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In de pijplijn Q1 e. v. 2023 
 

• Presentatie jaarprogramma verplaatst van 17 
december naar donderdag 26 januari. 

• Bezoek aan maatwerkbedrijf De Posthoorn. 
Ze zorgen ervoor dat personen die het wat 
moeilijker hebben ook terecht kunnen op de 
arbeidsmarkt. In de namiddag komen we op 
voor het welzijn van de dieren. 

• Liberation Garden: Cultuursmakers LHE 
neemt deel aan pilootdag! 

• Antwerpen heeft heel veel te bieden, we 
bezoeken er een prachtig historisch gebouw uit 
begin 16de eeuw en een verrassend museum. 

• Zomeropera in Alden Biesen in mei 2023. 

• Opera tijdens de Mozartiade Brussel in juni 
2023. 

• Busuitstap naar de Oostkantons. 

• Busuitstap naar Nederland, naar een 
prachtig vestigingsstadje, met een Bour-
gondische lunch tijdens een boottocht en een 
rondleiding in een grootse Neo-Byzantijnse kerk. 

• Een lezing over magische en helende stenen! 

• Een optreden van 2 internationale harmonieën in een schitterend decor! 

• Meerdaagse reis naar Portugal 5 t/m 12 september 2023. 

• Meerdere verrassingen!!! 

 

De Cultuursmakerspas 2023 
 

Word vandaag lid, meteen tot-en-met eind 2023! 

Wie nu lid wordt (of blijft), is dat meteen tot en 
met 31 december 2023. Zo geniet je dus van 
alle ledenvoordelen voor amper 20 euro voor 
het hele gezin, en dat gedurende één jaar en 
vier maanden. Ook verlengingen voor 2023 
kunnen dus vanaf nu al gebeuren. 

Op www.cultuursmakers.be/ledenvoordelen 
vind je altijd het meest actuele overzicht van 
alle ledenvoordelen.  

We blijven ons inzetten voor een verrassend en uitdagend programma! 

Rekening BE45 9731 7261 7089 van Cultuursmakers LHE! 

https://cultuursmakers-nationaal.email-provider.nl/link/zlehbxmuju/sfmfzr1kdu/vfzlqcomjg/lgypm8rhwr/t0sk9qzbtx
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Woordje van de voorzitter 
 

Beste Cultuursmakers en sympathisanten, 

Traditiegetrouw blikken we op het einde van het derde kwartaal terug tot begin van 
het jaar en evalueert ons team kritisch alle georganiseerde activiteiten. Uiteraard 
houden we ook rekening met de ontvangen reacties van onze deelnemers. Ik wil 
daarom bij deze onze deelnemers bedanken voor hun eerlijke terugkoppelingen en 
hun suggesties. Hun mening is goud waard. We trekken hieruit altijd lering. 

Voorbeeld: als proef, hebben we dit jaar enkele activiteiten rond industrieel erfgoed 
georganiseerd zoals: een rondleiding in het Zuiderpershuis en een gegidste 
tentoonstelling: ‘Recht door zee’, navigeren van 1500 tot vandaag’. Beide bleken niet 
zo in de smaak te vallen van onze leden. 

De tijd vliegt: medio oktober zit het feestjaar 100 jaar Cultuursmakers en 20 jaar 
Cultuursmakers er weer op! Behalve onze feestweek, deze is gepland van 29 
september tot 3 oktober. Ons feestprogramma vindt je op onze website en uiteraard 
ook in dit boekje. Iedereen is welkom!  

Ons team nodigt iedereen uit om mee te vieren! 

In het voorwoord van het derde kwartaal heb ik aangekondigd dat ons team na de 
feestperiode zou nadenken over onze toekomst. Zoals u wel verwacht zal hebben, 
konden we niet zolang wachten, onze eerste brainstormsessie is al een feit. Nu zitten 
we in de bezinningsfase. In 2023 starten we met de verdere uitwerking. 

We hebben intussen voldoende inspiratie om het jaarprogramma 2023 op te stellen, 
uiteraard met enkele verrassingen. Met trots kondigen we binnenkort onze eerste  
parel aan! 

