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Nieuws 

‘Het Toeristje’ • vtbKultuur Kortenberg 
48ste jaar, nr 4 • oktober, november, december 2019 
Driemaandelijks activiteitenblad  
 
Hoe ‘Het Toeristje’ ontvangen? 
Wie deelneemt aan een activiteit van vtbKultuur Kortenberg (met vooraf inschrij-
ving) ontvangt het lopende en volgende jaar ‘Het Toeristje’ gratis. Wie niet deel-
neemt, betaalt een jaarlijkse bijdrage van € 7,00.  
‘Het Toeristje’ wordt ook (uiteraard gratis) verzonden via elektronische post.  
Oplage: 700 ex. in kleur op papier, 2760 ex. via elektronische post. 
 
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 
of op www.danskringkortenberg.ne 
  
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. 

Lid worden van vtbKultuur en onze partner VAB: 
 
• vtbKultuur-pas 
Korting op alle vtbKultuuractiviteiten? 
Een heel jaar lang… voor maar  € 10,00 
Abonnement op ‘Het Toeristje’ inbegrepen! 
 
• 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  €  125,00 
Als tweede wagen  €  98,00 
 
• VAB-lidmaatschap “vervangwagen” 
Alle voordelen van de Pech Plus formule 
Gratis vervangwagen bij onverwachte immobiliteit 
(tot max. 5 dagen) € 183,00 
Als tweede wagen € 156,00 
 
• VAB-pakketten: 
Reisbijstand vanaf €   90,00 
Annulatieverzekering vanaf € 149,00 
Bijstandspakket  vanaf € 220,00 
Vakantiepakket vanaf € 208,00 
Multipakket vanaf € 339,00 
 
Alle informatie bij vtbKultuur Kortenberg 
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Het Noorderlicht, Tromsø, februari 2016 

Foto: Jan en Mieke Demarsin 
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Activiteitenkalender  

Zaterdag 

5 oktober 

Land van Bruegel (autocar) 

De blik van Bruegel (rondrit) • ‘De Ezel van Bruegel’ (theater) 

OC Berkenhof 

Kortenberg 
08.05 uur 

Vrijdag 

11 oktober 

De Baltische Landen (feestelijke première) 

Filmreportage door Jan en Mieke Demarsin 

Auditorium UPC 

Kortenberg 
20.00 uur 

Zondag 

13 oktober 

Het Jeruzalem van het Noorden (autocar) 

De Joodse wijk in Antwerpen 

OC Berkenhof 

Kortenberg 
08.30 uur 

Zondag 

20 oktober 

Aperitiefconcert (met herfstmenu) 

Nikolaas Kende (piano) 

Oude Abdij 

Kortenberg 
10.30 uur 

Woensdag 

23 oktober 

Bilbao, Santander, La Rioja 

5-daagse vtbKultuur-trip 

Luchthaven 

Zaventem 
09.45 uur 

Dinsdag 

29 oktober 

Gedroogde hammen en hun wijnen 

Wijnavond o.l.v. Jacqueline Govaerts 

GC Colomba 

Kortenberg 
20.00 uur 

Zaterdag 

2 november 

Antwerpen (autocar) 

Havenhuis • Museum de Reede 

OC Berkenhof 

Kortenberg 
08.00 uur 

Donderdag 

7 november 

De wereld van Bruegel in zwart en wit 

Nocturne 

Station 

Kortenberg 
18.15 uur 

Vrijdag 

8 november 

AnthurMiddendorp 

Gegidst bezoek Anthuriumkwekerij 

OC Berkenhof 

Kortenberg 
09.15 uur 

Vrijdag 

8 november 

Japan 

Filmreportage door Guido Vervoort 

Hertog Jan 

Kortenberg 
20.00 uur 

Zondag 

10 november 

Muzikale Strelingen  ‘Goethe in Music’, concert 

Zangklas campus Lemmens en Peter Jeurissen, piano 

Sint-Pieterskerk 

Kwerps 
10.30 uur 

Maandag 

11 november 

Het Jeruzalem van het Noorden 2 (autocar) 

De Joodse wijk in Antwerpen 

OC Berkenhof 

Kortenberg 
08.30 uur 

Zaterdag 

16 november 

Charleroi, een stad met een rijk verleden zoekend naar een nieu-

we toekomst (autocar) 

OC Berkenhof 

Kortenberg 
07.20 uur 

Vrijdag 

22 november 

Culinaire wijnavond 

In het kader van het Bruegeljaar o.l.v. Alex Kool 

GC Colomba 

Kortenberg 
20.00 uur 

Zaterdag 

30 november 

‘Rembrandt’, Leiden, Delft, Dordrecht 

2-daagse vtbKultuur-trip 

OC Berkenhof 

Kortenberg 
06.45 uur 

Vrijdag 

6 december 

Op weg naar… Compostela 

Voordracht/rapportage door Frederik Claeys 

Hertog Jan 

Kortenberg 
20.00 uur 
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Activiteitenkalender  

Zaterdag 

7 december 

Herentals & Tongerlo (autocar) 

Art Center Hugo Voeten, Abdij Tongerlo 

OC Berkenhof 

Kortenberg 
07.40 uur 

Zondag 

8 december 

Muzikale Strelingen  

LUCA Strijkersensemble o.l.v. Marc Tooten 

Oude Abdij 

Kortenberg 
10.30 uur 

Zaterdag 

14 december 

Europalia Roemenië 

Paleis voor Schone Kunsten, Brussel 

Station 

Kortenberg 
11.45 uur 

Zondag 

15 december 

Winterontmoeting 

Terugblik 2019 • Programma 2020 

GC Colomba 

Kortenberg 
14.00 uur 

Zondag 

22 december 

Beethoven, de grote veroveraar 

Verteltheater door Jos Meersmans 

Oude Abdij 

Kortenberg 
10.30 uur 

Zondag 

5 januari 

Nieuwjaarsconcert 

Paleis voor Schone Kunsten, Brussel 

Station 

Kortenberg 
13.15 uur 

Zondag 

19 januari 

Nieuwjaarsreceptie 

Optreden Herman en Rosita Dewit ((voorheen ‘t Kliekske) 

GC Colomba 

Kortenberg 
11.00 uur 

Maandag 

20 januari 

Danscursus 

Kennismakingsles 

GC Colomba 

Kortenberg 
20.00 uur 

Zaterdag 

25 januari 

Het Land van de Glimlach (autocar) 

Operette door het Vlaams Muziek Theater, Heist-op-den-Berg 

OC Berkenhof 

Kortenberg 
18.30 uur 

Zondag 

26 januari 

“A Tale Of Reeds” CD voorstelling 

Bram Nolf, Luc Loubry en Hans Ryckelynck 

Oude Abdij 

Kortenberg 
10.30 uur 

Maandag 

27 januari 

Danscursus 

Aanvang nieuwe lessenreeks, tevens gratis proefles 

GC Colomba 

Kortenberg 
19.00 uur 

Zaterdag 

1 februari 

Op zoek naar het Noorderlicht 

8-daagse vtbKultuur-trip naar Tromsø (Noord-Noorwegen) 

Luchthaven  

Zaventem 
13.00 uur 

Zondag 

16 februari 

De Bourgondiërs, aartsvaders van de Lage Landen 

Lezing door Bart Van Loo 

Oude Abdij 

Kortenberg 
10.00 uur 

Zondag 

17 mei 

Het Zwanenmeer (autocar) 

Ballet in het Capitole Gent 

OC Berkenhof 

Kortenberg 
12.50 uur 

Zaterdag 

13 juni 

Daens, de musical (autocar) 

Studio 100 Pop-Up Theater, Puurs 

OC Berkenhof 

Kortenberg 
14.50 uur 
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De Baltische Landen 
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Première beeldreportage 
door Jan en Mieke Demarsin-Opsommer 
Voorstelling afdelingsreis 2020 
 

Vrijdag 11 oktober 

Estland, Letland en Litouwen... de Baltische landen, een 
naam die verwijst naar de periode onder de heerschappij 
van het Russische Keizerrijk. Na de oktoberrevolutie in 
1917 en de burgeroorlog die daar op volgde, konden de 
Baltische staten zich honderd jaar geleden, in 1918, onaf-
hankelijk verklaren. Na de Tweede Wereldoorlog worden 
de Baltische landen door de Sovjetunie bezet. De russifica-
tie wordt een periode van terreur door de KGB. Van de be-
volking kwam er geweldloos verzet, de "Zingende Revolu-
tie". Het hoogtepunt, in 1989, was de “Baltische Weg", een 
mensenketting, van Vilnius, over Riga, tot Tallinn, 600 km 
lang, twee miljoen deelnemers. Het resulteerde in het her-
stel van hun onafhankelijkheid in 1991. In 2004 traden de 
landen toe tot de EU en de NAVO, in 2007 tot de Schen-
genzone. Enkele jaren later voerden ze de Euro in. De his-
torische centra van de drie hoofdsteden staan op de lijst 
van UNESCO werelderfgoed.  

Baltische Landen Feestelijke première 

Litouwen, tweemaal België, is het grootse van de drie lan-
den. Niet ver van de hoofdstad Vilnius bevindt zich het geo-
grafisch centrum van Europa. Grootvorstendom Litouwen 
kende de grootste bloei in de 15de eeuw onder Vytautas 
de Grote. De belangrijkste steden zijn Vilnius, Kaunas, 
Klaipéda en Šiauliai, bekend door de aangrijpende Kruisen-
heuvel. Van de vele historische gebouwen verdienen de 
middeleeuwse burchten van Trakai en Kaunas onze aan-
dacht. Het Nationaal Park “de Koerse Schoorwal” , is even-
eens UNESCO erfgoed. Nobelprijswinnaar Thomas Mann 
had er een zomerverblijf. In het Nationaal Park Žemaitija 
verborgen de Sovjets hun lanceerbasis voor kernkoppen 
die gericht waren op de grote westerse steden.  
 
Letland is iets kleiner dan Litouwen. De hoofdstad Riga 
was, als bloeiende Hanzehaven, een rijke stad. Begin 
20ste eeuw bouwde men nieuwe wijken met gebouwen in 
schitterende art-nouveau stijl. Mikhail Eisenstein was een 
van de belangrijke architecten. Het noorden van Letland 
behoorde tot het vroegere Lijfland, een gebied met een 
eigen taal en cultuur. In de kuststreek rond Mazirbe houdt 
men de Lijfse cultuur nog levendig met een jaarlijks festival. 
Een mooi natuurgebied, met tal van recreatiemogelijkhe-
den, is het Gaujas Nationaal Park. Daar situeert zich de 
legende rond “De roos van Turaida”.   

Deelname: € 7,00 • leden: € 6,00 
Auditorium Universitair Psychiatrisch Centrum 
Leuvensesteenweg 517, Kortenberg 
Deuren: 19.30 uur • aanvang: 20.00 uur 
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Nikolaas Kende, piano 
Herfstmenu 
 

Zondag 20 oktober 
 
Daar Jolente De Maeyer op doktersvoorschrift verplicht 
moet rusten tijdens de laatste weken van haar zwanger-
schap, speelt Nikolaas Kende een aangepast programma: 
 
R. Schumann 
Arabesque op. 18 
C. Schumann 
Romance op. 21 no. 1 
J. Brahms 
Intermezzo op. 118 no. 2 
F. Liszt 
Petrarca Sonetten n° 47, 104 en 123 
F. Schubert 
Pianosonate in re groot, D. 850, Op. 53 'Gasteiner' 
 
Deelname: € 20,00 • voorverkoop: € 18,00  
(ook aan de UiTbalie, Bib Kortenberg) 
Leden genieten een extra korting van € 2,00 
(in voorverkoop, uitsluitend bij vtbKultuur Kortenberg) 
Oude Abdij, Abdijdreef 22, Kortenberg 
Deuren: 10.15 uur • aanvang: 10.30 uur 
 
Aansluitend kan u genieten van een herfstmenu voor   
€ 45,00 
• Voorgerecht 
   Bladerdeegkoekje met gerookte forel en gebakken witloof 
• Hoofdgerecht 
Keuze tussen: 
   Kabeljauw op Oostendse wijze met pomme duchesse, of 
   Parelhoen met jagersaus, kruidig oventomaatje,  
   romanesco en kroketjes 
• Nagerecht 
   Dessertbordje met tarte tatin, speculoosijsje en tiramisu   
   rode vruchten 
Voor het herfstmenu kan ingeschreven worden tot 4 okto-
ber. Vergeet uw keuze voor het hoofdgerecht niet op te 
geven. 

Aperitiefconcert 

 
Nikolaas Kende studeerde aan het Koninklijk Conservatori-
um Antwerpen bij zijn ouders, Heidi Hendrickx en Levente 
Kende, en het Conservatorium van Amsterdam bij Jan 
Wijn. Hierna volgde een intense samenwerking met Elisso 
Virsaladze aan de Hochschule für Musik und Theater Mün-
chen en de Scuola di Musica Fiesole. Daarnaast kreeg hij 
nog onderricht van persoonlijkheden als D. Bashkirov,  A. 
Ciccolini, M. Perahia, D. Alexeev en Radu Lupu. Op jonge 
leeftijd won Nikolaas verschillende wedstrijden: de Cantabi-
le wedstrijd (Antwerpen, 1998), de Internationale EPTA 
wedstrijd voor piano-duo’s (1999), Axion Classics (Brussel, 
1999), de Stefaan de Jonghe wedstrijd (Aalst, 2000) en de 
Tenuto wedstrijd (Brussel, 2002).  
 
