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VLAAMSE MEESTERS – LAAT U INSPIREREN  
Meer dan 250 jaar lang, van de 15de tot ver in de 17de 
eeuw, waren de ‘Vlaamse’ kunstenaars toonaangevende 
meesters in de ‘Schone Kunsten’. Ze werden alom gepre-
zen voor hun vakmanschap, creativiteit en innovatie. De 
Vlaamse Meesters, met Rubens, Bruegel en Van Eyck op 
kop, zijn onze culturele vaders en bepalen voor een stuk 
onze identiteit. Ze werkten in Vlaanderen, haalden er hun 
inspiratie en zijn er nu nog steeds het best te bezoeken 
en te voelen.  
 
Van 2018 tot 2020 zullen de Vlaamse Meesters meer dan 
ooit tevoren springlevend zijn. ‘Vlaamse Meesters: laat u 
inspireren’ is het vtbKultuur-jaarthema van 2018. De 
vtbKultuur-afdelingen trakteren u een jaar lang op 
‘meesterlijke’ activiteiten zoals lezingen over onze be-
kendste kunstenaars, groepsbezoeken aan meesterlijke 
tentoonstellingen en wandelingen langs Rubensiaanse en 
andere meesterlijke plekjes.  
 

 
MUZIKALE STRELINGEN 
vtbKultuur Kortenberg en LUCA School of Arts, campus 
Lemmens Leuven zetten hun samenwerking in 2018 ver-
der met niet minder dan 5 concerten met jong toptalent. 
 
WARSCHAU PER FIETS 
Deze 5-daagse wordt verschoven naar het werkjaar 2019 
wegens een meer dan druk programma 2018! 
 
 

Nieuws 

‘Het Toeristje’ • vtbKultuur Kortenberg 
47ste jaar, nr 1 • januari, februari, maart 2018 
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: 600 ex. in kleur op papier, 1100 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 
  
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 (nieuw!) 
Korting op alle vtbKultuuractiviteiten? 
Een heel jaar lang… voor maar  € 10,00 
Abonnement op ‘Het Toeristje’ inbegrepen! 
 • vtbKultuur-lidmaatschap 
Gratis UIT-Magazine 
Alle cultuur- en vrijetijdsvoordelen  €  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  €  121,00 
Als tweede wagen  €  94,00 
• VAB-lidmaatschap “vervangwagen” 
Alle voordelen van de Pech Plus formule 
Gratis vervangwagen bij onverwachte immobiliteit 
(tot max. 5 dagen) € 177,00 
Als tweede wagen € 150,00 
• VAB-pakketten: 
Reisbijstand vanaf €   86,00 
Annulatieverzekering vanaf € 146,00 
Bijstandspakket  vanaf € 212,00 
Vakantiepakket vanaf € 200,00 
Multipakket vanaf € 325,00 
Alle informatie bij vtbKultuur Kortenberg 

 Het Toeristje 
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Activiteitenkalender 

Zondag 
7 januari 

Nieuwjaarsconcert Nationaal Orkest van België 
Paleis voor Schone Kunsten, Brussel 

Station 
Kortenberg 

13.15 uur 

Zondag 
21 januari 

Nieuwjaarsbijeenkomst 
Terugblik 2017 • Programma 2018 

GC Colomba 
Kortenberg 

14.00 uur 
17.00 uur 

Maandag 
22 januari 

Danscursus 
Gratis kennismakingsles 

GC Colomba 
Kortenberg 

20.00 uur 

Vrijdag 
26 januari 

Chili & Paaseiland 
Beeldreportage door Guido Vervoort 

Oude Abdij 
Kortenberg 

20.00 uur 

Zondag 
28 januari 

Middagconcert Nationaal Orkest van België 
Paleis voor Schone Kunsten, Brussel 

Station 
Kortenberg 

13.15 uur 

Maandag 
29 januari 

Danscursus 
Aanvang nieuwe lessenreeks 

GC Colomba 
Kortenberg 

19.00 uur 

Zaterdag 
3 februari 

De Vogelhandelaar 
Operette in het CC Zwaneberg, Heist-op-den-Berg (autocar) 

OC Berkenhof 
Kortenberg 

18.30 uur 

Donderdag 
15 februari 

Fernand Léger, schoonheid alom 
Tentoonstelling, Paleis voor Schone Kunsten, Brussel 

Station 
Kortenberg 

09.15 uur 

Zondag 
18 februari 

Fernand Léger, schoonheid alom 
Tentoonstelling, Paleis voor Schone Kunsten, Brussel 

Station 
Kortenberg 

09.15 uur 

Donderdag 
22 februari 

Chardonnay 
Wijn(proef)avond door Kaat Daans 

GC Colomba 
Kortenberg 

20.00 uur 

Vrijdag  
23 februari 

West- en Oost-Bengalen 
Beeldreportage door Guido Boeken 

Oude Abdij 
Kortenberg 

20.00 uur 

Zondag 
25 februari 

Middagconcert Nationaal Orkest van België 
Paleis voor Schone Kunsten, Brussel 

Station 
Kortenberg 

13.15 uur 

Zaterdag 
3 maart 

Monumentenuitstap 
Kasteel Boterberg, ‘t Groen Kwartier, deSingel (autocar) 

OC Berkenhof 
Kortenberg 

07.50 uur 

Zondag 
4 maart 

Membra Jesu Nostri, concert met nieuw toptalent 
LUCA Kamerkoor en Atelier Oude Muziek o.l.v. Erik Van Nevel 

Oude Abdij 
Kortenberg 

10.30 uur 

Donderdag 
8 maart 

Hugo Claus, con amore 
Tentoonstelling, Paleis voor Schone Kunsten, Brussel 

Station 
Kortenberg 

09.15 uur 

Zondag 
11 maart 

Hugo Claus, con amore 
Tentoonstelling, Paleis voor Schone Kunsten, Brussel 

Station 
Kortenberg 

09.15 uur 

Donderdag 
15 maart 

Rome, wieg van het westen. Eeuwig en zwierig 
Lezing door dr. Jan Vaes 

Oude Abdij 
Kortenberg 

20.00 uur 

Zondag 
18 maart 

Keltisch aperitiefconcert 
Keltische harp en liederen door Lakshmi Matthieu 

Oude Abdij 
Kortenberg 

10.30 uur 

Vrijdag 
23 maart 

Centraal India 
Beeldreportage door Dirk Rosseel 

Oude Abdij 
Kortenberg 

20.00 uur 

Zondag 
25 maart 

KnipoogDag Genk 
C-Mine, Het Mijndepot, Oekraïens-katholieke kerk 

OC Berkenhof 
Kortenberg 

08.45 uur 

Dinsdag 
27 maart 

Amfora wijnen 
Wijn(proef)avond door Michèle Vermeulen 

GC Colomba 
Kortenberg 

20.00 uur 

Donderdag 
5 april 

Antoon van Dyck en Zaventem 
Culturele wandeling (eigen wagen) 

OC Berkenhof 
Kortenberg 

09.30 uur 

Vrijdag 
6 april 

Fietsen op het ritme van de zon 
Beeldreportage door Grégory Lewyllie 

Oude Abdij 
Kortenberg 

20.00 uur 

Zaterdag 
7 april 

ZOO of Live 
Musical, Kon. Elisabethzaal, Antwerpen (autocar) 

OC Berkenhof 
Kortenberg 

09.20 uur 

Zondag 
8 april 

Aantoon van Dyck en Zaventem 
Culturele wandeling (eigen wagen) 

OC Berkenhof 
Kortenberg 

09.30 uur 

Woensdag 
11 april 

Vietnam 
20-daagse vtbKultuur-reis 

Luchthaven 
Zaventem 

16.30 uur 



4 

 

 

 4 

Terugblik activiteiten 2017 
Voorstelling programma 2018 
 

Zondag 21 januari 
 
Graag nodigen wij u uit op onze jaarlijkse nieuwjaarsbij-
eenkomst waarop wij ons programma 2018 voorstellen. 
Wij blikken ook terug op het voorbije jaar. 
 
14.00 uur 
Terugblik op onze activiteiten 2017 met o.a. 
2-daagse Nederland 
8-daagse Sicilië 
11-daagse Etnisch Albanië 
10-daagse Slovenië 
5-daagse Venetië 
2-daagse Noord-Frankrijk 
 
17.00 uur 
Groet van Ann Vannerem, Schepen voor Cultuur 
Voorstelling programma 2018 
Feestelijke receptie met glaasje schuimwijn en broodjes, 
aangeboden door vtbKultuur Kortenberg 
Gezellige babbel 
Inschrijven op activiteiten 
 
Deelname: € 10,00 • leden slechts € 7,00 
GC Colomba, Wijngaardstraat 1, Kortenberg 
Vooraf inschrijven verplicht en kan tot 17 januari. 

 Nieuwjaarsbijeenkomst 

 
 
 

 

 
Deelname: € 19,00 • leden € 17,00, cat. II 
i.p.v. € 38,00 (speciale korting voor vtbKultuur) 
Samenkomst: 
station Kortenberg (trein 13.29 uur) 13.15 uur 
of Paleis voor Schone Kunsten 14.45 uur 
Keycard vtbKultuur Kortenberg is mogelijk 
Vooraf inschrijven! 

Nieuwjaarsconcert 

Nationaal Orkest van België 
Paleis voor Schone Kunsten, Brussel 
 

Zondag 7 januari 
 
Het nieuwjaarsconcert van het Belgian National Orchestra 
is een uitstekende gelegenheid om in de al te stille perio-
de na de jaarwisseling een aantal swingende en dansbare 
werken op het programma te plaatsen. Daarbij mogen de 
Weense walsen en polka’s van de Strauss-dynastie na-
tuurlijk niet ontbreken.  
 
