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Daniele Giampaolo, contrabas en Rita Degrauwe, piano
in een uitzonderlijk concert in de Oude Abdij te Kortenberg

Nieuws

Inhoud

Blz.

ANNULATIEVOORWAARDEN
Dagactiviteiten
Uitstappen, bezoeken (o.a. musea, tentoonstellingen),
lezingen, culturele wandelingen, ontmoetingen, bijwonen muziekevenementen, concerten eigen organisatie, enz.
Annulatie met terugbetaling is mogelijk tot 8 dagen vooraf.
Reeds gemaakte en niet terugvorderbare kosten worden
afgetrokken van het terug te betalen bedrag.

Nieuws en inhoud
Activiteitenkalender
Naar de paardenkoers, Brusselwandeling
AnthurMiddendorp, bezoek
Zomerontmoeting met BBQ
Tervuren in 4 gangen, culinaire wandeling
Bruegel en het Pajottenland, daguitstap
Scherpenheuvel-Zichem, daguitstap
Nebbiolo, wijnavond
Bruegel en zijn tijd, Brusselwandeling
350 jaar Rembrandt…, lezing
Brussels Weekend Gallery, bezoek
Titanic, de musical, uitstap
Muzikale Strelingen, concert
Meetjesland, daguitstap
Danscursus
Land van Bruegel, daguitstap
Baltische Landen, beeldreportage
Het Jeruzalem van het Noorden, daguitstap
Aperitiefconcert
Gedroogde hammen en hun wijnen
Terugblik
Terugblik ‘Santorini en Kreta’
Dertigjarige Oorlog
Inschrijvingsformulier
De Verborgen Bruegel, deel 2

Meerdaagse uitstappen: annulatiekosten
Tot 90 dagen vooraf: 0% van de volledige reissom
Tot 60 dagen vooraf: 10% van de volledige reissom
Tot 45 dagen vooraf: 25% van de volledige reissom
Tot 30 dagen vooraf: 50% van de volledige reissom
Minder dan 30 dagen vooraf: 100% van de volledige reissom
Indien de annulatiekosten hoger liggen dan de bovenvermelde percentages worden de werkelijke annulatiekosten
in rekening gebracht.
Voor de meerdaagse uitstappen raden wij iedereen sterk
aan een annulatieverzekering af te sluiten!
Bij elke terugbetaling wordt automatisch 10% administratiekosten ingehouden, met een maximum van € 25,00 per
persoon.
DE VERBORGEN BRUEGEL
De Verborgen Bruegel is een 8 bladzijden tellend stripverhaal over Bruegel aan de hand van Castor
(Chris Vandendriessche) uit Kortenberg.
vtbKultuur Kortenberg verwierf de rechten
om dit op een beperkt aantal exemplaren
uit te geven (luxe uitgave).
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Nog verkrijgbaar bij vtbKultuur Kortenberg
voor € 5,00 (of € 8,00 met verzending)

Het Toeristje
‘Het Toeristje’ • vtbKultuur Kortenberg
48ste jaar, nr 3 • juli, augustus, september 2019
Driemaandelijks activiteitenblad

Lid worden van vtbKultuur en onze partner VAB:
• vtbKultuur-pas
Korting op alle vtbKultuuractiviteiten?
Een heel jaar lang… voor maar
Abonnement op ‘Het Toeristje’ inbegrepen!

Hoe ‘Het Toeristje’ ontvangen?
Wie deelneemt aan een activiteit van vtbKultuur Kortenberg (met vooraf inschrijving) ontvangt het lopende en volgende jaar ‘Het Toeristje’ gratis. Wie niet deelneemt, betaalt een jaarlijkse bijdrage van € 7,00.
‘Het Toeristje’ wordt ook (uiteraard gratis) verzonden via elektronische post.
Oplage: 700 ex. in kleur op papier, 2760 ex. via elektronische post.

€ 10,00

• 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
€ 125,00
Als tweede wagen
€ 98,00

Kortingen bij de aangekondigde activiteiten gelden alleen voor leden
(het lidmaatschap vtbKultuur is begrepen in VAB).
Informatie en inschrijvingen activiteiten:
vtbKultuur Kortenberg
Guldendellestraat 80, 3070 Kortenberg
huistelefoon 02 759 84 66, zaktelefoon 0475 31 57 29
fax 02 757 69 75 - e-post: kortenberg@vtbkultuur.be

• VAB-lidmaatschap “vervangwagen”
Alle voordelen van de Pech Plus formule
Gratis vervangwagen bij onverwachte immobiliteit
(tot max. 5 dagen)
Als tweede wagen

Kijk ook eens op www.vtbkultuur.be/kortenberg
of op www.danskringkortenberg.ne

• VAB-pakketten:
Reisbijstand
Annulatieverzekering
Bijstandspakket
Vakantiepakket
Multipakket

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.

Alle informatie bij vtbKultuur Kortenberg
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€ 183,00
€ 156,00
vanaf € 90,00
vanaf € 149,00
vanaf € 220,00
vanaf € 208,00
vanaf € 339,00

Activiteitenkalender
Donderdag
4 juli

Naar de paardenkoers, langs de bronnen van de Woluwe
Culturele Brusselwandeling o.l.v. Jos Vanderstappen

Station
Kortenberg

08.55 uur

Vrijdag
5 juli

AnthurMiddendorp, Veltem-Beisem (eigen vervoer)
Gegidst bezoek anthuriumkwekerij in werking

OC Berkenhof
Kortenberg

09.30 uur

Zondag
7 juli

Zomerontmoeting met BBQ - Vlaanderen Feest
Met optreden volksmuziek ‘Hoeminnelic’

GC Colomba
Kortenberg

12.00 uur

Vrijdag
12 juli

Naar de paardenkoers, langs de bronnen van de Woluwe
Culturele Brusselwandeling o.l.v. Jos Vanderstappen

Station
Kortenberg

08.55 uur

Zaterdag
13 juli

Bruegel en het Pajottenland (autocar)
Feast of Fools. Bruegel herontdekt en museumtuin te Gaasbeek
Rozentuin kasteel Coloma te Sint-Pieters-Leeuw

OC Berkenhof
Kortenberg

08.20 uur

Zondag
14 juli

Naar de paardenkoers, langs de bronnen van de Woluwe
Culturele Brusselwandeling o.l.v. Jos Vanderstappen (auto)

OC Berkenhof
Kortenberg

09.30 uur

Woensdag
7 augustus

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

Luchthaven
Zaventem

05.40 uur

Vrijdag
23 augustus

Tervuren in 4 gangen (1)
Culinaire wandeling, gegidst bezoek

OC Berkenhof
Kortenberg

10.15 uur

Zaterdag
24 augustus

Proeven van Zeeland
Daguitstap voorbehouden aan de cursisten danskringkortenberg.be

GC Colomba
Kortenberg

08.00 uur

Vrijdag
30 augustus

Tervuren in 4 gangen (2)
Culinaire wandeling, gegidst bezoek

OC Berkenhof
Kortenberg

10.15 uur

Zaterdag
31 augustus

Theodoor Van Loon (Scherpenheuvel) • Huize Ernest Claes
(Zichem) • Abdij Averbode (autocar)
Gegidste bezoeken

OC Berkenhof
Kortenberg

08.55 uur

Dinsdag
3 september

‘Nebbiolo’, meer dan barolo en barbaresco
Wijnavond met Silvana Bearzatto

GC Colomba
Kortenberg

20.00 uur

Donderdag
5 september

Bruegel en zijn tijd (in het kader van Vlaamse Meesters)
Culturele Brusselwandeling o.l.v. Jos Vanderstappen

Station
Kortenberg

09.15 uur

Donderdag
5 september

350 jaar Rembrandt & de Gouden Eeuw
Lezing door dr. Tamara Ingels

GC Colomba
Kortenberg

20.00 uur

Vrijdag
6 september

Bruegel en zijn tijd (in het kader van Vlaamse Meesters)
Culturele Brusselwandeling o.l.v. Jos Vanderstappen

Station
Kortenberg

09.15 uur

Vrijdag
6 september

Brussels Gallery Weekend
Gegidst bezoek o.l.v. Léa Nys

Station
Kortenberg

10.15 uur

Zaterdag
7 september

Vlassenbroek • brouwerij Dilewyns • musical Titanic (autocar)
Gegidst bezoek, bijwonen musical Donkmeer

OC Colomba
Kortenberg

13.00 uur

3

Activiteitenkalender
Zondag
8 september

Bruegel en zijn tijd (in het kader van Vlaamse Meesters)
Culturele Brusselwandeling o.l.v. Jos Vanderstappen

Station
Kortenberg

09.15 uur

Maandag
9 september

Danscursus
Gratis kennismakingsles

GC Colomba
Kortenberg

20.00 uur

Woensdag
11 september

Meetjesland (autocar)
Waterproductiecentrum Kluizen • paling • Verbeke Foundation

OC Berkenhof

07.20 uur

Vrijdag
13 september

Tervuren in 4 gangen (3)
Culinaire wandeling, gegidst bezoek

OC Berkenhof
Kortenberg

10.15 uur

Zaterdag
14 september

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

Luchthaven
Zaventem

04.30 uur

Maandag
16 september

Danscursus
Gratis proefles, aanvang nieuwe lessenreeks

GC Colomba
Kortenberg

19.00 uur

Zaterdag
28 september

Herentals en Tongerlo (autocar)
Art Center Hugo Voeten • Abdij Tongerlo

Verplaatst naar
zat. 7 december

Zondag
29 september

Muzikale Strelingen
Daniele Giampaolo (contrabas) en Rita Degrauwe (piano)