In 2002 werd hij laureaat van de Belgian Foundation for 
young soloists. In 2004 behaalde hij een tweede prijs op de 
YPF-westrijd in Den Haag en in 2005 won hij de pianisten-
parade te ’s Hertogenbosch waar hij de publieksprijs en de 
persprijs won. In 2006 was hij laureaat van het 6de Muziek-
concours van Rotary Club Gent en werd hij winnaar van 
het 57ste Vriendenkrans-concours van het Concertgebouw 
Amsterdam en het Koninklijk Concertgebouw Orkest, waar 
hij ook de persprijs en de AVRO-Klassiek-Prijs won, wat 
hem in staat stelde een cd op te nemen.  In 2007 werd hij 
laureaat van de wedstrijd Jonge Solisten, georganiseerd 
door deFilharmonie olv Philippe Herreweghe.  
  
Na zijn succesvolle deelname aan de Koningin Elisabeth-
wedstrijd (2007) treedt Nikolaas regelmatig op in bekende 
festivals en concertzalen in binnen- en buitenland, onder-
meer in Nederland, Frankrijk (festival Montpellier, festival 
Menton, festival Vexin), Duitsland, Spanje, Portugal, Italië, 
Oostenrijk, Bulgarije, Tsjechië en de Nederlandse Antillen. 
 
In 2009 maakte hij zijn debuut in Amerika (California en 
Texas), waar er in 2013 opnieuw een tournee volgde.  
 
In 2015 maakte hij de door pers geprezen muziektheater-
voorstelling Kreutzersonate en bracht een recitaltournee 
hem in Zuid-Afrika en Mozambique. Toekomstige projecten 
omvatten ondermeer de uitvoering van de integrale piano-
sonates van Beethoven. 
 
Als solist vertolkte hij concerto’s van Bach, Mozart, Beetho-
ven, Chopin, Brahms, Tchaikowsky, Poulenc, Ravel, Rach-
maninov en Bartok met orkesten zoals het  Brussels Phil-
harmonic, Het Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, 
de Filharmonie en het Symfonieorkest van Vlaanderen on-
der leiding van dirigenten als  Etienne Siebens, Koen Kes-
sels, Ivo Venkov, Jurgen Küssmaul, Ernst van Tiel, Daniele 
Callegari, Dirk Vermeulen, Paul Goodwin, Stephen Heyde 
en David Agnus. 
 
Ook op vlak van kamermuziek is Nikolaas zeer actief. Zo 
vormt hij sinds 2003 een vast duo met violiste Jolente De 
Maeyer en richtte hij in 2007 mee het Rubensensemble op. 
Hij is regelmatig te beluisteren op radio (Klara, RTBF, 
AVRO, Radio Romania,  France Musique, WDR) en televi-
sie. 
 
Sinds 2006 is hij verbonden aan het Conservatorium van 
Antwerpen, eerst als assistent van Levente Kende en Heidi 
Hendrickx en als begeleider, en  vanaf  september 2015 als 
hoofddocent piano, met als assistent Levente Kende. Daar-
naast wordt hij regelmatig gevraagd als jurylid op piano-
wedstrijden en als leraar op muziekstages. 



 

 

 Gedroogde hammen en hun wijnen 

Uitzonderlijke wijn(proef)avond 
o.l.v. Jaqueline Govaerts 
 

Dinsdag 29 oktober 
 
Het beste stukje van het zwijn: de ham, vandaar de ham-
vragen... 
Ze zijn normaal van heel hoge kwaliteit en verschillen van 
aard volgens het zwijn en land van oorsprong. 
Ze worden allemaal volgens traditionele regels geprodu-
ceerd en maken strenge selectieproeven door. 
Het is de duurste charcuterie ter wereld en wordt be-
schouwd als een dieetproduct. 
Wat hebben ze gemeen, ze zijn zeldzaam en kostbaar en 
worden uit de achterhespen van het varken vervaardigd. 
Wat is nu de beste ham ? Wel, dit is een kwestie van 
smaak. 
We gaan een wandeling maken van Hongarije over Italië, 
Spanje en Portugal om uiteindelijk in Frankrijk te belan-
den. De bedoeling van deze wandeling is vooral voor ons 
niet courante hammen te laten proeven en ontdekken sa-
men met de wijnen van de streek waar de zwijnen ge-
kweekt worden.  
 
Deelname: € 43,00 • leden € 39,00 
Inbegrepen: analytisch proeven van 7 goede wijnen met 7 
gedroogde hammen uit verschillende streken 
GC Colomba, Wijngaardstraat 1, Kortenberg 
Vooraf inschrijven. 
Gelieve 6 wijnglazen in tulpvorm mee te brengen. 
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Nocturne 
Koninklijke Bibliotheek van België 
 

Donderdag 7 november 
 
Wist u dat Bruegel meer etsen en gravures dan schilderijen 
maakte? In zijn leven ontwierp hij zo'n zestig gravures die 
hem wereldberoemd maakten. Deze zwart-wit prenten wa-
ren heel populair, maar meer dan vierhonderd jaar later zijn 
ze zeldzaam en uiterst kwetsbaar geworden.  
De Koninklijke Bibliotheek heeft een volledige en ongeëve-
naarde collectie zwart-wit prenten van Bruegel. Deze unie-
ke tekeningen worden alleen voor deze bijzondere tentoon-
stelling uit het depot gehaald. De tentoonstelling biedt in-
zicht in het leven van Bruegel. Laat u inspireren door zijn 
geweldige tekeningen en maak uw eigen kunstwerk. Of 
ontdek hoe Bruegels prenten met een 16e-eeuwse pers 
werden gedrukt. Met behulp van geavanceerde beeldvor-
mingstechnieken ziet u op deze tentoonstelling hoe 
Bruegel zijn fascinerende tekeningen maakte. U kan het 
volledige creatieve proces beleven, van de eerste schets 
op papier tot en met de voltooide prenten.  
 
Deelname: € 15,00 • leden € 10,00 (i.p.v. € 22,00) 
Samenkomst: 
Station Kortenberg (trein 18.28 uur) 18.15 uur 
of 
Paleis Karel van Lotharingen  19.15 uur 
(Keizerslaan 4, 1000 Brussel) 
Vooraf inschrijven. 

 De wereld van Bruegel in zwart en wit 

Met een knipoog naar Bruegel 
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Havenhuis 
Museum De Reede 
Vis noch vlees, straatnamen rond 
de Veemarkt  
 

Zaterdag 2 november 
 
Het Havenhuis 
De nieuwste architecturale parel van Antwerpen is het Ha-
venhuis. Dit hippe gebouw met wortels in het verleden is de 
nieuwe hoofdzetel van het Havenbedrijf Antwerpen. Het 
Havenhuis is een innovatieve werkplek voor de ruim 500 
medewerkers.  
 
In het Havenhuis komen verleden en toekomst van de ha-
ven van Antwerpen samen. Het onderste deel was vroeger 
een  brandweerkazerne die op het uiterste punt van de ha-
ven stond. Bij de renovatie is deze prachtige kazerne be-
houden en nu wordt deze plek als begin van het uitgestrek-
te havengebied aangeduid. Een duidelijker symbool van de 
groei van de haven van Antwerpen is er niet. 
 
Samen met een opvallende en hedendaagse bovenbouw 
in de vorm van een diamant - een  monumentaal ontwerp 
van het befaamde architectenbureau Zaha Hadid Archi-
tects - vormt het gebouw het volledige Havenhuis. Zo is het 
een metafoor voor de haven van de 21ste eeuw: een ha-
ven met een rijk verleden, die klaar is voor de toekomst. 
 

 
Museum De Reede 
De collectie bestaat uit werken op papier: litho’s, gravures, 
etsen, houtdrukken en tekeningen van meer dan een dozijn 
kunstenaars uit zeven landen op drie continenten en over-
spant vijf eeuwen van de 17e tot en met de 21e. Kern van 
de collectie zijn een 150tal werken van drie van de grootste 
graveurs allertijden. Drie kunstenaars die elk de mens als 
doelwit hebben.  Francisco Goya en Félicien Rops de me-
demens, de maatschappij ontledend, Edvard 
Munch zichzelf,  binnenste buiten kerend.  
 
Francisco Goya 
Het unieke, dat Goya Goya maakt, is niet dat hij als ‘vader 
van de moderne kunst’ beschouwd wordt. Voorloper van 

Antwerpen 

alle latere stromingen, van de romantische school tot het 
cubisme. Wat hem onderscheidt is zijn kritiek op de veran-
derende wereld waarin hij leeft, van de 18e naar de 19e 
eeuw. Met zijn grafische kunst beoogde hij een groot pu-
bliek te bereiken. Om een spiegel voor te houden, niet om 
te vermaken. Dat veel werk pas gedrukt werd lang na zijn 
dood, onderstreept de tijdloosheid van zijn scheppings-
kracht.  
 
Félicien Rops 
Het is onmogelijk Rops neer te zetten in ‘één penseel-
streek’. Hiervoor is hij te multi-dimensionaal. Als het dan 
toch moet, ‘een man, niet bang te leven’. Zijn zelf bedacht 
motto “Aultre ne veulx estre” – “ik wil geen ander zijn” somt 
het op. Zijn oprechtheid als kunstenaar, zijn eigenheid, 
door alles heen, doet de mens Rops uitsteken boven uni-
formiteit en conventie. Compromis of politieke correctheid 
bestonden voor hem niet. Dat straalt door in zijn werk en 
maakt hem tot op heden ‘modern’.  
 
Edvard Munch 
Amper een dun vlies scheidt leven van  dood in Edvard 
Munch’s kunst. De ervaring van de dood vroeg in zijn le-
ven, zijn moeder en daarna zijn zusje, doordrong hem voor 
altijd van de fragiliteit van het leven. In dit besef vinden al 
zijn emoties hun oorsprong en manifesteren zich zo in zijn 
werk. De dood was niet zijn ‘idool’. Hij zocht de verbonden-
heid van leven en dood, iets dat hij zelf beschreef als 
‘metabolisme’. Zijn levensinstelling vanuit deze gedachte is 
wat Munch bracht tot de hoogte in de kunst die hij bereikt 
heeft.  

Deelname: € 51,00 • leden € 45,00 
Inbegrepen: autocarvervoer, kosten en fooi chauffeur, ont-
haal met koffie/thee met koek, toegangen, gidsen, eigen 
audiofoonsysteem 
 
Middagmaal: (facultatief voor € 20,00) 
Voorgerecht: toast met gerookte zalm 
Hoofdgerecht: keuze tussen: 
   varkenswangetjes met Seefbier, of 
   tongrolletjes, telkens met puree 
Dessert: Tiramisu 
 
Opstap:  
Leuven/Herent, bushalte ‘Diependaal’ (Hubo) 07.40 uur 
Veltem-Beisem, bushalte ‘Steenweg’ 07.45 uur 
Erps-Kwerps, bushalte ‘Schoonaarde’ 07.50 uur 
Kortenberg, bushalte ‘Berkenhof’ 08.00 uur 
Nossegem, bushalte ‘Centrum’ 08.10 uur 
Zaventem, bushalte ‘Kerkplein’ 08.15 uur 
Terug in Kortenberg rond 19.30 uur 
Vooraf inschrijven. 
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Suriname 
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soort. Hun grootste betrachting is een hoogstaand kwalita-
tief eindproduct af te leveren aan de consument waarop zij 
trots kunnen zijn en waarover de eindverbruiker meer dan 
tevreden is.  
  
Deelname: € 6,00 • leden: € 5,00 
Inbegrepen: gegidst bezoek, eigen audiofoonsysteem 
Samenkomst: AnthurMiddendorp 10.00 uur 
(Molenweg 11, 3020 Veltem-Beisem) 
Vooraf inschrijven. 
  

AnthurMiddendorp 

Anthuriumkwekerij in werking 
Veltem-Beisem 
Gegidst bezoek door Raf Schepers 
  

Vrijdag 8 november 
  
Een uniek bedrijf in België en Europa. 
De anthuriumkwekerij werd opgericht in 1978 te Veltem-
Beisem nabij Leuven. Sedert 2007 is het een landbouw-
vennootschap.  Ronny Middendorp en zijn echtgenote Ro-
sette Kerremans leiden het bedrijf.   
  
Het bedrijf is gespecialiseerd in Anthurium Andreanum -
snijbloemcultuur. De kwekerij bestaat uit 60.000 m² ver-
warmd glas, 3.000 m² bedrijfsgebouwen en heeft 25 vaste 
werknemers in dienst.  
Het is een ultramodern bedrijf, volledig geautomatiseerd en 
geacclimatiseerd. Toch gebeurt er nog zeer veel manueel 
werk, omdat de anthuriumbloem ondanks haar uitzonderlij-
ke lange houdbaarheid een zeer kwetsbare bloem is die 
met de grootste omzichtigheid dient behandeld te worden. 
  