• Till Eulenspiegels lustige Streiche, op. 28  
Richard Strauss 
• The Banks of Green Willow  
George Butterworth 
• Dansen van Galanta  
Zoltan Kodaly 
• Short Ride in a fast Machine  
John Adams 
• 3 Dansen (De verkochte bruid)  
Bedrich Smetana 
• Künstlerleben, op. 316  
Johann Strauss (Jr) 
• Bahn Frei! Polka-schnell, op. 45  
Eduard Strauss 
• Tritsch-Tratsch-Polka, op. 214  
Johann Strauss (Jr) 
•An der schönen blauen Donau, op. 314  
Johann Strauss (Jr) 
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Maandag  • 22 januari kennismakingsles • 20.00 uur 
Maandag • 29 januari nieuwe lessenreeks • 19.00 uur 
 
Goed en toch goedkoop leren dansen? 
vtbKultuur Kortenberg organiseert al meer dan 40 jaar 
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 maan-
dagavond gegeven worden in het  
GC Colomba, Wijngaardstraat 1, Kortenberg 
 
Beginners 19.00 uur tot 20.15 uur 
Gevorderden 20.15 uur tot 21.30 uur 
Meergevorderden 21.30 uur tot 22.45 uur 
 
En wat kost het? 
Cursus 14 weken: € 103,00  
Leden vtbKultuur: € 98,00 
Wie vooraf inschrijft tijdens de opendeuravond of de  
kennismakingsles: korting van € 5,00 

 
 
 

 Danscursus 

 Chili & Paaseiland 

Geen show, geen acrobatie,  
geen competitie, geen  

medailles, …alleen maar een  
gezonde portie plezier! 

Land van uitersten 
180 km breed • 4300 km lang 
Beeldreportage door Guido Vervoort 
 

Vrijdag 26 januari  
 
Chili, wellicht het land met de meest bizarre vorm ter we-
reld.  Slechts 180 km breed, maar wel 4300 km lang, van 
Peru en Bolivia in het noorden, tot Vuurland in het zui-
den…   
 
Van noord naar zuid reizen we door de Atacama-woestijn, 
de droogste woestijn ter wereld; langs griezelige, verlaten 
spookstadjes (voor de sfeer in zwart-wit weergegeven),  
de grootste open kopermijn ter wereld met reusachtige 
vrachtwagens, sfeervolle indianendorpjes met o.a. india-
nen-mummies, bizarre maanlandschappen, regenwoud,  
tot het eenzame Patagonië met het schitterende Natio-
naal Park “Torres del Paine”: een door gletsjers en meren 
doorsneden woeste bergwereld.   
 
Op bijna 4000 km afstand van de Chileense kust ligt het 
piepkleine Paaseiland.  Het behoort sinds 1888 staatkun-
dig tot Chili.   
Een plekje met een paradijselijke Polynesische sfeer, 
maar vooral bekend om zijn honderden, overal over het 
eiland verspreid, liggende en staande raadselachtige ste-
nen beelden… 

 
Deelname: € 7,00 • leden € 6,00 
Oude Abdij, Abdijdreef 22, Kortenberg 
(parkeren doet u aan GC Colomba - onze medewerkers 
begeleiden u naar de Oude Abdij) 
Deuren: 19.30 uur • aanvang: 20.00 uur 
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Middagconcert 

Nationaal Orkest van België 
Paleis voor Schone Kunsten, Brussel 
 

Zondag 28 januari 
 
Hugh Wolff, leiding – Steven Isserlis, cello 
 
Programma: 
The Unanswered Question  
Charles Ives 
Concerto voor cello en orkest nr. 2, Hob.VIIb:2  
Joseph Haydn 
Also sprach Zarathustra, op. 30 
Richard Strauss 
 
Voor Haydns technisch uitdagende Tweede celloconcer-
to, een van de grote werken op het repertoire, hebben we 
de Engelse virtuoos Steven Isserlis te gast. Charles Ives 
stelt zich de grote levensvragen en van Richard Strauss 
horen we een van zijn bekendste melodieën, gemeen-
goed geworden door de film 2001: A Space Odyssey. 
 
Deelname: € 19,00 • leden € 17,00, cat. II 
i.p.v. € 38,00 (speciale korting voor vtbKultuur) 
Samenkomst: 
station Kortenberg (trein 13.29 uur) 13.15 uur 
of Paleis voor Schone Kunsten 14.45 uur 
Keycard vtbKultuur Kortenberg is mogelijk 
Vooraf inschrijven! 
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 De Vogelhandelaar 

Operette van Carl Zetter 
door het Vlaams Muziek Theater 
in het CC Zwaneberg, Heist-op-den-Berg 
 

Zaterdag 3 februari 
 
De keurvorst beveelt Baron Weps een jachtpartij te orga-
niseren. Maar Weps komt echter tot de ontdekking dat de 
boeren alle wilde zwijnen gestroopt hebben. Hij is bereid 
dit door de vingers te zien maar dat kost de boeren een 
flinke som geld. Voor de jacht zullen tamme zwijnen wor-
den gebruikt! Weps kan het geld goed gebruiken want hij 
moet voor de zoveelste keer de schulden van zijn neef 
Stanislaus betalen. Als de keurvorst de jachtpartij afge-
last, neemt Weps het besluit om zijn geld niet mis te lo-
pen. De jachtpartij zal gewoon doorgaan. Stanislaus moet 
dan de rol van keurvorst op zich nemen. De vogelhan-
delaar Adam uit Tirol wil met Christel trouwen, de vrouwe-
lijke postbode, maar dat is geen reden voor hem om niet 
met een aardig boerenmeisje te flirten. Natuurlijk weet hij 
niet dat zij de keurvorstin Marie is, die vermoedt dat haar 
man een slippertje maakt en hem daarbij wil betrappen. 
Christel stelt Adam voor om bij de keurvorst naar een 
goede betrekking te solliciteren. Adam is niet erg enthou-
siast want hij kent de reputatie van de keurvorst op het 
punt van vrouwen. Maar Christel gaat toch naar de keur-
vorst toe, in werkelijkheid dus Stanislaus. Adam wordt 
hier zo kwaad om dat hij niets meer van haar wil weten. 

Voor hem staat het nu vast dat het ‘boerenmeisje’ dan zijn 
bruid moet worden. Intussen denkt de keurvorstin dat 
Christel inderdaad met haar echtgenoot samen is ge-
weest. In het zomerpaleis van de keurvorst valt Stanislaus 
door de mand. Adam eist van hem dat hij met Christel 
trouwt, omdat hij er zeker van is dat zij door hem is ver-
leid. Als het hem later duidelijk wordt dat er tussen hen 
niets is voorgevallen, en wanneer hij er bovendien achter 
komt wie het ‘boerenmeisje’ in werkelijkheid is, verzoent 
hij zich met Christel.  

Deelname: € 46,00 • leden € 42,00 
Inbegrepen: autocarvervoer, fooi chauffeur, de beste 
plaatsen in de schouwburg 
Vertrek 
Zaventem, bushalte Kerkplein 18.15 uur 
Nossegem, bushalte ‘Centrum’ 18.25 uur 
Kortenberg, OC Berkenhof 18.30 uur 
Erps-Kwerps, bushalte Schoonaarde 18.40 uur 
Veltem-Beisem, bushalte ‘steenweg’ 18.45 uur 
Leuven, Autostad, Brusselsesteenweg 3 18.50 uur 
Vooraf inschrijven. 
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 Deze sponsors steunen ons! 
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Deelname: € 29,00 • leden: € 26,00 
Inbegrepen: analytisch proeven van 6 goede wijnen 
GC Colomba, Wijngaardstraat 1, Kortenberg, 20 uur 
Vooraf inschrijven 
 
Gelieve 6 wijnproefglazen in tulpvorm mee te brengen. 

Chardonnay 

Wijn(proef)avond 
door Kaat Daans 
 

Donderdag 22 februari 
 
ABC … Anything But Chardonnay. Ik geef toe, een 
tijdje ook mijn credo. Maar wat heb ik ondertussen 
ontdekt hoe gruwelijk ik mij vergist heb, compleet IN 
LOVE gevallen met deze druif. We maken een reis 
door alle verschillende stijlen die Chardonnay kan 
geven. Benieuwd? Kom ze mee ontdekken ... en wordt 
verliefd! Meer info: ABC ... Always Buy Chardonnay. 
Kaat Daans 
 
Ook al heeft de chardonnay een grote ‘druifherken-
baarheid’, toch kan de smaak enorm variëren op verschil-
lende terroirs. Een aangepast terroir kan de wijn net dat 
tikkeltje ‘extra’ meegeven, waardoor de goede chardon-
nay echt groots kan worden. In koele klimaten bv. geeft 
chardonnay wijn met scherpe zuren en weinig expressie-
ve aroma’s maar wel een enorme complexiteit. Voorbeel-
den hiervan vinden we in de Champagnestreek, in Tas-
manië en in Chablis, waar de mineraliteit uniek is. Aange-
zien de druif vroeg bloeit, is de schade op vorstgevaar 
hier groot. In warmere gebieden moet men opletten dat 
de wijn niet te lomp wordt. De zuren zijn dan onvoldoende 
om het fruit (meloen) in balans te brengen, elegante en 
frisse wijn kan je dan wel vergeten (Californië bv.).  
 

 
Deelname. € 25,00 • leden € 22.00 (max. 15 deelnemers) 
Inbegrepen: 
toegang, gids tentoonstelling, eigen audiofoonsysteem 
Samenkomst: 
station Kortenberg (trein 09.28 uur) 09.15 uur 
of Paleis voor Schone Kunsten 10.15 uur 
KeyCard vtbKultuur Kortenberg is mogelijk 
Vooraf inschrijven. 

