeven.
De continuïteit van die rituelen vormen de rode draad doorheen
de tentoonstelling en een unieke manier om ons gastland te

Deelname: € 22,00 • leden € 20,00
Inbegrepen: toegang tentoonstelling, gids Machteld De
Schrijver
Station Kortenberg: 09.15 uur (trein 09.28 uur)
Paleis voor Schone Kunsten: 10.15 uur (onthaal groepen)
Rondleiding om 10.30 uur. Vooraf inschrijven.

Kaaswandeling, nu met kaas en bier
Een 5-gangen kaasmenu
van aperitief tot dessert
Door Reinout Elsen

• Iets lichtere abdijbieren gaan dan weer beter met half
harde kazen, denk maar aan Tomme de Savoie of Pas
de Rouge.
• Smeuïge kazen met wat meer karakter (Brie, Camembert, Epoisses, Herve,…) harmoniëren wonderwel met
een bittere stout of zoetig bruin bier.
• Blauwe kazen kunnen zeer lekker zijn in combinatie met
een zoet fruitbier.

Vrijdag 27 november • OC Berkenhof
Dat kaas en wijn een perfect huwelijk vormen wisten we
al maar een lekker biertje is ook niet te versmaden bij een
kaasschotel.
Voor de foodies onder ons kan het ook heel leuk zijn om
gericht te gaan combineren. Onthoud hierbij dat er veel
combinaties mogelijk zijn en de belangrijkste regel die u
hierbij moet volgen is: hoe sterker de kaas, hoe straffer en
complexer het bier.
Hier staan al een paar voorbeelden van mooie combinaties:
• Lagegistingsbieren zoals pils en witbieren gaan goed
met licht gerijpte geitenkazen zoals Selles sur Cher,
maar ook met 'pâte molle' kazen met geotricum korst
zoals Robiola of Tomme Fleurette.
• Heel verse kazen zoals frisse geitenkazen of Brillat Savarin zijn heel lekker met een zure Geuze. Oude Geuze
gaat ook goed bij zurige harde kazen zoals Cantal Entredeux of Cheddar Quickes Farm.
• Kruidige bergkazen (Comté, Gruyère) zijn het lekkerst
met een stevige trippel.

Deelname: € 51,00 • leden € 46,00
Inbegrepen: 5-gangen kaaswandeling, van aperitief tot
dessert (+/- 13 kazen), aangepaste bieren, koffie, voordracht Reinout Elsen.
OC Berkenhof, Beekstraat 25, Kortenberg, 19.30 uur
Einde 22.30 uur. Vooraf inschrijven.
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Scandinavische koor– en volksmuziek
bij het jongenskoor in zijn geboortestad en volgt onder
meer lessen gitaar, piano en blokfluit. Al snel concentreert
hij zich echter weer op zijn eerste muzikale liefde: het zingen.
Jan is actief in verscheidene koren, volgt zanglessen bij
Albrecht Le Petit en Annelies Meskens, neemt deel aan
nationale en internationale zangweken en is lid van het
Eurochor. Hij volgt opleidingen bij o.a. Florian Heyerick,
Ludo Claesen, Juliaan Wilmots, Kurt Bikkembergs, Bob
Chilcott, Franz Herzog, Jing Ling Tam en Ernst Wedam.
In 2004 wordt hij geselecteerd voor de internationale
koordirectiemasterclass (AGEC) onder leiding van HansJoachim Lustig te Timmendorf.
In 1997 staat hij mee aan de wieg van het kamerkoor
Koordinaat, dat hij vandaag nog steeds dirigeert.

Kamerkoor Koordinaat
o.l.v. Jan Van Hove

Noorse volksliederen
Lieve Timmermans en
Liesbeth Vande Kerkhof
Zondag 29 november • Oude Abdij
NOORDERLICHT
Het Noorderlicht is één van de meest magische natuurverschijnselen, een ongrijpbaar en onvoorspelbaar kleurig
lichtspektakel, van een zowel schrikwekkende als betoverende, mysterieuze schoonheid. In vroegere tijden zag
men er een heilig vuur in, of vrolijk dansende geesten van
overleden naasten.

De koorliederen van Koordinaat worden afgewisseld
met enkele NOORSE VOLKSLIEDEREN en liederen
van Grieg gebracht door mezzo-sopraan Lieve Timmermans en pianiste Liesbeth Vande Kerkhof.

Hiermee is meteen de toon gezet voor een concert
waarin we Scandinavische componisten centraal stellen. We nemen u mee op een fascinerende reis langs
ingetogen psalmen van Grieg, dromerige poëzie van
Shakespeare op tonen van Mäntyjärvi en Lindberg,
volkse deuntjes van Pedersen, religieuze werken van
Soderman, en Gjeilo.
KOORDINAAT
Koordinaat is een
Leuvens kamerkoor dat bestaat
uit een dertigtal
leden tussen 25
en 45 jaar. Jan
Van Hove dirigeert Koordinaat
al sinds 1997,
toen het ontstond
als een studentenkoortje. Onder zijn kundige leiding heeft
Koordinaat een breed repertoire opgebouwd.