Eindelijk is het dan zo ver: een droom van diverse leden gaat na lang wachten in 
vervulling. De door ons beloofde meerdaagse cultuurreis naar Portugal neemt vaste 
vormen aan. Het is ons gelukt om een uitstekende Nederlandstalige Portugese gids  
te vinden. Noteer alvast 5 t/m 12 september 2023 in uw agenda en verwacht u aan 
enkele minder bekende pareltjes! 

Opgelet: De presentatie Jaarprogramma 2023 wordt verplaatst van 17 december 
naar 26 januari 2023! Wegens de langere voorbereidingstijd van enkele projecten 
komen we anders in tijdsnood bij het concretiseren van ons jaarprogramma 2023. 

Ik nodig jullie uit om samen op 
ontdekking te gaan in ons 
gevarieerd aanbod en wens u veel 
leesgenot! 

 

Tot weldra…… 

 

Rosina 
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Jubilea Cultuursmakers LHE! 
Feestweek van 29/09 tot 04/10 

 

Gevarieerd programma tijdens onze feestweek. 
Uiteraard is iedereen van harte welkom om deel 
te nemen aan één of meerdere activiteiten! 

 

Praktisch: 
Waar: Al deze activiteiten hebben plaats in of bij het Cultuurcentrum Leopoldsburg, 
Kastanjedreef 1 

 

Feestcaravan met cartoonexpo 
De feestcaravan van 
Cultuursmakers met de 
cartoons van de 30 winnaars 
van de cartoonwedstrijd komt 
naar Leopoldsburg van 29/09 
t/m 4/10.  

U kan de Cartoonexpo ‘cultuur 
verbindt mensen’ van 
donderdag 29/09 t/m zondag 
2/10 bezoeken in de 
tentoonstellingsruimte van het 
Cultuurcentrum Leopoldsburg, 
tijdens de openingstijden: zie 
‘Praktisch’ 

Deze cartoonexpo is het resultaat van een cartoonwedstrijd die Cultuursmakers in 
het najaar 2021 inrichtte. In totaal mochten we meer dan 1000 inzendingen uit 61 
landen van over de hele wereld ontvangen. Maar liefst dertig winnaars zijn 
geselecteerd en krijgen een plaatsje in deze unieke expo. Eind oktober wordt er ook 
nog een publieksprijs uitgereikt. Daarvoor hebben we jouw mening nodig. Je kan je 
stem uitbrengen na uw bezoekje aan de cartoonexpo.  

Aan de ingang van de tentoonstellingsruimte ontvangt u een catalogus met alle 
tentoongestelde werken met daarnaast een stemformulier. Dat kunt u na uw bezoek 
dan inleveren. 

Praktisch: 
Wanneer: 29/09 van 14:00 h t/m 18:00 h, 30/09  van 13:00 h t/m 17:00 h, 01/10 van 
14:00 u t/m 17:00 h en 02/10 van 14:00 h t/m 18:00 h. 
Prijs: Gratis 
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Donderdag, 29 september (namiddag) 
Lezing Edith Oeyen en ambachtsmarktje. 

Namiddagprogramma op 29/09: Lezing door Edith 
Oeyen: ‘Hoe woorden tot me kwamen’ gevolgd door 
een een kort optreden door dansgroep ‘Saltarella’ en 
een marktje met streekproducten en hobbywerken. 

We starten met een bezoek aan de cartoonexpo, 
daarna geven we het woord aan dichteres Edith 
Oeyen. Haar lezing: ‘Hoe woorden tot me kwamen’ 
wordt afgewisseld met gedichten en de daarbij 
horende muziekfragmenten.  

Edith is geen onbekende in de wereld van de 
literatuur, ze schreef haar eerste gedicht op 8 jarige 
leeftijd. Ze heeft al meer dan 46 gedichtenbundels 
uitgegeven, waarvan er diverse vertaald zijn in een 

andere taal. Sedert 2000 is ze de voorzitter van de Koninklijke Vereniging van 
Limburgse schrijvers.  

Als afsluiter een kort optreden van enkele leden van de dansgroep Saltarella! 

Daarna gaan we met een drankje in de hand het aanbod op de markt ontdekken. De 
meeste opbrengsten worden geschonken aan goede doelen. 

