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Smaak! 
Proeven van cultuur. 
 
Zo veel mogelijk mensen samen van cultuur laten ge-
nieten, daar gaan we voor! 
 
Dit jaar is ‘Smaak!’ de rode draad in het aanbod van 
vtbKultuur. 
 
Proef van cultuur en laat u verrassen! 

Nieuws 

‘Het Toeristje’ • vtbKultuur Kortenberg 
48ste jaar, nr 1 • januari, februari, maart 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, 1150 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 
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  €  123,00 
Als tweede wagen  €  96,00 
 
• VAB-lidmaatschap “vervangwagen” 
Alle voordelen van de Pech Plus formule 
Gratis vervangwagen bij onverwachte immobiliteit 
(tot max. 5 dagen) € 180,00 
Als tweede wagen € 153,00 
 
• VAB-pakketten: 
Reisbijstand vanaf €   88,00 
Annulatieverzekering vanaf € 148,00 
Bijstandspakket  vanaf € 216,00 
Vakantiepakket vanaf € 204,00 
Multipakket vanaf € 332,00 
 
Alle informatie bij vtbKultuur Kortenberg 
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NOORD-FRANKRIJK 
De 2-daagse naar Noord-Frankrijk, aangekondigd in ons 
jaarprogramma op zaterdag 27 en zondag 28 april wordt 
uitgesteld naar een later weekend. 

LEZING BRUEGEL  
De lezing ‘Bruegel en zijn tijd’ op donderdag 21 maart 
door dr. Jan Vaes wordt vervangen door de lezing van 
Machteld De Schrijver op donderdag 4 april. Wegens een 
niet voorzien verblijf in het buitenland is dr. Jan Vaes op 
21 maart niet beschikbaar en zijn overvolle agenda liet 
niet toe een alternatieve datum vast te leggen. 
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Activiteitenkalender  

Zondag 
6 januari 

Nieuwjaarsconcert, Nationaal Orkest van België 
Paleis voor Schone Kunsten, Brussel • volzet 

Station 
Kortenberg 

13.15 uur 

Vrijdag 
11 januari 

Beyond Klimt. Nieuwe horizonten in Centraal-Europa 1914-1938 
Tentoonstelling, Paleis voor Schone kunsten, Brussel • volzet 

Station 
Kortenberg 

09.15 uur 

Zaterdag 
12 januari 

De Arenbergs (autocar)  
Aarschot en Leuven • volzet 

OC Berkenhof 
Kortenberg 

07.45 uur 

Zondag 
13 januari 

Beyond Klimt. Nieuwe horizonten in Centraal-Europa 1914-1938 
Tentoonstelling, Paleis voor Schone kunsten, Brussel • volzet 

Station 
Kortenberg 

13.15 uur 

Maandag 
14 januari 

Danscursus 
Herhalingsles 

GC Colomba 
Kortenberg 

19.00 uur 

Dinsdag 
15 januari 

Initiatie wijn proeven 
Basiscursus, 4 avonden 

GC Colomba 
Kortenberg 

20.00 uur 

Vrijdag 
18 januari 

Sabaidee Laos 
Beeldreportage door Dirk Rosseel 

Res. Hertog Jan 
Kortenberg 

20.00 uur 

Zondag 
20 januari 

Nieuwjaarsreceptie 
In het kader van het jaarthema ‘Smaak’ 

GC Colomba 
Kortenberg 

10.30 uur 

Maandag 
21 januari 

Danscursus 
Kennismakingsles 

GC Colomba 
Kortenberg 

20.00 uur 

Zondag 
27 januari 

Matineeconcert, Nationaal Orkest van België 
Paleis voor Schone Kunsten, Brussel • volzet 

Station 
Kortenberg 

13.15 uur 

Maandag 
28 januari 

Danscursus 
Aanvang nieuwe lessenreeks 

GC Colomba 
Kortenberg 

19.00 uur 

Zaterdag 
9 februari 

‘Nacht in Venetië’, operette van Johann Strauss jr. (autocar) 
Schouwburg Zwaneberg, Heist-op-den-Berg 

OC Berkenhof 
Kortenberg 

18.30 uur 

Zaterdag 
16 februari 

1000 jaar graafschap Loon, Limburg tussen staf en troon 
Daguitstap naar Alden Biesen en Luik, door dr. Jan Vaes 

OC Berkenhof 
Kortenberg 

08.00 uur 

Zondag 
17 februari 

INCA Dress Code, pracht en praal uit de Andes (eigen vervoer) 
Tentoonstelling, Museum Kunst en Geschiedenis, Brussel 

OC Berkenhof 
Kortenberg 

09.15 uur 

Vrijdag 
22 februari 

Portugal, waar Europa uitkijkt op de Atlantische Oceaan 
Beeldreportage door Jan Thienpont 

Res. Hertog Jan 
Kortenberg 

20.00 uur 

Zondag  
24 februari 

Matineeconcert, Nationaal Orkest van België 
Paleis voor Schone Kunsten, Brussel 

Station  
Kortenberg 

13.15 uur 

Donderdag 
28 februari 

De goede manieren show 
Lezing door Brigitte Balfoort, etiquetteconsulente 

GC Colomba 
Kortenberg 

20.00 uur 

Zondag 
3 maart 

Muzikale Strelingen. Concert met een verhaal 
i.s.m. LUCA School of Arts, campus Lemmens Leuven 

Oude Abdij 
Kortenberg 

10.30 uur 

Donderdag  
7 maart 

Brussel & de Renaissance,  
Bernard van Orley, de weg van Bruegel 
Tentoonstelling, Paleis voor Schone Kunsten, Brussel 

Station  
Kortenberg 

18.15 uur 

Dinsdag 
12 maart 

Riesling 
Wijnavond door Michèle Vermeulen 

GC Colomba 
Kortenberg 

20.00 uur 

Vrijdag 
15 maart 

AnthurMiddendorp, anthuriumkwekerij in werking (eigen vervoer) 
Gegidst bezoek o.l.v. Raf Schepers 

OC Berkenhof 
Kortenberg 

09.30 uur 

Zaterdag  
16 maart 

Stabat Mater van Pergolesi 
Concert door Hildebrandt Consort 

Sint-
Geertruikerk 
Leuven 

20.00 uur 
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Activiteitenkalender  

Donderdag 
21 maart 

De Marollen, anders 
Culturele Brusselwandeling o.l.v. Jos Vanderstappen 

Station 
Kortenberg 

09.15 uur 

Vrijdag 
22 maart 

De Marollen, anders 
Culturele Brusselwandeling o.l.v. Jos Vanderstappen 

Station 
Kortenberg 

09.15 uur 

Vrijdag 
22 maart 

Tadzjikistan en Peru 
Beeldreportage door Dominiek Druart 

Res. Hertog Jan 
Kortenberg 

20.00 uur 

Zaterdag 
23 maart 

Monumentenuitstap (autocar) 
Gent en Izegem 

OC Berkenhof 
Kortenberg 

07.35 uur 

Zondag 
24 maart 

De Marollen, anders 
Culturele Brusselwandeling o.l.v. Jos Vanderstappen 

Station 
Kortenberg 

09.15 uur 

Donderdag 
4 april 

Bruegel, 450 jaar geleden overleden 
Lezing door Machteld De Schrijver 

GC Colomba 
Kortenberg 

20.00 uur 

Zondag 
14 april 

Tea with Mendelssohn & Coffee with Schumann 
Concert door Hildebrandt Consort 

Kerk 
Everberg 

15.00 uur 

Dinsdag 
16 april 

Slowakije wijnland 
Wijnavond o.l.v. Patrik Van Den Bossche 

GC Colomba 
Kortenberg 

20.00 uur 

Donderdag 
18 april 

Bier en chocolade 
Lezing door Werner Callebaut 

GC Colomba 
Kortenberg 

20.00 uur 

Vrijdag 
19 april 

Sicilië, de Italiaanse schatkamer,  
een fascinerend kruispunt van culturen 
Filmreportage door Edgard Jespers 

Res. Hertog Jan 
Kortenberg 

20.00 uur 

Donderdag 
25 april 

Koninklijke serres van Laken (eigen vervoer) 
Gegidst bezoek o.l.v. Jos Vanderstappen 

OC Berkenhof 
Kortenberg 

08.00 uur 

Donderdag 
25 april 

HistarUZ + cvo-vti-opleiding restaurant (eigen vervoer) 
Gegidst bezoek + (facultatief) etentje cvo-opleiding 

Kapucijnenvoer 
Leuven 

15.00 uur 

Vrijdag 
26 april 

Koninklijke serres van Laken (eigen vervoer) 
Gegidst bezoek o.l.v. Jos Vanderstappen 

OC Berkenhof 
Kortenberg 

08.00 uur 

Vrijdag 
26 april 

Koninklijke serres van Laken (eigen vervoer) 
Gegidst bezoek o.l.v. Jos Vanderstappen 

OC Berkenhof 
Kortenberg 

12.30 uur 

Donderdag 
2 mei 

Kreta & Santorini 
13-daagse vtbKultuur-trip 

OC Berkenhof 
Kortenberg 

12.00 uur 

Zaterdag 
18 mei 

Apulië & Basilicata 
8-daagse vtbKultuur-trip 

Luchthaven 
Zaventem 

11.30 uur 

Zaterdag 
15 juni 

Champagnestreek (autocar) 
2-daagse vtbKultuur-trip 

OC Berkenhof 
Kortenberg 

06.15 uur 

Donderdag 
20 juni 

Noord-Noorwegen 
13-daagse vtbKultuur-trip 

Luchthaven 
Zaventem 

ntb 

Woensdag 
7 augustus 

Warschau, buiten de gebaande paden (deels per fiets) 
5-daagse vtbKultuur-trip 

Luchthaven 
Zaventem 

ntb 

Zaterdag 
14 september 

Bulgarije, Europa’s verborgen parel 
8-daagse vtbKultuur-trip 

Luchthaven 
Zaventem 

04.30 uur 

Maandag 
30 september 

Venetië & de Biënnale 
6-daagse vtbKultuur-trip 

Luchthaven 
Zaventem 

ntb 

Woensdag 
23 oktober 

La Rioja & Santander 
5-daagse vtbKultuur-trip 

Luchthaven 
Zaventem 

ntb 



 

 

 Danscursus 

 
Maandag 21 januari: 
Kennismakingsles • 20.00 uur 
Maandag 28 januari: 
Gratis proefles, aanvang nieuwe lessenreeks • 19.00 uur 
 
Goed en toch goedkoop leren dansen? 
vtbKultuur Kortenberg organiseert al 45 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 maandag-
avond 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: € 98,00  
Wie vooraf inschrijft tijdens de opendeuravond of de  
kennismakingsles: korting van € 5,00 
 
Lidmaatschap vtbKultuur verplicht (slechts € 10,00/jaar) 
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Basiscursus 
door Marc Niemegeers 
 

Dinsdagen  
15 en 29 januari, 5 en 12 februari 
 

Wijn proeven leert u met plezier! 
 