LIESBETH VANDE KERKHOF werd geboren in Genk en
studeerde daar aan de academie vanaf haar 9de jaar piano, dwarsfluit en harmonie. Uiteindelijk studeerde ze piano aan het Lemmensinstituut te Leuven, waar ze het diploma 'Meester in de Muziek' behaalde en het aggregaatsdiploma. Momenteel is ze verbonden aan de Academie voor Muziek en Woord De Vonk te Oud-Heverlee,
waar ze AMV, samenzang, piano en samenspel geeft. Ze
werkt graag met kinderen en begeleidt het liefst zanggroepen of zangers.

In hun optredens proberen de leden vooral hun enthousiasme en liefde voor de muziek op het publiek over te
brengen, zonder een enkele toegeving te willen doen aan
de artistieke kwaliteit van de uitvoering.
Koordinaat heeft, ondanks zijn relatief jonge leeftijd, intussen een stevige reputatie opgebouwd in het Vlaamse
koorlandschap. Op het Korenfestival Vlaanderen te Kontich in 2007 behaalde Koordinaat de eerste prijs cum laude. Bovendien werd het ook door het publiek uitgeroepen
tot beste koor, en kreeg het van Koor&Stem de prijs voor
de beste uitvoering van een Vlaams volksliedje. In januari
2008 promoveerde Koordinaat naar de afdeling uitmuntendheid op het Provinciale Koortornooi van VlaamsBrabant, en in 2011 en 2014 werd het hierin opnieuw bevestigd. In 2011 werd het ook halve finalist ‘Koor van het
Jaar’, de prestigieuze koorwedstrijd van Koor&Stem in
samenwerking met Canvas.

LIEVE TIMMERMANS (mezzo-sopraan) zingt al van
jongsaf aan in verschillende koren. Momenteel zingt zij
als tweede sopraan in het Leuvense vrouwenkoor Cappella Concinite o.l.v. Ludo Claesen. In juni studeerde zij af
met een grootste onderscheiding voor zang en vocaal
ensemble aan Academie De Vonk in Oud-Heverlee
(deeltijds kunstonderwijs). In september startte ze daar de
cursus Muziekgeschiedenis en volgt ze nog zangles als
vrije leerling.
PRAKTISCH
Deelname: € 14,00 • voorverkoop € 12,00
Voorverkoop ook aan de UitBalie (Bib Kortenberg)
Leden genieten een korting van € 2,00
(uitsluitend in voorverkoop via vtbKultuur Kortenberg)
Oude Abdij (barokke kapel)
Abdijdreef 22, 3070 Kortenberg, 10.30 uur
Parkeren doet u aan GC Colomba. Vooraf inschrijven.

JAN VAN HOVE
Al van voor hij kan praten, onderhoudt Jan Van Hove zijn
omgeving met geïmproviseerd gezang. Hij sluit zich aan
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Terrines en paté’s
plakken gesneden kan worden en dat de massa de juiste
vochtigheid heeft. Veel gebruikte bindmiddelen zijn gelatine, ei, room, agar-agar en broodkruim. De terrine wordt
veelal au bain-marie gegaard in de oven, maar er zijn ook
vele koude varianten. Na een eventuele garing ‘rijpt’ de
terrine een tot enkele dagen na in de koelkast, vaak onder
bezwaar met een gewicht dat de masse aandrukt of overmatig vocht wegperst.

Terrines en paté’s
met aangepaste wijnen
Wijn(proef)avond door
Jacqueline Govaerts en Ingrid De Putter
Vrijdag 4 december • OC Berkenhof
PATÉ’S
Is de Franse aanduiding voor Vleesproducten waarin lever wordt gebruikt.
De klassieke methode behelst het malen van lever en
vermengen met andere ingrediënten waaronder in elk
geval vet of spek, waarna het bij lage temperatuur au bain
-marie in een oven gebakken wordt. Het vrijkomende vet
ligt dan als een afdichtende laag boven op de paté.
Paté is een mengsel zodat het eenvoudig te smeren is.
TERRINE
Terrine is een geglazuurde schaal om in te koken.
Terrine is tevens de naam voor een gerecht dat in een
terrine gemaakt is. Een terrine kan overigens ook bereid
worden in andere vormen, zoals een cakeblik.
Terrines zijn dikwijls vleesgerechten. Er zijn ook terrinegerechten van vis, schaaldieren, groenten en vruchten.
Essentieel bij terrines is dat smaken zich goed kunnen
vermengen, dat het geheel gebonden wordt en dus in

Gelieve 6 wijnproefglazen in tulpvorm mee te brengen.
Deelname: € 34,00 • leden € 31,00
Inbegrepen: proeven van twee terrines en twee paté’s
begeleid door 8 aangepaste wijnen
OC Berkenhof, Beekstraat 25, Kortenberg, 20 uur
Vooraf inschrijven.

Kreta
Beeldreportage
Door Paul Coessens
Vrijdag 11 december • OC Berkenhof
Heel, heel lang geleden wou Zeus, god der goden, op
aarde komen. Hij zag de jonge en heel mooie prinses Europa die bezig was bloemen te plukken. Dit gebeurde op
Kreta
Kreta is dus wel Europees. In de oudheid noemde Homerus het eiland "Ekatombolin", "het eiland met honderd steden". De mooiste waren Knossos en Festos. Vandaag zijn
de belangrijkste steden Eraklion, Hania en Rethymnon.
Griekse en Byzantijnse steden met een Ottomaanse invloed!
Kreta is een eigenaardig eiland: ongeveer 200 km lang
maar soms slechts 20 km breed! En toch is het eiland
bergachtig: de hoogste top is bijna 2500 m hoog
Voor de toeristen valt er heel wat te ontdekken: oude
dorpjes met in het zwart geklede vrouwen en sommige
mannen die er nog het "mandili" dragen; het Lassithihoogplateau, de Samariakloof, de Vaï-plantentuin, de
mooie kusten en de blauwe zee…
Deelname: € 6,00 • leden € 5,00
OC Berkenhof, Beekstraat 25, Kortenberg, 20 uur.
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Requiem voor Fauré
gifgas een streep trekt door een ontluikende carrière. In
deze monoloog wordt de tragiek van de eerste wereldoorlog herdacht.