Oude Abdij
Kortenberg

10.30 uur

Maandag
30 september

Venetië & de Biënnale
6-daagse vtbKultuur-trip

Luchthaven
Zaventem

08.00 uur

Zaterdag
5 oktober

Land van Bruegel (autocar)
De blik van Bruegel (rondrit) • ‘De Ezels van Bruegel’ (theater)

OC Berkenhof
Kortenberg

08.05 uur

Vrijdag
11 oktober

De Baltische Landen (première)
Filmreportage door Jan en Mieke Demarsin

Auditorium UPC
Kortenberg

20.00 uur

Zondag
13 oktober

Het Jeruzalem van het Noorden (autocar)
De Joodse wijk in Antwerpen

OC Berkenhof
Kortenberg

08.30 uur

Zondag
20 oktober

Aperitiefconcert (met herfstmenu)
Nikolaas Kende (piano) & Jolente De Maeyer (viool)

Oude Abdij
Kortenberg

10.30 uur

Woensdag
23 oktober

Bilbao, Santander, La Rioja
5-daagse vtbKultuur-trip

Luchthaven
Zaventem

09.45 uur

Dinsdag
29 oktober

Gedroogde hammen en hun wijnen
Wijnavond o.l.v. Jacqueline Govaerts

GC Colomba
Kortenberg

20.00 uur

Zaterdag
30 november

350 jaar Rembrandt en de Gouden Eeuw (autocar)
2-daagse vtbKultuur-trip, gids: dr. Tamara Ingels

OC Berkenhof
Kortenberg

06.45 uur
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Naar de paardenkoers
Langs de bronnen van de Woluwe
Culturele Brusselwandeling
o.l.v. Jos Vanderstappen
Donderdag 4 juli (volzet)
Vrijdag 12 juli
Zondag 14 juli (volzet)
Zoals de bourgoisie van toen gaan we naar de Hippodroom
van Bosvoorde. Tot 20 jaar terug kon u nog uw geld inzetten op de paardjes. Vandaag wordt de site gerestaureerd
tot de onthaalpoort van het Zoniënwoud. Eerst wandelen
we door een geurige rozentuin langs een andere restauratie. In het bos wijzen de concentrisch gelegen greppels op
een neolithische beschaving van meer dan 2500 jaar geleden. Door de bomen doemt het golfterrein op dat nu het
middenplein van de paardenkoers inneemt.
Spring op uw … paard.
Deelname: € 9,00 • leden: € 8,00
Inbegrepen: gidsbeurt, eigen audiofoonsysteem
Samenkomst:
Station Kortenberg (trein 09.05 uur)
08.55 uur
(overstap in Brussel-Luxemburg, einddoel Bosvoorde)
of
parking station Bosvoorde
10.00 uur
Gebruik KeyCard van vtbKultuur Kortenberg is mogelijk
Vooraf inschrijven.

AnthurMiddendorp
Anthuriumkwekerij in werking
Veltem-Beisem

soort. Hun grootste betrachting is een hoogstaand kwalitatief eindproduct af te leveren aan de consument waarop zij
trots kunnen zijn en waarover de eindverbruiker meer dan
tevreden is.

Gegidst bezoek door Raf Schepers

Deelname: € 6,00 • leden: € 5,00
Inbegrepen: gegidst bezoek, eigen audiofoonsysteem
Samenkomst: AnthurMiddendorp
10.00 uur
(Molenweg 11, 3020 Veltem-Beisem)
Vooraf inschrijven.

Vrijdag 5 juli
Een uniek bedrijf in België en Europa.
De anthuriumkwekerij werd opgericht in 1978 te VeltemBeisem nabij Leuven. Sedert 2007 is het een landbouwvennootschap. Ronny Middendorp en zijn echtgenote Rosette Kerremans leiden het bedrijf.
Het bedrijf is gespecialiseerd in Anthurium Andreanum snijbloemcultuur. De kwekerij bestaat uit 60.000 m² verwarmd 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 uitzonderlijke lange houdbaarheid een zeer kwetsbare bloem is die
met de grootste omzichtigheid dient behandeld te worden.
Door de vele jaren ervaring kweken zij kwaliteitsproducten
en hebben zij een prachtig assortiment snij-Anthuriums,
bestaande uit 16 variëteiten.
Hun specialiteit is de mengdoos. Deze verpakking bevat
een kleuren- en soortenvariatie van al hun verschillende
soorten anthuriums. Natuurlijk leveren zij ook op kleur of
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Zomerontmoeting
In het teken van het Bruegeljaar

Menu A
Potje met mosseltjes (groentjes & witte wijn)
Scampispiesje
Boestering (bakharing)
Paling op een spiesje

Fijne BBQ (traiteur Kokoen)
Bruegelvolksmuziek ‘Hoeminnelic’
Vlaanderen Feest

Menu B
Varkenshammetje
Beuling (bloedworst)
Speklap
Kippenvleugels

Zondag 7 juli
Op vrijdag 18 juni 1971 brachten Liza en Marcel De Smedt
hun diareportage “Dwars door Afrika” in Kortenberg. Meteen de start van een spiksplinternieuwe afdeling van VTBVAB (zoals onze vereniging toen heette), nu 48 jaar geleden. Dat blijven we vieren!

Menu C
Potje met mosseltjes (groentjes & witte wijn)
Boestering (bakharing)
Speklap
Varkenshammetje

Deze datum valt samen met de periode van onze Vlaamse
Feestdag, zo maken we er een Vlaams volksfeest van!

Menu D
Scampispiesje
Paling op een spiesje
Beuling (bloedworst)
Kippenvleugels

Deelname: € 39,00 • leden € 35,00
Inbegrepen: aperitief (aangeboden door vtbKultuur Kortenberg), verzorgde BBQ met keuze tussen 4 menu’s, vooraf
mee te delen of aan te duiden op het betaalformulier, dessert en koffie, optreden van een volksmuziekgroep.
(vegetarische BBQ is mogelijk = vooraf aan te vragen)

Uitgebreid groentenbuffet.
Samenkomst:
GC Colomba, Wijngaardstraat 1, Kortenberg

12.00 uur

Vooraf inschrijven is verplicht en kan nog tot en met 30
juni.

Tervuren in 4 gangen
Culinaire wandeling in het teken
van ons jaarthema ‘Smaak’
Gegidst bezoek

Vrijdag 23 augustus (volzet)
Vrijdag 30 augustus
Vrijdag 13 september
Geen kroegentocht, maar wel een begeleide wandeling van
restaurant naar restaurant in het centrum van Tervuren.
Onderweg krijgt u anekdotes en boeiende verhalen te horen.
Deelname: € 65,00 • leden: € 60,00
Inbegrepen: aperitief + hapje, voorgerecht + drankje,
hoofdgerecht + drankje, dessert en begeleiding door een
erkende streekgids (duur: 5 uur), eigen audiofoonsysteem
Samenkomst:
OC Berkenhof, Beekstraat 25, Kortenerg
of
CC Warandepoort, Markt 7b, Tervuren om

10.15 uur
11.00 uur

Vooraf inschrijven.
Verplaatsing met eigen wagen. Kostendelend meerijden
kan.
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Bruegel en het Pajottenland
Gaasbeek en Sint-Pieters-Leeuw

zogenaamde leifruit). De tuin omvat ook de vroegbarokke,
ommuurde ‘Franse’ tuin met zijn dubbele trap en panoramisch uitzicht op het kasteel.

Feast of Fools. Bruegel herontdekt
De follies in het park van Gaasbeek
Kasteel Coloma en rozentuin

Kasteel Coloma en de rozentuin
Het kasteel op het domein bood generaties lang onderdak
aan adellijke families. Het domein dankt haar naam aan
Karel de Coloma, kamerheer van keizerin en koningin Maria Theresia van Oostenrijk. Door zijn huwelijk met barones
Eugenia Roose werd hij eigenaar van het kasteel. Na de
tweede wereldoorlog deed het kasteel dienst als pensionaat. Pas in 1980 kwamen het ondertussen verloederde
kasteel en domein in handen van de Vlaamse overheid.
Deze startte met een grondige restauratie en bouwde het
domein om tot een cultuur- en recreatiecentrum. Stilletjes
aan ontwikkelde de tuin zich tot de prachtige rozencollectie
van vandaag.

Zaterdag 13 juli
Pieter Bruegel wordt vaak beschouwd als dé belichaming
van de Vlaamse identiteit. Waarom is dat zo, sinds de revival van zijn werk rond 1900? Hoe komt het dat hij uitgroeide tot een icoon, een onuitputtelijke bron van inspiratie én
een huizenhoog cliché? In de expo ‘Feast of Fools. Bruegel
herontdekt’ maakt de bezoeker kennis met een reeks sleutelwerken van moderne en hedendaagse kunstenaars die
‘iets met Bruegel hebben’. Ze knopen aan bij zijn thema’s,
herinterpreteren die, citeren hem… en tonen zo aan dat
zijn werk tot op vandaag niets aan relevantie heeft ingeboet.

De rozentuin van Coloma toont de roos in al haar facetten.
Van primitieve roosjes, rechtstreekse afstammelingen van
de oerrozen, tot veredelde rozen die het resultaat zijn van
groene spitstechnologie. Van verre landen of van bij ons.
Het is een indrukwekkende collectie: meer dan 3000 rozenvariëteiten uit 25 landen groeien op 60.000 struiken.