Door de vele jaren ervaring kweken zij kwaliteitsproducten 
en hebben zij een prachtig assortiment snij-Anthuriums, 
bestaande uit 16 variëteiten.  
Hun specialiteit is de mengdoos. Deze verpakking bevat 
een kleuren- en soortenvariatie van al hun verschillende 
soorten anthuriums. Natuurlijk leveren zij ook op kleur of 
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Fascinerend onvatbaar   
land van de rijzende zon 
Multimedia-reportage door Guido Vervoort 
 

Vrijdag 8 november 
 
Land van prachtige sierlijke Boeddhistische tempels en 
Shinto (de oorspronkelijke religie van Japan) schrijnen. 
Indrukwekkende paleizen en kastelen waar de Samoerai 
waakten. Wij bezochten Japan in één van de twee mooiste 
seizoenen, de herfst. Dan wordt de natuur omgetoverd in 
een overweldigende en schitterende pracht van groene, 
gele, oranje en rode bladeren. Platteland met mooie histori-
sche boerderijen. Betoverende landschapstuinen en sere-
ne meditatieve zen-tuinen. Nog eeuwenoude gebruiken 
zoals traditionele muziekinstrumenten, de mooie kimono’s 
en de thee ceremonie. De gevarieerde gerechten van de 
Japanse keuken zijn oogstrelend én lekker. Wij slapen in 
een Ryokan, een traditioneel Japans hotel, op een futon 
(Japanse matras). Maar ook een hyper hoogtechnologisch 
land met super electronica, futuristische architectuur en 
neon reclames, plastic gerechten en rare gadgets. De me-
tro van Tokio is één der grootste en de allerdrukste ter we-
reld. Wij rijden wel 3 keer met de Shinkansen, de Japanse 
hogesnelheidstrein die daar al meer dan 50 jaar bestaat. 
Wij zien Japanse automodellen rijden die we hier nog nooit 
gezien hebben. De Japanse beleefdheid en bizarre om-
gangsvormen zijn verbazingwekkend. Dit alles vormt een 
mix waarop men niet uitgekeken raakt, fascinerend en on-
vatbaar…  

 Japan 

Deelname: € 7,00 • leden € 6,00 
WZC Residentie Hertog Jan, Leuvensesteenweg 348,  
Kortenberg (ondergronds parkeren is mogelijk) 
Deuren: 19.30 uur • aanvang: 20.00 uur 



 

 

 Muzikale Strelingen: Goethe in Music 

Zangklas campus Lemmens en 
Peter Jeurissen, piano 
 

Zondag 10 november 
 
Het oeuvre van dichter, toneelschrijver, wetenschapper en 
filosoof Johann Wolfgang von Goethe is een bron van in-
spiratie geweest voor tal van componisten. Zijn teksten en 
verhalen verspreidden zich snel over de grenzen heen, 
waardoor er, naast een enorme hoeveelheid liederen, vele 
opera’s te vinden zijn gebaseerd op de verhalen van Ma-
non, Werther of Faust. Deze productie, die het resultaat is 
van twee intense projectweken met zangers en pianisten 
van LUCA School of Arts, richt zich op een studie van dit 
omvangrijke, vocale repertoire.  
 
Een exclusieve samenwerking met 
LUCA School of Arts, campus 
Lemmens Leuven 
 
 
 
Deelname: € 16,00 • voorverkoop: € 14,00 
Voorverkoop ook aan de UiTbalie (Bib Kortenberg) 
Leden genieten een extra korting van € 2,00, in voorver-
koop, uitsluitend bij vtbKultuur Kortenberg 
Sint-Pieterskerk, Sint-Pietersplein 1, Erps-Kwerps 
Deuren: 10.15 uur • aanvang: 10.30 uur 
De plaatsen zijn niet genummerd 
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The Traditional Dance Band 
 

Black & White 
 

Vrijdag 15 november 
 

GC Colomba, 20.30 uur 
 

Toegang: € 12,00 
uitsluitend in voorverkoop, bij 

• vtbKultuur Kortenberg 
• leraars danscursus Kortenberg 

• UiTbalie (bib Kortenberg) 

 
Onthaal met glaasje  

champagne inbegrepen 

 Dansfeest met orkest 

Dansfeest 2018 
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Jeruzalem van het Noorden 
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Wandeling door de Joodse wijk 
Bezoek aan de synagoge 
Lunch in Jiddisch restaurant 
Begeleid door ‘Joods Antwerpen’ 
 

Maandag 11 november 
 
Om te begrijpen waarom er Joden in de Diamantwijk wo-
nen, gaan wij eerst kijken waar ze vandaan komen en met 
name hoe zij onder vervolging in Europa, constant verhuis-
den, rondtrokken, veiligheid zochten in Antwerpen, maar 
ook door vervolging moesten vluchten uit deze stad om 
vervolgens anno nu zich hier thuis te voelen. 
 
Joodse mensen komen oorspronkelijk uit Israël, zo’n 4000 
jaar geleden vestigde hun aartsvader Abraham zich daar 
(Genesis 13:14-18). 
 
Na veel ballingschap door de eeuwen heen en overheer-
sende rijken zoals het Romeinse rijk, waren in 
de 4e eeuw de eerste nederzettingen in België een feit, 
namelijk in Doornik en Tongeren. 
 
In de 13e eeuw kwam er een immigratiegolf vanuit midden- 
en Oost-Europa, de zogeheten Asjkenazim Joden. Toen 
rond 1348 de pest in Europa uitbrak werden de Joden o.a. 
in Antwerpen hiervan beschuldigd en vermoord. Velen 
sloegen op de vlucht. 
 
In de 16e eeuw kwam er in Antwerpen een tweede grote 
immigratiegolf vanuit Spanje en Portugal, de zogeheten 
Sefardische Joden. Door de inquisitie, de vervolging vanuit 
de katholieke kerk, vluchtten met name de Marranen (dat 
zijn onder dwang gedoopte Joden) weg uit het zui-
den.  Toen Spanje in  1585 de overwinning op Antwerpen 
behaalde, vluchtten zij uit deze stad naar het noorden, o.a. 
richting Amsterdam. 
 
Onder Napoleon +- 1790 werden Joden volwaardig staats-
burger. Zij werden niet langer gezien als tweederangsbur-
ger. Door deze gelijke behandeling en doordat Joodse 
mensen van generatie op generatie het lezen en schrijven 
doorgaven aan hun kinderen (waar de meeste bevolkings-
groepen ongeletterd waren) was er in Antwerpen een grote 
economische bloei. 
 
Beroepen die Joodse mensen destijds uitoefenden waren 
o.a. arts, advocaat, bankier, diamantair en handelaar. Zij 
waren “gedwongen” tot dit soort vrije beroepen vanwege de 
katholieke kerk die hen verbood om een gilde uit te oefe-
nen zoals bakker of slager. 
 
In 1815 werd Napoleon verslagen bij Waterloo. Bijzonder 
detail is dat twee jaar daarvoor in 1813 de Europese mo-
narchieën een bondgenootschap vormden tegen Napole-
on, waarbij de Joodse bankiersfamilie Rothschild uit Enge-
land geld leende aan Wellington (de overwinnaar bij Water-
loo). Met dit geld financierde hij deze militaire operatie. 
Na de val van Napoleon werden in Europa de wetten terug-
gedraaid en de Joden als tweederangsburger vervolgd. In 
Nederland waren deze wetten niet van kracht vanwege het 
calvinisme. Veel Joden uit Antwerpen vluchtten daarom 
naar Amsterdam. 
 

Het Jeruzalem van het Noorden 2 

In 1830 is het koninkrijk van België ontstaan en in 1831 
werd het Joods geloof officieel erkend waardoor velen te-
rugkeerden naar hun geliefde Antwerpen. 
 
Bij de bouw van België in 1830 waren veel Joodse bankiers 
betrokken die investeerden en geloofden in de bloei van 
België. Als voorbeeld: in 1848 vertrouwde Koning Leopold, 
1.5 miljoen frank toe aan zijn Joodse privé-bankier. Toen 
de grote koning in 1865 overleed was zijn kapitaal na am-
per 17 jaar tot 20 miljoen aangegroeid. 
 
In 1880 kwam er een grote immigratiegolf Chassidische 
Joden uit Oost-Europa naar Antwerpen. Zij vluchtten voor 
de vervolgingen en pogroms.  
 
In het voorjaar van 1941 vluchtten Antwerpse Joden naar 
Brussel vanwege extreem rechtse groepjes die plunderden 
en synagogen in brand stoken. In 1942 werd de eerste de-
portatie uitgevoerd door de Gestapo. Na de tweede wereld-
oorlog kwam er een grote immigratiegolf Chassidische Jo-
den die de holocaust had overleefd zich vestigen in Ant-
werpen. Zij kwamen voornamelijk uit Polen en Hongarije. 
 
Ondanks de vervolging zijn de Joden door de eeuwen heen 
altijd loyaal gebleven aan de Belgische regering en zelfs al 
werden ze gezien als tweederangsburger, ze bleven zich 
patriottisch gedragen. De tirannen die hen probeerden te 
vernietigen zijn geschiedenis geworden, maar het Joodse 
volk bruist nog altijd van leven. 

 
Deelname: € 72,00 • leden: € 65,00 
Inbegrepen: autocarvervoer, kosten en fooi chauffeur, toe-
gangen en gidsen, eigen audiofoonsysteem, 3-gangen-
menu bij Hoffy’s (t.w.v. € 29,00) 
 
Opstap: 
Leuven, bushalte ‘Diependaal’ (Hubo) 08.10 uur 
Veltem-Beisem, bushalte ‘steenweg’ 08.15 uur 
Erps-Kwerps, bushalte ‘Schoonaarde’ 08.20 uur 
Kortenberg, bushalte ‘Berkenhof’ 08.30 uur 
Nossegem, bushalte ‘centrum’ 08.40 uur 
Zaventem, bushalte ‘Kerkplein’ 08.45 uur 
Terug in Kortenberg rond 19.00 uur 
Vooraf inschrijven. 
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Een stad met een rijk verleden 
zoekend naar een nieuwe toe-
komst 
Stadswandeling 
Strips in de stad en de metro 
Het station Parc 
Museum voor Schone Kunsten 
 

Zaterdag 16 november 
 
Het land va,n Charleroi, een donkere streek in het verle-
den, ondergaat een gedaanteverwisseling en krijgt kleur. 
 
Stadswandeling 
Dat Charleroi kreunt onder zijn industrieel verleden valt niet 
te ontkennen. Maar zijn zij echt Le Pays Noir?   
Zowel het stadhuis en het Belfort van meer dan 70 meter 
hoog behoren tot het Unesco-werelderfgoed. 
Ook de Saint-Christophe-basiliek is bijzonder, de moza-
ïeken zijn uniek. We ontdekken de oude stad met art nou-
veauhuizen (Rue Lèon Bernus en Boulevard Audent en 
Dewandre). 
Aan het begin van de 20ste eeuw was Charleroi een van 
de rijkste gemeenten van België. Dat is duidelijk te zien 
aan de huizen die uit die periode dateren. 

Strips in de stad en in de metro 
Charleroi is de striphoofdstad van Wallonië en dat is te-
recht. Hier werd de allereerste editie van het magazine Spi-
rou uitgegeven. 
De striphelden die erin aan bod kwamen zijn 
'wereldberoemd' aan beide kanten van de taalgrens en ver 
daarbuiten: Robbedoes, Kwabbernoot, Guust Flater, Lucky 
Luke, de Smurfen, Buck Danny enzovoorts. 
Een stripmuseum heeft deze stad helaas niet, maar we 
vinden 'onze' striphelden wel terug in de vorm van stads-
beelden verspreid over de stad. Wat Charleroi zo 'fun' 
maakt, zijn net al die personages uit de stripverhalen die u  
zowat overal in de stad tegenkomt: in een park, op roton-
des, in metrostations, … 
Bezoekers van Charleroi die via de autosnelweg komen, 
worden verwelkomd door Marsipulami. 
Op de rotonde van de Avenue Général Michel fotografeert 
Kwabbernoot Robbedoes en zijn onafscheidelijke eekhoorn 
Spip. 
Vlak bij het station du Pays de Charleroi begroeten Bollie 
en Billie de voorbijgangers. 

Het land van Charleroi 

Het station Parc, gelegen aan de rand van het Koningin 
Astridpark, ziet uit op het Verre Westen van Morris. Aan de 
ingang van het station verwelkomt Lucky Luke de metrorei-
zigers reeds op zijn trouwe paard Jolly Jumper. Het is het 
enige paardenstandbeeld van Charleroi! In het metrostation 
zijn de lantaarnpalen gemaakt in de vorm van cactussen en 
verwijst de muurbekleding naar de woestijnflora. De muur-
schilderingen bevatten panelen die gewijd zijn aan Lucky 
Luke en de andere helden uit de serie:Kid Bill, de Daltons, 
Rataplan … 
Ingang: Rue Willy Ernst. 
  
Het station Janson is volledig gewijd aan Uitgeverij Du-
puis en zijn personages. 
Men vindt er Robbedoes en Kwabbernoot maar ook de 
Smurfen, Natacha, …. allemaal 'kinderen' van de school 
van Marcinelle. 
 