 Fernand Léger, schoonheid alom 

Paleis voor Schone Kunsten, 
Brussel, tentoonstelling 
o.l.v. gids Machteld De Schrijver 
 

Donderdag 15 februari 
Zondag 18 februari 
 
BOZAR brengt een tentoonstelling over een van de be-
kendste moderne kunstenaars, en een gepassioneerde 
observator van een bruisende eeuw: Fernand Léger. Zijn 
schilderstijl breekt met de artistieke conventies van zijn 
tijd en probeert de versnippering en het gesyncopeerde 
ritme van een almaar sneller wordende samenleving te 
vatten. Hij schildert stedelijke landschappen vol auto’s en 
machines. Voor hij schilder werd, liep Léger stage bij een 
architect, en die bijzondere band met architectuur blijft. 
Met de avant-gardedichters deelt hij de fascinatie voor 
nieuwe manieren om visueel te communiceren, zoals re-
clame en typografie. Hij is in de ban van Charlie Chaplin 
en film. Léger werkt zijn hele carrière lang samen met 
regisseurs, choreografen en componisten om decors en 
kostuums te ontwerpen. Deze bijzondere tentoonstelling 
wilt u laten kennismaken met elk facet van deze 20e-
eeuwse duizendpoot. 
 
De tentoonstelling « Fernand Léger. Schoonheid alom » 
werd georganiseerd door het Centre Pompidou-Metz in 
samenwerking met BOZAR, Paleis voor Schone Kunsten 
Brussel.  

Chardonnay, Moldavië 
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India en Bangladesh 
door Guido Boeken 
 

Vrijdag 23 februari 
 
India is zoals u weet een ontmoetingsplaats  waar heel 
wat wereldbeschavingen hun sporen hebben achtergela-
ten. Daarom is voor een buitenlander een bezoek aan 
India altijd een aanslag op uw zintuigen (en soms op uw 
gezondheid). 
  
De oostelijke vlakten ontvangen veel meer moessonsre-
gens dan het noorden. Daarom ligt de nadruk hierdoor 
minder op het verbouwen van graan  en meer op de in-
tense teelt van rijst en jute. Deze vorm van levensonder-
houd zorgt voor een zeer hoge bevolkingsdichtheid in de-
ze regio  Het natuurlijke centrum van deze zone ligt in 
Bengalen dat nu verdeeld is in het Indische West-
Bengalen waar men overwegend hindoe is en Oost-
Bengalen, nu de staat Bangladesh, waar men hoofdzake-
lijk moslim is. In zijn hoogtijdagen waren West- en Oost-
Bengalen het artistieke en spirituele centrum van de 
macht met zijn talloze tuinen, heiligdommen en tempels 
die vandaag nog te bezichtigen zijn. De weg daar naar 
toe loopt langs dorpen en steden waar het leven nog is, 
zoals het eigenlijk altijd is geweest en waar bijna geen 
mensen op bezoek komen.   
   
De film is zeer gevarieerd .We reizen van Kolkata, o.m. 
naar Handarnagore, Lucknow, Varanase, Sarnath, … en 
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Sonepur en zo de grens over naar Bangladesh. Onder-
weg, naast hoogtepunten van de architectuur en beelden-
de kunst ontmoeten we op ons pad o.m. barden die de 
eeuwenoude mystieke zangkunst van de Baul in ere hou-
den, Santals etc... We overnachten tussen de boeren op 
de grootste veemarkt van het Indische continent, maken 
kennis met immorele zoektocht naar goedkope werk-
krachten, nemen deel aan de puja(voering) van een eeu-
wenoud feest aan de oevers van de Ganghes … Het is 
een film over Bengalen maar ook vooral over de mensen 
die er wonen met hun tradities en gewoontes. 
 
Deelname: € 7,00 • leden € 6,00 
Oude Abdij, Abdijdreef 22, Kortenberg 
(parkeren doet u aan GC Colomba - onze medewerkers 
begeleiden u naar de Oude Abdij) 
Deuren: 19.30 uur • aanvang: 20.00 uur 

West- en Oost-Bengalen 

 Middagconcert 

Nationaal Orkest van België 
Paleis voor Schone Kunsten, Brussel 
 

Zondag 25 februari 
 
Hugh Wolff leiding 
Gabriela Montero piano  
 
Griegs Pianoconcerto 
 
Concerto voor piano en orkest, op. 16 Edvard Grieg 
Symfonie nr. 10, op. 93  
Dmitri Sjostakovitsj 
 
De Amerikaans-Venezolaanse Gabriela Montero, bekend 
voor haar geniale improvisaties, soleert in Griegs Piano-
concerto, het enige dat hij schreef voor zijn lievelingsin-
strument en ook zijn absolute ‘tophit’.  
 
Na de pauze volgt de eerste symfonie die Sjostakovitsj 
componeerde na de dood van vadertje Stalin. 
 
Deelname: € 19,00 • leden € 17,00, cat. II 
i.p.v. € 38,00 (speciale korting voor vtbKultuur) 
Samenkomst: 
station Kortenberg (trein 13.29 uur) 13.15 uur 
of Paleis voor Schone Kunsten 14.45 uur 
Keycard vtbKultuur Kortenberg is mogelijk 
Vooraf inschrijven! 

 



10 

 

 

 

 10 

Kasteel Boterberg, Kalmthout 
‘t Groen Kwartier, Antwerpen 
deSingel, Antwerpen 
 

Zaterdag 3 maart 
 
De Vlaamse onroerenderfgoedprijs 2017 (vroeger mo-
numentenprijs) ging naar het Kasteel Boterberg in 
Kalmthout. Op onze monumentenuitstap koppelen we 
daaraan twee projecten in Antwerpen: ‘t Groen Kwar-
tier (de gerenoveerde site van het voormalig Militair 
Hospitaal) en het kunstencentrum DeSingel. 
 
 

Kasteel Boterberg 
Het Kasteel Boterberg in Kalmthout is een cohousingpro-
ject aan de Kalmthoutse Heide. Het kasteel dateert van 
1870. Begin twintigste eeuw werd het grondig uitgebreid 
en heringericht, en kreeg het uitgesproken tudorkenmer-
ken. Een eeuw later was het kasteel in verval en werd het 
gekocht door de Antwerpse projectontwikkelaar Joeri Bal. 
Hij wilde zelf een van de bijgebouwen betrekken en kon 
zeven andere families overtuigen om mee te stappen in 
een cohousingproject met gedeeld eigenaarschap. Na 
uitgebreid overleg zijn in de bijgebouwen woningen ge-
maakt en in het kasteel een loft, twee gastenkamers, en-
kele kantoren en een aantal gemeenschappelijke ruim-
tes. Volgens de jury van de onroerenderfgoedprijs bewijst 
deze restauratie dat het perfect mogelijk is om de instand-
houding van erfgoed te laten samengaan met een nieuwe 
invulling. De Vlaamse minister-president prijst de voor-
beeldfunctie van het project, dat de cohesie tussen de 
bewoners bevordert en veel aandacht heeft voor ecolo-
gische toepassingen. We krijgen uitleg uit de eerste hand, 
want Joeri Bal leidt ons zelf rond. 
 

Monumentenuitstap 

‘t Groen Kwartier 
Op de 8 ha grote site van het voormalig Militair Hospitaal 
in Antwerpen is de laatste jaren een heel nieuw en ver-
keersvrij stadsdeel verrezen, dat de stempel draagt van 
de architecten Stéphane Beel en Lieven Achtergael. In 
een nieuw aangelegd stadspark zijn +/- 400 woongele-
genheden ontwikkeld. Een evenwichtige mix van trendy 
lofts, historische gebouwen, nieuwbouwappartementen en 
gezinswoningen met tuin.  
Centraal ligt de Monumentenzone, die gedomineerd wordt 
door sterk geritmeerde massieve bakstenen paviljoenen, 
verbonden door wintergangen. Wat beschermd was werd 
gerestaureerd: het poortgebouw, de ziekenzalen 
(omgevormd tot loftwoningen), de dokterswoning, de 
stookplaats en de centrale kapel (nu restaurant The Jane 
van Sergio Herman). In gerenoveerde pakhuizen naast ‘t 
Groen Kwartier werkt creatief en duurzaam ondernemend 
Antwerpen samen: bedrijven, ateliers, restaurantjes, een 
daktuin van 1.800 m

2
.  

 

 
deSingel  
Hoewel dit indrukwekkende gebouw maar van 1980 da-
teert, wordt het kunstencentrum deSingel in Antwerpen 
het stenen monument van de bekende architect Léon Sty-
nen (1899–1990) genoemd. Dit complex voor hedendaag-
se en internationale kunst biedt ook onderdak aan het 
Conservatorium van Antwerpen, de Posthogeschool voor 
Podiumkunsten, het Vlaams Architectuurinstituut en Ra-
dio 2 Antwerpen.  
Léon Stijnen ontwierp twee grote, goed uitgeruste podia: 
de Blauwe Zaal als concertzaal en de Rode Zaal voor 
dans en theater, plus een Kleine Zaal met slechts 92 
plaatsen. De wandelgangen en verbindingsruimten hield 
hij opzettelijk breed om er tentoonstellingen te kunnen 
organiseren.  
In oktober 2010 werd er een nieuwe vleugel aan toege-
voegd, ontworpen door de vermaarde hedendaagse ar-
chitect Stéphane Beel. De nieuwbouw, die harmonisch 
aansluit bij het gebouw van Stijnen, omvat een theater-
werkplaats, een dansstudio, repetitieruimte voor muziek-
ensembles, een middelgrote zaal van 300 plaatsen, een 
volwaardige tentoonstellingsruimte van 400 m², een 
Grand Café en een bibliotheek/leeszaal. 
 