Praktisch: 
Feestmarkt open van 15:00 h. tot 17:30 h., gratis toegang! 
Wanneer: Lezing Edith Oeyen met intermezzo Saltarella: 16:00 h. in de crea-zaal 
Prijs: Leden € 10, niet-leden € 12. 
Inschrijving: Lezing: zo snel mogelijk, maar uiterlijk op 27 september bij Rosina 
Veyfeyken, lhe@cultuursmakers.be  of 0470/205 305 / marktje is vrij toegankelijk. 
Betaling: na bevestiging van uw inschrijving door overschrijving op rekening BE45 
9731 7261 7089 van Cultuursmakers LHE. Uw inschrijving is pas definitief na 
betaling! 

mailto:lhe@cultuursmakers.be
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Vrijdag, 30 september en zaterdag, 1 oktober. 
De ‘troep’ van toen en de kunst van nu! 

Namiddagprogramma: ‘Wandeling op stap met Octavie’ en een begeleid bezoek aan 
de kunstgalerie: ’Mariejo Collection’. 

Octavie was een Marketentster in Leopoldsburg. Verhalen over haar beroep, haar 
dorp en het militaire kamp leer je kennen tijdens een boeiende wandeling van 
ongeveer 2 uur vol leuke verhalen en lekkere Kampse proevertjes. 

Begeleid bezoek aan de kunstgalerie:’Mariejo Collection’: Kunstenaar Mariejo 
Drees zet de deuren openen voor Cultuursmakers LHE. Mariejo startte vijf jaar 

geleden als pop-up en groeide uit tot een vertrouwde 
galerie in het centrum van Leopoldsburg. Mariejo 
organiseert er workshops, nodigt regelmatig 
gastkunstenaars uit en stelt haar eigen werken met 
enthousiasme tentoon. Het is een unieke gelegenheid 
om nader kennis te maken met deze kunstenaar. Als 
afsluiter bieden we u een drankje aan. 

Wil je deelnemen aan de wandeling en meteen ook een 
lokale kunstenaar in volle actie mét haar werk 
ontmoeten? Schrijf u dan snel in. 

 

Praktisch: 
Wanneer: Vrijdag, 30/09 en zaterdag, 01/10, telkens om 15:00 h. 
Prijs: Leden € 12, niet-leden € 14. 
Inschrijving: zo snel mogelijk, maar uiterlijk op zaterdag, 24 september bij 
Rosina Veyfeyken, lhe@cultuursmakers.be  of 0470/205 305 met vermelding van de 
gekozen datum! 
Betaling: na bevestiging van uw inschrijving door overschrijving op rekening BE45 
9731 7261 7089 van Cultuursmakers LHE. Uw inschrijving is pas definitief na 
betaling! 

  

mailto:lhe@cultuursmakers.be


- 7 - 

 

 

Zondag, 2 oktober 
Jubileumconcert Echo-Alterecho 

 

Dit koor groeide in één decennium uit tot een groep van meer dan honderd 
enthousiastelingen van 7 tot 70 jaar uit zowat heel Noord-Limburg. Ouders staan 
samen met hun kinderen op het podium, grootouders samen met hun kleinkinderen. 
De nadruk ligt daarbij op gezelligheid, enthousiasme en fun! Het repertoire van Echo-
Alterecho is zeer divers en gaat onder andere van popsongs van vroeger (Queen, 
Abba, Toto, Aretha Franklin) en nu (Pharrel Williams, Laura Tesoro) over filmmuziek 
(Pitch Perfect) en musicals (Grease, Les Misérables) tot aangrijpende ballades 
(Andrea Boccelli, Zaz) en feestelijke meezingers. Elk nummer is vocaal meerstemmig 
uitgewerkt, wordt voorzien van een passende regie én alles wordt begeleid door een 
vierkoppige live-band. Samen met een uitgekiende lichtshow is een optreden van 
Echo-Alterecho daardoor steevast een lust voor het oor én het oog.  

Met een dergelijk koor in ons werkingsgebied vonden we het vanzelfsprekend om 
Echo-Alterecho te kiezen voor het feestelijk opluisteren van ons eigen jubileum. Want 
ook zij volgen ons motto: ‘Samen cultuur beleven!’. 