Museum voor Schone Kunsten 
De collecties van het Museum voor Schone Kunsten bren-
gen een overzicht van de grote stromingen in de Belgische 
schilderkunst van de 19de eeuw tot vandaag, met een be-
paalde link met de streek. 
Het Museum voor Schone Kunsten van Charleroi verzamelt 
werken van voornamelijk Waalse artiesten vanaf de 19de 
eeuw. Van de schilderkunst tot de videokunst, van beeld-
houwwerken tot installaties, tekeningen, graveerwerk en 
nog vele andere materialen en stijlen zal u terugvinden in 
het MBArts. Enkele groten om u nog wat meer te verleiden:  
François-Joseph Navez, Pierre Paulus, Constantin Meu-
nier, Félicien Rops, James Ensor, Anna Boch, René 
Magritte, Paul Delvaux… 

Deelname: € 43,00 • leden: € 39,00 
Inbegrepen: autocarvervoer, kosten en fooi chauffeur,  
onthaal met koffie/thee met koek, toegangen, gids, eigen 
audiofoonsysteem. 
 
Middagmaal: in La Manufacture Urbaine voor € 21,00 
Voorgerecht: dagsoep 
Hoofdgerecht, keuze tussen 
     ‘Vitoulets carolo frites’ (soort gehaktbal, regionale speci-
 aliteit) met tomaten saus, of vegetarische lasagne 
Dessert: chocolademousse 
 
Opstap: 
Leuven, bushalte ‘Diependaal’ (Hubo) 07.00 uur 
Veltem-Beisem, bushalte ‘steenweg’ 07.05 uur 
Erps-Kwerps, bushalte ‘Schoonaarde’ 07.10 uur 
Kortenberg, bushalte ‘Berkenhof’ 07.20 uur 
Nossegem, bushalte ‘centrum’ 07.30 uur 
Zaventem, bushalte ‘Kerkplein’ 07.35 uur 
Terug in Kortenberg rond 20.00 uur. 
Vooraf inschrijven. 



 

 

 

 
Deelname: € 69,00 • leden: € 63,00 
Inbegrepen: proeven van 5 gerechtjes (volledige maaltijd) 
met 6 goede wijnen 
Deuren: 19.30 uur • aanvang: 20.00 uur 
Ontmoetingshuis De Klok, Dekenijstraat 11, Erps-Kwerps 
Vooraf inschrijven. 

Culinaire wijnavond 

Met een knipoog naar Bruegel 
door Alex Kool 
 

Vrijdag 22 november 
 
 
Welke wijn past bij welk gerecht? Er bestaan vele menin-
gen en theorieën over. Maar het werd ook wetenschappe-
lijk onderzocht. 
 
De algemene regels van het combineren van wijn en ge-
rechten kennen we allemaal: wit bij vis, rood bij vlees, zoet 
bij het dessert. Wijnliefhebbers zullen wel eens opwerpen 
dat witte wijn ook samengaat met wit vlees en gevogelte, 
en dat een jonge rode wijn het best kan vinden met vis. 
Over kaas is iedereen het stilaan eens dat witte wijn er 
vaak beter bij past dan rode.  
 
Maar volstaat dat? Groenten en sausen spelen een belang-
rijke rol in de smaakbeleving van een gerecht, wat de keu-
ze van de wijn beïnvloedt. Chefs zijn steeds creatiever ge-
worden: vis en vlees worden in één gerecht vermengd, 
exotische ingrediënten vanuit de hele wereld worden ge-
bruikt, smaken uit verschillende culinaire culturen wor-
den  gecombineerd, er wordt gespeeld met contrasten tus-
sen koud en warm, zoet en zuur, zout en zoet. Hoe vangt u 
dat allemaal op met wijn? 
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… naar Compostela 
Lezing door Frederik Claeys 
 

Vrijdag 6 december 
 
De lezing is een rapportage van een hedendaagse 
(seculiere) pelgrimstocht die mij hielp uit een burn-out te 
stappen. Ik vertrok aan de Maas en stopte in Porto waar de 
Douro de Atlantische Oceaan induikt. Als ongelovige Tho-
mas werd het een boeiende zoek- en voettocht langs eeu-
wenoude paden - daterend van voor onze tijdrekening - en 
iconische plaatsen als Cluny, Santiago de Compostela en 
de loopgraven van de Argonne-streek.  
 
Wanneer Frederik als concert- en festivalorganisator te 
kampen krijgt met lege batterijen, kiest hij het hazenpad. 
Hoogtijd om te herbronnen en afstand te nemen. Hij zegt 
vrouw en kinderen gedag en trekt zuidwaarts. Bestemming 
onbekend. 
 
Bij gebrek aan 'wegwijzers' in een seculiere wereld, baant 
hij zelf zijn weg. Maar als de beroemde pelgrimsweg hei-
dens van oorsprong blijkt, drentelt Frederik zonder 
schroom naar en voorbij Compostela. Met een steeds lich-
tere rugzak. 
 
En passant onderzoekt hij of de camino een secularisatie-
proces doormaakt, of ze aan de opmars bezig is en met 
welke beweegredenen men zoal rondloopt. In Portugal 

 Altijd onderweg... 

stopt hij bij heldere hemel en met volle batterijen. 
 
Tijdens de voordracht deelt Frederik frappante anekdotes, 
de cultuurverschillen onderweg, geschiedkundige weetjes 
(o.a. waarom en door wie de route populariteitsinjecties 
kreeg) en last but not least zijn belangrijkste levenslessen. 
Daarbij gunt hij een blik in zijn eigen ziel en die van de 
maatschappij.  

Deelname: € 7,00 • leden € 6,00 
WZC Residentie Hertog Jan, Leuvensesteenweg 348,  
Kortenberg (ondergronds parkeren is mogelijk) 
Deuren: 19.30 uur • aanvang: 20.00 uur 
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Art Center Hugo Voeten 
Abdij Tongerlo 
Da Vincimuseum 
 

Zaterdag 7 december 
 
De Collectie Hugo Voeten bevindt zich in het Art Center in He-
rentals en de Beeldentuin in Geel.  Het zijn stuk voor stuk unieke 
omgevingen voor unieke kunst! 
Op 18 april 2012 opende het Art Center Hugo Voeten zijn deuren. 
Met respect voor de originele architectuur werd een oude graan-
fabriek aan de oever van het Kempisch Kanaal in Herentals om-
gebouwd tot een kunst- en tentoonstellingsruimte van negen ni-
veaus waarin verzamelaar Hugo Voeten (1940-2017) een deel 
van zijn verzameling onderbracht. 
Een bezoek aan het Art Center is niet alleen een artistieke bele-
venis, maar ook het gebouw zelf zorgt voor een onvergetelijke 
ervaring. U ontdekt er een verrassende collectie en boeiende 
wisselende tentoonstellingen. 
 
Het gebouw  
In de jaren 1950, aan de oever van het Kempisch Kanaal, werd 
de 'Graanfabriek Deckx' opgericht. De fabriek verwerkte graan tot 
dierenvoeding en na een tijd raakte ze bekend als de 'Herentalse 
Bloemmolens'. De activiteiten stopten in de jaren 1970 en het 
gebouw stond leeg voor meer dan dertig jaar.  
Hugo Voeten verwierf het gebouw in 2006; architecten Wouter 
Bastijns (www.swyzenbastijns.be) en Barent 
Bulcke (www.bbsc.be) zorgden voor het ontwerp en begonnen de 
renovatie in 2009 met respect voor de oorspronkelijke architecto-
nische elementen. Het Art Center bevat nu 9 niveaus; een hoge 
vide zorgt voor een enorme ruimtelijke ervaring en twee dwarse 
volumes doorsnijden het hele gebouw. Verspreid over 5000 vier-
kante meter tentoonstellingsruimte, kunnen er meer dan 450 
kunstwerken bewonderd worden, in een nauwe dialoog met de 
gehele ruimte.  
 

Herentals & Tongerlo 

da Vincimuseum 
In het da Vincimuseum hangt het Laatste Avondmaal, een 
schilderij op doek van ruim 8 x 4 meter groot. Het is de 
meest getrouwe replica van de muurschildering die Leonar-
do da Vinci tussen 1495 en 1498 maakte in de refter van 
het Dominicanenklooster te Milaan. De replica wordt toege-
schreven aan Andrea Solario, een leerling van da Vinci. In 
1545 kocht abt Streyters van Tongerlo het doek ter versie-
ring van de toenmalige abdijkerk. Tijdens de Franse Perio-
de werd het kunstwerk in veiligheid gebracht. Sinds de ja-
ren '60 van de vorige eeuw, en na diverse restauraties, 
heeft het doek een plaats gekregen in het museumgebouw. 

Abdij Tongerlo 
Rond 1130 schonk Giselbertus van Castelre een deel van 
zijn land in Tongerlo aan de Norbertijnen van de Sint-
Michielsabdij van Antwerpen met de bedoeling er een abdij 
op te richten. Tot op heden leven, bidden en werken hier 
de volgelingen van Sint-Norbertus. 
We bereiken de abdij langs een lindendreef die in 1676 
aangeplant werd. De bomen hebben een stamomtrek van 
4,5 meter en zijn 25 meter hoog. Op weg naar de ingangs-
poort zien we hoe de abdij ommuurd is. In het poortgebouw 
zijn romaanse invloeden uit de 14de eeuw terug te vinden. 
De gotische bovenbouw dateert uit de 16de eeuw. Boven 
de poort staan beelden van de  Heilige Barbara, de Heilige 
Catharina en Onze-Lieve-Vrouw, de patrones van de abdij. 
Links onder het poortgebouw staat de vroegere portierswo-
ning waar nog steeds het oude armenvenster te zien is. 
Vroeger kwamen de armen er bedelen voor brood, bonen 
of erwten, een haring en een geldstuk. 
 
Deelname: € 47,00 • leden € 43,00 
Inbegrepen: autocarvervoer, kosten en fooi chauffeur, ont-
haal met koffie/thee en koek, toegangen, gidsen, eigen 
audiofoonsysteem 
 
Middagmaal: (facultatief voor € 25,00) in het Torenhof 
Wortelsoep 
Zalm met groentesnippers en witte wijnsaus 
Pudding met kriekjes 
 
Opstap:  
Zaventem: bushalte ‘Kerkplein’ 07.25 uur 
Nossegem: bushalte ‘Centrum’ 07.30 uur 
Kortenberg: bushalte ‘Berkenhof’ 07.40 uur 
Erps-Kwerps, bushalte ‘Schoonaarde’ 07.50 uur 
Veltem-Beisem, bushalte ‘Steenweg’ 07.55 uur 
Leuven/Herent, bushalte ‘Diependaal’ 08.00 uur 
Terug in Kortenberg rond 19.30 uur 
Vooraf inschrijven. 

http://artcenter.hugovoeten.org/nl/pages/building
http://artcenter.hugovoeten.org/nl/collections


 

 

 

Voorverkoop ook aan de UiTbalie (Bib Kortenberg) 
Leden genieten een extra korting van € 2,00, in voorver-
koop, uitsluitend bij vtbKultuur Kortenberg 
Oude Abdij, Abdijdreef 22, Kortenberg 
Deuren: 10.15 uur • aanvang: 10.30 uur 
De plaatsen zijn niet genummerd 

Muzikale Strelingen: LUCA Strijkersensemble 

Lotte Verstaen, mezzosopraan, en  
LUCA Strijkersensemble o.l.v. 
Marc Tooten 
 

Zondag 8 december 
 
Het programma van strijkersensemble bevat dit jaar enkele 
van de meesterwerken voor deze bezetting: de Holbergsui-
te van Grieg en de Serenade van Elgar die iedereen wel 
ooit gehoord heeft. Daarnaast is er een Zuid-Amerikaans 
uitstapje naar de tango en een vocaal één-tweetje met één 
van onze zangeressen. Het is in deze bezetting dat jonge 
strijkers ervaren wat het betekent om met circa 25 mensen 
een homogene klank, stijl, timing en frasering te ontwikke-
len en hiermee een publiek te bekoren.  
 
Grieg: Holberg Suite 

Elgar: Serenade 

Piazolla: Liber Tango en Oblivion 

Mendelssohn: String Symphony 

Mozart: Concert aria “Ch’io mi scordi di te Non temer” 

 
Een exclusieve samenwerking met 
LUCA School of Arts, campus Lemmens Leuven 
 
Deelname: € 16,00 • voorverkoop: € 14,00 
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Het programma start om 13.30 uur en eindigt rond 17.30 
uur. Het omvat een begeleid bezoek aan de tentoonstelling 
en een optreden van een dans- en muziekgroep. 
 
Deelname: € 10,00 (uitsluitend voor leden) 
Samenkomst:  
station Kortenberg (trein 12.00 uur) 11.45 uur 
of PSK (Ravensteinstraat 23, Brussel) 13.15 uur 
KeyCard vtbKultuur Kortenberg is mogelijk 
Vooraf inschrijven. 