Bruegel, het grote misverstand
De tentoonstelling vertrekt vanuit ‘het grote misverstand’,
toen Bruegel in de nadagen van de romantiek geproclameerd werd tot een diep in de Vlaamse klei gewortelde
schilder van boerenkermissen, krakende sneeuwlandschappen en eeuwig ruisende korenvelden. De expo peilt
naar de manier waarop Vlaamse en bij uitbreiding Belgische en internationale kunstenaars tijdens het interbellum
en ook nadien omgingen met zijn artistiek legaat. Wij focussen daarbij op James Ensor, Valerius De Saedeleer, Jules
De Bruycker, Gustave Van de Woestyne, Frits Van den
Berghe, Jean Brusselmans, Constant Permeke, Anto Carte, Otto Dix, Stijn Streuvels, August Sander, Hubert Malfait
en George Grosz. Ook componisten en cineasten ontbreken niet op het appel.
Bruegel, vandaag
Hierbij aansluitend trekt de tentoonstelling verschillende
hedendaagse registers open. Curatoren Luk Lambrecht en
Lieze Eneman vroegen aan een reeks hedendaagse kunstenaars om in te spelen op thema’s uit Bruegels oeuvre of
op de interpretatie daarvan door de generatie van de herontdekkers.
Bruegel, wereldwijd
De expo pakt verder uit met een creatie van Rimini Protokoll, een van Berlijns meeste creatieve theatergezelschappen. Zij ontwikkelden een immersief Virtual Realityproject rond onze hedendaagse voedingsindustrie, met als
ironische titel ‘Feast of Food’. In Bruegels tijd werd voedsel
dicht bij de consument geproduceerd, slechts geleidelijk
aan verschenen uitheemse producten op de tafels. In de
21e eeuw is dit radicaal veranderd: Bruegels boerenfamilies zijn high-tech agro-industrieën geworden, de keuze in
supermarkten is eindeloos, we kennen zelfs meestal de
herkomst van wat we eten of drinken niet meer.

Deelname: € 51,00 • leden: € 46,00
Inbegrepen: autocarvervoer, kosten en fooi chauffeur, onthaal met koffie/koek, toegangen, gidsen, eigen audiofoonsysteem
Middagmaal: Bruegelmenu voor € 25,00
Kervelsoep
Hoofdgerecht, u kiest vooraf:
Pensen in schijfjes versierd met gebakken appeltjes
of konijn met pruimen en brood
Bruegel-rijstpap
Opstap:
Leuven, bushalte ‘Diependaal’ (Hubo)
Veltem-Beisem, bushalte ‘steenweg’
Erps-Kwerps, bushalte ‘Schoonaarde’
Kortenberg, bushalte ‘Berkenhof’
Nossegem, bushalte ‘centrum’
Zaventem, bushalte ‘Kerkplein’
Terug in Kortenberg rond 20.00 uur.
Vooraf inschrijven.

Rondleiding: de follies in het park van Gaasbeek
Enthousiaste gidsen nemen u mee op een unieke wandeling langs het barokpaviljoen, de triomfboog, de kapel, de
schuur en het achthoekige paviljoen tot de Franse tuin.
De Museumtuin biedt een indrukwekkend overzicht van
traditionele en vaak uiterst zeldzame fruit- en groentesoorten, gekoppeld aan diverse ingenieuze snoeivormen (het
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08.00 uur
08.05 uur
08.10 uur
08.20 uur
08.30 uur
08.35 uur

Scherpenheuvel-Zichem
Abdij Averbode
Theodoor Van Loon, Scherpenheuvel (Vlaamse Meesters in Situ)
Huize Ernest Claes, Zichem
Zaterdag 31 augustus (autocar)

Huize Ernest Claes
Het Bezoekerscentrum-museum Huize Ernest Claes is gevestigd in de hoeve waar Ernest Claes in 1885 werd geboren. Het museum ontstond in 1967 en gaat dieper in op het
leven en werk van de schrijver. Het interieur gunt ook een
blik in het leven zoals het was rond 1900.
In 2005 werd het geheel uitgebreid met het bezoekerscentrum voor "De Demerbroeken". Het aangrenzende natuurgebied vormde meermaals het decor voor boeken van de
schrijver.

Abdijkerk in de abdij van Averbode
De abdij van Averbode is een unieke historische locatie.
Sedert 1134 is hier een norbertijnengemeenschap gevestigd. Het voorplein maakt indruk en de prachtige, reflecterende vijver levert op de juiste momenten schitterende
foto’s op. De abdijkerk, een ideale bezinningsplek, biedt
een merkwaardige synthese van barok en gotiek. In het
mooie abdijkerkhof vond schrijver Ernest Claes zijn laatste
rustplaats.
Op 13 juli 1700 kwam er een contract tot stand tussen de
beeldhouwer Pieter Scheemaeckers en de abt van Averbode. De abt bestelde een altaar gewijd aan de heilige Norbertus. Hij is de stichter van de Orde van Prémontré, waartoe de gemeenschap van de abdij van Averbode behoort.
Alles op het altaar moest een verband hebben met het leven en de spiritualiteit van Norbertus en zijn orde. Centraal
tussen de gedraaide zuilen hangt het schilderij van Jan
Erasmus Quellinus: de heilige Augustinus geeft zijn regel
aan Norbertus.
Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel
Scherpenheuvel rees samen met de imposante koepelkerk
voor Onze-Lieve-Vrouw in de vroege zeventiende eeuw uit
de grond, in volle contrareformatie. De bedevaartkerk voor
het mirakelbeeld van Maria moest en zou gezien worden.
Om het plaatje volledig te maken werden in de kerk, die
letterlijk in het centrum staat, de duurste materialen gebruikt, met de financiële en morele steun van de aartshertogen Albrecht en Isabella. Sinds 1922 is de kerk een basiliek.
De zeven schilderijen die de bedevaartkerk sieren, zijn van
Loons bekendste werken. Het zijn z'n enige die zich als
geheel nog op hun oorspronkelijke plaats bevinden. De
monumentale taferelen komen uit het leven van de Maagd.
De thema’s sluiten aan bij de zeven feesten die aan het
aartshertogelijke hof werden gevierd. 'Zeven' is in de verering van Maria een belangrijk getal. Het staat voor zeven
droeve en zeven blije momenten in haar leven.

Deelname: € 37,00 • leden: € 33,00
Inbegrepen: autocarvervoer, kosten en fooi chauffeur, onthaal met koffie/thee met koek, toegangen, gidsen, eigen
audiofoonsysteem
Middagmaal: voor € 19,00
Hoofdschotel (keuze tussen stoofvlees of zalm) en dessert
Opstap:
Zaventem: bushalte ‘Kerkplein’
Nossegem: bushalte ‘Centrum’
Kortenberg: bushalte ‘Berkenhof’
Erps-Kwerps, bushalte ‘Schoonaarde’
Veltem-Beisem, bushalte ‘Steenweg’
Leuven/Herent, bushalte ‘Diependaal’
Terug in Kortenberg rond 19.30 uur
Vooraf inschrijven.
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08.40 uur
08.45 uur
08.55 uur
09.05 uur
09.10 uur
09.15 uur

Deze sponsors steunen ons

Dierenartsenpraktijk
Akuut
Leuvensesteenweg 469
3070 Kortenberg
02 751 62 60
Grote Daalstraat 30
1930 Zaventem
02 721 06 10

Meerdaagse uitstappen 2019 van vtbKultuur Kortenberg

Inschrijven kan nog:
nog 1 kamer beschikbaar

Inschrijven kan nog:
nog 2 plaatsen

Mogelijk nog 1 kamer
beschikbaar
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Inschrijven kan nog:
nog enkele kamers

Nebbiolo
Meer dan Barolo en Barbaresco
Wijnavond o.l.v. Silvana Bearzatto
Dinsdag 3 september
“Noem de 2 belangrijkste druiven in Italië!” Op deze vraag
zal bijna iedere wijnkenner antwoorden met Sangiovese in
Midden-Italië en Nebbiolo in Noord-Italië.
Vooral in Piemonte maar ook in Lombardije vindt deze
Nebbiolo druif zijn ideale terroir.
Iedereen kent de absolute top Nebbiolo wijnen, Barolo
en Barbaresco, topwijnen met topprijzen. Maar ook tussen
de minder prijzige Nebbiolowijnen kan men parels ontdekken!
Minder gekend, maar ook uitstekend zijn Ghemme, Roero
en Valtellina. Wij laten ze u deze avond allemaal proeven!
Deelname: € 34,00 • leden: € 31,00
Inbegrepen: analytisch proeven van 7 goede wijnen
GC Colomba, Wijngaardstraat 1, Kortenberg
Vooraf Inschrijven
Gelieve 6 wijnglazen in tulpvorm mee te brengen.

Bruegel en zijn tijd
Vlaamse Meesters

Culturele Brusselwandeling
Donderdag 5 september
Vrijdag 6 september
Zondag 8 september
Toen Bruegel in 1563 naar Brussel kwam wonen, waren
onze gewesten onder het gezag van Filips II, zoon van keizer Karel V.
Bruegel kwam om te trouwen met Mayken Coecke, dochter
van Pieter Coecke van Aelst, zijn leermeester.
Geen enkele kunstenaar heeft de natuur maar ook de mensenwereld zo getekend en geschilderd als Pieter Bruegel
de Oude, die leefde in een wereld vol contrasten, een wereld vol labeur en uitbundige feesten, een wereld van politieke en religieuze troebelen.
Deelname: € 9,00 • leden € 8,00
Inbegrepen: gidsbeurt, eigen audiofoonsysteem
Samenkomst:
Station Kortenberg (trein 09.28 uur)
09.15 uur
of
Centraal Station Brussel (lokettenzaal)
10.00 uur
Gebruik KeyCard van vtbKultuur Kortenberg is mogelijk.
Vooraf inschrijven
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350 jaar Rembrandt...
… en de Gouden Eeuw

Rembrandt, 350 jaar geleden overleden
Lezing door dr. Tamara Ingels
Donderdag 5 september
Rembrandt van Rijn is een van de beroemdste Hollandse
meesters uit de zeventiende eeuw. De stijlperiode waarin
Rembrandt zijn schilderijen, tekeningen en etsen maakte
staat bekend als de barok. Andere belangrijke tijdgenoten
uit de 'Nederlanden’ in dezelfde periode zijn de Vlaamse
kunstschilder Peter Paul Rubens en de Delftse kunstschilder Johannes Vermeer.
Rembrandt schildert zoals gezegd in de stijl van zijn tijd,
de barok. Aanvankelijk is zijn werk realistisch gedetailleerd
met een rijk kleurenpalet. Later wordt zijn schilderstijl losser
en suggestiever. Zijn composities worden in die fase minder gedetailleerd, terwijl de kleuren versoberen. Het clairobscur gaat vanaf dat moment een grotere rol spelen in zijn
werk. Dat wil zeggen dat door toepassing van sterke lichtdonkercontrasten zijn composities een meer dramatisch
karakter krijgen. Hij lijkt in die latere fase beïnvloed door de
Italiaanse kunstenaar Caravaggio. De stijl van de Italiaan
wordt gekenmerkt door een haast overdreven wisselend
contrast tussen fel licht en donkere schaduwpartijen. Rembrandt komt met deze stijlopvatting in aanraking door andere Nederlandse kunstenaars, de zogenaamde Caravaggisten

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.