Iedere avond 
• begint met een stukje theorie* 
• trachten we geuren te herkennen 
• worden vier wijnstreken nader bekeken** 
• worden vier wijnvariëteiten besproken 
• leren we vier wijnen analytisch proeven 
 
* de druif • het maken van wijn • factoren die de wijn beïn-
vloeden • degusteren van wijn • wijnen en gerechten • wijn 
bewaren… 
 
** Champagne (F) • Bordeaux (F) • Bourgogne (F) • Rhône 
(F) • Duitsland • Italië • Spanje • Portugal • Verenigde Sta-
ten • Argentinië • Chili • Zuid-Afrika • Australië • Nieuw-
Zeeland • Oostenrijk • België 
 
Deelname: € 88,00 • leden vtbKultuur € 79,00 
 
GC Colomba, Wijngaardstraat 1, Kortenberg, 20.00 uur 
Vooraf inschrijven. 

 Initiatie wijn proeven 

Geen show, geen acrobatie,  
geen competitie, geen  

medailles, …alleen maar een  
gezonde portie plezier! 



 

 

 Sabaidee Laos 

Laos 
Beeldreportage door Dirk Rosseel 
 

Vrijdag 18 januari 
 
 
Sabaidee hoort u ontelbare keren als u Laos bezoekt en 
net als de meeste toeristen raken wij ook niet verder dan 
“goeiedag” in de taal van dit sympathieke land in zuid-oost-
Azië.  
 
In Laos voelt u zich snel weer jong, want het toerisme spitst 
zich toe op tal van activiteiten. Een greepje uit de mogelijk-
heden? Zweven door de boomtoppen in het Bokeo-
reservaat, een boottocht op de prachtige Nam Ou-rivier, 
een trektocht naar de Akha-stam in het noorden, een fiets-
tocht in de hoofdstad Luang Prabang, wandelen met olifan-
ten, per scooter door de karstlandschappen bij Vang Vieng 
of door de Vallei der Kruiken.  
 
Daarna komt u weer tot rust langs de oevers van de Me-
kong of bij een mooie boeddhistische tempel, met monni-
ken in saffraankleurige gewaden, die ’s morgens als van-
ouds op bedelronde gaan. 
 
Deelname: € 7,00 • leden: € 6,00 
WZC Residentie Hertog Jan, Leuvensesteenweg 348, 
Kortenberg 
Deuren: 19.30 uur • aanvang: 20.00 uur. 
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 België scheef bekeken, een schalkse kijk op dit Koninkrijk 
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1000 jaar graafschap Loon 
Tentoonstelling Alden Biezen 
Bezoek aan de stad Luik 
o.l.v. dr. Jan Vaes 
 

Zaterdag 16 februari 
 
Limburg pakt uit met zijn geschiedenis. 
De Belgen kennen de geschiedenis van Limburg nauwe-
lijks. Ook in het onderwijs blijkt het Limburgs verleden am-
per een voetnoot waard. 
Om deze lacune te verhelpen, pakt de Landcommanderij 
Alden Biesen uit met een grote tentoonstelling over het 
verleden van de regio: 'Limburg tussen staf en troon. 
Duizend jaar graafschap Loon'. Met bijna 400 objecten 
uit binnen- en buitenland. 
Het territorium van het graafschap Loon viel ongeveer sa-
men met de huidige provincie Limburg. De Loonse ge-
schiedenis werd vaak genegeerd omdat ze apart, anders 
en zelfs een beetje exotisch is. Het graafschap behoorde - 
zoals het prinsbisdom Luik - immers nooit tot de Nederlan-
den. Beide lagen van bij hun ontstaan tot in 1795 ononder-
broken in het Heilig Roomse Rijk der Duitse Natie. Door 
een leenband verbonden met de bisschop van Luik (de 
staf) en met de Duitse keizer (de troon), wisten de graven 
van Loon een belangrijke rol te spelen op het Europese 
toneel. Zo wisten ze door een uitgekiende huwelijkspolitiek 
aanzienlijke graafschappen binnen te rijven, tot zelfs in Bei-
eren. Daarom ook zal deze tentoonstelling na afloop naar 
Beieren verhuizen. 

Curator dr. Jan Vaes: "Het thema is bijzonder breed, een 
strenge selectie drong zich op. Een evenwicht werd ge-
zocht tussen aantrekkelijkheid, het grote kader, nieuwe 
inzichten, nieuw en meer gekend materiaal. De landcom-
manderij van Alden Biesen is een gedroomde locatie maar 
heeft haar beperkingen. Talrijke aspecten moesten nood-
gedwongen in deze tentoonstelling onderbelicht blijven. In 
het jubeljaar zo veel mogelijk bezoekers confronteren met 
de historische getuigenissen van het nauwelijks gekende 
graafschap Loon, dàt was de doelstelling. Zulks vergt een 
brede visie, geen gespecialiseerde diepgang. Om die re-
den is ervoor geopteerd om van deze tentoonstelling geen 
uitstalling van voor de leek vaak onleesbare documenten te 
maken. De archivalia, hoe boeiend ook, blijven tot een mi-
nimum beperkt: enkele vitale stukken. Maar ook minder 
gewichtige, doch sprekende illustraties van bepaalde as-
pecten van het thema".  

Limburg tussen staf en troon 

Sint-Bartholomeüskerk 
De ‘Sint-Bartholomeüskerk’ of ‘La collégiale Saint-
Barthélemy’ is één van de mooiste en oudste kerken van 
Luik. De kerk is te vinden aan de rand van het historisch 
centrum van Luik, niet ver van de Maas. In de achttiende 
eeuw werden er enkele drastische veranderingen aan het 
uiterlijk van de kerk aangebracht. Later werden de toren-
helmen vervangen door de huidige rombische spitsen. Tij-
dens de laatste renovatie, die in 2005 voltooid werd, zijn 
veel van de originele details teruggebracht in het uiterlijk 
van de kerk. In de kerk is de doopvont van Reinier van 
Hoei te vinden; één van de zeven wonderen van België. 
Deze doopvont is oorspronkelijk gemaakt voor de Sint-
Lambertuskathedraal maar werd na de sloop van deze ka-
thedraal overgebracht naar de Sint-Bartholomeüskerk.  
Sint-Jacobskerk 
De ‘Église Saint-Jacques’ was één van de zeven kapittel-
kerken van Luik, totdat deze in het begin van de negentien-
de eeuw werden opgegeven. De kerk is gewijd aan Jaco-
bus de Mindere, de broer van Jezus. De kerk is gebouwd in 
de eerste helft van de elfde eeuw in de romaanse stijl, 
maar tijdens een grootscheepse renovatie in de zestiende 
eeuw is de kerk voor een groot deel in de renaissancestijl 
herbouwd. Aan de buitenzijde van de Sint-Jacobskerk is 
maar weinig te zien van de pracht en praal die er aan de 
binnenzijde van de kerk te vinden is. Het laatgotische interi-
eur van de kerk wordt opgesierd met gedecoreerde netge-
welven, zestiende-eeuwse gebrandschilderde ramen en 
heiligenbeelden van de kunstenaar Jean Del Cour. Van 
deze Luikse kunstenaar zijn tevens werken te vinden in de 
Sint-Pauluskathedraal. 

Deelname: € 46,00 • leden: € 42,00 
Inbegrepen: autocarvervoer, kosten en fooi chauffeur, ont-
haal met koffie/thee met koek, toegangen, gidsen, eigen 
audiofoonsysteem 
Middagmaal: wordt meegedeeld bij inschrijving 

Opstap: 
Zaventem, bushalte ‘Kerkplein’ 07.45 uur 
Nossegem, bushalte ‘Centrum 07.50 uur 
Kortenberg, bushalte ‘Berkenhof’ 08.00 uur 
Erps-Kwerps, bushalte ‘Schoonaarde’ 08.10 uur 
Veltem-Beisem, bushalte ‘Steenweg’ 08.15 uur 
Leuven, bushalte ‘Diependaal’ 08.20 uur 
Terug in Kortenberg rond 20.00 uur 
Vooraf inschrijven. 
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Deze sponsor steunt ons 



 

 

 

van uitzonderlijke kwaliteit en met een ongeziene kleuren-
pracht, naast ongeziene voorbeelden van edelsmeedkunst. 
 

 
Deelname: € 24,00 • leden: € 22,00 
Inbegrepen: toegang, gids, eigen audiofoonsysteem 
Samenkomst (verplaatsing met eigen wagen) 
OC Berkenhof 09.15 uur 
of Museum Kunst en Geschiedenis (Jubelpark) 09.45 uur 
Kostendelend meerijden vanuit Kortenberg kan tegen  
€ 3,00 (vooraf melden - afrekenen met de chauffeur) 
Vooraf inschrijven. 

INCA Dress Code 

Pracht en praal uit de Andes 
Tentoonstelling  
Museum Kunst en Geschiedenis 
 

Zondag 17 februari 
 
De Amerikaanse collecties van het Museum Kunst & Ge-
schiedenis worden beschouwd als de mooiste en rijkste 
binnen Europa. De meeste mensen kennen de verschillen-
de culturen van de Andes (Peru, Bolivië en Chili) meestal 
dankzij hun keramiek, smeedkunst en mummies. Over hoe 
deze volken leefden of gekleed gingen is bij het brede pu-
bliek vaak minder geweten. Textiel bezat een bijzondere 
status omdat het gezien werd als een zeer waardevol pro-
duct: de Inca’s gebruikten het niet enkel om zich te kleden, 
maar ook als symbool van macht en identiteit, als offerande 
of als ruilmiddel. 
 
De tentoonstelling geeft de bezoeker de kans om de verfij-
ning en beheersing van de weefkunst te bewonderen, 
naast de kleurenpracht van textiel en pluimen, evenals 
schitterende sieraden in goud, zilver en schelp. Het is een 
uitgelezen kans om de weefkunst, de complexiteit van de 
motieven en de uiteenlopende en tot vandaag stralende 
kleuren van de stoffen en veren te ontdekken en te bewon-
deren. Terwijl u hun garderobe ontdekt (schoenen, kleren, 
hoofddeksels en juwelen) leert u ook de mensen zelf ken-
nen in hun dagelijkse leven. Bewonder de unieke stukken 
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Waar Europa uitkijkt  
op de Atlantische Oceaan 
Beeldreportage door Jan Thienpont 
 

Vrijdag 22 februari  
 
 
 
Achter de stralende zandstranden in het westen en de grilli-
ge rotskust van het zuiden ligt een land dat de reiziger op-
recht zal bekoren. Zijn geschiedenis heeft een heel eigen 
kunst voortgebracht, zoals de Manuelijnse bouwwerken en 
de ‘azulejos’ of versierde tegels. 
 
U vindt er een vredig landschap met duizenden kurkeiken, 
karakteristieke dorpjes en ongerepte gebieden met hoge 
bergen. Tussen al deze pracht van kunst en natuur wonen 
de Portugezen, gastvrije, openhartige en vriendelijke men-
sen. In het verleden ontwikkelden zij zich tot zeevaarders 
die de wereld verkenden, wat nog te zien is in de kosmopo-
litische sfeer van Lissabon en Porto. En ook de indringende 
en ontroerende klanken van de ‘Fado’, het Portugese lied,  
tonen aan dat het unieke van dit land blijft bestaan. 
 