Praktisch: 
Wanneer:  Zondag, 2 oktober om 15:00 h.. 
Waar: Schouwburg Cultuurcentrum 
Prijs: Leden € 13, niet-leden (basisprijs) € 15. 
Inschrijving: zo snel mogelijk, maar uiterlijk op 29 september bij Rosina 
Veyfeyken, lhe@cultuursmakers.be  of 0470/205 305. 
Betaling: na bevestiging van uw inschrijving door overschrijving op rekening 
BE45 9731 7261 7089 van Cultuursmakers LHE. Uw inschrijving is pas definitief na 
betaling! 

  

mailto:lhe@cultuursmakers.be
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Zaterdag, 8 oktober: Uitstap Brussel Bozar 
Tentoonstelling ‘Alexandrië, vervlogen toekomsten’ 

 

‘Alexandrië: vervlogen toekomsten’ blikt terug op de gloriejaren van de antieke 
grootstad aan de hand van een 200-tal werken uit de grootste Europese 
museumcollecties. De tentoonstelling werpt een ander licht op Alexandrië en plaatst 
de stedenbouwkundige, politieke en religieuze organisatie van de stad in de kijker. 
Ook het dagelijkse leven van de inwoners en de 
wetenschappelijke en filosofische uitstraling van dit 
kloppende hart van de antieke beschaving tussen de 
4e eeuw v.C. en de 4e eeuw n.C. komt aan bod. Een 
20-tal hedendaagse werken vult het relaas van de 
tentoonstelling aan en legt kritische en poëtische 
verbanden in verschillende zijsprongen die vorm 
krijgen in een ambitieuze scenografie. Veel van de 

aangekaarte thema’s 
worden bovendien verruimd 
met uitstapjes naar andere 
periodes, van de 
Byzantijnse en Arabische hoogdagen tot de moderne tijd, 
om het beeld van Alexandrië doorheen de geschiedenis 
nog scherper te stellen. 

U bent vrij in de keuze van uw vervoer naar Brussel, maar 
u kan ook bij de groep aansluiten kort na 09:00 h. in het station van Hasselt. 
Treintickets zijn niet inbegrepen. Plaats en tijdstip van samenkomst in Brussel volgen 
later. We lunchen aan de Grote Zavel. U heeft de keuze tussen 3 gerechten, inclusief 
een frisdrank en koffie of thee. Andere dranken 
zelf te bestellen en af te rekenen. 

Een Bozar-gids vertelt ons alles over deze 
legendarische stad die gesticht werd door 
Alexander de Grote, die een hoogtepunt kende 
met Cleopatra om dan een metropool van het 
Romeinse rijk te worden. Bouwkundig is ze vooral 
bekend om haar vuurtoren, opgericht op het 
eiland Pharos, één van de zeven 
wereldwonderen!  

Opgelet: nog slechts enkele plaatsen! 

Praktisch: 
Wanneer: Zaterdag, 8 oktober 2022. Tijdstip & plaats van samenkomst volgen later. 
Waar:  Brussel, Bozar, voorafgaand lunch aan de Grote Zavel. 
Vervoer: Eigen vervoer, maar u kan aansluiten bij de groep in het station van 
Hasselt.  
Prijs: Leden € 46. niet-leden € 48, inclusief lichte lunch (gerecht, frisdrank + koffie. 
Inschrijving: zo snel mogelijk, maar uiterlijk op dinsdag, 13 september 2022 bij 
Rosina Veyfeyken, lhe@cultuursmakers.be  of 0470/205 305  
Betaling: na bevestiging van uw inschrijving op rekening BE45 9731 7261 7089 van 
Cultuursmakers LHE. Uw inschrijving is pas definitief na betaling! 

mailto:lhe@cultuursmakers.be
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20/10/2022: Audiovisuele reportage van Guido Vervoort! 