 

Kasteel Boterberg 

‘t Groen Kwartier 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Conservatorium
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaams_Architectuurinstituut
https://nl.wikipedia.org/wiki/Radio_2_(Vlaanderen)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Radio_2_(Vlaanderen)
https://nl.wikipedia.org/wiki/St%C3%A9phane_Beel
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Monumentenuitstap 

PROGRAMMA 
Voormiddag 
Rondleiding in het gerestaureerde Kasteel Boterberg in 
Kalmthout. 
Middagmaal (facultatief) in Eetcafé De Hand, Boom-
gaardstraat 1, 2018 Antwerpen, voor € 25,00 
Menu:  
• verse dagsoep 
• stoofvlees met tripel d’Anvers, frietjes en sla 
of goujonetten (visreepjes) gepaneerd met panko (Japans 
broodkruim), frietjes en verse tartaar 
• verse chocolademousse 
Gelieve bij inschrijving uw keuze van het hoofdgerecht 
mee te delen. 
Namiddag 
Rondleidingen in ’t Groen Kwartier en in Kunstencentrum 
deSingel. 
PRAKTISCH 
Deelnameprijs: € 36,00 • leden € 33,00 
Inbegrepen: autocarvervoer, fooi en kosten chauffeur, 
koffie/thee met ontbijtkoek, gidsen, eigen audiofoonsys-
teem 
Opstap: 
Leuven, Hubo, Brusselsesteenweg 6  07.30 uur  
Veltem-Beisem, bushalte ‘steenweg’ 07.35 uur 
Erps-Kwerps, bushalte Schoonaarde  07.40 uur  
Kortenberg, OC Berkenhof  07.50 uur  
Nossegem, bushalte ‘centrum’ 07.55 uur 
Zaventem, bushalte Kerkplein  08.05 uur 
Terug in Kortenberg omstreeks 20 uur 
Vooraf inschrijven. 

 Hugo Claus, con amore 

deSingel 

Paleis voor Schone Kunsten, 
Brussel, tentoonstelling 
o.l.v. gids Machteld De Schrijver 
 

Donderdag 8 maart 
Zondag 11 maart 
 
10 jaar na zijn dood en 50 jaar na mei ’68 wijdt BOZAR 
een museale tentoonstelling aan Vlaanderens meest be-
kroonde auteur: Hugo Claus.  
 
De multidisciplinaire expo toont Claus in al zijn facetten: 
schrijver, schilder, theatermaker, filmregisseur. Toch 
wordt het geen traditioneel overzicht van een leven en 
een oeuvre. Curator Marc Didden maakt met liefde – con 
amore -  een hoogst persoonlijke tentoonstelling, niet óver 
Claus, maar vóór Claus.  
Een eigenzinnig portret, samengesteld uit nauwkeurig 
geselecteerde archiefbeelden, foto’s, tekstfragmenten en 
kunstwerken van o.a. Appel, Raveel en Ensor, maar ook 
hedendaagse kunstenaars als Borremans, De Cordier, 
Dillemans en Vanriet.  
En er is de nauwe band tussen Claus en het Paleis voor 
Schone kunsten, waar hij eerst tentoonstelde in 1959, 
deelnam aan het legendarische ‘Poëzie in het Paleis’ in 
1966 en een protestavond tegen censuur leidde in mei 
‘68.  

 
Deelname. € 17,00 • leden € 14.00 (max. 15 deelnemers) 
Inbegrepen: 
toegang, gids tentoonstelling, eigen audiofoonsysteem 
Samenkomst: 
station Kortenberg (trein 09.28 uur) 09.15 uur 
of Paleis voor Schone Kunsten 10.15 uur 
KeyCard vtbKultuur Kortenberg is mogelijk 
Vooraf inschrijven. 
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Muzikale Strelingen 

Membra Jesu Nostri,  
Dietrich Buxtehude 
Concert door LUCA Kamerkoor en Atelier 
Oude Muziek o.l.v. Erik Van Nevel 
 

Zondag 4 maart 
 
In 1680 draagt Dietrich Buxtehude zijn 7-delige Pas-
sionsmusik op aan de Zweedse hofkapelmeester 
Gustaf Düben: de Membra Jesu Nostri. 
De tekst stamt reeds uit de middeleeuwen en wordt 
toegeschreven aan Bernardus van Clervaux. Het zijn 
mystieke overwegingen bij de geschonden ledematen 
van de lijdende en gekruisigde Christus. Elke cantate 
benadert een ander lichaamsdeel: de voeten, de knie, 
de handen, de zijde, de borst, het hart en tenslotte het 
aangezicht. 
 
De basisbezetting is een 5-stemmig koor, solisten, 2 
violen en basso continuo. Voor deze gelegenheid wer-
den er nog twee blokfluiten aan toegevoegd. Het is 
merkwaardig dat Buxtehude precies in de cantate 
waarin het hart wordt behandeld, de instrumentatie 
uitbreidt naar 5 strijkers (viola’s da gamba) en basso 
continuo, wat een heel bijzondere sonoriteit geeft. Er 
is een consequente afwisseling tussen instrumentale 
sonata’s, koren en aria’s. Als besluit componeert Bux-
tehude een tamelijk virtuoos ‘Amen’ in een snelle 6/4-
maat waarin het breken van het metrum een opvallend 
veerkrachtig effect krijgt. 
 
Het kamerkoor van het Lemmensinstituut werd opgericht 
in 1993. Het bestaat haast uitsluitend uit zangstudenten 
en koordirigenten in opleiding. Tot het initiatief om, naast 
talrijke andere kooractiviteiten, nog een ander ensemble 
op te richten, werd overgegaan om de zangstudenten en 
koordirigenten de meer specifieke mogelijkheid te geven 
bepaalde facetten uit het koorrepertoire ter studie te ne-
men die omwille van hun moeilijkheidsgraad of bijzondere 
stilistische noden niet aan bod kunnen komen. 
 Ook op deze wijze worden er goed geschoolde koristen 
opgeleid en kunnen de studenten kennis nemen van be-
langrijke koorliteratuur die anders slechts in de muziekge-
schiedenis wordt vermeld. Het Lemmensinstituut heeft er 
meteen een goed werk- en concertinstrument bij om via 
concerten de student de noodzakelijke podiumervaring te 
geven. 
  
Het Atelier Oude Muziek bestond reeds in de jaren 70 in 
het Lemmensinstituut. Toen stond het o.l.v. Paul Van Ne-
vel. In 1984-1985  werd het terug opgericht. 
De cursus is bedoeld voor zangers en voor instrumen-
tisten die een voor die praktijk geschikt instrument bespe-
len, of voor de studenten die zich op een of andere wijze 
interesseren voor de oude stijlperioden. 
Naast kennismaken met de literatuur wordt tevens ge-
poogd een aantal elementen die ook hun theoretische 
aandacht krijgen in praktijk om te zetten: herkennen van 
stijlperioden, oude stemmingen, kennismaking met de 
retoriek en affectenleer, opzoeken van oude bronnen en 
bibliotheekonderzoek. 
  
Jaarlijks wordt projectmatig gewerkt rond een bepaald 
concertthema. 

 Erik Van Nevel studeerde vocale en instrumentale disci-
plines alsook koordirectie aan het Lemmensinstituut te 
Leuven en aan de Koninklijke Muziekconservatoria te 
Brussel en Antwerpen. Nadien volgde hij specialisatiecur-
sussen in Groot-Brittannië, Duitsland en Nederland. 
In 1974 richtte hij het Ensemble CURRENDE op dat op 
het terrein van de oude muziek zeer snel een internatio-
naal niveau bereikte.  Met dit ensemble realiseerde hij 
een 30-tal cd-opnames waarvan er reeds verscheidene  
beloond werden met een internationale prijs. 
  
Erik is een enthousiast promotor van de Franco-Vlaamse 
polyfonie uit de 15de en 16de eeuw. Hij heeft echter ook 
een gedreven passie voor de rijkdom van de 17de eeuw 
met zijn gevoel voor woord en retoriek. 
  
Hij doceert koordirectie, zang, kamermuziek en oude mu-
ziekpraktijk aan het Lemmensinstituut te Leuven. 
  
Sedert 2014 dirigeert hij na een afwezigheid van 14 jaar 
terug in de kathedraal in Brussel tijdens de belangrijke 
feestdagen. 
  
Jaarlijks wordt hij uitgenodigd om stages, workshops en 
cursussen te geven of wordt hem gevraagd een gastpro-
ductie te leiden. Hij was zo al te gast in Spanje, Engeland, 
Nederland, Zweden, Noorwegen en Cyprus. Hij is tevens 
een veelgevraagd jurylid voor internationale muziekwed-
strijden. 

Deelname: € 16,00 • voorverkoop € 14,00 
Voorverkoop ook aan de UiTbalie (Bib Kortenberg) 
Leden genieten een extra korting van € 2,00 = € 12,00 
(uitsluitend in voorverkoop bij vtbKultuur Kortenberg) 
Oude Abdij, Abdijdreef 22, 3070 Kortenberg 
(parkeren doet u aan GC Colomba, Wijngaardstraat 1) 
Deuren: 10.15 uur • aanvang: 10.30 uur 
De plaatsen zijn niet genummerd 
  
Een exclusieve samenwerking met 
LUCA School of Arts, campus Lemmens Leuven. 
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Eeuwig en zwierig 
Lezing door dr. Jan Vaes 
 

Donderdag 15 maart 
 
De Romeinen boden Italië én Europa structuur en cultuur.  
Rome werd ook mater et caput van het ontluikende chris-
tendom, een eeuwige aantrekkingspool voor pelgrims. 
 
In de middeleeuwen bleek de eenheid van Italië ver zoek. 
Noord en zuid gingen eigen wegen, vreemde vorsten be-
stuurden grote delen van het schiereiland, de Pauselijke 
Staten vormden een echte splijtzwam. Spanningen tussen 
Welfen en Ghibellijnen verdeelden de bevolking diep. 
Steeds meer bemoeiden lokale adellijke families zich met 
de pauskeuze.  Rome gleed af naar totale anarchie zodat 
de kerkvorsten zich gedwongen zagen de wijk te nemen 
naar Avignon (1309-1377). Rome bleef achter als een 
spookstad. 
 
Bij hun terugkeer moesten de pausen de stad uit haar 
assen doen herrijzen. Vanaf het begin van de 16de eeuw 
nam Rome als centrum van de renaissance de fakkel 
over van Florence. De Contrareformatie gaf de eeuwige 
stad een nieuwe glansrijke impuls. Rome fungeerde als 
een artistieke magneet en een reeks geïnspireerde barok-
pausen gaf haar het schitterende aanschijn van vandaag. 
  