Deelname: € 7,00 • leden: € 6,00 
WZC Residentie Hertog Jan, Leuvensesteenweg 348, 
Kortenberg 
Deuren: 19.30 uur • aanvang: 20.00 uur. 

 Portugal 



 

 

 

I Did It My Way - Beethoven & Sjostakovitsj  
 
Of het nu gaat om een uniek concert of een buitengewone 
presentatie, in dit programma alle ruimte voor eigenzinnig-
heid. Weinig componisten waren zo jong als Sjostakovitsj 
toen hij op zijn negentiende zijn allereerste symfonie achter 
zijn naam zette. De première van Symfonie nr. 1 door het 
Leningrads Filharmonisch Orkest was in 1926 dan ook een 
opzienbarende gebeurtenis. Knipogend naar vaudeville en 
flirtend met ondeugende walsen wist Sjostakovitsj de tijd-
geest van de roaring twenties in zijn meesterproef te vat-
ten. Zijn studentenjob als pianobegeleider van stille films 
leidde tot onverwachte plotwendingen in Symfonie nr. 1. 
De witte raaf onder Beethovens concerti, zijn eigengereide 
Tripelconcerto (1803) zal uitgevoerd worden door pianist 
Martin Helmchen samen met celliste Marie-Elisabeth Hec-
ker (winnares Rostropovich Cello Competition) en Stephen 
Waarts die u nog kent als finalist van de Koningin Elisa-
bethwedsrijd voor viool (2015). De Griekse dirigent Con-
stantinos Carydis laat de eigenzinnige meesters herrijzen. 
Uw zintuigen zullen invoelen tot wat de mens in staat is 
wanneer hij zijn eigen pad bewandelt en zich niet laat lei-
den door conventies. 
 
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, tot 21 januari. 

Matineeconcert 

Nationaal Orkest van België 
Paleis voor schone Kunsten, Brussel 
 

Zondag 24 februari 
 
Constantinos Carydis, leiding 
Martin Helmchen, piano 
Stephen Waarts, viool 
Marie-Elisabeth Hecker, cello 
 
Programma: 
Ritual Alfred Schnittke 
Concerto voor piano, viool en cello, op. 56  
Ludwig van Beethoven 
Coriolanus, Ouverture, op. 62 Ludwig van Beethoven 
Symfonie nr. 9, op. 70 Dmitri Sjostakovitsj 
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Lezing door Brigitte Balfoort 
Jaarthema ‘Smaak’ 
 

Donderdag 28 februari 
 
Weet iemand nog hoe het hoort? Veel ouderwetse etiquet-
teregels hebben afgedaan, zoveel is zeker. Maar hoe moet 
u zich gedragen in deze digitale postmoderne jungle? 

 
Journaliste en royaltywatcher Brigitte Balfoort werd gecerti-
ficeerd etiquetteconsultant van Minding Manners, de be-
kendste etiquetteschool van Europa.  

 
Tijdens haar humoristische causerie maakt ze ook u weg-
wijs in de wereld van de goede manieren… 
Want ja, die hebben nog zin, meer dan ooit zelfs. 
 
'Goede manieren zijn even belangrijk als diploma’s’ 
Reinhildis van Ditzhuysen  
 
Deelname: € 10,00 • vvk € 9,00 
Voorverkoop ook aan de UiTbalie (Bib Kortenberg) 
Leden genieten een extra korting van € 1,00,  
uitsluitend in voorverkoop bij vtbKultuur Kortenberg 
GC Colomba, Wijngaardstraat 1, Kortenberg 
Deuren: 19.30 uur • aanvang: 20.00 uur 
Liefst vooraf inschrijven. 

 De Goede Manieren Show 



 

 

 

tav Mahler die aanvankelijk eenzelf-
de lot beschoren leek en hoopte hij 
allicht dat de wereld zijn muziek 
“later” wel nog zou gaan begrijpen. 
Maar we weten dat dit niet echt is 
gebeurd. 

Gelooft u me als ik zeg dat de ge-
schiedenis soms achteloos met haar 
protagonisten meent te mogen om-
springen? 
Fijn, want dan bent u er wellicht op 3 
maart als we een stukje van die mu-
ziekgeschiedenis voor u gaan recht-
zetten. 
 
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 
Oude Abdij, Abdijdreef 22, Kortenberg 
(parkeren doet u aan GC Colomba, Wijngaardstraat 1) 
Deuren: 10.15 uur • aanvang: 10.30 uur 
De plaatsen zijn niet genummerd. 
 
U kan tevens (vooraf) inschrijven voor een eenvoudige 
lunch (soep, hoofd- en nagerecht) na het concert, in het 
restaurant van de Oude Abdij voor € 15,00. 

Muzikale Strelingen 

Concerten met een verhaal 
Marc Erkens  
over Bernstein in het bijzonder  
en Amerikaanse muziek in het algemeen 
 

Zondag 3 maart 
 
De Concertvereniging pakt uit met een nieuwe reeks: con-
certen met een verhaal. We stellen u een muzikale verteller 
voor in een combinatie van lecture en performance, die op 
een meeslepende manier zijn unieke verhaal vertelt. 

In de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw maakte ene Geor-
ge Gershwin commercieel furore met zijn “klassieke” mu-
ziek vol zwarte invloeden. Hoe meer geld hij met zijn mu-
ziek verdiende, hoe minder de muziekkritiek hem nog au 
sérieux nam. Eigenlijk was er maar één Amerikaanse musi-
cus van formaat die Gershwins muziek voluit verdedigde. 
Die man heette Leonard Bernstein. En jaren na Gershwins 
dood werd die uiteindelijk geloofd en in zijn artistieke over-
tuiging (terecht overigens) gevolgd. 

De ironie wil nu dat Bernsteins eigen muziek ondertussen 
een voetnoot dreigt te worden in dezelfde muziekgeschie-
denis die Gershwin thans aan haar boezem drukt. De diri-
gent Bernstein was een wereldster, de componist daaren-
tegen min of meer vergeten. Tijdens zijn leven zag hij de 
bui al hangen en daarom spiegelde hij zich graag aan Gus-

11 

Bernard Van Orley 
De weg naar Bruegel 
Nocturne: inleiding en gegidst bezoek 
Paleis voor Schone Kunsten, Brussel 
 

Donderdag 7 maart 
 
Bernard Van Orley was een van de absolute spilfiguren van 
de renaissance in de Lage Landen . Van Orley was schil-
der aan het hof van Margaretha van Oostenrijk en Maria 
van Hongarije, werd overladen met opdrachten en kwam al 
erg jong aan het hoofd van een van de grootste ateliers 
van zijn tijd. Hij schilderde religieuze taferelen maar ont-
wierp ook wandtapijten en glasramen. 
Bijzondere aandacht gaat naar zijn portretten, die hem in 
een indrukwekkend netwerk plaatsen van politieke raadge-
vers, invloedrijke geestelijken en humanistische denkers.  
Voor het eerst worden de werken van Van Orley uit alle 
hoeken van de wereld samengebracht in één tentoonstel-
ling, op de plek waar ze ooit ontstonden. Een historische 
kans om deze Brusselse meester te (her)ontdekken. 
 
Deelname: € 10,00 i.p.v. € 21,00 (uitsluitend voor leden) 
Inbegrepen: toegang, inleiding en gids tentoonstelling,  
eigen audiofoonsysteem 
Samenkomst: 
Station Kortenberg (trein 18.28 uur) 18.15 uur 
of  Paleis voor Schone Kunsten 19.00 uur 
KeyCard is mogelijk. Vooraf inschrijven. 

 Brussel en de Renaissance 

 
 



 

 

 Riesling 

Wijnavond 
o.l.v. Michèle Vermeulen 
 

Dinsdag 12 maart 
 
Riesling wordt de “Koningin van de druiven” genoemd en is 
zeker en vast één van de meest gekende variëteiten met 
een zeer rijke geschiedenis, en met nog een veel grotere 
verscheidenheid en complexiteit. 
 
De mineraliteit en fruitige aroma’s maken het voor de wijn-
bouwer net boeiend om er een interessante kurkdroge of 
zelfs mierzoete witte wijn van te maken.  
 
Maar omdat de riesling zo complex is, wordt het voor de 
gebruiker eens te moeilijk zijn weg hierin te vinden. En het-
geen op het etiket vermeld staat, is niet altijd wat het lijkt.  
 
De uitdaging van deze degustatie is de typische kenmer-
ken van de riesling bloot te leggen en te beoordelen.   
 
Deelname: € 31,00 • leden: € 27,00 
Inbegrepen: analytisch proeven van 7 goede wijnen 
GC Colomba, Wijngaardstraat 1, Kortenberg, 20.00 uur 
Vooraf inschrijven. 
 
 
Gelieve 6 wijnglazen in tulpvorm mee te brengen. 
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Anthuriumkwekerij in werking 
Veltem-Beisem 
Gegidst bezoek door Raf Schepers 
 

Vrijdag 15 maart 
 
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 

 AnthurMiddendorp 

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: 
OC Berkenhof, Beekstraat 25, Kortenberg 09.30 uur 
of AnthurMiddendorp 10.00 uur 
(Molenweg 11, 3020 Veltem-Beisem), kostendelend  
meerijden kan voor € 2,00. Vooraf inschrijven. 



 

 

 Stabat Mater 

Pergolesi 
door Hildebrandt Consort 
o.l.v. Wouter Dekoninck 
 

Zaterdag 16 maart 
 
Weinig mensen weten het… maar toen Giovanni Battista 
Pergolesi het slotduet componeerde van zijn prachtig Sta-
bat Mater was de 26-jarige componist al doodziek. Niet 
lang daarna, in 1736, overleed hij aan tuberculose. Hilde-
brandt Consort, onlangs bekroond met een Gouden Label 
van Klassiek Centraal, vertolkt onder de artistieke leiding 
van Wouter Dekoninck Pegolesi’s Stabat Mater op intieme 
en kwetsbare wijze in een enkelvoudige bezetting van strij-
kers én een topcast van zangers: Griet De Geyter 
(sopraan) en Clint Vanderlinden (alt). Twee inleidende in-
strumentale werken, een mystieke solo voor theorbe en 
een nooit eerder gehoorde dramatische suite van G. F. 
Handel, spitsen de oren en geven het Stabat Mater een 
extra dimensie.  
 
Programma: 
Suite in f HWV435  G. F. Handel  
Theorbesolo  
Stabat Mater  G. B. Pergolesi 
Sint-Geertruikerk, Halfmaartstraat, Leuven, 20.00 uur 
Kaarten: € 25,00 • voorverkoop: € 22,00 
 
Exclusief: leden vtbKultuur in voorverkoop: € 20,00 
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Culturele Brusselwandeling 
o.l.v. Jos Vanderstappen 
 

Donderdag 21 maart 
Vrijdag 22 maart 
Zondag 24 maart 
 
De kerk werd een concertzaal of een danszaal, het klooster 
een restaurant of een dancing, de wijnhandel een groente-
markt. Een protestantse kerk is nu een antiekwinkel.  
 