Monoloog
Geacteerde muzikale vertelling
Door Jos Meersmans
Zondag 13 december • OC Berkenhof
Robert Lortat, een van de grote pianisten van zijn tijd, vertelt over zijn vriendschap met Gabriël Fauré (1845-1924)
en hangt een klankbeeld op van het Parijs rond 1900. Naast
zeer beklijvende en
bekende fragmenten
uit het werk van
Fauré, komen ook
Saint-Saëns, Debussy en Ravel aan bod.
De petites histoires
tekenen zich af tegen
een snel veranderende tijd na de FransPruisische oorlog van
1870. De zeden worden vrijer, de wereld
lichtvoetiger, tot de
‘Groote Oorlog’ alle
illusies wegneemt en

Jos Meersmans
Deelname: € 12,00 • leden € 10,00
OC Berkenhof, Beekstraat 25, Kortenberg, 10.30 uur
Liefst vooraf inschrijven.
Na deze laatste activiteit van het jaar wordt een glas
schuimwijn aangeboden door vtbKultuur Kortenberg.

Nieuwjaarsconcert
Gaetano d'Espinosa leiding – Francesco Ciampa leiding
Maria Pia Piscitelli sopraan

Nationaal Orkest van België
Paleis voor Schone Kunsten Brussel

PROGRAMMA
Ouverture (Raymond) Ambroise Thomas
"Elle a fui la tourterelle" (Les contes d'Hoffmann)
Jacques Offenbach
"Ranime mon courage" (Roméo et Juliette)
Charles Gounod
Rêverie du soir (Suite algérienne, op. 60)
Camille Saint-Saëns
"Depuis le jour" (Louise) Gustave Charpentier
"Obéissons quand leur voix appelle" (Manon)
Jules Massenet
"Piangete voi? Al dolce guidami" (Anna Bolena)
Gaetano Donizetti
Sinfonia (Semiramide) Gioachino Rossini
Cavatina "Bel raggio lusinghier" (Semiramide)
Gioachino Rossini
"Il dolce suono mi colpi di sua voce" (Lucia di Lammermoor) Gaetano Donizetti
"Casta Diva" (Norma) Vincenzo Bellini

Zondag 3 januari • station Kortenberg
Het nieuwjaarsconcert van het Nationaal Orkest is een
mooie gelegenheid voor een vernieuwde kennismaking
met enkele onverwoestbare klassieke melodieën. Onder
impuls van de Italiaanse dirigent Francesco Ciampa, een
specialist van het operarepertoire, kleurt het programma
haast exclusief vocaal. Hij kan daarbij ook rekenen op de
Russische sopraan Irina Lungu, een graag geziene gast
van operahuizen in Milaan (La Scala), New York
(Metropolitan Opera) en Berlijn (Deutsche Oper Berlin).
We beginnen met een reeks componisten uit de gouden
eeuw van de Franse opera (Gounod, Massenet, Charpentier). De tweede helft van het concert is helemaal gewijd
aan Italiaanse toondichters (Donizetti, Rossini, Bellini) en
een paar van hun meest lyrische aria’s.
Deelname: € 19,00 • leden € 17,00 Cat II i.p.v. € 35,00
(meer dan 50% korting voor vtbKultuur!)
Samenkomst:
Station Kortenberg (trein 13.28 uur)
13.15 uur
Paleis voor Schone Kunsten
14.45 uur
Vooraf inschrijven.

Noteer ook: N.O.B. op zondag 17 januari in PSK Brussel
Eivind Aadland leiding – Yossif Ivanov viool
Don Juan, symfonisch gedicht, op. 20 Richard Strauss
Symfonie nr. 31, KV 297, "Paris" W. A. Mozart
Der Rosenkavalier, Suite Richard Strauss
14

Nieuwjaarsbijeenkomst vtbKultuur Kortenberg
5-daagse ‘Venetië en de Biënnale’
2-daagse ‘Van Gogh, 125 jaar inspiratie’...
en onze verschillende daguitstappen en andere activiteiten.

Terugblik activiteiten 2015
Voorstelling programma 2016
Zondag 10 januari • OC Berkenhof
Traditiegetrouw komen wij begin januari samen om ons
programma voor te stellen. Wij blikken graag ook graag
terug op het voorbije jaar.

Bezoek aan VanHaerentsArtCollection
17.00 uur
Groet van Ann Vannerem, Schepen voor Cultuur
Voorstelling programma 2016
Feestelijke receptie met broodjes, aangeboden door
vtbKultuur Kortenberg
Gezellige babbel, inschrijven op activiteiten.