Brussels Gallery Weekend
Bezoek Brusselse galerieën
o.l.v. Léa Nys

Vrijdag 6 september
Het Brussels Gallery Weekend is een belangrijk evenement
op de hedendaagse kunstkalender dat elk jaar de meest
geavanceerde galerieën van de stad bij elkaar brengt om
het nieuwe seizoen te lanceren. De galerieën die deelnemen aan deze editie zijn een weerspiegeling van de steeds
belangrijkere positie van Brussel in de wereldwijde hedendaagse kunstscène.
Een veertigtal galerieën en meer dan tien artist run spaces
en instellingen in de Europese hoofdstad zullen weer 4 dagen lang de deuren openen en de ongelooflijke diversiteit
en rijkdom van de Brusselse hedendaagse kunstscène tentoon spreiden. Ook dit jaar is de Espace Vanderborght in
de Schildknaapstraat de centrale ontmoetingsplek voor het
publiek tijdens dit Brussels Gallery Weekend.

Deelname: € 9,00 • leden: € 8,00
Inbegrepen: gids, eigen audiofoonsysteem, ritje(s) met de
tram

Met de vierdaagse wil de organisatie Brussel op de kaart
van de internationale hedendaagse kunstscène zetten en
tonen dat het gemis aan een museum voor hedendaagse
kunst hen daarbij niet tegenhoudt.

Samenkomst:
Station Kortenberg (trein 10.28 uur)
of Centraal station (lokettenzaal)
De lunch nemen we onderweg
Vooraf inschrijven.
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10.15 uur
11.00 uur

Titanic, de musical
Vlassenbroek, kunstenaarsdorp
Brouwerij Dilewyns Dendermonde
Musical op het Donkmeer

verscheidenheid aan fauna en flora, doet dienst als gecontroleerd overstromingsgebied. Vlakbij de Scheldedijk bevindt zich het eeuwenoude Sint-Gertrudiskerkje.
Brouwerij Dilewyns: bij uw bezoek aan dit gezellige familiebedrijf maakt u kennis met alle aspecten van het brouwen: de grondstoffen, de brouw- en afvulinstallatie, de warme kamer en de opslagplaatsen. Als afsluiter is er de degustatie van twee heerlijke Vicarisbieren vergezeld van een
portie kaas en brood.

Zaterdag 7 september
Festivaria, pionier in grootse openluchtspektakels in Vlaanderen, kiest in 2019 resoluut voor een uitdaging van jewelste: Titanic, de musical.
Gebaseerd op echte mensen aan boord van het meest legendarische schip ter wereld, is Titanic, de musical een
verbluffend en opwindend spektakel gericht op de hoop en
dromen van haar passagiers. Elk van hen ging aan boord
met een eigen verhaal, eigen ambities. 1.517 mannen,
vrouwen en kinderen konden hun verhaal echter niet verder vertellen …
Titanic, de musical ging in 1997 op Broadway in première
en kon op heel wat bijval rekenen. De muziek en liedteksten van Maury Yeston en het script van Peter Stone wonnen samen een Academy Award, een Emmy Award, een
Olivier Award en drie Tony Awards. De originele Broadwayproductie won vijf Tony Awards. Een absolute aanrader
voor elke musicalliefhebber.

PROGRAMMA
Namiddag: gegidst bezoek aan het kunstenaarsdorpje
Vlassenbroek (Baasrode), brouwerijbezoek Dilewyns
(Dendermonde), bijwonen musical (Donkmeer Berlare)
Avondmaal: vrij aan het Donkmeer
Avond: bijwonen musical (overdekte zitplaatsen)
PRAKTISCH
Deelname: € 69,00 • leden: € 63,00
Inbegrepen: autocarvervoer, kosten en fooi chauffeur, gidsen Vlassenbroek, bezoek en degustatie brouwerij, eigen
audiofoonsysteem, bijwonen musical
Opstap:
Herent/Leuven, bushalte ‘Diependaal’, (Hubo) 12.40 uur
Veltem-Beisem, bushalte ‘steenweg’
12.45 uur
Erps-Kwerps, bushalte ‘Schoonaarde’
12.50 uur
Kortenberg, bushalte ‘Berkenhof’
13.00 uur
Nossegem, bushalte ‘centrum’
13.05 uur
Zaventem, bushalte ‘Kerkplein’
13.15 uur
Vooraf inschrijven.

Vlassenbroek: dit pittoreske Scheldedorpje (een gehucht
van de deelgemeente Baasrode) is gelegen in het enig
mooie natuurkader van het Baasroodse broek, dat zich
over meer dan 250 ha uitstrekt. De polder, met een grote

Muzikale Strelingen
Daniele Giampaolo, contrabas
Rita Degrauwe, piano
Zondag 29 september
Vier verschillende componisten, vier verschillende stijlen,
één muzikale periode: de 20ste eeuw.
Vandaag zal u muziek horen, gecomponeerd door Frank
Proto, Teppo Hauta Aho, Zoltán Kodály en Eduard Tubin.
Van jazz naar hedendaags, via romantiek om te eindigen
met een meeslepend concert en dit alles uitgevoerd op
een “ongewone” dubbele bas.
Frank Proto – Sonata (1963)
Teppo Hauta Aho – Kadenza
Zoltán Kodály – Adagio
Eduard Tubin – Concerto voor Dubbele Bas
Deelname: € 16,00 • voorverkoop: € 14,00
Voorverkoop ook aan de UiTbalie (Bib Kortenberg)
Leden genieten een extra korting van € 2,00
(uitsluitend in voorverkoop 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.
Een exclusieve samenwerking met
LUCA School of Arts, campus Lemmens Leuven

U kan tevens (tot en met 12/09) inschrijven voor een eenvoudige lunch (voor-, hoofd– nagerecht) na het concert, in
het restaurant van de Oude Abdij voor € 17,00.
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Meetjesland
Waterproductiecentrum Kluizen
De wereld van de palingvissers
Verbeke Foundation

bovendien met eigen ogen kunnen zien hoe de palingvangst in zijn werk gaat dankzij een demonstratie van de
gids én krijgt u gedurende de hele rondgang vermakelijke
verhalen te horen. Kortom, tijdens de rondleiding op deze
idyllische plek wordt u zowel visueel als verbaal ondergedompeld in de wondere wereld van de palingvissers.

Woensdag 11 september

Verbeke Foundation, missie en visie
‘Onze tentoonstellingen willen geen oase zijn. Onze presentatie is onaf, in beweging, ongepolijst, contradictorisch,
slordig, complex, onharmonieus, levend en onmonumentaal, zoals de wereld buiten de museummuren’.

Waterproductiecentrum Kluizen
Vanuit het waterproductiecentrum van Kluizen levert De
Watergroep drinkwater aan een groot deel van Noord-Oost
-Vlaanderen, van het Meetjesland tot het Waasland. Het
productiecentrum kan tot 60 miljoen liter drinkwater per dag
produceren op basis van oppervlaktewater.

De spaarbekkens hebben een gezamenlijke inhoud van
10,9 miljoen kubieke meter. Het oppervlaktewater dat daarin wordt opgeslagen, is afkomstig van een waterwingebied
van maar liefst 25.000 hectare. Het omvat de wateringen
Burggravenstroom, Kale en Meirebeek, een deel van de
watering Lovendegem-Zomergem en het bekken van de
Poekebeek.

De Verbeke Foundation is een private kunstsite die geopend werd op 1 juni 2007 door kunstverzamelaars Geert
Verbeke en Carla Verbeke-Lens.
Cultuur, natuur en ecologie komen er samen. De ruimte
herbergt een indrukwekkende verzameling van moderne en
hedendaagse kunst en biedt als kunstenvrijplaats ook kansen aan jonge kunstenaars.
Met zijn 12 hectare natuurgebied en zijn 20.000 m² overdekte ruimten is de Verbeke Foundation één van de grootste privé-initiatieven voor hedendaagse kunst in Europa. De loodsen van het vroegere transportbedrijf van Geert
Verbeke werden omgebouwd tot unieke expositieruimtes.
Eén van de gebouwen werd ingericht om de uitzonderlijke
verzameling collages en assemblages tentoon te stellen.
De Verbeke Foundation is in een aanhoudend groeiproces.
Kunstenaars kunnen er in residentie verblijven en grotere
en kleinere tentoonstellingen wisselen elkaar af, waardoor
de foundation er elke dag anders uitziet, zoals een ademend organisme.

De wereld van de palingvissers
Op de gevarieerde rondleiding aan de oevers van de Oostpolderkreek maakt u op een ludieke én leerrijke manier
kennis met de Meetjeslandse palingvangst en haar verleden.