EGYPTE, 5.000 jaar langs de Nijl 
 

In november 2022 wordt de 100ste verjaardag herdacht van 
de ontdekking van het graf en de fabelachtige schatten van 
Toetanchamon door de Engelse Archeoloog Howard Carter. 
Dit zal in de media komen en dit veroorzaakt wellicht weer 
een publieke belangstelling voor het oude Egypte en 
Toetanchamon. Ter gelegenheid hiervan biedt Guido Vervoort 
een gedigitaliseerde audiovisuele reportage aan. Dit met 
nieuwe kaarten, en bewegende digitale beelden, soms zelfs 
met driedimensionale effecten. Dit is het ideale moment om 
samen herinneringen op te halen of eventueel weg te dromen 
bij het maken van reisplannen! 

Na een bezoek aan het moderne Egypte met de hoofdstad 
Caïro met haar moskeeën, de Nijl met haar dorpjes en exotische bevolking, maken 
we een reis 5000 jaar terug in de tijd. We vertellen de boeiende geschiedenis van het 
oude Egypte vanaf de 1ste farao Narmer (3200 v Chr.) tot de laatste koningin 
Cleopatra (31 v Chr.). Tijdens deze reis door de tijd bezoeken we de piramiden, de 
indrukwekkende tempels met prachtige reliëfs en beeldhouwwerk, de mysterieuze 
faraograven en nog veel meer. Tenslotte evoceren we in niet minder dan 17 minuten 
de spectaculaire en spannende ontdekking door Howard Carter van het graf en de 
fabelachtige schatten van Toetanchamon. 

Praktisch: 
Wanneer: Donderdag, 20 oktober om 19:30 h.. 
Waar: Leopoldsburg, Buurthuis Heppen, Heidestraat 65, kleine zaal 
Prijs: Leden € 11 niet-leden € 13 inclusief pauzedrankje! 
Inschrijving: zo snel mogelijk, maar uiterlijk op dinsdag, 18 oktober bij Rosina 
Veyfeyken, lhe@cultuursmakers.be  of 0470/205 305 
Betaling: na bevestiging van uw inschrijving door overschrijving op rekening BE45 
9731 7261 7089 van Cultuursmakers LHE Uw inschrijving is pas definitief na 
betaling! 

  

mailto:lhe@cultuursmakers.be
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Donderdag, 3 november: Hechtel, OC De Schans 
Boekpresentatie ‘Ezelsoren’ door Johan Braeckman 

 

Ezelsoren bundelt een selectie van essays, 
opiniestukken en artikelen die Johan Braeckman 
het voorbije decennium schreef voor kranten, 
tijdschriften en vakbladen. De keuze 
weerspiegelt zijn belangrijkste interesses: religie, 
wetenschap, kritisch denken, irrationalisme, 
Darwin, evolutie, en de aloude vraag wat het 
goede leven inhoudt, zowel individueel als 
maatschappelijk. De teksten typeren de 
intellectuele en morele ingesteldheid van de 
auteur: ze streven naar helderheid en 
objectiviteit, willen betrouwbare kennis 
verspreiden en onze ethische reflectie verfijnen. 

Johan Braeckman (°1965) studeerde 
wijsbegeerte en menselijke ecologie in Gent, 
Brussel en aan de universiteit van California 
(Santa Barbara). Hij is hoogleraar Wijsbegeerte 
aan de Universiteit Gent, was ook Socrates 
Hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam 

en geeft 
regelmatig colleges aan andere universiteiten in 
binnen- en buitenland. Hij bestudeert allerlei 
vormen van irrationalisme, specialiseerde zich 
in de filosofische debatten omtrent Darwins 
evolutietheorie en publiceerde meerdere 
boeken en hoorcolleges, over diverse 
onderwerpen. 

De jonge journaliste Delia Filippone, recent 
afgestudeerd aan de PXL, maar met reeds een 
mooi stage-palmares van talrijke artikelen in 
EOS Wetenschap en EOS Psyche en Brein zal 
Johan deze avond interviewen over deze 
bloemlezing uit zijn gedachtengoed! 

Praktisch: 
Wanneer: Donderdag, 3 november om 20:00 h.   Waar: OC De Schans, Hechtel 
Prijs: Leden € 5. niet-leden € 5, inclusief pauzedrankje 
Inschrijving: zo snel mogelijk, maar uiterlijk op woensdag, 2 november  bij 
Rosina Veyfeyken, lhe@cultuursmakers.be  of 0470/205 305 
Betaling: na bevestiging van uw inschrijving door overschrijving op rekening 
BE45 9731 7261 7089 van Cultuursmakers LHE. Uw inschrijving is pas definitief na 
betaling! 