Lezing ‘Van Gogh, 125 jaar inspiratie’
14.00 uur
Terugblik op onze activiteiten 2015 met o.a.
7-daagse ‘IJsland, op zoek naar het Noorderlicht’
11-daagse ‘Albanië, een geschenk van de natuur’
9-daagse ‘Hanzesteden aan de Oostzee’
5-daagse ‘Langs de oevers van de Duero’

Deelname: € 10,00 • slechts € 7,00 voor wie zich in
2015 vooraf inschreef op een activiteit.
OC Berkenhof, Beekstraat 25, Kortenberg.
Vooraf inschrijven

Nieuwe danscursus
Geen show, geen acrobatie, geen competitie, geen medailles, …
alleen maar een gezonde portie plezier!
Vrijdag 15 januari • opendeuravond • 20 uur, met dansdemonstraties ‘alle dansen’

En wat kost het?
Cursus 14 weken: € 97,00
Leden vtbKultuur: € 92,00
Wie vooraf inschrijft tijdens de opendeuravond of de
kennismakingsles: korting van € 5,00

Maandag 18 januari • kennismakingsles • 20 uur
Maandag 25 januari • nieuwe lessenreeks • 19 uur
Goed en toch goedkoop leren dansen?
Het kan al meer dan 40 jaar bij vtbKultuur Kortenberg.
vtbKultuur Kortenberg organiseert tweemaal per jaar nieuwe lessenreeksen ‘alle dansen’: quickstep, trage wals,
tango, vlugge wals, cha cha cha, jive (swing), disco-swing
en salsa.
Lessenreeks
Elke cursus bestaat uit 14 lessen die telkens op maandagavond gegeven worden in het
GC Colomba, Wijngaardstraat 1, Kortenberg
Beginners
Gevorderden
Meergevorderden

19.00 uur tot 20.15 uur
20.15 uur tot 21.30 uur
21.30 uur tot 22.45 uur
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Zuidoost-Afrika
unieke flora en fauna.
In het onbekende Mozambique reizen we door unieke
landschappen, bezoeken we grootse natuurgebieden en
strijken met een catamaran op de Indische oceaan .
De lange terugweg naar de grens met Zuid-Afrika voert
ons door het koninkrijkje van Swaziland dat lijkt te overleven op suiker en hout. Op lagere hoogten zijn de heuvels
bedekt met suikerrietplantages. Hoger lijken alle inheemse bossen te zijn vervangen door boomplantages. We
zijn getuige van de voorbereidingen van de jaarlijkse rietfeesten, waarbij duizenden jonge vrouwen zullen dansen
voor hun koning. In het dorp Matenga worden we getrakteerd op een zinnenstrelend schouwspel van de Swazicultuur, vol indringende kleuren, warmte en wervelende
dansen.

Beeldreportage
Door Guido Boeken
Vrijdag 22 januari • OC Berkenhof
In de voorstelling ‘reizen in ZuidoostAfrika’ reizen we door Zuid-Afrika, Mozambique, Swaziland en Lesotho. In
Zuid-Afrika doorkruisen we Mpumalanga,
de op één na kleinste provincie en favoriete reisbestemming van vele bezoekers. Hier vindt u enkele van de mooiste
landschappen van Zuid-Afrika waarvan
de kern wordt gevormd door de spectaculaire Blyde River Canyon. Nadien verblijven we in het Krugerpark, ZuidAfrika’s meest bekendste en drukst bezochte wildpark.

Op weg naar onze laatste bestemming Lesotho, volgen
we een prachtige route die loopt over de Maloti-bergen. In
Lesotho buitelt u het echte Afrika in. Het land heeft de
meest avontuurlijke hikes van het hele continent en is het
enige land ter wereld waarvan het laagste punt op meer
dan 1000 m boven de zeespiegel ligt. Het landschap is
eindeloos en zacht in het gele ochtendlicht. In dit gebied
wonen de Basotos een volk dat nog leeft volgens de oude
tradities alsof de navelstreng van Zuid-Afrika daar in Lesotho is losgesneden.

Na enkele dagen rijden we via de zuidelijk gelegen Malelene-poort, de krokodillenrivier over en rijden Mozambique binnen. Mozambique heeft een oppervlakte van 784
000 km2 en is 23 keer zo groot als België .
Zuid-Mozambique herbergt een van de mooiste en onaangetaste kustlijnen van oostelijk Afrika. De wateren
voor de kust behoren tot de meest visrijke en herbergen

Deelname: € 6,00 • leden € 5,00
OC Berkenhof, Beekstraat 25, Kortenberg, 20 uur

Victoria en haar Huzaar
Operette van Paul Abraham
Door het Vlaams Muziek Theater
In het CC Zwaneberg, Heist-op-den-Berg
Zaterdag 6 februari • busvervoer
Deze populaire operette vertelt het verhaal van de Hongaarse ritmeester der Huzaren die ontsnapt uit een krijgsgevangenkamp in Siberië. Bij een bezoek aan Tokio herkent hij zijn vroegere verloofde, die intussen getrouwd is
met de Amerikaanse ambassadeur in Japan. Het vuur
laait onmiddellijk weer op maar Victoria is trouw aan haar
nieuwe echtgenoot. De Amerikaanse ambassadeur merkt
wel dat zijn vrouw ongelukkig is en via allerlei verwikkelingen volgt de ontknoping.
Een schitterende operette van het Vlaams Muziek Theater met muziek van Paul Abraham.