Het grote magazijn en de brandweerkazerne maar ook de 
koffiebranderij werden verbouwd tot modern wooncomplex.  
 
We ontdekken een verbouwde Familistère, een vorm van 
sociale woningbouw zoals door Godin aan het kanaal of in 
Guise (FR) werd opgetrokken.  
 
We struinen door de Marollen en houden onze ogen wijd 
open en herkennen wat ooit was. 
 
Deelname: € 9,00 • leden: € 8,00 
Inbegrepen: gids, eigen audiofoonsysteem 
Samenkomst: 
station Kortenberg (trein 09.28 uur) 09.15 uur 
Brussel Centraal, lokettenzaal 10.00 uur 
Vooraf inschrijven. 

 De Marollen, anders 



 

 

 

Aanvankelijk beïnvloed door Jeroen Bosch, evolueerde hij 
tot een typische trefzekere stijl en maakte hij composities 
met een beperkt aantal monumentale figuren en een op-
merkelijke ruimtelijkheid. Hierbij stond de harmonie tussen 
de mens en de natuur centraal. Bruegel werd de vader van 
de genreschilderkunst, en zou na zijn dood veel kunste-
naars beïnvloeden. Niet alleen machtige personen wensten 
werken in hun kunstcollectie te hebben, ook grote meesters 
zoals Rubens en Brouwer werden door zijn kunst geïnspi-
reerd.   
 
Machteld De Schrijver is kunsthistorica, stads- en musea-
gidse in Brussel en was samen met haar vader Albrecht 
mede verantwoordelijk voor de uitbouw van het Bruegel-
openluchtmuseum in Dilbeek (in 2004) en het schrijven van 
een begeleidend boekje. 

Deelname: € 10,00 • leden: € 9,00 
Voorverkoop ook aan de UiTbalie (Bib Kortenberg) 
Leden genieten een extra korting van € 1.00, 
uitsluitend in voorverkoop bij vtbKultuur Kortenberg 
GC Colomba, Wijngaardstraat 1, Kortenberg 
Deuren: 19.30 uur • aanvang: 20.00 uur 
Liefst vooraf inschrijven. 

Pieter Bruegel de Oude 

450 jaar geleden overleden 
Lezing door Machteld De Schrijver 
 

Donderdag 4 april 
 
Zowel de plaats als het tijdstip van Bruegels geboorte 
(tussen 1520 en 1525) en zijn woonadressen zijn nog 
steeds een twistpunt (Son bij Breda, Brogel, Bree, Peer), 
noch het beroep van zijn ouders. Bruegel groeide op in een 
woelige maar interessante tijd: de bloeitijd van het huma-
nisme en de Renaissance, met o.a. Michelangelo en Vesa-
lius, de ontwikkeling van de wetenschappen, de doorbraak 
van het protestantisme (of de reformatie), de tijd van de 
ontdekkingsreizen en de boekdrukkunst.  
 
Hij werd in 1546 meester  n Antwerpen en reisde, zoals dat 
toen ook belangrijk werd geacht, naar Italië, om er de ei-
gentijdse en de antieke kunst te gaan bekijken. Hij ging 
nadien aan de slag, vanaf ca. 1551. Later verhuisde hij, na 
zijn huwelijk in 1563, naar Brussel omwille van meerdere 
redenen.   
 
Tot 1559 signeerde hij zijn werk met 'Brueghel', daarna 
werd de h weggelaten. Hij werd lang de ‘Boerenbruegel’ of 
‘Pier den Drol’ genoemd. Ten onrechte. Hij was ook een 
goed tekenaar, prentenontwerper en schilderde niet alleen 
boerentaferelen, maar ook tal van prachtige landschappen, 
religieuze voorstellingen, hallucinante hellestukken, oor-
logstaferelen en goed gevulde en encyclopedische werken. 
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Beeldreportage  
door Dominiek Druart 
 

Vrijdag 22 maart 
 
Wereldreiziger Dominiek Druart neemt u mee naar de fa-
belachtig mooie Pamir Highway in Tadzjikistan en we ge-
nieten van een 2000 jaar oude beschaving en gastvrije be-
volking. We reizen door vruchtbare valleien, uitgestrekte, 
desolate plateaus en tussen de hoogste bergen van de 
wereld.  
 
Na de pauze bezoeken we Zuid-Amerika’s parel: Peru met 
zijn Inca-ruïnes, de verborgen stad Machu Picchu, het zui-
delijke Amazonegebied, de indrukwekkende Colca Canyon.  
 
Deelname: € 7,00 • leden: € 6,00 
WZC Residentie Hertog Jan, Leuvensesteenweg 348, 
Kortenberg 
Deuren: 19.30 uur • aanvang: 20.00 uur. 

 Tadzjikistan & Peru 
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Gent en Izegem 
Eperon d’Or 
Bisschoppelijk seminarie/Sint-Baafshuis 
Hoofdkantoor Wit-Gele Kruis 
Restaurant Volta 
 

Zaterdag 23 maart 
 
De Onroerenderfgoedprijs 2018 stuurt onze monumenten-
uitstap 2019 naar de voormalige schoenfabriek Eperon 
d’Or in Izegem, nu stadsmuseum en belevingscentrum. In 
de voormiddag bezoeken we drie erfgoedprojecten van het 
Gentse architectenbureau Archipl: het voormalig bisschop-
pelijk seminarie, een pakhuis dat nu de provinciale zetel 
van het Wit-Gele Kruis is, en restaurant Volta in het omvor-
mingsstation van een vroegere katoenspinnerij. Onze gid-
sen zijn twee architecten-vennoten van Archipl. 
 
Eperon d’Or 
De opmerkelijke architectuur van Eperon d’Or getuigt van 
de groei en bloei van het schoenenbedrijf van de familie 
Vandommele. Het fabrieksgebouw uit 1910 naar het ont-
werp van architect Mulier is typerend voor de toenmalige 
industriebouw: vakwerkliggers op gietijzeren colonnetten 
overspannen een grote ruimte en dragen een sheddak. De 
buitenmuren in rode baksteen tonen een elegante opeen-
volging van halfronde ramen, gevat in gemetselde rondbo-
gen in gele baksteen. Bovenaan biedt een breed fries 
plaats aan de firmanaam. Het ijzeren skelet van deze fa-
briek is nog steeds aanwezig. Het sheddak is gereconstru-
eerd naar origineel model. De lange oostgevel heeft zijn 
authentieke aanblik teruggekregen. 
 
De erkenning van Eperon d’Or als hofleverancier van het 
Belgische (1927) en het Luxemburgse hof (1933) vereiste 
een architectuur die de nieuw verworven reputatie beves-
tigde. Architect Charles Laloo, directeur van de Stedelijke 
Nijverheidsschool van Izegem, ontwierp omstreeks 1930 
een administratief voorgebouw in zuivere art-decostijl met 
drie bouwlagen op een trapeziumvormig grondplan. De 
grote rondbogige vensters van de eerste verdieping heb-
ben een originele geometrische indeling met daartussen 
gehamerd glas. De muurvlakken langs de zuidzijde zijn 
schuin geplaatst voor een optimale lichtinval. Op de bene-
denverdieping zijn ingangen voor personeel, klanten én de 
drie auto’s van de directie. Het horizontale lijnenspel van 
de gevels wordt nog versterkt door een speciale voegtech-
niek die de lintvoegen benadrukt. De hoektoren accentu-
eert de verticale lijn. Bovenaan is de toren opengewerkt 
met een bekroning in gewapend beton, volledig bekleed 
met metselwerk. De aandacht voor vakkundige baksteenar-
chitectuur wijst op invloed vanuit de Amsterdamse School.  
 
De fabriek sloot in 1968, het voorgebouw is sinds 1999 een 
beschermd monument. Na aankoop door de stad Izegem 
tekende het Gentse architectencollectief 4CV voor de res-
tauratie/renovatie. Op het platte dak van het voorgebouw 
verscheen een gloednieuw streekbezoekerscentrum. De 
noordelijke gevel, die door de jaren zwaar was verbouwd, 
kreeg een gedurfd hedendaags elan. Tegen de westzijde 
van het fabrieksgebouw, de vroegere plaats van de direc-
teurswoning, prijkt een nieuw volume met een polyvalente 
zaal en vergaderruimten. Dit Huis van de Economie slaat 
de brug tussen historisch erfgoed en actueel ondernemer-
schap. 

Monumentenuitstap 

Bisschoppelijk seminarie/Sint-Baafshuis 
Het Bisschoppelijk Seminarie dateert uit de 17de eeuw en 
ligt naast de Sint-Baafskathedraal in de Biezekapelstraat. 
De eerste gebouwen dateren van 1623. Vanaf 1750 werd 
het seminarie uitgebouwd tot een indrukwekkend complex 
rond een rechthoekige binnenplaats volgens de plannen 
van de Gentse bouwmeester David 't Kindt (1699-1770).  
De arduinen onderbouw met drie rondboogdoorgangen op 
de binnenplaats draagt een bovenbouw geflankeerd door 
vier kolossale pilasters. Onder hun kapitelen zijn bustes 
van de vier evangelisten aangebracht. Zij dragen het drie-
hoekig fronton versierd met het wapenschild van de op-
drachtgever, bisschop Maximiliaan Van der Noot (1685-
1770). Vooral het interieur van de westvleugel bevat nog 
prachtige rococo-ensembles met schitterende stucversie-
ringen, schouwen en mooie deuren. De trapzaal met haar 
vloerbekleding in geometrisch patroon is indrukwekkend. 
De éénbeukige neoromaanse kapel achter de noordvleugel 
werd in 1853-1854 gebouwd naar een ontwerp van Jac-
ques Van Hoecke (1803-1862). In de Biezekapelstraat be-
vinden zich nog twee goed bewaarde middeleeuwse kel-
ders in Doornikse kalksteen. In 1925 gaf het bisdom het 
geheel in erfpacht aan de Zusters van Liefde, die er de eer-
ste Vlaamse meisjesschool in huisvestten. Diverse interne 
verbouwingen grepen plaats en de gevels werden van hun 
18de-eeuwse pleister- en/of schilderwerk ontdaan. 
 
In het masterplan van Archipl voor de grondige restauratie 
in verschillende fasen stond de historische evolutie van het 
complex centraal. Het is door het bisdom terug in gebruik 
genomen als administratief centrum, opleidingslokalen, 
bibliotheek en diverse andere publieksgerichte activiteiten, 
nu onder de naam Sint-Baafshuis. Alle gevels en interieurs 
werden in hun oorspronkelijke staat hersteld. Na analyse 
van de typologie is het complex in grote orde ingedeeld in 
algemene functies zoals kantoren in het voormalig semina-
ristenverblijf uit 1750 en vergader- en lesaccommodatie in 
de meer representatieve lokalen uit de 17de en midden 
18de eeuw. Meer specifieke functies zoals bibliotheek en 
cafetaria zijn ondergebracht in de historische zolder- en 
kelderruimtes. De 19e-eeuwse kapel kan dienst doen als 
een vlak auditorium. Het voormalige Hof van de heer van 
Bieze herbergt behalve de conciërgewoning ook de juridi-
sche en facilitaire diensten. Deze voorbeeldige restauratie 
won in 2015 de 1ste Gentse Monumentenprijs. 