De politieke eenheid van Italië werd pas bereikt in 1861. 
De nieuwe staat bouwde Rome in ijltempo uit tot hoofd-
stad van een verdeeld land. De ‘Romeinse kwestie’ bleef 
aanslepen tot het interbellum, getekend door het fascisme 
en een volslagen mislukt imperialisme.  
 
Italië is tot het einde van de 18de eeuw de wieg van na-
genoeg elke Europese kunststroming geweest. En Rome 
speelde daarin een hoofdrol.  

 
Deelname: € 9,00 • voorverkoop € 8,00 
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, 3070 Kortenberg 
(parkeren doet u aan GC Colomba - onze medewerkers 
begeleiden u naar de Oude Abdij) 
Deuren: 19.30 uur • aanvang: € 20.00 uur 
Liefst vooraf inschrijven. 

Rome, wieg van het westen 

 Centraal India 

Van de slums in Mumbai naar de 
ghats in Varanasi 
Beeldreportage door Dirk Rosseel 
 

Vrijdag 23 maart 
 
Dirk vertelt. 
Toen we tien jaar geleden voor het eerst naar het reus-
achtige land India reisden, bezochten we net als de 
meeste India-debutanten de deelstaat Rajasthan. Uiter-
aard heeft India nog veel meer te bieden en deze keer 
reizen we van Mumbai naar Varanasi, door de deelstaten 
Maharasthra en Madhya Pradesh en dan met de nacht-
trein naar Varanasi in Uttar Pradesh.  
Mumbai ziet er nog net zo Brits uit als Oxford, maar in de 
slums krijgt u toch een heel ander beeld van deze metro-
pool.  
We bezoeken de wereldberoemde rotstempels van Ellora 
en Ajanta en duiken daarna de Madhya Pradesh in, op 
zoek naar tijgers in het Kanha nationaal park en naar de 
Kama Sutra beeldjes in de tempels van Khajuraho.  
Zachtjes wegdromen langs de Narmada rivier in Mahesh-
war of alle zintuigen op scherp in het immer drukke Vara-
nasi.  
Aan de Ganges sterven betekent voor de hindoes het nir-
wana, maar wij zijn geen hindoes en willen het u graag 
nog navertellen. 
 

 
Deelname: € 7,00 • leden € 6,00 
Oude Abdij, Abdijdreef 22, Kortenberg 
(parkeren doet u aan GC Colomba - onze medewerkers 
begeleiden u naar de Oude Abdij) 
Deuren: 19.30 uur • aanvang: 20.00 uur 
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Keltisch Aperitiefconcert 

Keltische harp 
Keltische liederen 
door Lakshmi Matthieu 
 

Zondag 18 maart 
 
Naar aanleiding van onze vtbKultuur-trip naar Ierland 
in juni 2018 organiseren wij dit Keltisch aperitiefcon-
cert. 
 
Keltische muziek en liederen 
 
Het mytische en omfloerste Ierland met zijn volksmuziek, 
de keltische cultuur met haar Ierse en Bretoense liederen 
intrigeerden haar reeds vanaf zeer jonge leeftijd. Samen 
met de  glasheldere stemmen van Mairéad Ni Mhaonaigh 
(Altan) en Maíre Brennan (Clannad) kwam ook de harp 
voor het eerst in haar wereld. Gefascineerd door de hel-
dere klanken van de keltische harp wist zij al heel vroeg 
dat dit ‘haar’ instrument zou worden.  
 
Door de jaren heen sprokkelde zij een repertoire bij elkaar 
van liederen die haar raakten, inspireerden of waarin zij 
een mooie boodschap vond en zocht zij teksten waarbij zij 
zelf de muziek maakte. Afgewisseld met puur instrumen-
tale nummers, de jigs en reels die ook zo eigen zijn aan 
de Ierse traditie, ontstond zo een gevarieerd programma 
van liederen die de Schotse highlands, desolate Bretoen-
se kusten en Ierse heuvels in gedachten doen oproepen".  
 
Lakshmi is een Gentse harpiste en zangeres met een op-
merkelijke staat van dienst. Op haar cd exploreert ze de 
Keltische (hoofdzakelijk Ierse en Schotse) traditionele 
melodie- en liederenschat om er een onmiskenbare meer-
waarde aan toe te voegen. Dit is een solowerkstuk van de 
bovenste plank. Lakshmi ’s harpspel is fraai en bedreven. 
 

Lakshmi Matthieu tijdens een concert voor vtbKultuur Kor-
tenberg in april 2011 in de kapel van de Oude Abdij. 

CD 
 
Haar frisse, stemvaste zang past wonderwel bij de beto-
verende harpklanken, die u meevoeren naar de grillige 
kusten en desolate landschappen van Ierland, Bretagne 
of Schotland. 
De plaat is knap opgebouwd uit al dan niet tweestemmige 
zang met harpbegeleiding, a capella zang en suites van 
instrumentale nummers. Van de Vlaamse traditional De 
Twee Coninckskinderen brengt ze een mooie, persoonlij-
ke versie. Twee teksten, waaronder de fraaie titeltrack, 
zijn van de Schotse 18de eeuwse dichter Robert Tanna-
hill, waarvoor Lakshmi op de Keltische traditie muziek 
componeerde. 
Op elke track van de cd levert de harpiste een ongemeen 
sterke prestatie. We hebben hier te maken met een ta-
lentrijke muzikante en uitmuntende zangeres, die met ge-
voel en raffinement veertien ijzersterke liederen mooi tot 
hun recht laat komen. Voorwaar een sterke aanwinst voor 
onze folkscene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deelname: € 16,00 • voorverkoop € 14,00 
Voorverkoop ook aan de UiTbalie (Bib Kortenberg) 
Leden genieten een extra korting van € 2,00 = € 12,00 
(uitsluitend in voorverkoop bij vtbKultuur Kortenberg) 
Oude Abdij, Abdijdreef 22, 3070 Kortenberg 
(parkeren doet u aan GC Colomba) 
Deuren: 10.15 uur • aanvang: 10.30 uur 
De plaatsen zijn niet genummerd. 
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KnipoogDag 

Genk 
Cultureel stadsfestival vtbKultuur 
Gratis autocarvervoer voor leden 
 

Zondag 25 maart 
 
Bezoek aan ‘Het Mijndepot’ 
In het voormalige magazijn van het mijngebouw in Water-
schei huist vandaag ‘Het Mijndepot’. Hier houden oud-
mijnwerkers het erfgoed en het mijnverleden levendig, 
met een expo en met straffe, ontroerende en mooie ver-
halen die ze voor u graag opdiepen. 

 

Bezoek aan de Oekraïens-katholieke kerk en tuinwijk 
in Waterschei 
Terwijl hun mannen in de mijn werkten, hielden de vrou-
wen en kinderen de tuinwijken van Waterschei leven-
dig. Uit hun land brachten ze gewoonten en gerechten 
mee. Zo ontstond een smeltkroes van culturen die nog 
altijd de charme van de wijk bepaalt. Aan het einde van 
de wandeling krijgt u de kans om eens binnen te kijken in 
de Oekraïens-katholieke kerk, gelegen in een voormalig 
logementsgebouw van de mijn. 

 
Namiddagprogramma  
Het Genkse mijnerfgoed imponeert. C-mine op de oude 
mijnsite van Winterslag is de uitvalsbasis van onze Knip-
oogDag. De C staat voor creativiteit en combineert prach-
tig industrieel erfgoed met hedendaagse, artistieke bedrij-
vigheid. Verken het Energiegebouw dat plaats biedt aan 
het cultuurcentrum en designcentrum. Daal af in het on-
dergrondse belevingsparcours C-mine expeditie. Hier 
wandelt u door oude tunnels en langs nieuwe uitdagende 
installaties tot op de top van de schachtbok. Het voormali-
ge metaalmagazijn is dan weer het werkterrein van Studio 
Pieter Stockmans, de internationaal gerenommeerde ke-
ramist. Op C-mine komt u ogen te kort! 
 
Rond de mijn van Winterslag vindt u een multiculturele 
wereld. In de Vennestraat smelten Italië, Turkije en Grie-
kenland samen tot één zuiderse proeftuin. U kan er verre 
specialiteiten ontdekken in de vele kruidenierszaakjes.   
 
Een pendelbus brengt u vanuit C-mine heen en terug 
naar het stadscentrum van Genk. Hier komt u in verwon-
dering voor de hedendaagse architectuur van de biblio-
theek of het Botta-gebouw. In de villa Le Coin Perdu, de 
voormalige kunstenaarswoning van Emile Van Doren, 
vindt u dan weer een verrassende collectie van land-
schapsschilderijen en tekeningen uit het begin van de 
20ste eeuw. 
 
Tijdens de KnipoogDag duikt u volledig in het mijnverle-
den en ontdekt u hoe de industrie van toen de inspiratie-
bron vormt voor hedendaags design, kunst, creativiteit en 
innovatie. Verrassende concerten en boeiende gidsen 
kruiden uw ontdekkingstocht. 
 
 
Afsluiter 
Op het C-mine plein sluiten we de KnipoogDag af met 
muzikale animatie. Op deze plek vindt u ook het Labyrint, 
een imposante stalen installatie van het kunstenaars- en 
architectenduo Gijs Van Vaerenbergh. 
 
 
PROGRAMMA 
Voormiddag: 
Gegidst bezoek aan Het Mijndepot of aan de Oekraïens-
katholieke kerk en tuinwijk van Waterschei (keuze aan te 
duiden bij inschrijving) 
Middag: 
Groepsmaaltijd tegen € 20,00 per persoon (inbegrepen) 
Namiddag: 
Keuze uit talrijke bezoeken en evenementen. 
 