  

mailto:lhe@cultuursmakers.be
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9 november: Daguitstap naar Luik 
Prinsbisschoppelijk Paleis en Boverie-museum 

 

Op woensdag, 9 november sporen we naar Luik (alternatief: eigen vervoer) voor een 
bezoek aan het paleis van de prinsbisschoppen en een bijzondere tentoonstelling in 
het Boverie-museum.  

Het vroegere prins-
bisschoppelijke paleis gebouwd 
in de 16de eeuw biedt vandaag 
onderdak aan het justitiepaleis 
en het provinciaal paleis. In 
1849 werd een nieuwe 
westelijke vleugel toegevoegd 
in neogotische stijl in harmonie 
met de oudere gebouwen. De 
eerste binnenkoer is bekend 
wegens zijn zestig zuilen 
waarvan de kapitelen versierd 
zijn met volledig verschillende 
groteske personages. 
Waarschijnlijk is hiervoor 
inspiratie geput uit de 

ontdekking van de nieuwe wereld en de literatuur van toen (Het narrenschip van 
Brant of De Lof der Zotheid van Erasmus). Het paleis blijft ook vandaag zonder twijfel 
een van de fraaiste burgerlijke gebouwen uit de 16de eeuw in Europa. We bezoeken 
de vleugel van het provinciaal paleis met zijn decor en zijn salons uit de 18de en de 
19de eeuw. 

Daarna lunchen we bij ‘As Ouhès’. We kunnen kiezen tussen drie typisch Belgische 
brasserie-gerechten, soms met een regionale twist: Luikse balletjes, vol-au-vent of 
witloofrolletjes met Aubel-ham en ‘Bouquet des Moines’. Eén frisdrank inbegrepen; 
eventuele bijkomende dranken zelf te bestellen en af te rekenen. 

Een korte treinrit brengt ons van Luik-Saint-Lambert naar Luik-Guillemins, vanwaar 
we naar het Boverie-museum wandelen. U hoeft hiervoor geen apart ticket: deze rit 
is inbegrepen in het ticket Zone Hasselt – Zone Luik! 
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Sinds de 19e eeuw is de familie Rothschild 
legendarisch in de geschiedenis van onze 
samenlevingen. Deze dynastie is in de loop van de tijd 
synoniem geworden voor succes in de financiële 
wereld, maar ook voor intellectuele en artistieke 
rijkdom. Een essentiële naam, bekend bij iedereen. 
Achter deze familienaam gaan echter onbekende 
persoonlijkheden en een onvermoede erfenis schuil. 
Deze tentoonstelling biedt een uniek gezichtspunt en 
belicht vrouwen in het gezin met unieke 
persoonlijkheden. 
Genegeerd door de kunstgeschiedenis, waren deze 
vrouwen verzamelaars, bouwers, mecenassen en 

erfgenamen, die door hun aanzienlijke schenkingen en legaten een belangrijke 
bijdrage leverden aan de verrijking van het historisch erfgoed en de collecties van 
Franse musea. Op een parcours van meer dan 2.000 m² 
volgt de tentoonstelling de smaak en persoonlijkheid 
van negen uitzonderlijke vrouwen . Soms zeer 
onafhankelijk, soms in de schaduw van hun 
echtgenoten, speelden ze een belangrijke rol in de 

kunstgeschiedenis, de 
geschiedenis, de 
samenleving en zelfs in 
het leven van 
kunstenaars van hun tijd. 
Via een selectie van 
meer dan 350 werken 
van een veertigtal Franse instellingen en 
privécollecties, geeft de tentoonstelling een overzicht 
van werken uit vrijwel alle perioden en van talloze 
grote kunstenaars zoals Fragonard, Chardin, 
Delacroix, Cézanne, Claudel, Rodin, Egon Schiele, 
Calder, maar ook middeleeuwse manuscripten, 
schilderijen uit de Italiaanse Renaissance, collecties 
sieraden en porselein, of zelfs Afrikaanse en Verre 
Oosten werken van kunst. Zoveel kunstwerken die 
getuigen van de geschiedenis van smaak en 
verzamelen in de 19e en 20e eeuw. 