Eperon d’Or, vroeger en nu 
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Hoofdkantoor Wit-Gele Kruis  
In 2009 kocht de Oost-Vlaamse afdeling van het Wit-Gele 
Kruis een laat 19e-eeuws pakhuis uit het textielverleden 
van Gent-Ledeberg om er zijn centrale administratie in on-
der te brengen. Het fabriekspand werd recentelijk door Ar-
chipl architecten onder handen genomen met respect voor 
de geschiedenis van dit verlaten industrieel erfgoed. Het 
herbestemmingsplan raakte niet aan de typologie van het 
driebeukige gebouw en is opgevat als een ondergeschikte 
nieuwe laag binnen de dominante opbouw van deze type-
rende Manchester-fabrieksarchitectuur.  
De inwendige staalstructuur van kolommen en liggers en 
de bakstenen buitenschil werden ontdaan van latere toe-
voegsels. Het atrium in de middenbeuk werd opengelaten 
om de centrale lichtinval via het dak te behouden. De boog-
vormige gevelopeningen werden hersteld. Enkele nieuwe 
‘bruggen’ in het atrium die de zijtraveeën met elkaar verbin-
den, verbeteren de horizontale circulatie en optimaliseren 
de ruimte/oppervlakteverhouding van het gebouw. Alle in-
vulling voor de nieuwe kantoorfunctie is licht en optimaal 
transparant opgevat, waardoor de buitencontouren van het 
gebouw overal voelbaar blijven en het monumentale pak-
huis zijn ruimtelijke samenhang behoudt. De ritmiek van de 
traveeën en het staal is gebruikt als regelaar voor iedere 
nieuwe indeling.  
 

Monumentenuitstap 

Restaurant Volta 
Het gebouwenensemble van het elektrisch omvormingssta-
tion met woning uit 1924 is het enige overblijfsel van de 
weleer zeer uitgestrekte en monumentale katoenspinnerij 
La Lys aan de Nieuwewandeling in Gent. De later inge-
brachte hoogspanningscabine - zichtbaar aan de straatzij-
de - is de enige wijziging aan het oorspronkelijk concept 
van architect J-A De Bondt. De machineplaats met zijtra-
veeën was al geruime tijd verlaten toen het station in 2011 
werd herbestemd tot restaurant. Kort daarvoor waren de 
gevels en het dak gerestaureerd. 
Door de verborgen ligging langs het stadspark Groene Val-
lei, dat ontstond door de sloop van het spinnerijcomplex in 
de jaren ’60, waren ingrepen nodig om de zichtbaarheid, 
bereikbaarheid en toegankelijkheid van de nieuwe restau-
rantfunctie te verbeteren. Archipl  koos voor toegangen in 
corten-staal als visuele bakens en geleiders. Een heldere 
plattegrond binnen het bestaande ruimteconcept en een 
minimum aan bouwkundige aanpassingen organiseren de 
keuken, het restaurant en de buitencirculatie. De kelder 
werd optimaal ingezet voor de ondersteunende functies en 
als dienstenzone. 

ONS PROGRAMMA 
Voormiddag: Gent: rondleiding in het Sint-Baafshuis 
(voormalig bisschoppelijk seminarie), het hoofdkantoor van 
het Wit-Gele Kuis (voormalig pakhuis) en restaurant Volta 
(voormalig omvormingsstation). 
Middagmaal (facultatief): tweegangenlunch in klasseres-
taurant Volta. Prijs: 25 euro. Het restaurant kan vooraf 
geen menu geven omdat het zeer marktgebonden werkt. 
Keuze tussen vis en vlees voor de hoofdschotel opgeven 
bij inschrijving.  
Namiddag: rondleiding in stadsmuseum Eperon d’Or 
(voormalige schoenenfabriek) in Izegem. Het is een archi-
tectuurrondleiding (twee gidsen), geen museumbezoek. 
Afsluitend drankje in Kaffee Lagaar (eigen rekening) 
 
PRAKTISCH 
Deelname: € 41,00 • leden: € 37,00 
Inbegrepen: autocarvervoer, kosten en fooi chauffeur, kof-
fie/thee met koek, toegangen, gidsen, audiofoonsysteem 
Opstap: 
Leuven, bushalte ‘Diependaal’ (Hubo) 07.15 uur 
Veltem-Beisem, bushalte ‘Steenweg’ 07.20 uur 
Erps-Kwerps, bushalte ‘Schoonaarde’ 07.25 uur 
Kortenberg, bushalte ‘Berkenhof’ 07.35 uur 
Nossegem, bushalte ‘Centrum’ 07.40 uur 
Zaventem, bushalte ‘Kerkplein’ 07.50 uur 
Terug in Kortenberg rond 20.00 uur. Vooraf inschrijven. Hoofdkantoor Wit-Gele Kruis 

Sint-Baafshuis 

Restaurant Volta 
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vakmanschap van de oorspronkelijke componist, een 
hoogst persoonlijk verhaal, dat intussen werd bekroond 
met tal van lovende recensies en een Gouden Label van 
onder andere Klassiek Centraal. 

 

Op het programma: 
• Sonate opus 65 nr. 3 in A - F. Mendelssohn*  
• Sechs Stücke in kanonischer Form opus 56 - R. Schu-
mann*  
• 2 Choralvorspiele uit opus 122 - J. Brahms 
• Prélude, fugue et variation opus 18 - C. Franck 
• Sonate opus 27 in Es - L. van Beethoven*  
• Variations sérieuses - F. Mendelssohn**  
• Andante religioso (opus 65 nr. 6, deel 3) & Kräftig und 
feurig (opus 7 nr 3) - F. Mendelssohn*  
*transcriptie: W. Dekoninck 
**transcriptie: R. Smits 
 

Hildebrandt Consort 
Madoka Nakamaru, viool 
Ortwin Lowyck, viool & altviool 
Karina Staripolsky, altviool 
Bernard Woltèche, cello 
Julie Stalder, contrabas 
Wouter Dekoninck, orgel en artistieke leiding 
 

Deelname: € 20,00 • voorverkoop: € 18,00 
Voorverkoop ook aan de UiTbalie (Bib Kortenberg) 
Sint-Martinuskerk, Annonciadenstraat 1, Everberg 
Deuren: 14.30 uur • aanvang: 15.00 uur 
Organisatie: vtbKultuur Kortenberg i.s.m. Parochieraad 
Everberg. De plaatsen zijn niet genummerd. 

Tea with Mendelssohn & Coffee with Schumann 

Hildebrandt Consort  
o.l.v. Wouter De Koninck 
Sint-Martinuskerk, Everberg 
 

Zondag 14 april 
 
De Sint-Martinuskerk in Everberg, met haar prachtige 
akoestiek, herbergt een bijzondere parel: het uiterst char-
mante Adrien Van Bever-orgel uit 1883. 
Gefascineerd door de kleurenrijkdom van dit uiterst verfijnd 
en prachtig romantisch orgel, creëert organist Wouter De-
koninck samen met Hildebrandt Consort, voor deze gele-
genheid omgetoverd tot een romantisch strijkkwintet op 
periode-instrumenten, een spitsvondig 19de-eeuws pro-
gramma speciaal op maat van het orgel en de uitzonderlijk 
mooie akoestiek. 
Mendelssohn, Brahms, Schumann, César Franck, Beetho-
ven… allen ontmoeten ze elkaar in dit programma met hun 
originele composities en de uitdagende transcripties van 
Wouter Dekoninck, gaande van intieme kamermuziek tot 
virtuoze klaviermuziek, met een knipoog naar Engeland, 
België en Frankrijk… van de geurige thee tot straffe kof-
fie! Samen met Wouter Dekoninck en Hildebrandt Consort 
brengen ze voor u hún 19de eeuw én het Van Bever-orgel 
weer tot leven! 
 

Wouter Dekoninck en Hildebrandt Consort concerteren op 
de internationale podia en vertolken met hun programma’s 
en eigen transcripties, gestoeld op de muzikale taal en het 
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Wijnavond 
o.l.v. Patrik Van den Bossche 
 

Dinsdag 16 april 
 
Al van lang voor onze jaartelling wordt in Slovakije wijn ver-
bouwd. Volgens archeologische vondsten werd er al in de 
7de eeuw voor Christus aan wijnbouw gedaan. Zowel de 
Kelten als de Romeinen produceerden wijn in deze regio. 
De Slovaakse wijngebieden bevinden zich op ongeveer 
dezelfde breedtegraad als de wijngebieden van de Bour-
gogne. 
 
De verschillende wijngebieden zijn : 
• Male Karpaty. De Kleine Karpaten is het oudste en 
meest gereputeerde gebied. De eerste wijngaarden bevin-
den zich in Bratislava zelf en volgen dan de zuidelijke hel-
ling van het berggebied. Dit is ook het wijngebied waar Slo-
vakwines.be zich op focust. 
• Južnoslovenská, letterlijk Zuid-Slovakije. Dit gebied volgt 
de Donau stroomafwaarts. 
• Nitrianska bevindt zich rond de stad Nitra. 
• Stredoslovenská, letterlijk Midden-Slovakije is een rela-
tief jong en klein (2500 hectare) gebied. 
• Východoslovenská of Oost-Slovakije bevindt zich in de 
buurt van de tweede stad van Slovakije, Košice. 
• Tokaj, de Slowaakse zijde weliswaar, is het kleinste wijn-
gebied (907 ha) en mag sinds 2008 officieel het Tokaj/
Tokay/Tokaji label dragen. De onderhandelingen met Hon-
garije over het gebruik van de naam begonnen in…1965. 

 Slovakije wijnland 

 
Deelname: € 21,00 • leden: € 19,00 
Inbegrepen: analytisch proeven van 6 goede wijnen 
GC Colomba, Wijngaardstraat 1, Kortenberg, 20.00 uur 
Vooraf inschrijven. 
 
Gelieve 6 wijnglazen in tulpvorm mee te brengen. 



 

 

 BierOlade 

Bier en chocolade 
Lezing en degustatie  
door Werner Callebaut 
 

Donderdag 18 april 
 
Op de kaart staan 4 krakers van bieren die de ultieme prali-
ne proberen te verleiden. Unieke pralines worden telkens 
gekoppeld aan een bijhorend bier. Een clash der titanen 
tussen de bierliefhebber en chocoladefan in mezelf. De ene 
kiest voor vredevolle harmonie tussen praline en bier. De 
andere zoekt de duistere kant van het contrast tussen bier 
en chocolade op. Overwint de harmonie of het contrast ? 
Maar over één ding zijn we het eens : bier en chocolade 
zijn een geslaagd huwelijk. 