Deelname: € 43,00 • leden: € 39,00
Inbegrepen: autocarvervoer, kosten en fooi chauffeur, onthaal met koffie/thee met koek, toegangen, gidsen, eigen
audiofoonsysteem
Middagmaal:
Keuze tussen:
• Paling op Sentse wijze (met prei, room, garnalen) € 25,00
• Kabeljauw € 20,00

Nog nooit gehoord van ‘peuren’, ‘polszakken’ en
‘pandarmes’? Na het gegidste bezoek zal u ongetwijfeld
met een rijkere woordenschat en kennis naar huis gaan!
Tijdens het bezoek zal de gids met veel plezier enkele vaktermen verklaren en u vertrouwd maken met de oude gebruiken van de palingvissers. U zal ook uitgebreid uitleg
krijgen over het leven van de paling (hoe verloopt de jaarlijkse trek? Wanneer is het paaitijd?) en zijn tegenstander,
de palingvisser. Maar het blijft niet bij uitleg alleen! Zo zal u

Opstap:
Leuven/Herent, bushalte ‘Diependaal’ (Hubo)
Veltem-Beisem, bushalte ‘Steenweg’
Erps-Kwerps, bushalte ‘Schoonaarde’
Kortenberg, bushalte ‘Berkenhof’
Nossegem, bushalte ‘Centrum’
Zaventem, bushalte ‘Kerkplein’
Terug in Kortenberg rond 19.30 uur
Vooraf inschrijven.

Het waterproductiecentrum van Kluizen werd in 1974 in
dienst genomen en in 1996 uitgebreid met een tweede
spaarbekken. De oorspronkelijke productiecapaciteit bedraagt 40.000 kubieke meter drinkwater per dag. In oktober
2007 werd een bijkomend productiecentrum in gebruik genomen dat de capaciteit heeft opgetrokken tot 60.000 kubieke meter (of 60 miljoen liter) per dag. In de toekomst zal
die capaciteit nog verder verhogen tot 80.000 kubieke meter per dag.
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07.00 uur
07.05 uur
07.10 uur
07.20 uur
07.30 uur
07.35 uur

Danscursus
Geen show, geen acrobatie,
geen competitie, geen
medailles, …alleen maar een
gezonde portie plezier!
Maandag 9 september
Kennismakingsles
20.00 uur
Maandag 16 september
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), discoswing en salsa.
Lessenreeks
Elke cursus bestaat uit 14 lessen die telkens op maandagavond 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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Land van Bruegel
Provinciale daguitstap

Middagmaal:
• dagsoep
• gebraiseerde beenham met mosterdsaus
of
zalmsteak op Oosterse wijze
telkens met groenten en kroketten
• ijsbeker met caramel en slagroom
• één drank + kopje koffie/thee
Keuze van het hoofdgerecht vooraf te melden

De blik van Bruegel, een reconstructie
Bruegellunch
De Ezels van Bruegel (theater)
Zaterdag 5 oktober 2019

PROGRAMMA
Namiddag
In de namiddag worden we in cc Westrand teruggebracht
naar 1569: Vlaanderen en Brabant kreunen onder de wurgende Spaanse inquisitie. Fanatieke religieuzen hitsen de
radeloze bevolking op. Genadeloze geuzen en paapsgezinde benden trekken moordend en brandend door dorpen en
steden, waar op elke hoek een brandstapel smeult en op
elke heuvel een galg te wachten staat.
In de theaterproductie ‘de Ezels van Bruegel’ wordt de geniale schilder Pieter Bruegel opnieuw tot leven geroepen:
“Ik wil schilder worden”, zegt Pieter Bruegel als kleine jongen aan z’n moeder. Doorheen het toneelstuk volgen we
de schilder die zijn weg zoekt én vindt als kunstenaar in de
woelige 16e eeuw onder het Spaanse bewind. Humor, liefde en drama brengen historische feiten en lokale verhalen
tot leven. Niet enkel theater, maar ook muziek en dans zorgen voor een totaalspektakel.
‘De Ezels van Bruegel’ is een productie die wordt georganiseerd door lokale vrijwilligers. Tal van acteurs, muzikanten,
productie- en logistieke medewerkers hebben zich verenigd
om in september en oktober 2019 het verhaal van Pieter
Bruegel in verschillende cultuurcentra in de regio te brengen; speciaal voor ons programmeerden ze het stuk in cc
Westrand op zaterdag 5 oktober om 16.00 uur.

Voormiddag
In de voormiddag doorkruisen we – met de autocar – het
Pajottenland, dé regio waar Pieter Bruegel de Oude z’n
schilderijen vastlegde. Uiteraard zijn er onderweg enkele
‘afstapplaatsen’ en ‘bezoekjes’ gepland : denk maar aan
het kerkje van Sint-Anna-Pede dat Bruegel vereeuwigde in
de ‘Parabel der Blinden’ en de watermolen van Sint-AnnaPede, vastgelegd op ‘De ekster op de galg’.
De openluchttentoonstelling 'De Blik van Bruegel, een reconstructie van het landschap' kadert binnen het project
‘Vlaamse Meesters’ van Toerisme Vlaanderen, die ‘De Blik
van Bruegel, een reconstructie van het landschap’ steunt.

Deelname: € 65,00 • leden: € 60,00
Inbegrepen: autocarvervoer, kosten en fooi chauffeur, onthaal met koffie/thee met koekje, dagprogramma (met toegangen en gidsen), middagmaal, afsluiter, eigen audiofoonsysteem.
Opstap:
Leuven, bushalte ‘Diependaal’ (Hubo)
Veltem-Beisem, bushalte ‘steenweg’
Erps-Kwerps, bushalte ‘Schoonaarde’
Kortenberg, bushalte ‘Berkenhof’
Nossegem, bushalte ‘centrum’
Zaventem, bushalte ‘Kerkplein’
Terug in Kortenberg rond 19.00 uur
Vooraf inschrijven.
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07.45 uur
07.50 uur
07.55 uur
08.05 uur
08.15 uur
08.20 uur

Baltische Landen

Première

Première beeldreportage

Litouwen, tweemaal België, is het grootse van de drie landen. Niet ver van de hoofdstad Vilnius bevindt zich het geografisch centrum van Europa. Grootvorstendom Litouwen
kende de grootste bloei in de 15de eeuw onder Vytautas
de Grote. De belangrijkste steden zijn Vilnius, Kaunas,
Klaipéda en Šiauliai, bekend door de aangrijpende Kruisenheuvel. Van de vele historische gebouwen verdienen de
middeleeuwse burchten van Trakai en Kaunas onze aandacht. Het Nationaal Park “de Koerse Schoorwal” , is eveneens UNESCO erfgoed. Nobelprijswinnaar Thomas Mann
had er een zomerverblijf. In het Nationaal Park Žemaitija
verborgen de Sovjets hun lanceerbasis voor kernkoppen
die gericht waren op de grote westerse steden.

door Jan en Mieke Demarsin-Opsommer
Voorstelling afdelingsreis 2020
Vrijdag 11 oktober

Letland is iets kleiner dan Litouwen. De hoofdstad Riga
was, als bloeiende Hanzehaven, een rijke stad. Begin
20ste eeuw bouwde men nieuwe wijken met gebouwen in
schitterende art-nouveau stijl. Mikhail Eisenstein was een
van de belangrijke architecten. Het noorden van Letland
behoorde tot het vroegere Lijfland, een gebied met een
eigen taal en cultuur. In de kuststreek rond Mazirbe houdt
men de Lijfse cultuur nog levendig met een jaarlijks festival.
Een mooi natuurgebied, met tal van recreatiemogelijkheden, is het Gaujas Nationaal Park. Daar situeert zich de
legende rond “De roos van Turaida”.

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

Deelname: € 7,00 • leden: € 6,00
Auditorium Universitair Psychiatrisch Centrum
Leuvensesteenweg 517, Kortenberg
Deuren: 19.30 uur • aanvang: 20.00 uur
16

Het Jeruzalem van het Noorden
Wandeling door de Joodse wijk
Bezoek aan de synagoge
Lunch in Jiddisch restaurant

In 1830 is het koninkrijk van België ontstaan en in 1831
werd het Joods geloof officieel erkend waardoor velen terugkeerden naar hun geliefde Antwerpen.
Bij de bouw van België in 1830 waren veel Joodse bankiers
betrokken die investeerden en geloofden in de bloei van
België. Als voorbeeld: in 1848 vertrouwde Koning Leopold,
1.5 miljoen frank toe aan zijn Joodse privé-bankier. Toen
de grote koning in 1865 overleed was zijn kapitaal na amper 17 jaar tot 20 miljoen aangegroeid.

Begeleid door ‘Joods Antwerpen’
Zondag 13 oktober

Om te begrijpen waarom er Joden in de Diamantwijk wonen, gaan wij eerst kijken waar ze vandaan komen en met
name hoe zij onder vervolging in Europa, constant verhuisden, rondtrokken, veiligheid zochten in Antwerpen, maar
ook door vervolging moesten vluchten uit deze stad om
vervolgens anno nu zich hier thuis te voelen.

In 1880 kwam er een grote immigratiegolf Chassidische
Joden uit Oost-Europa naar Antwerpen. Zij vluchtten voor
de vervolgingen en pogroms.
In het voorjaar van 1941 vluchtten Antwerpse Joden naar
Brussel vanwege extreem rechtse groepjes die plunderden
en synagogen in brand stoken. In 1942 werd de eerste deportatie uitgevoerd door de Gestapo. Na de tweede wereldoorlog kwam er een grote immigratiegolf Chassidische Joden die de holocaust had overleefd zich vestigen in Antwerpen. Zij kwamen voornamelijk uit Polen en Hongarije.