Europalia Roemenië 

Ancestors & Rituals, tentoonstelling 

Optreden dans- & muziekgroep 
Paleis voor Schone Kunsten Brussel 
 

Zaterdag 14 december 
 
Tentoonstelling ‘Ancestors & Rituals’: het paradepaardje 
van Europalia Roemenië is een prestigieuze tentoonstelling 
over Constantin Brancusi (1876-1957), de meest invloed-
rijke beeldhouwer van de 20ste eeuw. Het is de allereerste 
keer dat er in Brussel een expo aan Brancusi wordt gewijd 
- de laatste solotentoonstelling vond bijna 25 jaar geleden 
plaats in Parijs. 
 
Brancusi is een sleutelfiguur in de kunstgeschiedenis. Hij 
wordt een pionier van het modernisme genoemd. Hij intro-
duceerde een nieuwe beeldentaal, los van de heersende 
academische stijl. In zijn oeuvre sublimeert hij de werkelijk-
heid tot alleen de poëtische essentie overblijft en slaagt hij 
er in de ziel van zijn onderwerpen bloot te leggen. Hij wordt 
een pionier van het modernisme genoemd. 
De tentoonstelling brengt topstukken uit musea en privécol-
lecties van over de hele wereld bijeen. Denk aan meester-
werken als ’Slapende muze’ ‘De Kus’ en ‘Leda’. Verschil-
lende stukken worden voor de eerste keer getoond, samen 
met werk van tijdgenoten (Duchamp, Modigliani, Man Ray, 
e.a) en sculpturen van Rodin, bij wie Brancusi kort in de 
leer ging. 
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 Terugblik activiteiten 2019 
Voorstelling programma 2020 
 

Zondag 15 december 
 
14.30 uur 
Terugblik op onze activiteiten 2019 met o.a. 
13-daagse Kreta & Santorini 
8-daagse Apulië & Basilicata 
12-daagse Noord-Noorwegen 
5-daagse Warschau per fiets 
8-daagse Bulgarije 
6-daagse Venetië 
5-daagse Rioja 
 
17.00 uur 
Voorstelling programma 2020 
Gezellige babbel 
Inschrijven op activiteiten 
 
Deelname: € 10,00 • leden: € 8,00 
Inbegrepen: broodjesmaaltijd na de voorstelling 2020 
 
GC Colomba, Wijngaardstraat 1, Kortenberg 
 
Vooraf inschrijven is verplicht en kan tot 11 december! 
 
 

 Winterontmoeting 

 

ker van BRT 3, Radio 3, nu Klara. Hij heeft zich in de jaren 
tachtig en negentig ingespannen voor het herstel van het 
Leuvens Orgelpatrimonium en reist sinds 1983 rond in 
Vlaanderen en Nederland, eerst als klavierspeler, nadien 
als verteller in vele honderden optredens. 

Deelname: € 14,00 • voorverkoop € 12,00 
Voorverkoop ook aan de UiTbalie (Bib Kortenberg) 
Leden genieten een extra korting van € 2,00,  
in voorverkoop, uitsluitend bij vtbKultuur Kortenberg 
Oude Abdij, Abdijdreef 22, Kortenberg 
(parkeren doet u aan GC Colomba, Wijngaardstraat 1) 
Deuren: 10.15 uur • aanvang: 10.30 uur 
Liefst vooraf inschrijven. De plaatsen zijn niet genummerd. 
Eenvoudige lunch (3-gangenmenu) mogelijk in de Oude 
Abdij tegen € 17,00 (inschrijven tegen 6 december). 

Beethoven 

De grote geweldenaar 
Verteltheater door Jos Meersmans 
 

Zondag 22 december 
 
In maart 1827 overlijdt Ludwig van Beethoven. De uitvaart 
was een van de meest memorabele die Wenen ooit heeft 
meegemaakt. De scholen waren gesloten. Een menigte 
van wel tienduizend zielen volgde het stoffelijk overschot. 
Onder hen Franz Schubert. Hij vertelt ons wat hij weet over 
zijn idool, over zijn liefdes en zijn passies. Maar hij staat 
ook stil bij wat Beethoven groot maakte: de verbijsterende 
vernieuwing van zijn muziek. En terwijl hij zelf langzaam 
aftakelt aan syfilis en weet dat hem met zijn dertig levensja-
ren niet veel tijd meer overblijft, beseft Schubert maar al te 
goed dat hij een dwerg zal blijven naast deze reus. 
Op 16 december 2020 zal het 250 jaar geleden zijn dat 
Beethoven geboren werd. Wereldwijd zal met veel luister 
de verjaardag herdacht worden van een man wiens muziek 
in ons collectief geheugen gegrift staat met het noodlotmo-
tief uit de vijfde symfonie of het begin van de Mond-
scheinsonate. Jos Meersmans, boeiend verteller, auteur en 
acteur van vele componistenportretten kruipt voor de gele-
genheid in de huid van Schubert. 
 
Jos Meersmans studeerde musicologie aan de KU Leuven 
en was tot zijn pensionering eind 2011 leraar muziekge-
schiedenis en algemene muziekcultuur aan het Stedelijk 
Conservatorium van Leuven. Jarenlang was hij medewer-
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 Nationaal Orkest van België 
Waltzing Away 
Paleis voor Schone Kunsten Brussel 
Onder leiding van George Pehlivanian 
 

Zondag 5 januari 
 
De 19de eeuw was een grillige periode in Europa. Frankrijk 
bijvoorbeeld, ging in honderd jaar tijd van monarchie naar 
republiek, terug naar keizerrijk om vervolgens weer een 
republiek te worden. De rijke Parijzenaren hielden zich ech-
ter liever bezig met andere zaken: “nergens werd over ge-
sproken, behalve danspartijen en schitterende soirees,” 
aldus de flamboyante modejournalist Octave Uzanne. Po-
pulair op deze festiviteiten was de wals, de levendig draai-
ende dans op de driekwartsmaat. Componisten schreven 
ze soms specifiek voor deze gelegenheden, of als onder-
deel van een opera of ballet. 
 
Parijs walste door. Ondanks deze perikelen in eigen land, 
bleef Frankrijk zijn macht op het wereldtoneel bruut vergro-
ten, ten koste van honderdduizenden levens.  
 
De kracht van de muziek doet ons de ellende van de echte 
wereld even vergeten. Maar pas op voor u iemand ten 
dans vraagt: vergeten kan snel omslaan in ontkenning.  
 
Deelname: € 19,00 • leden € 17,00, cat. II 
i.p.v. € 38,00 (speciale korting voor vtbKultuur) 

 Nieuwjaarsconcert 

 
PROGRAMMA 
Cuban Overture George Gershwin 
Carmen Suites (uittreksels) Georges Bizet 
Les patineurs (uittreksels) Giacomo Meyerbeer 
Valse (Faust) Charles Gounod 
Hongaarse dansen nr. 1 Johannes Brahms 
Pizzicato Polka Johann Strauss (Jr) 
Kaiser-Walzer, op. 437 Johann Strauss (Jr) 
Danses Polovtsiennes (Prince Igor) Alexandre Borodine 
Adagio (Spartacus) Aram Khachaturian 
Waltz (Masquerada suite) Aram Khachaturian 
Lezginka (Gayane Suite No. 1) Aram Khachaturian 
 
Samenkomst: 
Station Kortenberg (trein 13.28 uur) 13.15 uur 
of Paleis voor Schone Kunsten 13.45 uur 
KeyCard vtbKultuur Kortenberg is mogelijk 
Vooraf inschrijven. 

 

Deelname: € 10,00 
Gratis voor wie in 2019 deelnam aan een activiteit met 
vooraf inschrijving (uitnodiging volgt) 
GC Colomba, Wijngaardstraat 1, Kortenberg 
Deuren: 10.00 uur • aanvang 10.30 uur 
Vooraf inschrijven verplicht. 

Nieuwjaarsreceptie 

Herman en Rosita Dewit 
Muziek van op ‘t grof huisvuil 
Vooraf groet vanuit het gemeentebestuur 
Optreden, gevolgd door receptie 
 

Zondag 19 januari 
 
Rosita & Herman spelen sinds 1968 volksmuziek met 't 
Kliekske en gaven met deze viermansformatie honderden 
concerten.  
 
Muziek van op ‘t grof huisvuil 
In dit sterke visuele en humoristisch programma presente-
ren Rosita & Herman Dewit een unieke reeks van gerecy-
cleerde muziekinstrumenten.  
 
Vertrekkende van weggegooid materiaal als concerveblik-
ken, p.v.c.-buizen, bierblikjes, fietspomp, sigarenkist, ka-
potte emmers enz. herscheppen zij dit 'afval' op een zeer 
inventieve wijze tot een echt muziekinstrument: milieubox-
drumstel, conservofoon, violon bidon...  
 
Wie zijn ogen even sluit en enkel luistert, kan haast niet 
geloven dat het niet om "echte" instrumenten gaat... In dit 
ludieke programma ontdekt men hoe zinvol 'weggegooide 
voorwerpen' kunnen worden herbruikt. Herman & Rosita 
zorgen voor een sterk muzikaal, mulieubewust en creatief 
spektakel.  
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Deze sponsors steunen ons 

 

  

Dierenartsenpraktijk 
Akuut 

 
Leuvensesteenweg 469 

3070 Kortenberg 
02 751 62 60 

 
Grote Daalstraat 30 

1930 Zaventem 
02 721 06 10 

 

 Wij bezochten Matera, Culturele Hoofdstad Euopa 2019 
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Aartsvaders van de Lage Landen 
Lezing door Bart Van Loo 
 

‘Lezingen op zondag’ 
 

Zondag 16 februari 
 
Meesterverteller Bart Van Loo neemt de lezer op sleeptouw 
langs duizend jaar Europese geschiedenis. Zijn zoektocht 
voert hem naar het ontstaan van de Nederlanden in de vijf-
tiende eeuw. En wat blijkt? De Lage Landen zijn een Bour-
gondische uitvinding. 
 
De Bourgondiërs vertelt de geschiedenis van de vroege 
Nederlandse eenwording. Het is een wonderlijk relaas van 
ontbolsterende steden, ontwakend individualisme en uit-
stervende ridderidealen. Van schizofrene koningen, door-
tastende hertogen en geniale kunstenaars. 
 
Terwijl de Bourgondische hertogen met veldslagen, huwe-
lijken en hervormingen de versnipperde Lage Landen tot 
één geheel smeedden, ontstonden onder hun impuls de 
onvergetelijke werken van Klaas Sluter, Jan van Eyck en 
Rogier van der Weyden. 
 
Bart Van Loo’s even spannende als leerrijke verkenning 
van de middeleeuwen groeit gaandeweg uit tot een werve-
lende cultuurgeschiedenis. Meeslepend en erudiet vertelt 
hij waar wij vandaan komen. 

 De Bourgondiërs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deelname: € 12,00 • voorverkoop: € 11,00 
Voorverkoop ook aan de UiTbalie (Bib Kortenberg) 
Leden genieten een extra korting van € 1,00 
(uitsluitend in voorverkoop bij vtbKultuur Kortenberg) 
Oude Abdij, Abdijdreef 22, Kortenberg 
(parkeren doet u aan GC Colomba) 
Deuren: 09.45 uur • aanvang: 10.00 uur 

Operette van Franz Lehar 
door het Vlaams Muziek Theater 
In het CC Zwaneberg, Heist-op-den-Berg 
 

Zaterdag 25 januari 
 
Lisa, de dochter uit een adellijke Weense familie, wordt 
verliefd op de Chinese prins Sou Chong en verlaat Wenen 
om hem te volgen naar China. Daar worden beiden zich 
bewust van de onverenigbaarheid van hun karakters en de 
onoverkomelijke verschillen tussen de westerse en ooster-
se cultuur. Die tegenstellingen leiden tot een bitter conflict 
en het tragische einde van hun liefdesverhaal. Lisa’s exoti-
sche droom vervliegt, en verteerd door heimwee naar haar 
vroegere leventje, keert ze ontgoocheld terug naar haar 
mooie blauwe Donau. De prins blijft alleen achter en tracht 
zijn pijn te lenigen met een ‘Immer nur lächeln’, zoals de 
Chinese gewoonte het volgens het toenmalige clichébeeld 
voorschreef, altijd maar lachen of glimlachen, wat er in het 
leven ook moge gebeuren. Andere onverwoestbare aria’s 
uit deze operette zijn ‘Meine Liebe, deine Liebe, die sind 
beide gleich’ en ‘Dein ist mein ganzes Herz’!  
 
 
Deelname: € 49,00 • leden € 45,00 
Inbegrepen: autocarvervoer, fooi chauffeur, de beste 
plaatsen in de schouwburg 
 
 

 Het Land van de Glimlach  

 
Vertrek 
Zaventem, bushalte ‘Kerkplein’ 18.15 uur 
Nossegem, bushalte ‘Centrum’ 18.25 uur 
Kortenberg, bushalte ‘Berkenhof’ 18.30 uur 
Erps-Kwerps, bushalte ‘Schoonaarde’ 18.40 uur 
Veltem-Beisem, bushalte ‘Steenweg’ 18.45 uur 
Winksele/Leuven, bushalte Diependaal (Hubo) 18.50 uur 
Vooraf inschrijven. 