 
PRAKTISCH 
Deelname: € 44,00 • leden € 34,00 (gratis autocar) 
Inbegrepen: autocarvervoer, kosten en fooi chauffeur, 
toegangen, gidsen, animatie, middagmaal, eigen audio-
foonsysteem 
Opstapplaatsen: 
Zaventem, bushalte Kerkplein 08.30 uur 
Nossegem, bushalte ‘centrum’ 08.40 uur 
Kortenberg, OC Berkenhof, Beekstraat 25 08.45 uur 
Erps-Kwerps, bushalte ‘Schoonaarde’ 08.55 uur 
Veltem-Beisem, bushalte ‘steenweg’ 09.00 uur 
Leuven/Herent, Autostad, Brusselsestwg 3 09.05 uur 
Terug in Kortenberg rond 19.00 uur 

Het Mijndepot 

Oekraïens-katholieke kerk 
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Wijn(proef)avond 
door Michèle Vermeulen 
 

Dinsdag 27 maart 
 
Rond de Kaukasus, in Georgië, werd tot minstens 6000 
jaar v.C. aan wijnbouw gedaan en dat in de traditionele 
kleikruiken “Qvevri” genaamd. Hierin werd het sap van de 
gegiste druiven gedurende maanden, zelfs jaren be-
waard.  

Georgië is tevens het oudste wijn-producerende land van 
Europa. Het woord “wijn” vindt trouwens zijn oorsprong in 
de Georgische benaming ‘ghvino’. En dan hebben we het 
nog niet over het talrijke aanbod aan druivenrassen, meer 
dan 540 soorten werden door de eeuwen heen geculti-
veerd.   

Nu nog hanteren enkele wijnbouwers deze techniek eigen 
aan de identiteit van hun land, met druivenrassen typisch 
uit hun streek. 

Tegenwoordig nemen vele West-Europese wijnbouwers 
deze manier van werken over, en dit in hun filosofie om 
wijn te maken op een zo natuurlijk mogelijke manier.  

En laat dat nu net de uitdaging van deze degustatie zijn. 
Hoe zit het met deze, voor ons aparte, manier van wijn 
proeven? Wat is de insteek van de wijnbouwer, wat is zijn 
visie?  

Sommige wijnbouwers gaan op zoek naar gelijkaardige 
amfora-kruiken, anderen proberen het uit en houden het 
op een experiment.  

We vergelijken dus de West-Europese amfora-wijnen met 
de Georgische “Qvevri”-wijnen.  

Deelname: € 27,00 • leden: € 24,00 
Inbegrepen: analytisch proeven van 6 goede wijnen 
GC Colomba, Wijngaardstraat 1, Kortenberg, 20 uur 
Vooraf inschrijven. 
 
Gelieve 6 wijnproefglazen in tulpvorm mee te brengen 

Amfora wijnen 

 Antoon Van Dyck en Zaventem 

Culturele wandeling 
o.l.v. gids Jos Vanderstappen 
 

Donderdag 5 april 
Zondag 8 april 
 
In het kader van de Vlaamse Meesters 2018-2020 ont-
dekken wij in Zaventem Antoon Van Dyck. De gotische 
dorpskerk, gewijd aan Sint-Martinus, herbergt het wereld-
beroemde schilderij "Sint-Martinus verdeelt zijn man-
tel" van Antoon Van Dyck.  
 
De Boisschot, ambassadeur, lid van de raad van State en 
kanselier van Brabant haalt Van Dyck naar Zaventem.  
 
Het meisje van Zaventem is een legende die in deze peri-
ode ontstaat. We wandelen van het oude Zaventem naar 
het industriële, naar de fabrieken van Exelsior waarvan de 
oprichter in de Abdij van Kortenberg woonde.  
 
 
Deelname: € 9,00 • leden: € 8,00 
Inbegrepen: gids, eigen audiofoonsysteem 
Samenkomst: 
OC Berkenhof (eigen wagen) 09.30 uur 
of Kerkplein, Zaventem 10.00 uur 
Vooraf inschrijven. 
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In 1848 verscheen het “Communistisch Manifest”, ge-
schreven door Karl Marx en Friedrich Engels. Deze twee 
Duitsers waren toen naar Engeland gevlucht waar hun 
pamflet gedrukt werd in Londen in de Liverpool Street. Dit 
werk werd daarna in vele talen omgezet en zou een grote 
weerklank vinden. Het spoorde de arbeidersklasse aan 
om in opstand te komen tegen het knecht- zijn van de 
bourgeoisie.  
 
Na de nederlaag van keizer Napoleon III tegen de Duit-
sers in de oorlog van 1870 -71 brak de eerste communis-
tische revolutie los in Frankrijk. Twee maanden lang zul-
len de communisten in Parijs aan de macht blijven totdat 
ze door het leger van generaal de Thiers verslagen wor-
den. Tijdens de Commune werden in Parijs vele vooraan-
staande burgers vermoord. 
  
Het Manifest was al in 1860 in het Russisch vertaald door 
Mikhael Bakoenin. Het werd in 1882 nog eens vertaald 
door Georgi Plekhanov, “vader van het Russisch marxis-
me”. Marx en Engels schreven er zelfs het voorwoord in. 
Het pamflet kende een grote verspreiding in Rusland en 
veroorzaakte er veel onrust.  
 
In 1904 brak er oorlog uit tussen Japan en Rusland. De 
Russen verloren deze oorlog. Als gevolg hiervan brak er 
in Rusland een opstand uit die bekend is als de Revolutie 
van 1905. De spoorwegen staakten waardoor talrijke Rus-
sische soldaten niet konden terugkeren.  
 
In januari 1905 legden meer dan 400.000 arbeiders het 
werk neer. Op 9 januari 1905 trokken duizenden mensen 
onder leiding van pope Georgi Gapon (+1906) in Sint-
Petersburg naar het Winterpaleis. Ze wilden er een petitie 
afgeven aan tsaar Nicolaas II. 
  
De paleiswacht kreeg opdracht om deze actie tegen te 
houden. Na enkele waarschuwingsschoten schoten de 
soldaten met scherp en er vielen doden. De betogers sto-
ven uiteen, maar de soldaten bleven schieten. De slacht-
partij bleef bekend als Bloedige Zondag. In datzelfde jaar 
kende het Communistisch Manifest 17 edities in Rusland. 
Op 13 oktober 1905 werd te Sint-Petersburg een eerste 
Sovjet opgericht, een soort van arbeidersraad. Een van 
de leidende figuren van deze Sovjet was Leon Trotski! 
  
Tsaar Nicolaas II, lid van de Romanov-dynastie, was een 
man met bekrompen ideeën. In 1894 stierf zijn vader 
Alexander III onverwacht aan een nieraandoening. De 
toen 26-jarige Nicolaas volgde hem op en nam de auto-
cratische principes van zijn vader over. Zo was hij ervan 
overtuigd dat een grondwet de ondergang van Rusland 
zou betekenen. De tsaar was gehuwd met de Duitse prin-
ses Alexandra von Hessen-Darmstadt, kleindochter van 
de Britse koningin Victoria. Ze hadden vijf kinderen, vier 
meisjes en een jongen. 
  
In 1913 werd in heel het Russisch Rijk het driehonderdja-
rig bestaan van de Romanov-dynastie gevierd. Maar de 
marxisten trachtten al jaren een einde te stellen aan deze 
dynastie. Een van hen was Wladimir Oeljanov (1870-
1924), beter bekend als Lenin.  
 
In 1888 werd Alexander, zijn oudere broer, geëxecuteerd 
voor zijn betrokkenheid bij een aanslag op tsaar Alexan-
der III. Volgens Lenins eigen verklaring had dit hem diep 
getroffen en betekende het een keerpunt in zijn leven. 

Oktoberrevolutie 

Lenin was gehuwd met Nadezjda Kroepskaja, die hem 
overal volgde. In 1895 was hij medestichter van de Strijd-
organisatie voor de Bevrijding van de Arbeidersklasse. Hij 
werd meteen gearresteerd. Na een jaar gevangenis werd 
Lenin voor drie jaar naar Siberië verbannen. Daarna week 
hij uit naar Zwitserland en werd er een van de leiders van 
de Russische sociaaldemocraten. Toen de Grote Oorlog 
uitbrak bevond Lenin zich in Zwitserland.  
 
Laura, de jongste dochter van Karl Marx, overleed in 1911 
te Parijs. Lenin was op haar begrafenis aanwezig. Aan 
het graf hield hij een toespraak waarbij hij beloofde de 
ideeën van Marx en Engels in triomf om te zetten, alhoe-
wel niemand dat toen voor mogelijk hield.  
 
Een ander kopstuk van de Russische Oktoberrevolutie 
was Jozef Dzjoegasjvili, beter bekend als Jozef Stalin. Hij 
was afkomstig uit Georgië, waar hij op 18 december 1878 
geboren werd. De naam Dzjoegasjvili had daar in Georgië 
de betekenis van iemand die op alles jaagt. In 1889 stierf 
zijn vader en zijn moeder stuurde hem naar het seminarie 
te Tbilisi om priester te worden. Jozef leerde er vloeiend 
Russisch spreken. Maar hij werd er ook een atheïst, zoals 
hij later verklaarde. In 1899 stuurde het seminarie hem 
wandelen.  
 
Hij werd dan een echte beroepsrevolutionair. Dat bleef 
niet onopgemerkt en Jozef werd door de politie opgepakt 
en naar Siberië verbannen. In 1905 ontsnapte hij en ver-
bleef dan bij vrienden in de streek van Tbilisi. Hij bleef 
lange tijd ondergedoken in zijn geboortestreek, waar hij in 
1913 de naam van Stalin aannam. Hij was bekend om zijn 
wrede inborst. Toen in 1917 de revolutie plaats had, dook 
Stalin op te Sint-Petersburg. Hij was toen een medewer-
ker van het dagblad Pravda (waarheid), wat zeker past bij 
een echte revolutionair.  
 
Als dritte im Bunde was er Leon Trotski, met zijn ware 
naam Leiba Davidovitsj Bronstein, geboren in 1879 in een 
joods gezin. In 1879 belandde hij voor de eerste keer in 
de gevangenis. Daar hoorde hij voor het eerst spreken 
over Lenin.  
 