Deelname: € 24,00 • leden: € 22,00 
Inbegrepen: lezing, proeven van 4 pralines en 4 soorten 
bier 
Deuren: 19.30 uur • aanvang: 20.00 uur 
GC Colomba, Wijngaardstraat 1, Kortenberg 
Vooraf inschrijven. 
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De Italiaanse schatkamer 
Een fascinerend kruispunt van 
culturen 
Filmreportage door Edgard Jespers 
 

Vrijdag19 april 
 
 
Sicilië, een eiland en een autonome regio van Italië in de 
Middellandse Zee, ligt ten zuidwesten van de regio Cala-
bria, op het Italiaanse vasteland, en ten noordoosten van 
het Noord-Afrikaanse land Tunesië. 
De officiële Italiaanse en Siciliaanse naam is Sicilia. De 
Oud-Griekse naam Trinakria betekent "het eiland met de 
drie punten". Dit is tevens de naam van de vlag. De hoofd-
stad is Palermo. 
 
Sicilië is het grootste eiland in de Middellandse Zee met 
een oppervlakte van 25.700 km². Het is 230 km lang en 
170 km breed. De kustlijn is ongeveer 1000 km. Het hoog-
ste punt van Sicilië is de Etna met 3343 m hoogte. Sicilië 
telt 5 miljoen inwoners. 
 
Deelname: € 7,00 • leden: € 6,00 
WZC Residentie Hertog Jan, Leuvensesteenweg 348, 
Kortenberg 
Deuren: 19.30 uur • aanvang: 20.00 uur. 

 Sicilië 



 

 

 Koninklijke serres van Laken 

Gegidst bezoek 
o.l.v. Jos Vanderstappen 
 

Donderdag 25 april, 09.00 uur 
Vrijdag 26 april, 09.00 uur 
Vrijdag 26 april, 13.30 uur 
 
Leopold II liet zeven serres bouwen door architect Balat, in 
samenwerking met zijn leerling Victor Horta. Vandaag zit er 
op hellingen van het paleis een zwembad, een kerk, een 
atelier en het sterfbed van Leopold II verborgen. 
Deze spectaculaire wintertuin uit de voorbije eeuwen, een 
juweeltje van de Art Nouveau en gerekend tot de grootste 
serres ter wereld, is zowel om zijn architecturale kwaliteiten 
als om zijn verbazingwekkende tropische en subtropische 
planten een bezoek meer dan waard. 
 
Deelname: € 12,00 • leden: € 11,00 
Inbegrepen: toegang, gidsbeurt, eigen audiofoonsysteem 
Samenkomst op donderdag 25 april en vrijdag 26 april 
OC Berkenhof, Beekstraat 25 08.00 uur 
of parking Leopold I-memoriaal 09.00 uur 
Samenkomst op vrijdag 26 april 
OC Berkenhof, Beekstraat 25 12.30 uur 
of parking Leopold I-memoriaal 13.30 uur 
Kostendelend meerijden vanuit Kortenberg kan tegen  
€ 3,00 (vooraf melden - afrekenen met de chauffeur) 
Vooraf inschrijven. 
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Historisch archief UZ Leuven 
Koksopleiding cvo-vti Leuven 
Gegidste bezoeken 
Á la carte restaurant ‘Strakke kaart’ 
 

Donderdag 25 april 
 
HistarUZ heeft zo'n enorme collectie, dat er heel wat opval-
lende en kostbare stukken te zien zijn. Zo hebben ze de 
verpleegsterkoffer in hun bezit waarmee Koningin Elisabeth 
tijdens de wereldoorlogen dagelijks naar het front ging om 
gewonden te verzorgen. En ook röntgenbuizen die nog 
werden gebruikt tijdens WO I. In de tandartsenpraktijk staat 
een oude boor die nog met de voeten moest worden aan-
gedreven. In de verloskamer bevindt zich een houten bed 
dat vrouwen bij het zien ervan doet beseffen dat ze blij mo-
gen zijn dat ze in deze comfortabele tijd leven. En een apo-
theek uit de 19de eeuw - inclusief bloedzuigers - spreekt al 
helemaal tot de verbeelding.   
 
Deelname: € 9,00 • leden: € 8,00 
Inbegrepen: toegang en gidsen HistarUZ, eigen audio-
foonsysteem 
Facultatief: gegidst bezoek koksopleiding cvo-vti en à la 
carte etentje in cvo-vti-restaurant  
(3-gangenmenu +/- € 40,00 zonder drank) 
Samenkomst: Kapucijnenvoer 35, Leuven 
Vooraf inschrijven. 

 HistarUZ + koksopleiding cvo-vti Leuven 
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Champagne Vranken-Pommery 
Route de Champagne 
Champagne Vadin-Platteau 
Boottocht op de Marne 
Champagne Launois met museum 
Champagnemenu Villers-aux-Bois 
 

Zaterdag 15 en zondag 16 juni 
 
 
Dag 1: zaterdag 15 juni 
Onze autocar vertrekt in Kortenberg om 06.15 uur aan het 
OC Berkenhof (Beekstraat 25, Kortenberg) zodat wij nog 
vóór de middag het Maison de Champagne Vranken-

Pommery kunnen bezoeken. 
Reeds 2000 jaar geleden produceerden de Romeinen 
mooie wijnen, ook in het vrij noordelijke gebied van het re-
gionaal natuurpark Montagne de Reims.   
 
Reims, rijk aan kunst en geschiedenis, dankt haar roem 
aan de kathedraal met daaraan verbonden de herinnering 
aan de kroning van de Franse Koningen en de champagne. 
Hier hebben nog vele champagnehuizen hun hoofdzetel, 
waaronder ook het huis Vranken-Pommery dat we bezoe-
ken. Dit champagnehuis, gesticht in 1836, was een klein 
huis van Louis Alexandre Pommery met 100.000 flessen 
per jaar. Na zijn dood leidde weduwe Madame Pommery 
de zaak verder en breidde de productie uit tot ca. 2 miljoen 
flessen per jaar. In 2002 werd Pommery overgenomen 
door de groep Vranken-Monopole en veranderde ook de 
naam in Vranken-Pommery. Andere champagnemerken 
van deze groep zijn Vranken, Charles Lafitte, Heidsieck 
Monopole en Demoiselle. 
 
Na de vrije lunch in Reims verkennen we, langs de Route 
de Champagne, een gedeelte van de vallei van de Marne. 
We rijden verder naar Cumières. Daar wacht ons een be-
zoek met proeverij in het champagnehuis Vadin-Platteau. 
 
Het wordt heerlijke genieten van een boottocht op de Mar-
ne: langs de hellingen van de wijngaarden van Cumiéres 
varen we tot het kasteel van Boursault, langs de wijndorp-
jes Damery, Vaucienne, Venteuil en Boursault. 
 
We verblijven in de champagnehoofdstad Épernay met zijn 

Champagneweekend 

befaamde Avenue de Champagne waar u vele herenhui-
zen uit de 19de eeuw in renaissance- of klassieke bouwstijl 
zal vinden.   
 
In restaurant La Banque reserveerden wij enkele tafels 
waar iedereen à la carte kan bestellen.   
 
Dag 2: zondag 16 juni 
Na het ontbijt vertrekken we naar Le Mesnil-sur-Oger voor 
een gegidst bezoek aan het museum ‘Musée de la vigne et 
du vin’, gegraven uit de krijtrotsen, in het domein van 
Champagnehuis Launois Père et Fils.  

We ontdekken er het vakmanschap in de wijngaard en het 
maken van de sprankelende wijn.  U zal veel kleine en 
zeldzame werktuigen zien die gebruikt werden in de streek. 
Het museum heeft een collectie pompen, machines voor 
het wijn maken, alsook een befaamde collectie persen uit 
de 17de, 18de en 19de eeuw.   
Dit familiehuis werd opgericht in 1872 in Le Mesnil-sur-
Oger. Generatie op generatie is men trouw gebleven aan 
de tradities die kenmerkend zijn voor de Champagne
(streek). De wijngaarden van Launois Père et Fils bevinden 
zich in het prestigieuze Côte des Blancs-gebied. We ron-
den dit bezoek af met een degustatie.  
 
Daarna rijden we een 7-tal km verder naar het kasteel van 
Launois Père et Fils in Villers-aux-Bois, waar we ons week-
end afsluiten met een champagnemenu waarbij iedere 
gang begeleid wordt door een andere champagne van het 
huis Launois. 
 
Voldaan keren wij huiswaarts. 

De programmabrochure vindt u op www.vtbkultuur.be/
kortenberg en wordt u graag toegestuurd op aanvraag. 
 
Programma: Carine Jossart 
Reisleiding: Marc Niemegeers 
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In het jaar 1918 heeft men verscheidene keren een wapen-
stilstand gekend: die van de Turken en van de Habsburgse 
keizer van Oostenrijk-Hongarije en als laatste die van 
Duitsland met zijn vijanden aan het westelijk front. Deze 
wapenstilstand ging in op 11 november om 11 uur precies. 
De laatste soldaat die sneuvelde was de 23 jarige Ameri-
kaan Henry Gunther. Hij werd gedood door vijf Duitse ko-
gels om 10.59 uur. Sommigen beweren dat de wapenstil-
stand inging om 11 uur en 11 minuten wat niet juist is. De 
overeenkomst was dat men op 11 november om 11 uur 
zou stoppen met schieten en vechten.  
 
Elf november is toegewijd aan St.-Martinus. De Fransen 
aanzagen deze heilige als de patroon van het Frankische 
leger en bij opvolging ook van het Franse leger. Ze ge-
bruikten deze datum om hun overwinning symbolisch meer 
kracht bij te zetten.  
 
Als oorlogsjaar was 1918 zeer beroerd. In maart sloten 
Duitsland en Rusland het vredesverdrag van Brest-Litovsk. 
Daardoor konden de Duitsers hun soldaten vanuit Rusland 
naar het Westen als versterkingen overbrengen, wat hun 
posities fel verstevigde.  
 
Duitsland werd ook getroffen door de Britse blokkade op 
zee. Daardoor ontstond er voedselschaarste bij de Duit-
sers. Ze reageerden hierop met Duitse U-boten, onderzee-
ërs. In september 1914 brachten Duitse U-boten vier Britse 
kruisers tot zinken. Maar ook de Britse koopvaardijschepen 
zouden rake klappen krijgen. In april 1917 ging 860.334 
Britse registerton door de Duitse actie verloren. In mei en 
juni daaropvolgend werd dit verlies telkens overtroffen. De 
Britten kregen grote problemen inzake bevoorrading. De 
Duitse propaganda stelde het aan hun bevolking en leger 
voor alsof er in Engeland hongersnood heerste bij de be-
volking door deze acties. Dit sloeg aan bij hun burgers en 
soldaten, vooral omdat zij ook fel leden onder de blokkade .  
 
De Duitse keizer Willem verplaatste het hoofdkwartier van 
zijn leger in 1918 naar het Belgische Spa. De Duitse gene-
raals Erich Ludendorff en Paul Hindenburg, die in Rusland 
de zege hadden behaald, werden nu ook in het Westen 
aangesteld als opperbevelhebbers. Hun taak was om ook 
hier de overwinning te behalen.  
 