Deelname: € 45,00 • leden € 41,00
Inbegrepen: busvervoer, fooi chauffeur, de beste
plaatsen in de schouwburg
Vertrek:
Zaventem, Kerkplein
18.15 uur
Kortenberg, OC Berkenhof, Beekstraat 25 18.30 uur
Erps-Kwerps, Schoonaarde
18.40 uur
Veltem-Beisem, halte ‘steenweg’
18.45 uur
Leuven, Autostad, Brusselsesteenweg 3
18.50 uur
Vooraf inschrijven.

Paul Abraham studeerde van 1910 tot 1916 aan de Ferenc Liszt-academie voor muziek in Boedapest. In 1933
emigreerde hij naar Parijs en later naar de Verenigde Staten. In 1956 keerde hij terug maar Europa en kwam in de
(toen nog) Bondsrepubliek Duitsland terecht. Hoewel hij
als operette-componist bekendheid verwierf, begon hij als
serieuze klassieke componist.
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ELEKTRO

VAN

AUDENHOVEN
02/759.70.08
KOUTERSTRAAT 220 3071 ERPS-KWERPS
el.v.a @ scarlet.be www.elektrovanaudenhoven.be

VINOTHECA

Specialist in Spaanse, Portugese &
Italiaanse wijnen
Porto, Sherry, Rum & Single Malt Whisky
Onze webwinkel: www.VINOTHECA.be
Onze kelder is elke 2de en 4de zaterdag
open tussen 13.00 en 18.00 uur
en op afspraak:

Tervuursesteenweg 192, Everberg
02 306 62 63 – 0478 98 36 56
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Waterloo
(vervolg)

Franse soldaten geen eten. Zoals altijd bij een veldslag
was er wel sterke drank. Die maakte de soldaten overmoedig zodat ze gewillig het slagveld optrokken om daarna te sneuvelen; maar de soldaten die met honger rondliepen waren weinig enthousiast!
Jérôme, de jongste broer van Napoleon, was eveneens in
Waterloo. Hij had weinig militaire kwaliteiten, wat bij de
Russische veldtocht van 1812 was gebleken. Daarom
had Napoleon hem het bevel over een legercorps gegeven. Jérôme stond onder het toezicht van stafchef Guillemot die hem moest opleiden. Daarbij zouden de generaals Reille, Bauduin en baron Soye ervoor zorgen dat de
jonge man niet veel zou misdoen. Napoleon was dus voor
-zichtig met de bijstand van zijn broer.

Op zondag 18 juni 1815 had Napoleon in Waterloo aanvankelijk eerst Wellington tegenover hem. Beiden waren
zesenveertig jaar oud. Wellington was een oude bekende
voor de Fransen; hij had hen uit Spanje verjaagd en in
1814 generaal Soult te Toulouse verslagen.

Jérôme had zijn broer een vreemd bericht overgebracht;
hij had het avondmaal gebruikt in de Roi d'Espagne te
Genappe. Enkele uren eerder had Wellington er met zijn
officieren geluncht. Een ober vertelde Jérôme dat ze
spraken over de voorgenomen mars der Pruisen om zich
vanuit Waver bij het coalitieleger te voegen!

De Brit werd bijgestaan door prins Willem van Oranje, met
zijn tweeëntwintig jaar de jongste van het commando. Het
was eerder een politieke beslissing om deze man bij de
legerleiding te voegen.
Langs Pruisische zijde had men Blücher, tweeënzeventig
jaar oud. Deze veteraan had in 1813 deelgenomen aan
de Slag bij Leipzig.
De verbondenen hadden deze veldslag tegen Napoleon
zelf gewonnen. Blücher had hiermee een groot gezag
verworven bij zijn soldaten. Napoleon kende dus Wellington en Blücher al van vroeger.

Maar Napoleon trok ongelovig zijn schouders op. Volgens
hem zou Grouchy de Pruisen terugslaan en was er geen
probleem.
Een van de eerste doelwitten van de Fransen was het
veroveren van het kasteel van Hougoumont. Wellington
verdedigde het tot iedere prijs. Langs de noorderzijde
stond een grote sterke poort die uitgaf op de toegangsweg die naar de Britse linies liep.
Langs deze holle weg konden de Britten op ieder ogenblik
munitie en versterkingen sturen. Dit kon veilig gebeuren
zonder onder het vuur van de Fransen te liggen.
Franse scherpschutters, ook tirailleurs genoemd, trokken

Wellington was met zijn soldaten opgetrokken richting
Waterloo tot achter de heuvelrug van Mont-Saint-Jean.
Op de zuiderflank van de heuvelkam liep er een holle
weg, Chemin d'Ohain genaamd. Tijdens de veldslag gebruikten de Engelsen deze weg als een loopgracht.

von Blücher

Op de westflank van de Britse stellingen stond het kasteel
van Hougoumont. Op de oostelijke flank had men de
boerderijen van La Haye Sainte en La Papelotte. Deze
werden door de Britten als echte forten gebruikt om hun
flanken te verdedigen.
Napoleon had de nacht doorgebracht op de boerderij Le
Caillou te Plancenoit. Meer naar het noorden hadden de
Fransen een andere boerderij, La Belle Alliance, die ze
als veldhospitaal gebruikten.
Door de aanhoudende regen en de heuvelkam had Napoleon geen overzicht over het terrein. Hierdoor overschatte
hij de getalsterkte van Wellingtons leger fel. Als gids hadden de Fransen een plaatselijke boer, die De Coster heette, 's morgens vroeg om vijf uur uit zijn bed gelicht. Met de
handen op de rug gebonden werd hij gedwongen als gids
op te treden en hij zou gedurende de veldslag in de onmiddellijke buurt van de keizer blijven. Om een overzicht
over het slagveld te hebben liet Napoleon een tafeltje met
een stoel brengen nabij de boerderij Rossome te Plancenoit.