 

 

 

 
Fagottist Luc Loubry was bijna vier decennia lang de solo-
fagottist van het Nationaal Orkest van België. Als docent 
fagot was hij verbonden aan het Koninklijk Conservatorium 
van Brussel, waar hij ook de kamermuziek-afdeling coördi-
neerde. Luc Loubry maakte meer dan 80 CD-opnames met 
nagenoeg het volledige fagot-repertoire en reisde als con-
cert-musicus de hele wereld rond 
 
Hoboïst Bram Nolf is al 20 jaar verbonden aan het Natio-
naal Orkest van België, waar hij steevast de althobo-solo’s 
voor zijn rekening neemt. Hij is docent aan l’Ecole Supéri-
eure des Arts in Bergen en aan het Lemmens-instituut in 
Leuven. Bram Nolf is betrokken in een aantal cross-
overprojecten met onder meer Dirk Draulans, Kristien Hem-
merechts, Maaike Cafmeyer en Dirk De Wachter. 
 
Hans Ryckelynck is één van de meest gevierde pianisten 
van ons land. Hij studeerde summa cum laude af aan de 
Muziekkapel Koningin Elisabeth en werd niet veel later do-
cent aan zowel het Koninklijk Conservatorium van Brussel 
als l’Ecole Supérieure des Arts in Bergen. In zijn disco-
graphie focust hij zich vooral op het oeuvre van Belgische 
componisten en wordt hij erkend als één van dé specialis-
ten terzake. 

Programma: 
• Clémence de Grandval 
   Trio de Salon, op. 8 
• Jean Absil (1893 – 1974) 
   Sicilienne voor hobo en piano 
   Berceuse voor fagot en piano 
• Francis Poulenc (1899 – 1963) 
   Trio 
• Jean Françaix (1912 – 1997) 
   Trio  
 
Deelname: € 20,00 • voorverkoop: € 18,00  
(ook aan de UiTbalie, Bib Kortenberg) 
Leden genieten een extra korting van € 2,00 
(in voorverkoop, uitsluitend bij vtbKultuur Kortenberg) 
Oude Abdij, Abdijdreef 22, Kortenberg 
Deuren: 10.15 uur • aanvang: 10.30 uur 
 
Eenvoudige lunch (3-gangenmenu) mogelijk in de Oude 
Abdij tegen € 17,00 (inschrijven tegen 10 januari). 

A tale of Reeds 

Bram Nolf, Luc Loubry,  
Hans Ryckelynck 
Aperitiefconcert 
CD voorstelling 
 

Zondag 26 januari 
 
De geboorte van een nieuwe cd is altijd een blijde gebeur-
tenis in de wereld van de (klassieke) muziek. 
In juli 2019 dook hoboïst Bram Nolf, samen met pianist 
Hans Ryckelynck en de bij leven al legendarische fagottist 
Luc Loubry de studio in voor de opname van 'A Tale of 
Reeds'. 
Luc Loubry bespeelt in deze opname zijn geliefde (maar 
helaas met uitsterven bedreigde) Franse fagot.  
 
Op deze nieuwe schijf komen enkele hoogtepunten uit de 
Franse kamermuziekliteratuur (Francis Poulenc, Jean 
Françaix) voor hobo, fagot en piano. Eromheen komt er 
Belgisch repertoire (Jean Absil, Jef Van Hoof, Marcel Poot) 
dat om onbegrijpelijke redenen tot op heden nog nooit op-
genomen werd. 
 
Alvorens de cd aan zijn reis rond de wereld begint (naast 
de digitale verdeling, zorgt het label Phaedra ook voor een 
fysieke verdeling in de grootste muziekwinkels ter wereld, 
van Tokyo over Johannesburg tot New York) wordt hij zo-
waar in Kortenberg aan het publiek voorgesteld. 
 
Bram Nolf, Luc Loubry en Hans Ryckelynck maken er een 
spetterend concert van! Achteraf krijgt u de gelegenheid 
om uw exemplaar door de drie heren te laten signeren…   
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Tromsø (Noord-Noorwegen) 
8-daagse vtbKultuur-trip 
 

za 1 februari tot za 8 februari 2020 
 

Dag 1: zaterdag 1 februari 
Vertrek uit Brussel. Rechtstreekse vlucht naar Tromsø. 
Eerste kennismaking met de stad. 
 
Dag 2: zondag 2 februari 
In de voormiddag brengen  we een bezoek aan het Noor-
derlicht Planetarium, het grootste planetarium in Noorwe-
gen. Het is tevens een Centrum voor Wetenschap met tal 
van interactieve opstellingen. We krijgen er uitgebreide 
informatie over "Lady Aurora", het noorderlicht. In de koe-
pel is er op de middag een filmprojectie. Naast de weten-
schappelijke achtergrond, wordt hierin ook aandacht be-
steed aan de betekenis van dit spectaculair en feeëriek 
fenomeen in de geschiedenis, mythen en verhalen.  
In de vroege avond gaan we dan ook zelf op jacht naar het 
noorderlicht. De excursie duurt minstens 5 uur. De beste 
plaatsen om het noorderlicht waar te nemen, liggen een 
eindje buiten Tromsø omwille van de lichtpollutie in het 
stadscentrum.  
 
Dag 3: maandag 3 februari 
Na de nachtelijke uitstap voorzien we een vrije voormiddag 
om uit te slapen of te gaan shoppen. 
In de namiddag bezoeken we Polaria. Dit museum belicht 
het klimaat en de natuur in de arctische regio. Een mooi 
moment om er mee te maken, is het voederen en het trai-
nen van de zeehonden.  
 
Dag 4: dinsdag 4 februari 
Vandaag gaan we een sledetocht maken. We vertrekken in 
de voormiddag naar het Villmarkssenter, gelegen op het 
eiland Kvaløya, een half uurtje rijden van het centrum van 
Tromsø. Warm ingeduffeld in een thermisch pak en met 
laarzen laten we ons door het besneeuwde landschap glij-
den, getrokken door vinnige husky's. Na de tocht kunnen 
we nader kennismaken met de honden, relaxen en opwar-
men rond een open vuur en genieten van een lichte lunch.  
 

Op zoek naar het Noorderlicht 

Dag 5: woensdag 5 februari 
Tijd om kennis te maken met de Sami en hun rendieren. 
De Sami bewonen het "Hoge Noorden", zowel van Noor-
wegen, Zweden, Finland als Rusland. We krijgen informatie 
over hun cultuur: hun verleden en het heden, hun taal en 
de traditionele zang (joik), hun levenswijze en de rendieren,  
de Samische keuken ... We maken een korte rit met een 
rendierslee, luisteren naar verhalen en joik, proeven van 
traditionele gerechten.   
 
Dag 6: donderdag 6 februari 
We maken een stadswandeling met plaatselijke gids. Daar-
na bezoeken we het Polar Museum. Tromsø was en is nog 
steeds de poort voor exploratie van de arctische gebieden. 
Pelsjagers waren actief in Groenland en op Spitsbergen. 
Fridjof Nansen en Roald Amundsen waren beroemde pool-
reizigers die Tromsø als basis hadden. We bezoeken ook 
de Arctische kathedraal. 
In de namiddag nemen we de kabelbaan naar het uitzicht-
punt Storsteinen. Vanop het platform, 421 meter hoog, 
hebben we een spectaculair panoramisch zicht op Tromsø 
en de omgeving. U kan het avondmaal nemen in het res-
taurant en nogmaals genieten van het noorderlicht. 
 
Dag 7: vrijdag 7 februari 
Dit is de laatste dag van ons verblijf. Natuurlijk hebben we 
nog niet alles gezien in Tromsø en valt er nog heel wat te 
ontdekken. Er zijn nog een aantal interessante musea en 
monumenten zoals de Domkerk en de moderne biblio-
theek. En er is een modern shopping center met een aan-
bod van meer dan 130 winkels. Of u kan lekker gaan re-
laxen in het verwarmde buitenzwembad Tromsøbadet 
(open tot 21 uur). Ons verblijf in Tromsø valt in de jaarlijkse 
"Samiweek". Waar mogelijk, nemen we zeker activiteiten 
over uit hun programma (nog niet beschikbaar). Misschien 
kunnen we 's avonds een concert bijwonen in de Arctische 
Kathedraal. 
 
Dag 8: zaterdag 8 februari 
Rechtstreekse terugvlucht naar Brussel. 
 
Wie een optie nam, krijgt als eerste de programmabrochu-
re toegestuurd. Wie interesse heeft, vraagt vrijblijvend de 
programmabrochure aan. 

Foto’s: Mieke Demarsin, 2016. 
Reisleiding: Mieke Demarsin 



 

 

 

andere jonge, onschuldige meisjes betoverd door de 
kwaadaardige tovenaar Von Rothbart. Zij leven als zwanen 
en kunnen enkel rond middernacht hun menselijke vormen 
aannemen. Alleen échte en zuivere liefde kan deze betove-
ring doorbreken. 
Wanneer prins Siegfried het meisje Odette ziet, is hij op 
slag verliefd en wil hij er alles aan doen om de vloek op te 
heffen. Maar Von Rothbart kan dat echter niet toelaten en 
bedenkt een vreselijk plan om de twee geliefden uit elkaar 
te houden. 

Deelname: € 68,00 • leden: € 62,00 (cat. 1) 
(Individuele tickets cat. 1 kosten € 59,00) 
Opstap: 
Leuven, bushalte ‘Diependaal’ (Hubo) 12.30 uur 
Veltem-Beisem, bushalte ‘steenweg’ 12.35 uur 
Erps-Kwerps, bushalte ‘Schoonaarde’ 12.40 uur 
Kortenberg, bushalte ‘Berkenhof’ 12.50 uur 
Nossegem, bushalte ‘centrum’ 13.00 uur 
Zaventem, bushalte ‘Kerkplein’ 13.05 uur 
Nu reeds inschrijven. 

Het Zwanenmeer 

Ballet in Capitole Gent 
Comfortabel autocarvervoer 
 

Zondag 17 mei, 15.00 uur 
 
Meer dan een eeuw na zijn creatie, is ‘Het Zwanenmeer’ 
nog steeds het meest gedanste en voor velen ook het 
mooiste ballet ter wereld. Het is een onsterfelijk sprookje 
over liefde en de eeuwige strijd tussen licht en duisternis, 
gesymboliseerd door de zwarte en witte zwanen, Odile en 
Odette. De dansers brengen de liefde tussen prins Sieg-
fried en prinses Odette tot leven. ‘Het Zwanenmeer’, met 
de onvergetelijke muziek van Tchaikovsky, is ongetwij-
feld één van de meest romantische verhalen die ooit op 
muziek zijn gezet. Dit meesterlijke stuk bevat alle rijke ele-
menten van het romantische ballet uit de 19de eeuw en is 
een hoogtepunt van de klassieke dans zoals we die van-
daag kennen. 
  
1895 werd een mijlpaal in de balletgeschiedenis, dat jaar 
werd namelijk ‘Het Zwanenmeer’ in een bewerkte uitvoe-
ring van de befaamde choreografen Petipa en Ivanov en 
componist Tchaikovsky opgevoerd. Dé klassieker der 
klassiekers was ontstaan. Ballet zou nooit meer hetzelfde 
zijn. 
  
‘Het Zwanenmeer’ vertelt het romantische verhaal over 
de liefde tussen prins Siegfried en prinses 
Odette. Odette, koningin van de zwanen, is samen met 
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Musical 
Studio 100 Pop-Up Theater Puurs 
Comfortabel autocarvervoer 
 

Zaterdag 13 juni, 17.00 uur 
 
De musical Daens neemt ons mee terug naar het Aalst van 
1888. De bevolking werkt er onder erbarmelijke omstandig-
heden in de textielfabrieken: ze worden misbruikt en uitge-
buit door de rijke fabrieksdirecteuren. 
Zo is de situatie die priester Adolf Daens (Peter Van de 
Velde), na een conflict met bisschop Stillemans (Jo De 
Meyere), aantreft wanneer hij terugkeert in zijn geboorte-
stad Aalst. De plaatselijke industrieel heeft de helft van zijn 
arbeiders ontslagen en wordt gesteund door de voorzitter 
van de Katholieke Partij. Daens verzet zich tegen deze ont-
slagen en tegen de wantoestanden in de textielfabrieken. 
In zijn strijd krijgt Daens de steun van Nette ( Free Souf-
friau), pas zeventien maar al kostwinner voor haar hele 
gezin. Ook de liberalen en de socialisten kiezen de kant 
van het volk. Eén van die socialisten is Jan De Meeter 
(Jelle Cleymans). Te midden van de sociale onrust en de 
barre levensomstandigheden ontstaat er een verboden 
liefde tussen het katholieke meisje en de doorwinterde so-
cialist.  
Studio 100 heeft de ambitie om van deze productie Daens 
2.0 te maken. Het leven en de boodschap van priester 
Daens zijn een inspiratiebron geworden voor elke nieuwe 
generatie. 

 Daens, de musical 

De rijdende tribunes en decors zorgen voor een unieke, 
nieuwe versie van deze succesmusical. De onvergetelijke 
beleving voor publiek wordt gegarandeerd door het groots 
speelveld, state-of-the-art theatertechnieken en een kwali-
tatief audiosysteem met hoofdtelefoons dat eerder ook al 
zijn dienst bewees tijdens de spektakel-musical 40-45. 