Joodse mensen komen oorspronkelijk uit Israël, zo’n 4000
jaar geleden vestigde hun aartsvader Abraham zich daar
(Genesis 13:14-18).
Na veel ballingschap door de eeuwen heen en overheersende rijken zoals het Romeinse rijk, waren in
de 4e eeuw de eerste nederzettingen in België een feit,
namelijk in Doornik en Tongeren.

Ondanks de vervolging zijn de Joden door de eeuwen heen
altijd loyaal gebleven aan de Belgische regering en zelfs al
werden ze gezien als tweederangsburger, ze bleven zich
patriottisch gedragen. De tirannen die hen probeerden te
vernietigen zijn geschiedenis geworden, maar het Joodse
volk bruist nog altijd van leven.

In de 13e eeuw kwam er een immigratiegolf vanuit middenen Oost-Europa, de zogeheten Asjkenazim Joden. Toen
rond 1348 de pest in Europa uitbrak werden de Joden o.a.
in Antwerpen hiervan beschuldigd en vermoord. Velen
sloegen op de vlucht.
In de 16e eeuw kwam er in Antwerpen een tweede grote
immigratiegolf vanuit Spanje en Portugal, de zogeheten
Sefardische Joden. Door de inquisitie, de vervolging vanuit
de katholieke kerk, vluchtten met name de Marranen (dat
zijn onder dwang gedoopte Joden) weg uit het zuiden. Toen Spanje in 1585 de overwinning op Antwerpen
behaalde, vluchtten zij uit deze stad naar het noorden, o.a.
richting Amsterdam.
Onder Napoleon +- 1790 werden Joden volwaardig staatsburger. Zij werden niet langer gezien als tweederangsburger. Door deze gelijke behandeling en doordat Joodse
mensen van generatie op generatie het lezen en schrijven
doorgaven aan hun kinderen (waar de meeste bevolkingsgroepen ongeletterd waren) was er in Antwerpen een grote
economische bloei.
Beroepen die Joodse mensen destijds uitoefenden waren
o.a. arts, advocaat, bankier, diamantair en handelaar. Zij
waren “gedwongen” tot dit soort vrije beroepen vanwege de
katholieke kerk die hen verbood om een gilde uit te oefenen zoals bakker of slager.

Deelname: € 72,00 • leden: € 65,00
Inbegrepen: autocarvervoer, kosten en fooi chauffeur, toegangen en gidsen, eigen audiofoonsysteem, 3-gangenmenu bij Hoffy’s (t.w.v. € 29,00)

In 1815 werd Napoleon verslagen bij Waterloo. Bijzonder
detail is dat twee jaar daarvoor in 1813 de Europese monarchieën een bondgenootschap vormden tegen Napoleon, waarbij de Joodse bankiersfamilie Rothschild uit Engeland geld leende aan Wellington (de overwinnaar bij Waterloo). Met dit geld financierde hij deze militaire operatie.
Na de val van Napoleon werden in Europa de wetten teruggedraaid en de Joden als tweederangsburger vervolgd. In
Nederland waren deze wetten niet van kracht vanwege het
calvinisme. Veel Joden uit Antwerpen vluchtten daarom
naar Amsterdam.

Opstap:
Leuven, bushalte ‘Diependaal’ (Hubo)
Veltem-Beisem, bushalte ‘steenweg’
Erps-Kwerps, bushalte ‘Schoonaarde’
Kortenberg, bushalte ‘Berkenhof’
Nossegem, bushalte ‘centrum’
Zaventem, bushalte ‘Kerkplein’
Terug in Kortenberg rond 19.00 uur
Vooraf inschrijven.
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08.10 uur
08.15 uur
08.20 uur
08.30 uur
08.40 uur
08.45 uur

Herfstconcert • Beethoven 250
Nikolaas Kende, piano
Jolente De Maeyer, viool

De plaatsen zijn niet genummerd.

Herfstmenu

Zondag 20 oktober
Een van de toonaangevende Belgische violisten, Jolente
De Maeyer, wordt geprezen om haar virtuositeit en haar
doorleefde interpretaties. Ze is een zeer veelzijdige artiest,
onderscheiden met verschillende prijzen en uitmuntende
kritieken voor zowel haar optredens als haar opnames.
Nikolaas Kende wordt geroemd om zijn poëtisch spel en
oprechte, passionele muzikaliteit. Kritieken prezen zijn gevoelig en visionair muzikantschap. Als solist en als kamermuziekpartner is hij een veel gevraagde pianist op de internationale podia.
Ludwig van Beethoven
• Sonate nr. 8 voor viool en piano op. 30 nr. 3
• Sonate nr. 9 voor viool en piano op. 47 ‘Kreutzer’
• Sonate nr. 10 voor viool en piano op. 96
Deelname: € 20,00 • voorverkoop: € 18,00
(ook aan de UiTbalie, Bib Kortenberg)
Leden genieten een extra korting van € 2,00
(in voorverkoop, uitsluitend bij vtbKultuur Kortenberg)
Herfstmenu: aansluitend, menu is nog niet gekend
Oude Abdij, Abdijdreef 22, Kortenberg
Deuren: 10.15 uur • aanvang: 10.30 uur

Gedroogde hammen en hun wijnen
Uitzonderlijke wijn(proef)avond

Met een knipoog naar Bruegel

o.l.v. Jaqueline Govaerts
Dinsdag 29 oktober

Het beste stukje van het zwijn: de ham, vandaar de hamvragen...
Ze zijn normaal van heel hoge kwaliteit en verschillen van
aard volgens het zwijn en land van oorsprong.
Ze worden allemaal volgens traditionele regels geproduceerd en maken strenge selectieproeven door.
Het is de duurste charcuterie ter wereld en wordt beschouwd als een dieetproduct.
Wat hebben ze gemeen, ze zijn zeldzaam en kostbaar en
worden uit de achterhespen van het varken vervaardigd.
Wat is nu de beste ham ? Wel, dit is een kwestie van
smaak.
We gaan een wandeling maken van Hongarije over Italië,
Spanje en Portugal om uiteindelijk in Frankrijk te belanden. De bedoeling van deze wandeling is vooral voor ons
niet courante hammen te laten proeven en ontdekken samen met de wijnen van de streek waar de zwijnen gekweekt worden.
Deelname: € 43,00 • leden € 39,00
Inbegrepen: analytisch proeven van 7 goede wijnen
met 7 gedroogde hammen uit verschillende streken
GC Colomba, Wijngaardstraat 1, Kortenberg
Vooraf inschrijven.
Gelieve 6 wijnglazen in tulpvorm mee te brengen.
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Suriname
Deze
sponsors steunen ons
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
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Terugblik

1

5

2

6

3

Erik Van Nevel 7

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Lezing ‘Bruegel, 450 jaar geleden overleden’
Concert Sint-Martinuskerk Everberg
Lezing ‘bier en chocolade’
Tentoonstelling ‘Wim Delvoye’
Bezoek Koninklijke Serres Laken
Erfgoeddag: collectie Ommegang Brussel
Culinaire wijnavond ‘Weg van vis’

Terugblik ‘Santorini & Kreta’

1

5

2

6

3

Erik Van Nevel 7

Santorini
1. Finikia, pittoresk dorpje in het noorden
Kreta
2. Klooster Agia Triada
3. Minoïsch paleis Knossos
4. Kerkje Panagia Kera nabij Kritsa
5. Vestingklooster Toplou, een van de rijkste
6. Hoogvlakte van Lasithi
7. Archeologisch museum in Iraklion

4
21

Dertigjarige Oorlog (deel 2)
België en Nederland waren in 1939 neutraal en niet betrokken bij het begin van de oorlog. In België werden de
jonge mannen in september 1939 opgeroepen en gemobiliseerd. Dit leger bestond dan uit 4.800 officieren,
16.500 reserveofficieren, 30.000 beroepssoldaten,
47.000 dienstplichtigen en 500.000 soldaten uit oudere
lichtingen.

Frankrijk.

In de omgeving van Waver werd ook een “IJzeren muur”
opgericht evenals een antitankkanaal in de omgeving van
Haacht.

De Nederlanders maakten de Duitse invalstroepen het
leven zuur. Maar ze waren geen partij voor de Duitsers
die binnen de 48 uur tot diep in Nederland waren doorgedrongen. De Duitsers richtten hun aanvallen dan op Rotterdam. Maar de Nederlanders boden fel weerstand. De
stad Rotterdam werd fel gebombardeerd door de Duitsers. Hierbij kwamen 800 burgers om. De haven van Rotterdam stond in lichtelaaie. Het leven in Rotterdam werd
platgegooid.

De tien Belgische vliegtuigen werden al onmiddellijk vernietigd tot schroot. Ze hadden veel geld gekost maar kregen geen kans om op te stijgen. Dat waren dus kosten
voor het sterfhuis. De Duitsers noemden deze manier van
vechten “Blitzkrieg”.

In Eben-Emael aan het Albertkanaal werd er in de periode 1932-35 een groot, sterk fort gebouwd dat gold als de
sterkste militaire vesting van Europa. Volgens insiders
was het oninneembaar. Als de Duitsers zouden binnenvallen zouden de Belgen hun vel duur verkopen.
In Everberg werd de jongensschool door het leger opgeëist. In de laagste klas werd een legerkeuken ingericht.
De twee andere klassen dienden als magazijn voor eetwaren en legermateriaal. De jongensschool werd ondergebracht in de parochiezaal die in drie klaslokalen werd
verdeeld.