onder het bevel van generaal Bauduin naar de vestiging
op. Het zou voor de Fransen een zware dobber worden.
De Engelse majoor Bull had een batterij van zes houwitsers. Deze vuurde daarmee explosieve granaten en kartetsen af. Die ontploften in de Franse gelederen waarbij de
schrapnels en kogeltjes de tirailleurs zware verliezen toebrachten. Daarbij komt nog dat de Engelsen soms zeer
raak konden schieten.

Door het in gebreke blijven van de foerage kregen de

Generaal Bauduin liet zijn mannen oprukken. Vanop zijn
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paard, zoals alle opperofficieren om zich snel te kunnen
verplaatsen, vormde hij een uitstekend doelwit. Hij werd
gedood door een kogel en was de eerste Franse generaal
die zou sneuvelen te Waterloo. Daarmee was Jérôme
Bonaparte een van zijn leermeesters kwijt. Alhoewel de
generaal nu morsdood was, verwierf hij, volgens de Fransen, “la gloire immortelle”.

Franse tirailleurs werden in bedwang gehouden en de
bataljons van Aulard leden verschrikkelijke verliezen. La
Haye Sainte bleef lange tijd in Britse handen.
Generaal Aulard zou het einde van die zondag niet meer
halen. Hij sneuvelde samen met kolonel Rignon.
Op het einde van de voormiddag, omstreeks elf uur, begon met veel kanongebulder de veldslag. Hierbij volgde
Napoleon een vast stramien. Eerst liet hij de artillerie het
middenveld van de vijand bestoken tot hun soldaten begonnen uit te wijken. Vervolgens deed de Franse infanterie een stormloop, in de rug gesteund door de cavalerie.
Nadat er een bres geslagen was door de vijandelijke linies sloegen deze op de vlucht met als resultaat: Napoleon won de veldslag.
Wellington was wel zo voorzichtig geweest om zijn soldaten schuil te laten gaan achter de heuvelkam. Hierdoor
diende Napoleon zijn tactiek aan te passen. Zijn kanonnen konden de Engelsen onmogelijk recht vooruit bestoken.
Generaal Desales bracht op bevel van Napoleon een batterij van vierenvijftig kanonnen in stelling halverwege de
helling van La Belle Alliance. Het groot nadeel van deze
opstelling was dat de kanonnen te ver naar achter stonden. Het geschut kon de vijand amper raken.

Hoeve Hougoumont
Toen deze aanval was afgeslagen liet Jérôme generaal
Soye oprukken. Opnieuw werden de Franse scherpschutters door een storm van kogels teruggedreven. Ze konden
Hougoumont niet innemen. De gevechten duurden daar
de ganse dag. Maar het kasteel bleef in Britse handen.

Generaal Ruty kwam dan met een nieuw bevel waarbij de
kanonnen meer naar voren werden gebracht. Het nadeel
hiervan was dat het geschut veel dieper in het dal opgesteld stond. De artillerie moest omhoog schieten over de
heuvelkam heen.

Napoleon bereikte hiermee het tegendeel van wat hij voor
ogen had. Het werd een bloedige slachtpartij. Wellington
stuurde geregeld versterkingen zonder zijn middenveld te
verzwakken. Het waren de Fransen die meer en meer
verse troepen uit hun centrum moesten weghalen en grote verliezen leden. Het kasteel van Hougoumont bleef een
permanente bedreiging voor de Franse soldaten die er
voorbijtrokken om de Engelse linies te bereiken.

De batterij van vierenvijftig kanonnen had van de keizer
het bevel gekregen om alle gelijktijdig te vuren. Het maakte een overdonderend lawaai. Napoleon die als artilleriegeneraal zelf had gediend gaf de volgende uitleg: "om de
vijand te verbijsteren en een morele schok toe te brengen".
Het merendeel van de kogels en granaten vlogen over de
heuvelkam heen zonder veel slachtoffers te maken. De
soldaten van Wellington merkten dit vlug op. De veteranen zeiden dat het vuur veel te hoog gericht was en alleen was bedoeld om schrik aan te jagen.

Oostwaarts van zijn leger had Wellington La Haye Sainte,
een grote boerderij, als versterking ingericht. De verdediging bestond uit Duitse soldaten, onder Brits bevel, het
King’s German Legion.
De bewapening bestond vooral uit Bakergeweren, dus
met getrokken loop. Als artillerie beschikten ze over twee
batterijen kanonnen, elk van zes negenponders.

De Britten dienden de Fransen direct van antwoord. Hun
kanonnen, opgesteld achter de holle weg, schoten in actie. De Franse artillerie leed spoedig de eerste verliezen.
Een granaat ontplofte op korte afstand van generaal Desales. Deze hield er een stijve arm aan over.

In de omgeving van La Haye Sainte lag er nog een andere boerderij, La Papelotte, waarvan de manschappen onder Nederlands bevel stonden.