Na de opstand van 1905 werd hij gearresteerd. Na zijn 
proces werd hij voor drie jaar verbannen naar Siberië 
waar hij in 1906 wist te ontsnappen. Trotski was een uit-
stekende spreker, wat Lenin zeker niet was. Waarschijn-
lijk zou Lenin zonder Trotski nooit zijn voorgenomen eind-
doel bereikt hebben. 
 
Met Stalin lag Trotski overhoop. Het was wederzijdse af-
keer op het eerste gezicht en Lenin speelde arbiter tussen 
beide rivalen. Daardoor was het voor Lenin gemakkelijker 
om steeds nummer een te blijven. Het bekende spreek-
woord “als twee honden vechten om een been, loopt een 
derde ermee heen” is hier van toepassing. 
 
Bij het uitbreken van de Grote Oorlog in 1914 zat Trotski 
in Parijs. In 1917 belandde hij via Spanje in New-York. 
Vandaar zal hij naar Rusland terugkeren waar hij in mei 
toekwam.  
 
In 1914 brak de Grote Oorlog uit waarbij Rusland vanaf 
het eerste uur betrokken was. Deze oorlog zal een be-
langrijke rol spelen met het uitbreken van de Russische 
revolutie. Bij het begin van het conflict tussen Servië en 
Oostenrijk trad Rusland op als beschermer van alle Slavi-
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sche volkeren, in dit geval Servië. Alles ging razendsnel. 
Op enkele weken tijd waren Duitsland, Frankrijk, België 
en Engeland mee in de strijd betrokken.  
 
De Russen waren overtuigd dat de oorlog hoogstens zes 
maanden zou duren. Maar het werd een lange uitputtings-
oorlog waarbij de Russen tegen het einde van 1914 al 
een miljoen soldaten hadden verloren. Het moreel en dis-
cipline van de soldaten was dan ver te zoeken. Er was 
een tekort aan munitie en voedsel. De problemen namen 
dag aan dag toe. De geallieerden beseften niet dat de 
Russische oorlogsindustrie onmogelijk kon voldoen aan 
de noden van het leger. Hadden zij dit wel tijdig doorzien 
dan hadden ze de Russen steun kunnen bieden door vol-
doende wapens en munitie te sturen. Maar ze keken zich 
blind op het grote aantal Russische soldaten die onvol-
doende wapens hadden.  
 
Tsaar Nicolaas kreeg het idee om in augustus 1915 het 
moreel van zijn leger op te krikken door zelf het opperbe-
vel over het leger te nemen. Maar de man was op zijn 
zachtst gezegd geen militair genie. Achter het front ging 
het van kwaad naar erger. Het leger had een nijpend te-
kort aan alles. Bij de burgerbevolking was een stroom van 
vluchtelingen die ook alles ontbeerden. Er braken massa-
le stakingen uit bij de spoorwegen die het vervoer van 
soldaten en voedsel in gans Rusland platlegden. Bij ge-
brek aan brandstof lagen de meeste fabrieken stil.  
 
Begin 1917 was de ontevredenheid bij de bevolking 
enorm toegenomen en er braken massale stakingen uit, 
gevolgd door rellen. Veel soldaten weigerden de bevelen 
van de legerleiding te volgen en deserteerden zelfs. Op 
dat ogenblik telde het Russisch leger vijf miljoen doden en 
gewonden. Deze toestand zal ertoe leiden dat het jaar 
1917 in Rusland een echt revolutiejaar werd. Bij de data 
in Rusland moet men ermee rekening houden dat de Rus-
sen toen de Juliaanse kalender volgden, waarbij ze der-
tien dagen achterstand op de Gregoriaanse kalender had-
den. De communistische Oktoberrevolutie van 1917 had 
plaats toen het bij ons al begin november was. Het zijn de 
communisten die na de Oktoberrevolutie de Gregoriaanse 
kalender voorschreven in Rusland.  
 
In februari 1917 is het in Sint-Petersburg, bij ons vooral 
bekend als Leningrad, gewoonlijk dertig graden koud. Er 
was bijna geen brood te krijgen en de bevolking verhon-
gerde, met daarbij een grote kindersterfte.  
 
Op 23 februari is het de Internationale Vrouwendag. In 
Sint-Petersburg demonstreerden vrouwen voor gelijke 
rechten. Bij de vrouwen sloten zich ook arbeiders aan uit 
de buitenwijken van de stad, zodat de proteststoet aan-
groeide tot meer dan 100.000 mensen. Er werd geroepen 
om meer brood en ook dat de tsaar weg moest. De op-
tocht liep volkomen uit de hand. Het garnizoen kreeg be-
vel om de optocht uiteen te slaan, maar de soldaten wei-
gerden op de menigte te schieten. De bereden kozakken 
reden op de menigte af maar stopten dan hun charge.  
 
De bevolking werd almaar driester en op zaterdag 25 fe-
bruari namen meer dan 200.000 mensen deel aan de ac-
tie. De politie werd weggejaagd door de kozakken. Het 
hoofd van de politie werd ingesloten en door een betoger 
met zijn eigen dienstwapen doodgeschoten. Op een an-
dere plaats in de stad werd een commandant van de poli-
tie door de kozakken vermoord. De hongerrellen waren 

uitgegroeid tot een echte revolutie.  
 
Op zondag 26 februari sloot een deel van het leger zich 
aan bij de protestmassa. Standbeelden en symbolen van 
de monarchie werden omvergetrokken en verwoest. Het 
verzet groeide aan tot buiten de stadsgrenzen. Ontevre-
den soldaten uit steden als Helsinki en Kronstadt gingen 
aan het muiten waarbij ze hun officieren vermoordden.  
 
Op maandag 27 februari werd in Sint-Petersburg in het 
Taurische Paleis de eerste Sovjet opgericht. Als voorzitter 
werd Alexander Kerenski (1881-1970) aangesteld. De 
eerste wet die de Sovjet van Sint-Petersburg afkondigde 
was dat de soldaten ingevolge de februari-revolutie vrij 
waren en niet bestraft konden worden. Daarbij stipte deze 
wet aan dat de soldaten onder de autoriteit van de Sovjet 
vielen.  
 
Op 2 maart kwam er een Voorlopige Regering onder lei-
ding van minister-president prins Georgi Lvov en Kerenski 
was er ook lid van. Op diezelfde dag deed tsaar Nicolaas 
troonsafstand voor hem en zijn zoon Aleksejev. Zijn jon-
gere broer Michael weigerde de troon. Alzo kwam er een 
einde aan de dynastie van de Romanovs in Rusland. 
 
Tsaar Nicolaas II kreeg huisarrest. Op 17 juli 1918 werd 
hij met zijn ganse gezin vermoord te Jekaterinenburg. 
Hun stoffelijke overschotten werden in 1998 bijgezet in 
Sint-Petersburg. Op 14 augustus 2000 werden Nicolaas II 
en zijn gezin door de Russisch-orthodoxe kerk heilig ver-
klaard. Raar maar waar.  
 
Kerenski, advocaat van beroep, werd in de Voorlopige 
Regering eerst minister van Justitie. Later in de Hernieuw-
de Voorlopige Regering werd hij minister van Oorlog. Vol-
gens Kerenski kon Rusland niet uit de Wereldoorlog stap-
pen zolang er geen vredesregeling kwam waaraan alle 
oorlogvoerende landen zouden deelnemen. Daarom werd 
Lavr Kornilov als bevelhebber van het leger aangesteld. 
Kornilov had na de val van de tsaar eerst het commando 
over het militair district van Sint- Petersburg gekregen. 
 
Een van de eisen van Kornilov was dat de militaire disci-
pline hersteld zou worden. Alleen door hard op te treden 
kon men het land redden uit de anarchie. Begin juli startte 
het Russisch leger een groot offensief dat snel desastreus 
eindigde. Op 25 juli gelastte Kerenski het offensief af. Ke-
renski vroeg dan aan Kornilov om opperbevelhebber van 
het leger te worden. Maar tussen beide mannen rezen 
een aantal misverstanden. Prins Lvov wierp zich in juli 
1917 op als bemiddelaar tussen Kerenski en Kornilov. Het 
eindigde met het ontslag van Kornilov.  
 
De opstand in Rusland ging niet onopgemerkt aan de 
Duitsers voorbij. Voor hen was het een onverwacht ge-
schenk om de oorlog te winnen aan het Oostfront. Ze be-
sloten daarom de opstandelingen en vooral Lenin te hel-
pen om de revolutie te doen lukken. Toen de revolutie 
begon in februari 1917 bevond Lenin zich niet in Rusland 
maar wel in Zwitserland. De opstand kwam voor hem to-
taal onverwacht. Met de Duitsers sloot hij een overeen-
komst. Zij konden erop rekenen dat hij aan de Russische 
deelname aan de oorlog een einde zou maken! 
 
De Duitsers stelden hem een “verzegelde trein” ter be-
schikking om naar Rusland te reizen. Na een tocht van 
meer dan 3.000 km door Duitsland, Zweden en Finland 

Oktoberrevolutie 
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kwam Lenin op 16 april toe in Sint-Petersburg. In een 
pantserwagen reden hij en zijn vrouw Kroepskaja onder 
het gejuich van de menigte naar het Ksjesinskajapaleis. 
Vanuit dit paleis zweepte Lenin de volgende dag de me-
nigte op tot het hernemen van de revolutie.  
 
De doortocht van de verzegelde trein van Lenin werd ge-
regeld door de Zweedse socialisten. Hierbij konden ze 
rekenen op de steun van Alexander Helpland, beter be-
kend als “Parvus”. De Duitsers stelden Lenin ook 50 mil-
joen goudmarken ter beschikking. Na de Oktoberrevolutie 
regelde Parvus nog eens voor 15 miljoen goudmarken 
steun voor het nieuwe regime. Op 18 april verkondigde 
Lenin zijn tienpuntenpak van de revolutie, bekend onder 
de naam “Aprilthesen”. Deze werden afgedrukt in de 
Pravda waarvan de oplage steeg tot meer dan 320.000 
exemplaren. Meer dan 200.000 man sloot zich aan bij de 
nieuwe revolutionaire partij door Lenin gesticht.  
 