Voor de Nederlanders betekende dit de genadeslag. Onderhandelingen over de overgave van de stad kwamen
op gang. De Nederlanders hadden ook gebrek aan munitie. Op 15 mei 1940 gaf Nederland zich over nadat koningin Wilhelmina naar Engeland was gevlucht.
In België stootten de Duitsers door naar het fort van Eben
-Emael. Het besloeg een oppervlakte van 900 m bij 800
m en werd bemand met 700 soldaten.

Door de oorlogstoestand werd in Engeland op 8 januari
1940 de rantsoenering ingevoerd. Bacon, boter en suiker
vlogen het eerst op de bon. In België werd met het administratief werk begonnen om in tijd van oorlog alles op
rantsoen te zetten.

De Duitsers hadden zich goed gedocumenteerd over het
grootste fort van België, dat zogezegd oninneembaar
was. Ze stelden vast dat op het grote dak van het fort
vliegtuigen konden landen. De Belgische legerhoofden
hadden hiermee geen rekening gehouden. Ze hadden
nagelaten op dit dak obstakels te plaatsen om het landen
van vliegtuigen te verhinderen. Het zou hun duur te staan
komen.

De legerstaf in België en die in Nederland hielden contact
met elkaar. Zij zouden elkaar steunen bij een ongewenst
bezoek van de Duitsers.
Om de Duitsers niet tegen het hoofd te stoten had koning
Leopold III een afspraak gemaakt met de pers. Ze zou
vrijwillig geen ongunstige berichten over Duitsland publiceren om ons land in geen moeilijke positie te brengen.
Alzo werd verzwegen wat er in de Duitse kampen gebeurde met Joden en tegenstanders van het Hitlerregime.
Door deze zelfcensuur van de pers wist niemand bij ons
wat er zich daar afspeelde. Dat kwam pas op het einde
van de oorlog aan het licht toen de kampen bevrijd werden.

Op 10 mei 1940, om 5.25 uur, landden 11 zweefvliegtuigen geruisloos op het dak met aan boord 86 geoefende
parachutisten. In een recordtijd van 15 minuten schakelden zij het geschut van het fort uit. De Belgen wisten niet
wat er gebeurde. Maar in de vroege ochtend kwamen
Duitse eenheden de parachutisten te hulp. Na de middag
begon de Belgische artillerie haar eigen fort te beschieten. Aan Belgische zijde vielen er 23 doden en 54 gewonden .De Duitsers verloren 6 gesneuvelden en 15 gekwetsten .Dit was het einde van de gevechten van de
inname van het fort. Het fort van Eben-Emael was een
dure investering als kosten voor het sterfhuis.

Telkens als er Joden of Duitsers naar België konden
vluchten werden zij door de Duitse autoriteiten opgeëist
met de beschuldiging dat zij gezocht werden voor moord.
Er volgde telkens een uitlevering aan Duitsland.

Op 16 mei 1940 zond koning Leopold de volgende boodschap “Kolonel Modard, bevelhebber der vesting Luik,
officieren, onderofficieren, soldaten, biedt weerstand tot
het uiterste voor het Vaderland. Ik ben fier op u”.

Om bij de bevolking vertrouwen op te wekken toonden de
bioscopen filmen met de naam “Ons Leger waakt”. Daarin gaf men allerlei gegevens over het leger. Ook over de
legervliegtuigen verscheen er een documentaire. Hierbij
werd met de nodige fierheid getoond dat men over tien
gevechtsvliegtuigen beschikte. Eén voor elke provincie
en één voor onze Congo. Die hadden op de koop toe
veel geld gekost. Zoiets moest de bevolking overtuigen
dat er over ‘s lands veiligheid gewaakt werd.

Voor de soldaten van Eben-Emael waren het vijgen na
Pasen. De Staatsveiligheid schoot ook in actie. Verdachte personen werden opgepakt
In België stootten de Duitsers door de Ardennen. Op 12
mei bereikten de Duitse tanks de oostelijke oever van de
Maas. De volgende dag staken ze de Maas over. Daar
braken de Duitsers door de verdediging en begon hun
opmars naar het westen in de richting van het Kanaal.

Op vrijdag 10 mei 1940, een mooie lentedag, vielen de
Duitsers de Beneluxlanden en Frankrijk binnen. Hun Luftwaffe viel de vliegvelden aan in Nederland, België en
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Dertigjarige Oorlog (deel 2)
Eén deel van hun leger trok naar het noorden, naar de
Dijlelinie, waar de Belgen hun IJzeren muur hadden opgericht.

De Britten en de Fransen waren de Belgen te hulp gekomen. Maar tegen de Duitse Blitzkrieg was niemand opgewassen. De sleutel van hun succes met de Blitzkrieg was
de radio. Die zorgde ervoor dat bevelen snel werden
doorgegeven zodat vliegtuigen steun konden verlenen
zowel aan de grondtroepen als aan de pantserdivisies.
De doeltreffendheid van deze samenwerking maakte dat
niemand de Duitse opmars kon stuiten.

De geallieerden begonnen te beseffen dat hun soldaten
in België steeds meer kans liepen om te worden afgesneden van hun Franse achterban.
Op 15 mei werd het Franse leger verslagen bij Sedan. Op
17 mei zou een Franse pantserdivisie, onder het bevel
van generaal De Gaule, in de streek van Laon zonder
succes proberen de Duitsers tegen te houden. Eveneens
op 17 mei werd Brussel tot open stad verklaard. Dat wilde
zeggen dat daar niet gevochten zou worden.

De geallieerden hadden zich voorbereid op een verdedigingsoorlog zoals in 1914, met loopgraven en forten. De
Franse Maginotlinie was hier een sprekend voorbeeld
van. Maar de Duitsers trokken door de Ardennen, achter
de Maginotlinie door, waardoor ze konden doorstoten in
Frankrijk. Ze vermeden de Maginotlinie waarop ze anders
hun tanden hadden stukgebeten. Het bracht op pijnlijke
wijze de snelheid van de nieuwe Duitse oorlogsvoering
aan het licht.

Door het oprukken van de Duitsers naar de Dijlelinie werd
het bevel gegeven aan de burgerbevolking van onze gemeente dat iedereen moest vertrekken. De vlucht, zoals
dit vertrek door de bevolking genoemd werd, verliep zonder plan en zeer ordeloos. In feite moest men niet verder
gaan dan Brussel, dat tot open stad verklaard was. Maar
vele mensen, bezeten door angst, nog aangewakkerd
door verhalen over de wreedheid van het Duitse leger
tijdens de inval in 1914, trokken tot diep in Frankrijk. Ze
keerden vele maanden later weer naar huis. Tijdens hun
afwezigheid werden hun woningen bezocht door wie het
eerst was teruggekeerd. Vele verlaten woningen werden
geplunderd en leeggestolen. Toen de bewoners later terug thuis kwamen waren ze niet te spreken over deze
bijzondere bijstand door niet gekende dorpelingen.

Op donderdag 16 mei werden de Belgische stellingen
aan de Maas en het Albertkanaal rond Luik opgegeven.
De Duitse pantserwagens waren doorgestoten tot in
Frankrijk en rukten noordwaarts op richting Kanaal.
Op zaterdag 18 mei vielen Antwerpen, Brussel, Mechelen
en de stellingen langs de Dijle in handen van de Duitsers. Ze trokken de Schelde over in de richting van de
Dender.
Op 19 mei werd Gamelin als opperbevelhebber van het
Franse leger vervangen door Maxime Weygand, die met
een ambitieus plan voor de dag kwam om de troepen in
Noord-Frankrijk te ontzetten.

De intocht van Brussel door de Duitsers was iets heel
bijzonders. Het was prachtig weer en onder de zonnestralen marcheerden de soldaten door de stad. Het viel
op dat die soldaten zo goed konden zingen. Het was niet
enkel van “und wir fahren gegen Engeland” maar ze kenden nog veel andere stukken. Eén daarvan begon met de
woorden “auf der Heide steht ein kleines Blumelein und
das heisst Erica”. Daarbij werd zelfs hun moeder thuis
niet vergeten want één van hun liedjes begon alzo:
“Morgen bleibt Mutter allein …”. Zoiets heeft geen ander
leger hun voor- of nagedaan.

Het Britse expeditieleger en het Franse Eerste leger zouden een aanval wagen terwijl het Franse Zevende en
Tiende leger vanuit het zuiden zouden oprukken om de
Duitse pantserdivisies af te snijden van hun invalsleger.
Het bleek echter geen haalbare kaart.
Op 25 mei liet het Belgische opperbevel de Fransen en
de Britten weten dat ze niet lang meer konden standhouden. Lord Gort, de bevelhebber van het Britse leger, besloot daarop om vooral zijn strijdmacht te redden. Zonder
zijn bondgenoten in te lichten gaf hij het bevel zich terug
te trekken naar Duinkerken. Daarvoor vroeg hij aan de
Britse regering toestemming voor een evacuatie over zee
zodat de Britten veilig in Engeland zouden komen.

Bij hun intocht in Elsene werd een vrouw krankzinnig van
de schrik. Ze begon te huilen en te roepen, maar de
Brusselse agenten grepen haar snel vast en deden haar
weg. De Duitse soldaten gaven geen kik. Dit voorval hebben we zelf meegemaakt. We zouden later, toen we terug
thuis waren, nog opkijken van de Duitsers.
In de daaropvolgende zomermaanden, meer in het bijzonder op zondag tegen 2.30 uur als het Lof ging beginnen, kwamen de Duitse soldaten bijeen. Hun verzamelpunt was te Everberg in de Dorpsstraat voor de hoeve
van Frans Van Campenhout naast het Steenhofwegeltje.

Uit schrik voor de Duitsers waren veel Belgen bij het naderen van de vijand gevlucht. Een onvoorstelbare grote
stroom vluchtelingen kwam in beweging. De ellende was
compleet toen deze mensen verzeild geraakten tussen
de verscheidene legereenheden. In de Westhoek bevond
zich een miljoen vluchtelingen te midden van een half
miljoen Belgische soldaten. In Frankrijk waren twee miljoen Belgen op weg naar de Somme en velen zelfs naar
het zuiden.