Ludendorff was berucht om zijn woede-uitvallen. Hinden-
burg werd na de  oorlog in 1925 president van Duitsland. 
Na zijn dood in 1934 werd Hitler Führer van Duitsland. 
 
Tijdens de winter van 1917-1918 werden 56 divisies van de 
voorste Duitse linies teruggehaald om aan aanvalsoefenin-
gen deel te nemen. Het leger werd beter bevoorraad en het 
enthousiasme bij de soldaten steeg hierdoor. Ze dachten 
dat het offensief het einde van de oorlog betekende. De 
aanvallen leken de snelste weg naar huis.  
 
Het offensief van de Duitsers werd ingezet op 21 maart 
1918 en kreeg de naam van Kaiserschlacht. Generaal Lu-
dendorff had de leiding. Het begon met de grootste artille-
riebeschieting in de geschiedenis. Toen de Duitsers in 
meer dan vijf uur meer dan een miljoen granaten afvuurden 
op de linies bij Arras leek succes verzekerd want ze ston-
den met 750.000 soldaten tegenover 300.000 Britse solda-
ten.  
 
De Britten verloren op de eerste dag van het offensief 

Wapenstilstand 

38.512 soldaten waarvan 21.000 krijgsgevangen werden 
genomen. De Duitsers drongen 65 kilometer in het Franse 
grondgebied door en bedreigden Amiens met zijn belang-
rijk spoorwegenknooppunt.  
 
De Duitse opmars viel stil omdat de transporttroepen niet 
konden volgen. De kapotgeschoten wegen hielden de be-
voorrading tegen. De soldaten, die het offensief wel over-
leefden, gingen op zoek naar voedsel. Bij elk voedseldepot 
dat de Duitsers innamen zagen ze dat hun vijanden veel 
beter voorzien waren van voedsel en drank dan zijzelf. De 
propaganda over de duikbotenoorlog was dus gelogen. De 
vijandelijke soldaten waren helemaal niet slecht voorzien 
en zeker niet de hongersnood nabij.  
 
Ludendorff zal er later over klagen dat zijn soldaten na ver-
loop van tijd meer energie en strijd staken in het veroveren 
van voedseldepots dan in het vernietigen van loopgraven. 
De Duitse soldaten hadden vooral oog voor rum- en wijn-
voorraden.  
 
Op 23 maart schreef prins Rupprecht “dat het offensief zo 
snel verloopt dat ik het niet meer met mijn pen kan bijhou-
den”. 
 
Het eerste offensief eindigde op 5 april. Maar Ludendorff 
liet er nog vier volgen.  
 
Op 9 april viel hij Vlaanderen binnen. De Britse troepen 
verdedigden zich hardnekkig. Toen het offensief eindigde 
waren de Duitsers 20 km vooruit  geraakt. Het doel was de 
havens van het Kanaal te bereiken, maar dit lukte niet.  
 
Op 27 mei 1918 zetten de Duitsers aan de Aisne hun offen-
sief, Blücher geheten, in tegen de Fransen. Ze bereikten 
Château-Thierry aan de Marne, op 90 km van Parijs. Parijs 
kwam onder Duits vuur te liggen. Met hun Dikke Bertha’s 
beschoten ze Parijs. Daar brak paniek uit onder de bevol-
king.  
 
Op 9 juni startte Ludendorff een nieuw offensief, Gnei-
senau genoemd, tegen de Fransen. De Fransen en de 
Amerikanen sloegen bij Château-Thierry en Blois de Bel-
leau terug.  
 
Ludendorffs laatste offensief op 15 juli in de Champagne 
stuitte op Frans verzet. De Duitsers kwamen er geen stap 
verder.  
 
Op 20 maart 1918 hadden de Duitsers in het Westen een 
front van 390 km lang.  Op 25 juni 1918 was het front uitge-
groeid tot 510 km lang. In  die drie maanden verloren zij 
800.000 soldaten.  
 
In de zomer van 1918 brak de Spaanse griep uit. Miljoenen 
mensen in Europa stierven hieraan, waaronder veel solda-
ten.  
 
De geallieerden begonnen een tegenoffensief  op 8 augus-
tus. Het startschot zou in Amiens gegeven worden. Tot dan 
werd elke aanval aangekondigd door een tweedaags bom-
bardement. Als dit gebeurde wisten de Duitsers goed dat 
ze zich schrap moesten zetten en versterkingen laten aan-
rukken.  
 
De Australische generaal John Monash paste een andere 
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tactiek toe. De slag begon om 4.20 uur met een geweldig 
bombardement dat maar drie minuten duurde. De zware 
artillerie concentreerde haar vuur op de krachtigste weer-
standscentra. Honderden tanks stormden vooruit. Dan 
volgde de infanterie die in aanvalsgolven oprukte. De door-
braak van de vijandelijke linies volgde.  
De succesvolle nieuwe strategie had de Duitsers volledig 
verrast. Krijgsgevangenen schreven de nederlaag toe aan 
de volkomen verrassing, zo verklaarde Reuters.  
 
Er werd een terreinwinst geboekt van twaalf kilometer. In 
tegenstelling tot de Duitsers probeerden de geallieerden 
niet koste wat kost door te stoten. Ze bliezen de aanval af 
op 11 augustus.  
 
Bij de Duitsers leek de moed in hun schoenen te zinken. Ze 
verloren 22.000 soldaten waarvan 16.000 als krijgsgevan-
genen. De meerderheid gaf zich over zonder één schot te 
lossen. De Duitse soldaten waren oorlogsmoe. De officie-
ren die bevelen schreeuwden kregen als antwoord “Jullie 
rekken de oorlog”. Opperbevelhebber Ludendorff zei daar-
na “8 augustus is de zwartste dag van het Duitse leger”. 
Voor hem was het duidelijk dat de moed bij de soldaten 
gebroken was. Ludendorff sprak dan voor de eerste keer 
over “vredesonderhandelingen”. Door het succes van de 
Duitse Kaiserschlacht werd er één opperbevelhebber over 
de geallieerde legers aangesteld. Dit werd aan de Franse 
generaal Ferdinand Foch, een katholiek, toevertrouwd. Het 
coördineren van de operaties zou de geallieerden per slot 
de overwinning bezorgen.  
 
Sommigen twijfelden aan de geestelijke vermogens van 
Foch, die kort daarvoor bij een auto-ongeval een ernstig 
hoofdletsel had opgelopen. Met andere woorden, Foch had 
een slag van de molen gekregen en er stonden enkele vij-
zen los.  
 
De slag bij Amiens was belangrijk want het werd duidelijk 
dat Duitsland de oorlog niet meer kon winnen. Tevens had 
het een shockeffect op Ludendorff zelf. Hij kreeg een de-
pressie, een inzinking, die zes weken duurde. Ludendorff 
legde de situatie van het leger aan de keizer voor. Bij de 
conferentie te Spa op 13 en 14 augustus met zijn opper-
commando zocht de keizer een geschikte tussenpersoon 
die met de vredesonderhandelingen kon beginnen.  
 
Op 8 augustus 1918  begon de Honderddagenveldtocht. 
Eigenlijk werden er maar 41 dagen aangevallen. Het Duitse 
leger kon zich alleen maar verdedigen. Dat de vrede nog 
drie maanden zou uitblijven en de oorlog nog enkele hon-
derdduizenden levens zou eisen, had te maken met politiek 
opportunisme en militaire waanzin.  
 
Ook aan het IJzerfront kwam er beweging. Eind augustus 
werd de komst van de Amerikanen gemeld. De Britten zet-
ten de aanval op de Kemmelberg in en veroverden die.  
 
Op 28 september werd het Bevrijdingsoffensief ingezet. De 
Belgen kregen 's avonds vaste voet op het heuvelterrein en 
veroverden ook Diksmuide, Zarren, Passendale en nog 
enkele dorpen. De Duitsers deden tegenaanvallen maar 
konden niet beletten dat de Belgische voorhoede tot op 
drie kilometer van Roeselare geraakte. Deze stad was een 
belangrijk spoorwegenknooppunt.   
 
Op diezelfde 28 september 1918 kreeg Ludendorff een 
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zware zenuwinzinking. Volgens verklaringen van sommige 
Duitsers viel hij op de grond met schuim op de mond.  
 
Op 29 september 1918 hadden Ludendorff en Hindenburg 
een onderhoud met de keizer. Zij lieten hem weten dat de 
oorlog verloren was. 
 
Op 26 oktober werd Ludendorff ontboden bij de keizer, die 
hem meldde dat hij vervangen werd door generaal Wilhelm 
Groenen, voormalig opperbevelhebber van het Duitse leger 
in Oekraïne.  
 
Bij het begin van het eindoffensief telde het Belgisch leger 
166.000 manschappen waarvan 141.000 actief aan het 
front. De soldaten droegen toen allemaal een helm in te-
genstelling tot het begin van de oorlog in 1914. Toen had 
niemand een helm. Het dragen van een helm zou het aan-
tal doden fel verminderen. In 1918 had het Belgisch leger 
zelfs 129 vliegtuigen.  
 
Na Roeselare zou ook Tielt, waar vier jaar lang het Duitse 
hoofdkwartier gevestigd was,  in handen van de Belgen 
vallen. Ook Torhout , Oostende en Brugge zouden snel 
volgen .  
 
Een Belgisch soldaat noteerde dat er overal Duitsers met 
de armen omhoog uitgekropen kwamen al roepend 
“Kameraad niet schieten. Ik heb zeven kinderen”. Iedere 
Duitse soldaat van twintig jaar en jonger had thuis zeven 
kinderen. Maar het hielp. Ze werden niet gedood maar 
krijgsgevangen genomen.  
 
Begin november hadden de Belgen in samenwerking met 
de geallieerden het grootste deel van West- en Oost-
Vlaanderen ingenomen.  
 
Sinds het begin van het offensief hadden 300.000 Duitsers 
zich aan de geallieerden overgegeven.  
 
Nog voor de Wapenstilstand waren Belgische eenheden 
doorgedrongen tot in Gent. De stad was inmiddels ont-
ruimd door de Duitsers. Overal begonnen de klokken te 
luiden en kwam het volk toegelopen. De vreugde was al-
om.  
 
Op 11 november, nog voor het aanbreken van de dag, arri-
veerden Canadese soldaten in Mons, in Henegouwen. De 
soldaten kregen de stad in handen met een aanval om de 
heuvels ten noordoosten ervan.  
 
Hierbij vond onder andere de Brit George Ellison de dood 
evenals de Canadees George Price. Zij werden aanzien als 
de laatste Britse en Canadese soldaten die sneuvelden in 
de Groote Oorlog. Zij werden begraven op het oorlogskerk-
hof van Saint-Symphorien. Daar ligt ook de eerste Britse 
gesneuvelde begraven soldaat John Parr.  
 
Op 8 januari 1918 had president Wilson zijn Veertien Pun-
ten aan het Amerikaans Congres voorgesteld. Hij vatte de 
voorwaarden samen om een einde aan de Eerste Wereld-
oorlog te maken en tot een billijke en duurzame vrede te 
komen.  
 