 
Deelname: € 82,00 • leden: € 75,00 (cat. 1) 
(Individuele tickets cat. 1 kosten € 69,95) 
Opstap: 
Leuven, bushalte ‘Diependaal’ (Hubo) 14.30 uur 
Veltem-Beisem, bushalte ‘steenweg’ 14.35 uur 
Erps-Kwerps, bushalte ‘Schoonaarde’ 14.40 uur 
Kortenberg, bushalte ‘Berkenhof’ 14.50 uur 
Nossegem, bushalte ‘centrum’ 15.00 uur 
Zaventem, bushalte ‘Kerkplein’ 15.05 uur 
Nu reeds inschrijven. 
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Terugblik 
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Erik Van Nevel 
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1. Champagnemenu als afsluiter van het champagne-

 weekend 

2. Naar de paardenkoers, langs de bronnen van de  

 Woluwe, culturele Brusselwandeling 

3. Bezoek anthuriumkwekerij 

4. Zomerontmoeting met BBQ en volksmuziek 

5. Daguitstap ‘Bruegel en het Pajottenland’ 

6. 5-daagse Warschau per fiets 

7. Jaarlijkse uitstap van de cursisten van de danscursus, 

 dit jaar ging het richting Zeeland 
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Deze sponsor steunt ons 
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Terugblik  

 

5 

Erik Van Nevel 
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1. Daguitstap naar Scherpenheuvel met vooral aandacht 

 voor de schilderijen van Theodoor Van Loon 

2. Nebbiolo, meer dan Barolo en Barbaresco, wijnavond 

3. Bruegel en zijn tijd, culturele Brusselwandeling 

4. 350 jaar Rembrandt en de Gouden Eeuw, lezing door  

 Tamara Ingels 

5. Op weg naar de musical op het Donkmeer bezochten 

 we brouwerij Dilewyns in Dendermonde 

6. Daguitstap Meetjesland, bezoek aan het Waterproduc-

 tiecentrum in Kluizen 

7. Bulgarije, 8-daagse vtbKultuur-trip 
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Na de capitulatie is er feitelijk een einde gekomen aan de 
oorlog, volgens koning Leopold III . Op 30 mei lieten de 
Duitsers de koning naar het paleis van Laken terugkeren. 
De koning deed ook een  
beroep op kardinaal Van Roey. Op 30  mei deed de kardi-
naal in een herderlijke brief een oproep tot de bevolking om 
zich eensgezind rond de koning te scharen.  De kardinaal 
neemt het op voor de koning, zet zich impliciet af tegen de 
regering Pierlot, maar over de Duitsers zwijgt hij.  
 
Na de instorting van het Franse front gaan vier Belgische 
ministers naar Londen. Van oktober 1940 tot oktober 1942 
vormen zij de Belgische regering in ballingschap. Het wa-
ren Pierlot als eerste minister, Spaak als minister van Bui-
tenlandse zaken, Albert De Vleeschauwer als minister van 
Koloniën en Camille Gutt als minister van Financiën. Later 
werd deze regering vergroot met August De Schrijver, An-
toine Delfosse en August Balthazar.  
 
Deze regering wilde de strijd voortzetten en ondertekende 
in januari 1942 het Atlantisch Charter, waarin de strijd werd 
voortgezet, samen met de bondgenoten, tot de onvoor-
waardelijke nederlaag van Duitsland, Japan en Italië.  
 
Op 26 oktober 1940 zal minister Camille Gutt in Londen 
voor de radio het land toespreken over de voornemens van 
de Belgische regering om de strijd voort te zetten. 
 
De Britten beloofden in december 1940 de nodige bewape-
ning voor het opstellen van een Belgische strijdmacht. Om 
een dergelijk leger te vormen waren er soldaten nodig, 
maar die waren zeer moeilijk te vinden. Eind november 
1940 had men een duizendtal manschappen. Maar de re-
gering had minimum 2.500 soldaten nodig om een ge-
vechtsbrigade op te stellen. Het aanwerven van soldaten 
bleef echter zeer moeizaam. 
 
Tijdens de ministerraad van 20 juli 1942 werd de hoop op-
gegeven om een strijdmacht van betekenis samen te stel-
len. 
 
De wet van 10 mei 1940 voorzag in de bevoegdheid van de 
secretarissen-generaal tijdens de afwezigheid van de rege-
ring. Deze wet was doelbewust vaag gehouden waardoor 
hun bewegingsruimte beperkt bleef. Zo konden zij geen 
wettelijke voorschriften uitvaardigen, zonder dat de bezet-
ter vooraf zijn toestemming gaf. De Duitse bezetter ver-
plichtte zich zelf voor de uitvoering van bepaalde verorde-
ningen.  
 
De Duitse bezetter zal zich ook met de benoemingen van 
deze ambtenaren moeien. In het voorjaar van 1941 vaar-
digde de Duitse overheid een verordening uit waardoor de 
leeftijdsgrens voor de ambtenaren op zestig jaar werd ge-
bracht. Daardoor werden drie secretarissen-generaal  op 
pensioen gesteld. Door bepaalde maatregelen, die de Duit-
se Militärverwaltung nam, kon men het bestuur van de Bel-
gische secretarissen-generaal buiten spel zetten.  
 
De secretarissen-generaal voerden een politiek van het 
“minste kwaad” om groter kwaad te voorkomen. Onder 
“groter kwaad” werd  verstaan dat het bewind uitsluitend in 
de handen van de Duitsers en hun handlangers zou ko-
men. Bovendien vreesden de secretarissen-generaal dat 
Berlijn het bestuur van de Militärverwaltung zou vervangen 
door een Zivilverwaltung, met alle nadelige gevolgen ervan.  

Dertigjarige Oorlog (deel 3) 

 
De oorlogseconomie was een schaarste-economie. Een 
van de eerste maatregelen onder de bezetting was de rant-
soenering van het voedsel. Dit werd ingevoerd onder de 
vorm van rantsoeneringszegels waarbij het brood met de 
zegeltjes onder nummer een te koop werd gesteld. In 1940 
bedroeg het broodrantsoen 225 gram per dag.  
 
Daar België onmogelijk genoeg graan kon produceren als 
voedsel voor zijn eigen bevolking werd het noorden van 
Frankrijk onder het bestuur van de Brusselse Militärverwal-
tung gebracht. Daardoor werd de voedselvoorziening van 
België beter verzekerd .  
 
Maar het gebrek aan voldoende voedsel leidde tot het ont-
staan van een gigantische “zwarte markt”. Een echt begrip 
in gans België was de Brusselse “rue des Radis”. Daar was 
alles te krijgen, maar wel te verstaan tegen boter bij de vis, 
het is te zeggen tegen woekerprijzen.  
 
Door bemiddeling van zijn zus Marie-Josée, gehuwd met 
Umberto, de Italiaanse kroonprins, kreeg koning Leopold 
op 19 november 1940 een onderhoud met Hitler zelf. Dit 
onderhoud vond plaats te Berchtesgaden, maar het leverde 
weinig resultaat op. Het was een soort dovemansgesprek .   
 
Wat de Duitsers in 1941 wel deden was het vrijlaten van 
Belgische soldaten, maar enkel de Vlamingen. De Vlamin-
gen waren volgens Hitler een Germaans broedervolk en zij  
mochten  daarom huiswaarts keren. De Walen en Frans-
sprekenden zouden tot het einde van de oorlog in Duits-
land blijven. Voor een keer waren de Vlamingen niet de 
verliezers.  
 
Einde 1941 liet kardinaal Van Roey de bevolking weten dat 
koning Leopold hertrouwd was. Lilian Baels was zijn nieu-
we echtgenote, maar  ze zou de titel van koningin niet dra-
gen. Ze waren in het geheim getrouwd op 14 september 
1941. Het grote en blind vertrouwen van de bevolking in de 
koning ging verloren met dit huwelijk. Het zal na de oorlog 
een van de oorzaken van de koningskwestie worden.  
 
Ondertussen gingen de Duitsers verder met het veroveren 
van Groot-Brittannië. De Blitz begon op 7 september 1940 
en eindigde in juni 1941. Engeland werd dagelijks bestookt 
door de Luftwaffe. Er werden vooral economische doelwit-
ten aangevallen, waaronder havens, spoorwegen, fabrie-
ken en schepen. Ook de hoofdstad Londen zou fel te lijden 
hebben onder de Duitse bombardementen.  
 
Het lukte Duitse onderzeeboten om door te dringen in Sca-
pa-Flow, bij de Orkaden, waar de Britse vloot haar thuisha-
ven had. Hierbij brachten de Duitsers enkele Britse oor-
logsbodems tot zinken. De  
morele opdoffer van deze actie was enorm bij de Britten.  
 
De slag om de Atlantische oceaan begon op 4 september 
1939. Toen werd het eerste Britse schip, de Athene, tot 
zinken gebracht. De Duitsers begonnen ook met het leggen 
van magnetische zeemijnen rond de kust van Groot-
Brittannië.  
 
In juli 1940 alleen werd door Duitse duikboten bijna 
500.000 ton vracht tot zinken gebracht. Daarbij kwam dat 
de Duitse code-ontcijferaars de Britse marinecodes wisten 
te kraken zodat de Duitsers op de hoogte waren van de 



 

 

 

28 

Britse vlootbewegingen. 
 
Groot-Brittannië kon deze lijdensweg financieel geen jaren 
volhouden zonder failliet te gaan maar met de hulp van de 
Amerikanen zouden ze het overleven. 
 
President Roosevelt zou de Britten te hulp komen zonder 
Duitsland de oorlog te verklaren. Deze hulp moest geheim 
blijven. In een verkiezingsrede einde 1940 verzekerde Roo-
sevelt zijn kiezers “Uw jongens worden niet naar een of 
andere buitenlandse oorlog gestuurd”. 
 
De langetermijnbelangen van  de VS waren niet gediend 
met de ondergang van Groot-Brittannië. In maart 1941 
startte Roosevelt het Leen-en-Pachtsteunwetsplan ten 
voordele van de Engelsen. Groot-Brittannië werd door de 
Amerikanen van een faillissement gered, maar hield hier-
mee op een onafhankelijke grootmacht te zijn. Zonder deze 
steun waren de Amerikanen nooit bij een oorlog in Europa 
betrokken geraakt. 
 
De Slag om Engeland werd langs Britse zijde vooral door 
de Royal Navy en de R.A.F. gevoerd. Indien de Duitse 
Wehrmacht op Britse bodem had kunnen landen, zouden 
ze de “Krieg” kunnen winnen. Het Britse leger kon minder 
weerstand bieden tegen de Duitsers, zoals dezen in België 
of Nederland hadden ondervonden. 
 
In een toespraak in de Rijksdag op 19 juli 1940 bedreigde 
Hitler de Britten “met eindeloos lijden en miserie” als ze zijn 
vredesvoorstel zouden weigeren. Churchill liet lord Halifax 
via de radio het antwoord geven dat het aanbod werd ge-
weigerd.  
 
Op 13 augustus trokken Duitse bommenwerpers en ge-
vechtsvliegtuigen op om Britse vliegvelden, havens en an-
dere doelen te vernietigen. De Duitse verliezen bedroegen 
hierbij een op twee. 
 
Een Duitse bommenwerper verdwaalde op 24 augustus en 
bombardeerde per ongeluk Londen. Churchill beantwoord-
de dit met een bombardement op Berlijn. Hitler was woe-
dend en begon met het bombarderen van Britse steden. Bij 
massale bombardementen op Britse steden werden drieën-
half miljoen huizen vernietigd en 30.000 mensen vonden 
de dood. 
 
Op 14 november werd de kathedraal van Coventry volledig 
verwoest.  
 
“We vechten voor ons leven en overleven van dag tot dag 
en van uur tot uur” verklaarde Churchill voor het Britse par-
lement. Op 27 september 1940 werd het Driemogendheid-
verdrag gesloten tussen Japan, Duitsland en Italië, waarbij 
deze drie landen hun oorlogsactiviteiten zouden coördine-
ren.  
 
Mussolini was jaloers op de successen van de Duitsers en 
wou zich ook laten gelden. Op 28 oktober 1940 staken Itali-
aanse troepen vanuit het veroverde Albanië de Griekse 
grens over. 
 
De Grieken sloegen terug. Hun soldaten dreven de onerva-
ren soldaten van Mussolini terug naar Albanië. Er zat voor 
Mussolini niets anders op dan de hulp van Duitsland te vra-
gen.  

Dertigjarige Oorlog (deel 3) 

 
Hitler gaf bevel om Griekenland te veroveren. Ondertussen 
waren de Britten de Grieken te hulp gekomen. In Grieken-
land werd de Britse interventie een herhaling van Duinker-
ken. De 62.000 Britse en Griekse soldaten werden geëva-
cueerd naar het eiland Kreta. Ondertussen werd Grieken-
land door de Duitsers bezet. 
 
“Een overwinning op Kreta betekent een keerpunt in de 
oorlog” seinde Churchill naar de Britse soldaten op Kreta. 
Maar het zou helemaal anders verlopen.  
 