Ondertussen hield Napoleon met zijn verrekijker het slagveld en omgeving in het oog. Ineens zag hij rechts van
het slagveld een glimp van iets dat er vroeger niet was.
Maar de ochtendmist gaf een slecht beeld. Zijn omringende generaals namen ook een kiekje.

De Fransen zouden eerst La Haye Sainte aanvallen en
pas later kwam La Papelotte aan de beurt. Rond een uur
rukten ze op onder het commando van generaal Donzelot, met twee andere generaals onder zijn bevel. Generaal
Schmitz ging recht op de boomgaard af. Generaal Aulard
wilde de boerderij van opzij aanvallen.

Generaal Soult dacht dat het een troepenbeweging was.
Andere generaals hielden het bij takken van bomen. Napoleon ten slotte opperde zelf dat het zijn generaal Grou-

Aanvankelijk ging het niet slecht voor de Engelsen. De
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chy kon zijn. Hier was dus geen gevaar mee gemoeid!

ruiterij sneuvelde kolonel Crabbé.

Wat Napoleon dan wel echt had gezien waren de eerste
Pruisische soldaten die tien kilometer verder door Chapelle-Saint-Lambert marcheerden.

Ook de Engelse generaal Thomas Picton sneuvelde. Deze man was op 16 juni te Quatre-Bras gekwetst. Hij kreeg
toen een kanonbal tegen de borst waarbij verscheidene
ribben gebroken werden. Dit belette niet dat generaal
Picton mee optrok naar Waterloo. Daar werd hij dan door
een musketkogel getroffen in het hoofd.

Had Napoleon toen een paar bataljons soldaten naar het
bos van Frischermont gestuurd, dan hadden zij de aankomst van de Pruisen onbeperkt kunnen vertragen. Deze
verkeerde beslissing kwam van Napoleon zelf!

De Franse infanterie sloeg op de vlucht. De Engelsen
achtervolgden hen tot aan de Grande Batterie van vierenvijftig kanonnen.
De Franse lansiers onder bevel van generaal Jacquinot
begonnen de tegenaanval. De Engelsen konden met hun
sabels niet op tegen de speren van de Franse ulanen. De
Britten trokken zich achteruit met verlies van een derde
van hun cavalerie.

Omstreeks 13u30 woedde de strijd om La Haye Sainte al
een tijd. Maarschalk Ney liet generaal Drouet d’Erlon weten dat hij kon oprukken zodat een bres geslagen werd in
de Britse linies. De Franse tirailleurs trokken als eersten
op in de richting van Mont-Saint-Jean om de vijand onder
vuur te nemen. De Franse infanterie, opgesteld in carrés,
ging door het dal en trachtte de in een modderklomp veranderde heuveltop te bereiken.

De geplande aanval van Drouet d'Erlon was mislukt. Het
was dan ongeveer drie uur na de middag. Men kon dan
nog rekenen op vijf tot zes uur daglicht voor het duister
werd.

Tijdens de opmars van Drouet d'Erlon schoot het geallieerde geschut grote gaten in de Franse formaties en hun
infanteristen lieten een kogelregen op de Fransen neerkomen.

Langs de heuvelkam was het leger van Wellington nog
steeds opgesteld in een zuiver defensieve formatie. De
Fransen waren er niet in gelukt die te doorbreken. Dat
zou nog een zware opgave worden!

De Franse bataljons klommen verder de heuvel op. De
Nederlandse generaal Van Bylandt moest de schok opvangen maar zijn brigade viel snel uiteen. Generaal Van
Bylandt sneuvelde bij dit gevecht. Alleen het enige ZuidNederlandse bataljon onder het bevel van luitenant Scheltens hield stand. Het had dekking gezocht achter de holle
weg en bestookte van daar de vijand.

In tegenstelling met wat Napoleon eerder tegen zijn generaals had verklaard dat Wellington verslaan “zo simpel
zou zijn als ontbijten”. De keizer begon in tijdnood te verkeren want ook de Pruisen waren aangekomen en gingen
hun bondgenoten helpen.

Henri Scheltens was tot in 1814 sergeant bij de grenadiers van de Oude Garde van Napoleon. Daarna was hij
overgestapt naar het leger van koning Willem. Daar werden goede soldaten zoals Scheltens naar waarde geschat.

Rond een uur 's middags hadden de huzaren van Marbot
een Pruisische koerier gevangen genomen en bij de keizer gebracht. Daarmee wist Napoleon toen zeer goed dat
de Pruisen op weg waren naar Waterloo.

Om twee uur 's middags waren de Fransen tussen La
Haye Sainte en La Papelotte de veldslag aan het winnen.
Napoleon kon dit allemaal vanuit Plancenoit niet volgen.
Hij liet daarom zijn stoel en tafel met landkaarten overbrengen naar de hoeve La Belle Alliance, bijna twee kilometer verderop en op amper duizend driehonderd meter
van de geallieerde linies.