Met zijn Veertien Punten wilde Wilson de weg openen naar 
vredesonderhandelingen. Jammer genoeg had hij zijn 
bondgenoten hierbij niet betrokken. Over een aantal punten 
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verschilden zij grondig van mening met Wilson. Ook Duits-
land formuleerde een aantal kritische opmerkingen. Vooral 
de voorwaarde dat de keizer moest aftreden, was onaan-
vaardbaar voor Duitsland.  
 
In de zomer van 1918, meer dan een jaar na de oorlogs-
verklaring van president Wilson, kwamen de Amerikanen in 
Europa toe . In september 1918 waren er al een miljoen 
Amerikaanse soldaten overgekomen. Een maand later wa-
ren ze met twee miljoen. De American Expeditionacy Force 
was qua getalsterkte vergelijkbaar met de Britse strijd-
krachten in Frankrijk (1,8 miljoen soldaten) en het Franse 
leger (1,7 miljoen man in 1918).  
 
De massale Amerikaanse aanwezigheid bezorgde de Duit-
se leiding veel kopzorgen. Op 16 september 1918 kon het 
Amerikaanse leger onder leiding van hun generaal 
Pershing de Duitse  saillant bij St.-Michiel bij Verdun uit-
schakelen. De meeste Amerikaanse soldaten werden inge-
zet in de streek van Argonne in Frankrijk. Ook aan het front 
in Vlaanderen vochten en sneuvelden Amerikaanse solda-
ten. Bijna duizend van hen liggen begraven op het Flan-
ders Field American Cemetery in Waregem. Het is de eni-
ge Amerikaanse begraafplaats in België met gesneuvelden 
uit de Groote Oorlog.   
 
Begin oktober bezorgde de Duitse Rijkskanselier via Zwit-
serland een nota aan president Wilson , waarin hij voorstel-
de om onderhandelingen te starten op basis van diens 
Veertien Puntenplan.  
 
Maarschalk Foch, opperbevelhebber, stelde ook zijn visie 
op een wapenstilstand voor. Zonder bevrijding van Noord-
Frankrijk, Elzas-Lotharingen, België en Luxemburg was 
voor hem een wapenstilstand  onbespreekbaar.  
 
Op 4 november vertrok keizer Willem nog op tournee langs 
het Vlaamse front. Onderweg deelde hij decoraties en siga-
retten uit. Rond 11 uur kwam hij zo aan op de markt van 
Lokeren.  
 
Op 3 en 4 november braken er in Kiel in Duitsland rellen uit 
bij de matrozen. Onder de slogan Frieden und Brot (Vrede 
en Brood) eisten de matrozen het einde van de oorlog. Er 
werden soldaten- en arbeidersraden opgericht naar het 
model van de sovjetraden in Rusland.  
 
Overal in Duitsland kwam er een revolutionaire sfeer. In 
München werd de Beierse koning Ludwig II afgezet en de 
republiek uitgeroepen. Op 9 november werd in Berlijn de 
republiek uitgeroepen en de keizer afgezet. Op 10 novem-
ber vluchtte de keizer uit Spa naar Nederland waar hij asiel 
kreeg. Op 6 november werd staatssecretaris Mathias Erz-
berger aangesteld als leider van de Duitse wapenstilstand-
commissie.  
 
Op 7 november 1918 staken de Duitse onderhandelaars de 
frontlinie over om met de Franse maarschalk Foch de on-
derhandelingen te beginnen.   
 
De ultieme wapenstilstandsonderhandelingen werden op 8 
november gevoerd in het bos van Compiègne. Erzberger 
stelde Foch voor om de wapens meteen te doen zwijgen 
“Verder bloedvergieten heeft geen zin” vond hij. Maar Foch 
weigerde radikaal. Was men toen op dit Duitse voorstel 
ingegaan dan had de oorlog 6.750 gesneuvelden en 
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15.000 gewonden minder geteld met daarbij ook nog vele 
burgers.  
 
Op 11 november werd in een treinwagon te Compiègne om 
5.30 uur de wapenstilstand ondertekend. Het akkoord om-
vatte 34 punten waarbij de Duitsers 14 dagen kregen om 
de bezette gebieden te ontruimen.  
 
De wapenstilstand ging in om 11 uur op 11 november 
1918. Diezelfde morgen sneuvelden nog meer dan 2.700 
militairen en stierven er  een groot aantal burgers. De oor-
log was begonnen met een Duitse keizer en eindigde met 
een Duitse republiek.  
 
De aftocht uit ons land door de Duitsers was zeer chao-
tisch. In Brussel aan het Noordstation kwam het tot een 
vuurgevecht tussen Duitse officieren en soldaten, waarbij 
ook sommige burgers de dood vonden. Vele Duitse solda-
ten droegen rode kokardes of armbanden. De  discipline 
was ver zoek.  
 
Ook in Turnhout liepen oproerige Duitse soldaten rond met 
een rood kenteken op hun uniform. Zij verkochten de voor-
raden van het Duitse Rode Kruis aan de burgerbevolking, 
waaronder dekens, beddenlakens, kleding en nog meer. 
Langs het kanaal werd er een goederentrein opengebro-
ken.  
 
Machines, fietsen, lantaarns, hamers, nijptangen, alles 
werd verkocht tegen spotprijzen.  
 
Op 22 november 1918 kwam koning Albert met zijn gezin 
in Brussel toe en hield er een Blijde Intrede. De vreugde 
van het volk was onbeschrijfelijk. De koning in Brussel was 
voor het volk het symbool dat de oorlog voorbij was .  
 
 
Evarist Maes 
vtbKultuur Kortenberg  
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Deze sponsors steunen ons 

 

  

Dierenartsenpraktijk 

Akuut 

 

Leuvensesteenweg 469 

3070 Kortenberg 

02 751 62 60 

 Vraag de programmabrochures! 

De brochures van de reizen ‘Noord-Noorwegen’, ‘Venetië & de Biënnale’ en ‘La Rioja’ zijn nog in ontwerp. 
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Naam: 
 
Adres: 
 
Postnr. + gemeente: 
 
Telefoon: 
 
E-mail: 
 
Lidnummer: 
 
Opstapplaats: 
 
 
Wenst in te schrijven voor volgende activiteiten: 
 
 
 
 
O Dinsdag 15 en 29/01, 05 en 12/02 
 Initiatie wijn proeven 
 Aantal deelnemers:  
 
O Zaterdag 9 februari 
 Nacht in Venetië, operette (autocar) 
 Aantal deelnemers ‘balkon’: 
 
O Zaterdag 16 februari 
 1000 jaar graafschap Loon (autocar) 
 Aantal deelnemers: 
 Aantal hoofdschotel vis: 
 Aantal hoofdschotel vlees: 
 
O Zondag 17 februari 
 INCA Dress Code, tentoonstelling MKG 
 Aantal deelnemers: 
 
O Zondag 24 februari 
 Matineeconcert Nationaal Orkest van België 
 Aantal deelnemers: 
 
O Donderdag 28 februari 
 De goede manieren show, lezing Brigitte Balfoort 
 Aantal deelnemers: 
 
O Zondag 3 maart 
 Muzikale Strelingen, ‘Concert met een verhaal’ 
 Aantal deelnemers: 
 Aantal eenvoudige lunch: 
 
O Donderdag 7 maart 
 Bernard van Orley, de weg naar Bruegel, tent.  
 Aantal deelnemers: 
 
O Dinsdag 12 maart 
 Wijnavond Riesling 
 Aantal deelnemers: 
 
O Vrijdag 15 maart 
 AnthurMiddendorp, anthuriumkwekerij in werking 
 Aantal deelnemers: 
 
O Zaterdag 16 maart 
 Stabat Mater van Pergolesi, concert Sint-Geertruikerk 
 Aantal deelnemers: 
 

Inschrijvingsformulier 

O Donderdag 21 maart 
O Vrijdag 22 maart 
O Zondag 24 maart 
 De Marollen anders, culturele Brusselwandeling 
 Aantal deelnemers: 
 
O Zondag 14 april 
 Tea with Mendelssohn & Coffee with Schumann 
 Concert door Hildebrandt Consort, kerk Everberg 
 Aantal deelnemers: 
 
O Dinsdag 16 april 
 Wijnavond Slowakije 
 Aantal deelnemers: 
 
O Donderdag 18 april 
 Bier en chocolade, lezing en degustatie W. Callebaut 
 Aantal deelnemers: 
 
O Donderdag 25 april, 09.00 uur 
O Vrijdag 26 april, 09.00 uur 
O Vrijdag 26 april, 13.30 uur 
 Koninklijke serre van Laken 
 Aantal deelnemers: 
 
O Donderdag 2 tot en met dinsdag 14 mei 
 13-daagse Kreta & Santorini 
 Aantal deelnemers: 
 
O Zaterdag 18 tot en met zaterdag 25 mei 
 8-daagse Apulië & Basilicata 
 Aantal deelnemers: 
 
O Zaterdag 15 en zondag 16 juni  
 2-daagse Champagnestreek 
 Aantal deelnemers: 
 
O Donderdag 20 tot zondag 30 juni (data o.v.) 
 11-daagse Noord-Noorwegen 
 Aantal deelnemers in optie: 
 
O Woensdag 7 tot zondag 11 augustus 
 5-daagse ‘Warschau, buiten de gebaande paden’ 
 Aantal deelnemers: 
 
O Zaterdag 14 tot zaterdag 21 september 
 8-daagse ‘Bulgarije, Europa’s verborgen parel’ 
 Aantal deelnemers: 
 
O Maandag 30 september tot zaterdag 5 oktober 
 6-daagse ‘Venetië & de Biënnale’ 
 Aantal deelnemers: 
 
O Woensdag 23 tot en met zondag 27 oktober 
 5-daagse ‘La Rioja (& Santander)’ 
 Aantal deelnemers: 
 
Opties voor afdelingsreizen in 2020: 
 
O Tromsø, Noorwegen (eerste week februari) 
O Milaan & Turijn (lente) 
O Baltische Staten (eerste helft juni) 
O Istrië, Slovenië en Kroatië (zomer) 
O Berlijn  
O Santiago de Compostela en omstreken (najaar) 
 Aantal personen: 
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Terugblik 

1. Daguitstap Tilburg 
2. Wijnavond, verticale degustatie Bourgogne 
3. Onthaal met wijn en hapjes Kreta-avond 
4. Lezing ‘Parfum’ met Lieven Debrauwer 
5. Aperitiefconcert met Jan Vermeulen en Veerle Peeters 
6. 5-daagse La Rioja, de openluchtzoutwinningen Añana 
7. Sint-Gerlach, Houthem, daguitstap Nederlands Limburg 

5 

Erik Van Nevel 
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Terugblik 

1. Grafgalerijen kerkhof Laken 
2. Dansfeest 45 jaar danscursus 
3. Bloemenveiling Aalsmeer, 2-daagse Nederland 
4. Treurend Ouderpaar, Vladslo, daguitstap einde WO I 
5. Culinaire wijnavond sushi en sashimi 
6. LUCA Strijkersensemble, Oude Abdij 
7. Voorstelling programma 2019 
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Erik Van Nevel 
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