Op 20 mei 1941 liet de Nieuw-Zeelandse generaal Frey-
berg weten dat er Duitse para's op Kreta waren geland. Ze 
waren met 3.000 man die belangrijke posities innamen en 
de voorhoede vormden van de strandlandingen van de 
Duitsers onder leiding van generaal Kurt Student.  
 
Het eiland Kreta werd door de Duitsers ingenomen. Drie 
kruisers en zes torpedoboten van de Britten werden door 
Duitse bommenwerpers tot zinken gebracht.  
 
De Britten lieten hun soldaten door hun Royal Navy naar 
Egypte overbrengen. Maar 13.000 Britten werden achter-
gelaten en zouden als Duitse krijgsgevangenen eindigen. 
 
Door de verovering van Kreta door de Duitsers kwamen de 
Britse olievelden en Egypte met het Suezkanaal in gevaar.  
 
Om deze strategische gebieden te beschermen had Chur-
chill reeds voorzorgen genomen . Op 11 november 1940 
vielen Britse vliegtuigen vanop het vliegdekschip  Illustrious 
de Italiaanse vloot aan  
in de haven van Taranto. Bij deze aanval werd de helft van 
de Italiaanse vloot vernietigd.  
 
Op 7 december zou een klein Brits leger de Afrikaanse ste-
den Tobroek en El Agheila onder leiding van generaal O-
Connor bezetten. Hierbij werden tien Italiaanse divisies 
vernietigd en 130.000 soldaten krijgsgevangen genomen. 
 
Maar ook Hitler besefte dat de macht over de olievelden de 
uitslag van de oorlog kon doen kantelen. Op 12 februari 
1941 werd de Duitse generaal Erwin Rommel naar Tripoli, 
toen Italiaans gebied, gestuurd met twee divisies onder zijn 
bevel, waaronder een tankdivisie.  
 
In Libië werd de Britse aanval onder leiding van generaal 
Wavell door Rommel gestopt. Bij deze operatie, ook Battle-
Axe genoemd, namen de Duitsers met hun 88 mm-
luchtafweergeschut het op tegen de licht bewapende Britse 
tanks. Rommel kon de Britse generaal O’Connor gevangen 
nemen.  
 
Ook de Italianen lieten van zich horen. Hun Tiende Lichte 
Flottielje verrichtte in december 1941 een actie in de Egyp-
tische haven van Alexandrië. Hierbij werden twee Britse 
slagschepen buiten gebruik gesteld. Dit verstoorde het 
evenwicht bij de strijdenden in het Middellandse Zeege-
bied.  
 
Het Britse antwoord op Rommels aanval bestond uit twee 
verschillende acties aan de Egyptische grens: Brevity en 
Battlax. Beide initiatieven mislukten. Rommel nam het hele 
gebied in, behalve de piepkleine enclave Tobroek, waar 
een garnizoen Australiërs en Polen standhielden. 
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Op 21 juni 1941 verving Churchill generaal Auchinlek als 
opperbevelhebber voor het Midden-Oosten door  generaal 
Wavell. 
 
Na eenentwintig maanden had Hitler meer bereikt dan wat 
voor mogelijk werd gehouden. Op Zweden na was heel 
Noord-Europa in zijn handen gekomen. In de Balkan had-
den de Duitsers ook toegeslagen. Roemenië werd in au-
gustus 1940 door Stalin aangevallen. Dit land vroeg steun 
aan Duitsland. Alzo werden met de hulp van de Duitsers de 
Russen uit Roemenië verjaagd. Voor de Duitsers waren de 
olievelden van Roemenië nu de inzet. De Wehrmacht trok 
eerst naar Roemenië, vervolgens naar Hongarije en Bulga-
rije.  
 
Op 27 maart 1941 werd in Belgrado de regent aan de kant 
geschoven door een groep Servische officieren die anti-
Duits waren. Hierop volgde een Duitse inval in Joegosla-
vië . Drie weken later was het land bezet door de Duitsers.  
 
Nadat de Duitsers Kreta in hun bezit kregen organiseerden 
ze een luchtbrug naar het door de Franse Vichy-regering 
beheerste Syrië en van daaruit naar Irak. Het luchtover-
wicht werd steeds belangrijker in het strijdperk. De Britten 
hielden ermee rekening dat Hitler een aanval op Groot-
Brittannië zou aansturen. Maandenlang liet de Abwehr, de 
Duitse inlichtingendienst, weten dat operatie Seelöwe de 
hoogste prioriteit had. Dit werd ook door de Sovjetspionnen 
in heel Europa naar Moskou doorgeseind.  
 
De  Amerikaanse ambassadeur in Londen, Joseph Kenne-
dy, vader van de latere president, liet aan president Roose-
velt weten dat een Britse nederlaag mogelijk was. Tot ein-
de 1942 bleef de afloop van de oorlog onzeker. 
 
Uit de oorlogsdagboeken van Joseph Goebbels, Duits mi-
nister van propaganda, komt men veel te weet over de 
toenmalige diplomatieke acties van de oorlogvoerenden. 
 
In die aantekeningen staat geschreven dat Churchill einde 
1941 “fast täglich”, bijna dagelijks , vroeg dat Duitsland met 
hem gesprekken zou opstarten. Het gaat hier om het 
hoogsteigen dagboek van Goebbels, zodat deze gegevens 
niet als prietpraat kunnen afgedaan worden. Na de onder-
gang van Hitler pleegde Goebbels zelfmoord en kwam dit 
dagboek, zoals vele andere documenten, in de handen van 
de overwinnaars. Tot nu toe werd er niet veel aandacht 
geschonken aan dit dagboek. Maar gezien de precaire toe-
stand  van de Britten in de eerste jaren van de oorlog, lijken 
de gegevens  uit het dagboek van Goebbels waarheidsge-
trouw. 
 
Van het ogenblik dat Frankrijk zich overgaf in 1940 was 
Zwitserland helemaal omsingeld door de Duitsers en kon 
op ieder ogenblik door hen aangevallen worden. Het Zwit-
sers leger had in de Alpen een “ redoute nationale” aange-
legd, een enorm verdedigingsbolwerk. Hiermee wilden de 
Zwitsers zich tegen een eventuele Duitse inval verzetten. 
Nochtans kwam de redding van Zwitserland uit een onver-
wachte hoek, namelijk van Broeder Klaus.  
 
Broeder Klaus, zoals de Zwitsers hem noemen, is alge-
meen  bekend als de heilige Nicolaas van Flüe, een Zwit-
ser. Hij werd geboren in 1417 in Flüeli, kanton Unterwal-
den. Op zijn vijftigste werd hij kluizenaar en hij overleed in 

Dertigjarige Oorlog (deel 3) 

1487. Tijdens zijn leven hielp hij mee aan het behoud van 
de vrede tussen de Zwitserse kantons. Het leven van Broe-
der Klaus is gekend door alle Zwitsers, ook ongelovigen. 
Hij is ook de beschermheilige van Zwitserland.  
 
In 1940 plande Hitler een aanval tegen Zwitserland.  
 
Op 9 en 10  mei hoorde de Zwitserse ambassadeur in Ro-
me van de vertegenwoordiger van Amerika dat Zwitserland 
enkel door een wonder van de oorlog kon gered worden.  
 
Op 11 mei meldde de nieuwsdienst “Aan de Rijn zijn voor-
bereidingen voor bruggenbouwers aan  
de gang. Aan de Hornberg werden zware houwitsers opge-
steld. Beschieting van onze bunkers aan de Rijn is moge-
lijk”. De Fransen meldden “grote concentratie bij Tuttlingen. 
Een valschermdivisie heeft Stuttgart richting zuiden verla-
ten”.  
 
Op 12 mei zei Goebbels:”In Europa zal binnen de 24 uren 
geen neutrale staat meer zijn”. 
 
Op 14 mei zei men op de radio in Japan (verbonden met 
Duitsland) :”Om twee uur vannacht zijn de Duitse troepen 
Zwitserland binnen gemarcheerd”. Twaalf uur later werd dit 
bericht herroepen. Wat was er gebeurd? 
 
Na het aanvalsbevel van Hitler om Zwitserland binnen te 
vallen wilde geen enkel motorvoertuig starten. Geen enkele 
tank noch rijtuig wou starten. Na melding aan het hoofd-
kwartier gaf Hitler het bevel “De olie bij alle rijtuigen wisse-
len”. Maar dit maneuver gaf niet het minste resultaat. De 
aftocht werd dan geblazen en spreekverbod ingevoerd. Het 
was maar een schijnaanval. Bij de terugtrekking startten 
alle voertuigen.  
 
Op 13 mei verscheen aan de hemel, boven het gebied van 
Basel, een hand. Die hand werd door honderden getuigen, 
langs beide zijden van de Rijn, gezien. Een grote hand, 
omgeven door lichtstralen, verscheen aan de hemel en trok 
over ons land met een zegenende beweging. De hand en 
de beweging waren zo karakteristiek dat het beeld van 
Broeder Klaus voor de ogen kwam. Zo verklaarden vele 
Zwitserse getuigen.  
 
Een soldaat op wacht getuigde alzo: “Aan de hemel ver-
scheen 's avonds een klein wolkje. Het werd groter en nam 
de vorm aan van een hand en ten slotte werd het een licht-
gevende transparante hand waarin men de beenderen zag. 
Ze bewoog zegenend over het land”. 
 
Officieren, soldaten, katholieken en evangelische gelovigen 
(protestant) hebben dit voorval gezien en waren getuigen 
van deze actie waarmee Broeder Klaus zijn volk bescherm-
de tegen de oorlog. 
 
 
 
 
 
 
 
Wordt vervolgd. 
 
Evarist Maes 
vtbKultuur Kortenberg. 
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Naam: 
 
Adres: 
 
Postnr. + gemeente: 
 
Telefoon: 
 
E-mail: 
 
Lidnummer: 
 
Opstap: 
 
Wenst in te schrijven voor volgende activiteiten: 
 
 
O Zondag 20 oktober 
 Aperitiefconcert met Nikolaas Kende 
 Aantal deelnemers: 
 Aantal herfstmenu met vlees: 
 Aantal herfstmenu met vis: 
 
O Dinsdag 29 oktober 
 Gedroogde hammen en hun wijnen, wijnavond 
 Aantal deelnemers: 
 
O Zaterdag 2 november 
 Antwerpen, havenhuis, museum De Reede, daguitstap 
 Aantal deelnemers: 
 Aantal middagmaal met varkenswangetjes: 
 Aantal middagmaal met tongrolletjes: 
 
O Donderdag 7 november 
 De wereld van Bruegel in zwart en wit 
 Aantal deelnemers: 
 
O Vrijdag 8 november 
 AnthurMiddendorp, bezoek anthuriumkwekerij 
 Aantral deelnemers: 
 
O Zondag 10 november 
 Muzikale Strelingen, ‘Goethe in Music’, concert 
 Aantal deelnemers: 
 
O Maandag 11 november 
 Het Jeruzalem van het Noorden, daguitstap 
 Aantal deelnemers: 
 
O Vrijdag 15 november 
 Dansavond met orkest ‘Black & White’ 
 Aantal deelnemers: 
 
O Zaterdag 16 november 
 Het Land van Charleroi, daguitstap 
 Aantal deelnemers: 
 Aantal middagmaal ‘Vitoulets carolo frites’: 
 Aantal middagmaal vegetarische lasagne: 
 
O Vrijdag 22 november 
 Culinaire wijnavond, met een knipoog naar Bruegel 
 Aantal deelnemers: 
 
O Zaterdag 7 december 
 Herentals & Tongerlo, daguitstap 
 Aantal deelnemers: 
 Aantal middagmaal: 

Inschrijvingsformulier Jaarthema:                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O Zondag 8 december 
 Muzikale Strelingen, Strijkersensemble 
 Aantal deelnemers: 
 Aantal eenvoudige lunch: 
 
O Zaterdag 14 december 
 Europalia Roemenië 
 Aantal deelnemers: 
 
O Zondag 15 december: 
 Winterontmoeting: terugblik 2019, programma 2020 
 Aantal deelnemers: 
 
O Zondag 22 december 
 Beethoven, de grote veroveraar, verteltheater 
 Aantal deelnemers: 
 Aantal eenvoudige lunch: 
 
O Zondag 5 januari 
 Nieuwjaarsconcert Bozar 
 Aantal deelnemers: 
 
O Zondag 19 januari 
 Nieuwjaarsreceptie 
 Aantal deelnemers: 
 
O Zaterdag 25 januari 
 Het Land van de Glimlach, operette 
 Aantal deelnemers: 
 
O Zondag 26 januari 
 ‘A tale of Reeds’, concert, CD voorstelling 
 Aantal deelnemers: 
 Aantal eenvoudige lunch: 
 
O Zaterdag 1 februari 
 Op zoek naar het Noorderlicht, 8-daagse 
 Aantal deelnemers: 
 
O Zondag 16 februari 
 De Bourgondiërs, aartsvaders van de Lage Landen 
 Aantal deelnemers: 
 Aantal eenvoudige lunch: 
 
O Zondag 17 mei 
 Het Zwanenmeer, ballet 
 Aantal deelnemers: 
 
O Zaterdag 13 juni 
 Daens, de musical 
 Aantal deelnemers: 
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