Daar stonden de soldaten in rijen opgesteld en dan kwamen de officieren. Zij inspecteerden hun soldaten en die
moesten allemaal hun kousen tonen en laten zien dat ze
gestopt waren. Dat begon bij de eerste rij en ze wandelden door de andere rijen tot de laatste. Zoiets hadden we
bij het Belgisch leger nog nooit gezien. Maar nu, 80 jaar
later, komen die beelden uit onze kindertijd nog naar boven!

De vluchtelingen zaten dikwijls in de vuurlinies,wat zeer
gevaarlijk was. Dit was eveneens het geval met Vinkt en
Meigem in de omgeving van Deinze.
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Dertigjarige Oorlog (deel 2)
Het Belgisch leger had zich op 26 mei goed verschanst
achter de Leie en het Schipdonkkanaal. De Duitsers konden toen doorstoten tot in Meigem. Alle inwoners werden
in de kerk opgesloten. De dag nadien, op 27 mei, werd
de kerk getroffen door Belgische granaten.

rijk binnen. Ze zouden er niet veel potten breken.
Op 22 juni werd de wapenstilstand getekend door de
Fransen met de Duitsers. Dit verdrag werd ondertekend
in dezelfde treinwagon waar in november 1918 de wapenstilstand van de Groote Oorlog werd ondertekend.
Twee dagen later ondertekenden de Fransen een wapenstilstandsverdrag met de Italianen. Op 28 mei kwam er
officieel een einde aan de gevechten.

Ondertussen trokken de Duitsers voort naar Vinkt. Ze
werden door de Ardense Jagers teruggeslagen. Door de
felle weerstand verloren de Duitsers veel soldaten, wat
hun woede opwekte. De inwoners van Vinkt werden samen met vele vluchtelingen ervan beschuldigd dat zij
“franc-tireurs” (vrijschutters) waren die op de Duitsers
hadden geschoten. Daarop werd in Vinkt iedere burger
die in hun vizier kwam doodgeschoten. Vluchtelingen
werden in een weiland bijeen gedreven. Daarna werden
ze gedwongen hun eigen graf te delven waarop de dood
met de kogel volgde.

Bij dit einde werd een oude Duitse traditie geëerbiedigd.
De Duitse radio begon met het lied “Wir danken Gott”. De
soldaten, die de gevechten overleefd hadden, dankten
God om hun lijfsbehoud. De ganse dag zond hun radio
hierover liederen uit. Dit was bij de Duitsers een zeer oude, maar zinvolle traditie.
In zes weken tijd had Hitler Franrijk en de Beneluxlanden
op de knieën gekregen, wat de Duitsers in de Groote
Oorlog op vier jaar tijd niet was gelukt. Aan Duitse zijde
telde men 45.000 doden en vermisten. Bij de Fransen,
Britten, Nederlanders en Belgen werden 2.200.000 soldaten krijgsgevangen genomen.

In de Dorpsstraat te Vinkt lagen meer dan veertig slachtoffers, waaronder vrouwen en kinderen. Allemaal werden
ze vermoord door Duitse soldaten.
Toen de Belgen capituleerden op 28 mei om 4 uur 's morgens ging het moorden nog altijd voort te Vinkt. Toen de
moordenaars wegtrokken telde men 86 slachtoffers van
zinloos geweld.

Na de Franse capitulatie zei de Franse generaal Weygand over de Duitse overmacht:
“Binnen de drie weken zal de Britse nek zoals die van
een kip worden omgedraaid”.

Na de oorlog werden de hoofdverantwoordelijken gestraft. Majoor Huhner en luitenant Lohmann werden in
België veroordeeld. Ze kregen elk twintig jaar dwangarbeid. Na vijf jaar werden ze naar Duitsland teruggestuurd.

Evarist Maes
Wordt vervolgd.

De capitulatie was voor het Belgisch leger onvermijdelijk
geworden. Op 25 mei namen de Duitsers Boulogne in en
op 27 mei Calais. De Duitsers hadden de Noordzee bereikt en de geallieerden in het noorden waren daardoor
geïsoleerd.
Daar de Belgen bijna al hun munitie hadden verbruikt en
door de toevloed van vluchtelingen die in de Westhoek
opgesloten zaten, was de situatie uitzichtloos. Koning
Leopold bereikte met de Duitsers een overeenkomst. Op
28 mei 1940 om 4 uur in de ochtend ging de wapenstilstand in.
Op 27 mei trok het Britse expeditieleger op naar Duinkerken. Vanaf 27 mei tot 4 juni begon de operatie Dynamo.
Alles bij elkaar werden er 220.000 Britten en 120.000
Fransen en Belgen naar Engeland gebracht.
De Belgische ministers waren naar Limoges in Frankrijk
gevlucht. Daar veroordeelden zij de capitulatie van de
koning en besloten ze de oorlog voort te zetten. Koning
Leopold weigerde om mee naar Engeland te vluchten.
Deze houding werd hem zeer kwalijk genomen. Dit was
het begin van de koningskwestie die tot in 1950 zou duren.

Foto uit de krant, waarschijnlijk De Standaard 1939-1940.

Op 29 mei, toen de Britten volop bezig waren met de evacuatie van hun leger in Duinkerken, gaf Hitler het bevel
om verder in Frankrijk op te rukken.

Hierbij de soldaten van de keuken die op de speelplaats
van Everberg het kookgerief aan het afwassen waren.
De speelplaats is te herkennen aan het traliewerk op de
zuiderkant.

Op 10 juni 1940 verklaarde Italië de oorlog aan Frankrijk
en Engeland. Tien dagen later trokken de Italianen Frank-

Houd deze foto een verband met de actie ‘Ons Leger
Waakt’?
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Inschrijvingsformulier

Jaarthema:

Naam:
Adres:

O Donderdag 5 september
O Vrijdag 6 september
O Zondag 8 september
Bruegel en zijn tijd, culturele Brusselwandeling
Aantal deelnemers:

Postnr. + gemeente:
Telefoon:
E-mail:

O Donderdag 5 september
350 jaar Rembrandt & de Gouden Eeuw, lezing
Aantal deelnemers:

Lidnummer:
Opstap:

O Vrijdag 6 september
Brussel Gallery Weekend
Aantal deelnemers:

Wenst in te schrijven voor volgende activiteiten:
Donderdag 4 juli (volzet)
O Vrijdag 12 juli
Zondag 14 juli (volzet)
Naar de paardenkoers, de bronnen van de Woluwe
Aantal deelnemers:

O Zaterdag 7 september
Titanic, de musical, Vlassenbroek (autocar)
Aantal deelnemers:
O Woensdag 11 september
Meetjesland (autocar)
Aantal deelnemers:
Aantal middagmaal met paling:
Aantal middagmaal met kabeljauw

O Vrijdag 5 juli
AnthurMiddendorp, gegidst bezoek
Aantal deelnemers:
O Zondag 7 juli
Zomerontmoeting met BBQ - Vlaanderen Feest
Aantal menu A:
Aantal menu B:
Aantal menu C:
Aantal menu D:

O Zondag 29 september
Muzikale Strelingen: Daniele Giampoalo (concert)
Aantal deelnemers:
Aantal lunch:
O Maandag 30 september
Venetië & de Biënnale, 6-daagse
Aantal deelnemers:

O Zaterdag 13 juli
Bruegel en het Pajottenland (autocar)
Aantal deelnemers:
Aantal middagmaal met pensen:
Aantal middagmaal met konijn:

O Zaterdag 5 oktober
Land van Bruegel, provinciale daguitstap
Aantal deelnemers:

O Woensdag 7 augustus
Warschau (deels per fiets)
Aantal deelnemers:

O Zondag 13 oktober
Het Jeruzalem van het Noorden, daguitstap
Aantal deelnemers:
Aantal middagmaal:

O Vrijdag 23 augustus
O Vrijdag 30 augustus
O Vrijdag 13 september
Tervuren in 4 gangen, culinaire wandeling
Aantal deelnemers:

O Zondag 20 oktober
Aperitiefconcert
Aantal deelnemers:
Aantal herfstmenu met vlees:
Aantal herfstmenu met vis:

O Zaterdag 31 augustus
Scherpenheuvel-Zichem (autocar)
Aantal deelnemers:
Aantal middagmaal met stoofvlees:
Aantal middagmaal met zalm:

O Woensdag 23 oktober
Bilbao, Santander, La Rioja, 5-daagse
Aantal deelnemers:

O Dinsdag 3 september
Nebbiolo, wijnavond
Aantal deelnemers:
Een optie nemen op een van onze
afdelingsreizen 2020?
Het kan nog!

Data nog onder licht voorbehoud.

O Dinsdag 29 oktober
Gedroogde hammen met hun wijnen, wijnavond
Aantal deelnemers:
01/02 tot 08/02: Tromsǿ (Noord-Noorwegen, op zoek naar het Noorderlicht)
01/04 tot 05/04: Berlijn (Luc Vanmarcke)
01/05 tot 03/05: Omgeving Koblenz en Bonn (2020 is Beethovenjaar, dr. Jan Vaes)
09/05 tot 16/05: Omgeving Milaan en Turijn (dr. Jan Vaes)
14/06 tot 25/06: De Baltische Landen (Bea Honoré)
11/07 tot 18/07: Istrië (deel van Slovenië en Kroatië, Stani Revinsek)
29/08 tot 05/09: Saale-Unstrut (deel van Saksen-Anhalt, Aletta Jaeckel)
07/10 tot 11/10: Galicië & Santiago de Compostella (Luc Vanmarcke)
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