Op 16 juli ontstond er te Sint-Petersburg een spontane 
optocht van honderdduizenden soldaten en arbeiders te-
gen de aanslepende oorlog en honger. De regering Ke-
renski greep in. Op 18 en 19 juli werd met behulp van re-
geringsgetrouwe soldaten het gebouw van de Pravda be-
stormd en verwoest. Lenin en Stalin doken onder. Trotski, 
Kamenev en nog andere kopstukken werden opgesloten 
in de Sint-Petrus en Paulusvesting. De halfslachtige juli-
opstand leerde de Rode Gardisten en aanhangers meer 
ervaring met het gebruik van wapens. Lenin zelf kwam tot 
het besef dat de gewapende opstand moest doorgaan tot 
het bittere einde. 
 
De regering van Kerenski beschuldigde Lenin van Duitse 
medewerking en zei over bewijzen te beschikken. Lenin 
vluchtte na de mislukking van de juliopstand naar Finland 
waar hij drie maanden verbleef. In september keerde hij 
terug naar Sint-Petersburg.  
 
In oktober werd het Tweede Al-Russisch Sovjetcongres 
bijeengeroepen dat startte op 25 oktober.  
Voor Lenin was nu het moment gekomen om de macht te 
grijpen. In de nacht van 24 op 25 oktober werden over-
heidsgebouwen, telegraaf- en postkantoren bezet. Vervol-
gens kwam het Winterpaleis aan de beurt waar de rege-
ring van Kerenski zetelde. De regering weigerde zich over 
te geven. Het Winterpaleis werd verdedigd door wat ka-
detten en het in de zomer opgerichte vrouwenbataljon.  
De Rode Gardisten drongen het paleis binnen. Iets na 
halftien vuurden zij met het kanon vanop de kruiser Auro-
ra, wat veel angst inboezemde.  
 

De aanwezige ministers werden gearresteerd. Door een 
auto van de Amerikaanse ambassade te konfiskeren kon 
Kerenski ontsnappen, dwars door de bolsjewistische om-
singeling. Eerst vluchtte hij naar Frankrijk. Nadien vertrok 
hij naar de U.S.A., waar hij in 1970 stierf.  
 
Op het Al-Russische Sovjetcongres, nu met Lenin als 
voorzitter, werd de bolsjewistische regering “Sovnarkom” 
uitgeroepen. Op 26 oktober schafte het congres de dood-
straf af, tot grote woede van Lenin. Op 29 oktober voch-
ten de laatste troepen die Kerenski trouw gebleven wa-
ren, in de buitenwijken van Sint-Petersburg. Toen men 
dan in Moskou vernam dat zij verslagen waren viel ook 
Moskou in de handen van Lenin.  
 
De oorlog met Duitsland eindigde met het Verdrag van 
Brest-Litovsk op 3 maart 1918. Rusland deed er afstand 
van Polen, Oekraïne, Finland, Estland, Letland en Litou-
wen. De Sovjetrepubliek was hiermee 53 miljoen onder-
danen, hetzij 34% van haar bevolking, kwijt. 
 
In de Sovjetunie ontstond er een burgeroorlog. In augus-
tus 1918 werd Lenin zelf door de anarchiste Fanny Kap-
lan neergeschoten. Hij werd door verscheidene kogels 
getroffen en overleefde amper de aanslag. In 1924 zal hij 
hierdoor voortijdig sterven. Met zijn dood eindigde de bur-
geroorlog.  
 
De Duitsers konden ingevolge het vredesverdrag hun sol-
daten naar het Westelijk front overbrengen. Maar veel 
plezier zou keizer Wilhelm er niet mee beleven. In novem-
ber 1918, juist een jaar na de Russische Oktoberrevolutie, 
was de Duitse havenstad Kiel het toneel van de muiterij 
van de matrozen van de Hochseeflotte, die de aanleiding 
was van de Duitse Novemberrevolutie. De soldaten had-
den meegemaakt hoe het in Rusland afgelopen was met 
de oorlog. De opstand waaide over naar het ganse Duitse 
leger. Keizer Wilhelm trad op 9 november af. Op diezelfde 
dag werd de republiek uitgeroepen. F. Ebert werd het 
hoofd van de Voorlopige Regering.  
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 Oktoberrevolutie 

 Chris Van Tichelt 
info@idelica.be 

www.idelica.be 

delicatessen • ideeën • geschenken • interieur 
 Leuvensesteenweg 389  
 3070 Kortenberg 
 02 306 01 33 • 0476 66 94 60 



21 

 

 

 Deze sponsor steunt ons! 

 21 



22 

 

 

 

 22 

Solaravontuur 
beeldreportage door Grégory Lewyllie 
 

Vrijdag 6 april 
 
Bij de eerste zonnestralen dromen van een fikse fiets-
tocht? Wereldreiziger Grégory Lewyllie geeft dat idee een 
nieuwe dimensie.  
 
Op 3 juni 2018 vertrekt hij opnieuw met een elektrisch 
aangedreven fiets op zonne-energie richting Zuid-China. 
Meer nog, in 15 maanden tijd wil hij de omtrek van de aar-
de (40.000 km) fietsen. Toegegeven, een gedurfd opzet, 
maar Grégory is dan ook niet aan zijn proefstuk toe.  
 
In 2013 ondernam hij reeds een gelijkaardige poging. 
Toen vertrok hij met een tandem omgebouwd tot een zon-
nefiets, maar moest na 14.000 km zijn solaravontuur op-
geven. Dit weerhield hem echter niet om zijn tocht verder 
te zetten. Pas na 30.000 km zette hij terug voet op Belgi-
sche bodem.  
Deze keer wil hij een nieuwe poging wagen, met een zelf-
gemaakte bamboefiets en solar-bamboe-trailer. Over zijn 
voorbije solaravontuur komt hij op vrijdag 6 april een live-
presentatie brengen in de Oude Abdij. Naast heel wat foto
- en filmmateriaal brengt hij ook een karrenvracht aan ver-
halen mee. Laat deze kans niet voorbijgaan, want vanaf 3 
juni 2018 is de wereldreiziger terug voor lange tijd ‘on the 
road’. ‘Fietsen op het ritme van de zon’, een unieke reis-
reportage van een man vol dromen.  

 
Deelname: € 7,00 • leden € 6,00 
Oude Abdij, Abdijdreef 22, Kortenberg 
(parkeren doet u aan GC Colomba) 
Deuren: 19.30 uur • aanvang: 20.00 uur 

Fietsen op het ritme van de zon 

 Zoo of Life 

Musicalspektakel 
n.a.v. 175 jaar Zoo 
Koningin Elisabethzaal Antwerpen 
Extra: gratis bezoek aan de zoo 
 

Zaterdag 7 april 
 
De Zoo viert in 2018 haar 175ste verjaardag met een 
grootse musicalspektakel. Zoo of Life wordt een prachtig 
en ontroerend verhaal over een familie die door dramati-
sche omstandigheden een okapireservaat in Congo 
moest verlaten.  
 
Ze keerden terug naar de zoo van Antwerpen waar zich 
een grappig en soms pakkend verhaal afspeelt met de 
familie, de verzorgers en de dieren in de hoofdrol.  
Bereidt u voor op een lach en een traan. 
 
In totaal staan er veertien professionele acteurs en musi-
calartiesten (Janine Bisschops, Jelle Cleymans, Barba-
ra Dex, Tinne Oltmans, Ivan Pecnik, Peter Thyssen …) 
op het podium.  
 
Ze brengen samen met honderden liefhebbers, die een 
hart hebben voor de Zoo, een show waarin de liefde tus-
sen mens en dier centraal staat. Ze worden muzikaal be-
geleid door een dertienkoppig professioneel orkest. 
 

Deelname:  € 62,00 • min 18 jaar: € 52,00 
leden:  € 56,00 • min 18 jaar: € 46,00 
(normale prijs ticket zonder vervoer: € 47,50/€37,50) 
Inbegrepen: autocarvervoer, fooi chauffeur, bijwonen 
musical rang 1 om 14 uur, gratis bezoek aan de zoo  
(geen middagmaal voorzien) 
Opstap: 
Leuven, Hubo, Brusselsesteenweg 6 09.00 uur 
Veltem-Beisem, bushalte ‘steenweg’ 09.05 uur 
Erps-Kwerps, bushalte ‘Schoonaarde’ 09.10 uur 
Kortenberg, OC Berkenhof, Beekstraat 25 09.20 uur 
Nossegem, bushalte ‘centrum’ 09.25 uur 
Zaventem, bushalte Kerkplein 09.35 uur 
Terug in Kortenberg rond 18 uur 
Zo vlug mogelijk inschrijven. 
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Terugblik ‘Venetië & de Biënnale’ 

   

Erik Van Nevel 

  

 

 

 

 

 

 

1. Met de gondel naar de overzijde van het Canal Gran
 de 
2. Palazzo Franchetti met Glasstress, links het kunst-
 werk "Protected paradise" van Koen Vanmechelen  
3. Glasstress, mooie kunst van Adriano Berengo 
4. Klooster San Gregorio: Jan Fabre met expositie 
 “Class & Bones” 
5. Monument dat de Holocaust herdenkt in het Joodse 
 getto 
6. Damien Hurst in het Palazzo Grassi 
7. “Support”, de reddende handen van Lorenzo Quin aan 
 het Canal Grande 
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Terugblik 

  

Erik Van Nevel 

  

 

 

 

 

 

 

1.  Concert met Claus Vermeulen en Diede Verpoest 
2.  Wijnuitstap, bezoek aan Château de Bioul 
3. Lezing Turkije door Dirk Vermeiren 
4. Culinaire wijnavond ‘wildgerechtjes’  
 (drukte in de keuken) 
 
2-daagse Noord-Frankrijk 
5. Villa Cavrois, Croix, modernistische architectuur 
6. Le Familistère, Guise, een sociaal paleis 
 
7. Aperitiefconcert met Lore Binon en Anouk Sturtewagen 
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