Evarist Maes
vtbKultuur Kortenberg
(wordt vervolgd)

Ook boer De Coster moest volgen. Toen enkele blindgangers van kogels rond zijn oren floten ging de man zich in
allerlei bochten wringen om het gevaar te ontwijken. Hij
kreeg van Napoleon snel te horen: “Hou eens op met al
die buigingen, we zijn hier niet in de Tuilerieën!”.
Franse kurassiers begonnen met hun paarden de glibberige heuvelrug te bestijgen onder het bevel van kolonel
Crabbé, een geboren Brusselaar. De Engelse bevelhebber Uxbridge begon aan een tegenzet. Zijn cavalerie onder bevel van Ponsonby van de Union Brigade en deze
van Somerset trokken tegen de Fransen op.
Deze aanval slaagde volkomen en de Fransen verloren
het terrein. In dit gevecht tussen de Engelse en Franse
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Deelnemingsformulier
Naam:

O Dinsdag 17 november: wijnavond Californië
Aantal deelnemers:

Adres:
Postnr + gemeente:

O Vrijdag 20 november: tentoonstelling Anatolia
Aantal deelnemers:

Telefoon:
E-adres:

O Zondag 22 november: tentoonstelling Anatolia
Aantal deelnemers:

Lidnummer:
Opstap:

O Vrijdag 27 november: kaas– en bieravond Elsen
Aantal deelnemers:

wenst deel te nemen aan volgende activiteiten:

O Zondag 29 november: Scandinavische muziek
Aantal deelnemers:
O Zondag 11 oktober: aperitiefconcert
Aantal deelnemers:
Aantal herfstmenu (vlees):
Aantal herfstmenu (vis):

O Vrijdag 4 december: wijnavond terrines en paté’s
Aantal deelnemers:
O Zondag 13 december: Requiem voor Fauré
Aantal deelnemers:

O Donderdag 15 oktober: Edith Cavell Brussel
Aantal deelnemers:

O Zondag 3 januari: nieuwjaarsconcert Bozar
Aantal deelnemers:

O Zondag 18 oktober: Edith Cavell Brussel
Aantal deelnemers:

O Zondag 10 januari: nieuwjaarsbijeenkomst
Aantal deelnemers 14.00 uur:
Aantal deelnemers 17.00 uur:

O Zondag 25 oktober: daguitstap Waterloo
Aantal deelnemers:
Aantal middagmaal:

O Zondag 17 januari: middagconcert PSK Brussel
Aantal deelnemers:

O Vrijdag 30 oktober: Umbrië en Marken culinair
Aantal deelnemers:

O Zaterdag 6 februari: Victoria en haar Huzaar
Aantal deelnemers:

O Donderdag 5 november: kerkhof Brussel Evere
Aantal deelnemers:

O Vrijdag 4 maart: Johannes Passion
Aantal deelnemers met bus:
Aantal deelnemers zonder bus:

O Zaterdag 14 november: 2-daagse Van Gogh
Aantal deelnemers:

Johannes Passion
Wouter Dekoninck, artistieke leiding
Kevin Skelton, Evangelist
Joris Stroobants, Christus

Hildebrandt Consort
Johannes Sebastian Bach
Dominicanenkerk, Brussel

De Dominicanenkerk in Brussel ligt aan het Jubelpark, in
de veelzeggende Renaissancelaan, in de onmiddellijke
omgeving van de Europese Gemeenschap.
Een internationale gemeenschap van dominicanen is opgericht vanuit de optie een gezicht te geven aan de internationale verstandhouding tussen volkeren en samen
te leven over de gevoeligheden van taal, cultuur, nationaliteit heen en met respect voor ieders eigenheid

Vrijdag 4 maart • busvervoer
Hildebrandt Consort brengt Bachs verklanking van Christus' lijdensverhaal volgens de evangelist Johannes in een
intieme bezetting van 9 zangers en barokorkest. De Johannes-Passion belicht met zijn directe, interactieve recitatieven tussen de Evangelist en het koor, de contemplatieve aria's en de beschouwende koralen alle facetten van
de menselijke geest en ziel. Het werk ontvouwt zich als
een meesterlijk architecturaal plan en voert de luisteraar
naar compositorische, structurele, en dramatische hoogtes. Bach schiep in 1724 met zijn Johannes-Passion een
mijlpaal waaraan luisteraars en kunstenaars zich tot op de
dag van vandaag laven.

Deelname: € 30,00 • leden € 25,00 (*)
Inbegrepen: busvervoer, fooi chauffeur, Johannes
Passion op de beste plaatsen in de Dominicanenkerk
Zonder bus: toegang € 20,00, in voorverkoop € 18,00 •
€ 16,00 (*)
(*) exclusief voor leden vtbKultuur Kortenberg!
Nu reeds inschrijven!
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Terugblik ‘Hanzesteden aan de Oostzee’
1

5

2

6

3

7

4

1. Stadhuis Bremen
2. Houten vloeren in het kasteel van Schwerin
3. ‘Zur Kogge’, het oudste vissersrestaurant in Rostock
4. Stadhuis Stralsund, baksteenarchitectuur
5. Bäderarchitectuur in Binz
6. De nieuwe Elbphilharmonie in Hafencity Hamburg
7. Groepsfoto van reis 2 in Münster, op de terugweg
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Terugblik
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Uitstap ‘Waalse wijnen’, proeven bij ‘Bon Baron’
Culturele Brusselwandeling: Duivelshoek
Tweede bezoek aan VanhaerentsArtCollection
Uitstap naar Beaufort 4
Uitstap ‘Stille Waters’, het graf van Emile Verhaeren
Uitstap ‘Stille Waters’, bezoek aan De Notelaar
Slowart, tweede wandeling