Praktisch: 
Wanneer: woensdag, 9 november 2022                 . 
Waar: bezoek aan twee locaties in de stad Luik, waaronder het Prinsbisschoppelijk 
Paleis! 
Vervoer: Eigen vervoer, maar u kan aansluiten bij de groep aan het station van 
Hasselt. 
Prijs: Leden € 44. niet-leden € 46, lunch inbegrepen, treintickets niet inbegrepen. 
Inschrijving: zo snel mogelijk, maar uiterlijk op 22 oktober bij Rosina Veyfeyken, 
lhe@cultuursmakers.be  of 0470/205 305 
Betaling: na bevestiging van uw inschrijving door overschrijving op rekening 
BE45 9731 7261 7089 van Cultuursmakers LHE. Uw inschrijving is pas definitief na 
betaling! Let op: nog slechts enkele tickets beschikbaar! 

mailto:lhe@cultuursmakers.be
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23 november: De Adelberg, lezing door Lieve Blancquaert 

Let’s talk about sex 
In samenwerking met Cultuursmakers Lommel 

 

Lieve reist in deze lezing opnieuw de wereld rond 
op zoek naar pakkende, verrassende verhalen en 
leefwerelden met als onderwerp: seks... in de 
breedste zin van het woord. Een thema dat Lieve 
nauw aan het hart ligt. Het gaat niet zozeer over 
'de daad', maar veel meer over onze seksuele 
moraal, de positie van man en vrouw, het belang 
van trouw, subculturen en geaardheden, seks als 
machtsmiddel, gender issues, seksuele opvoeding, 
evoluties, revoluties en rages, schoonheid, taboes, 
onthouding, seks als commercieel product, het 
belang van seks gerelateerde zaken in een cultuur 
of samenlevingsmodel.  

De VRT-televisiereeks met dezelfde naam heeft 
ongetwijfeld bakens verzet, maar is haar niet door 
iedereen in dank afgenomen. Zo kreeg ze van een 
mannelijke kijker te horen dat “ze de wereld naar 
de kloten hielp en dat het maar eens gedaan moest 
zijn met haar zever”. 

Ons leven is doordrenkt van seksualiteit, 
van jongs af aan tot op een gezegende 
leeftijd. Het is een onderwerp dat iedereen 
een heel leven lang bezighoudt, overal ter 
wereld. Seksualiteit is actueel en relevant. 
Nu meer dan ooit. Het is een thematiek die 
leeft en beweegt. Kortom, inspiratie voor 
een sterk gedocumenteerde vertelling.  

Een boeiende programmering van 
Cultuurcentrum De Adelberg die we u 
graag aanbieden in samenwerking met de 
collega’s van Cultuursmakers Lommel! 

Praktisch: 
Wanneer: woensdag, 23 november om 19:30 h. 
Waar: Lommel, Cultuurcentrum De Adelberg, kleine zaal 
Prijs: Leden € 12. niet-leden € 12 
Inschrijving: zo snel mogelijk, maar uiterlijk op woensdag, 9 november bij 
Rosina Veyfeyken, lhe@cultuursmakers.be  of 0470/205 305 
Betaling: na bevestiging van uw inschrijving door overschrijving op rekening 
BE45 9731 7261 7089 van Cultuursmakers LHE. Uw inschrijving is pas definitief na 
betaling! 

mailto:lhe@cultuursmakers.be
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Zondag, 4 december 2022: Cultuurcentrum Hasselt 

De Carmina Burana van Carl Orff 
 

Jubileum FESTIFIFTY ten top: Carmina Burana van Carl Orff in een grootse 
bezetting met een gigantisch koor van 190 zangers (5 Limburgse koren, waaronder 
het Kathedraalkoor!), aangevuld met een kinderkoor, drie solisten en een symfonisch 
orkest met 60 musici. In totaal 260 uitvoerders! 

Carl Orff heeft met Carmina Burana een werk gemaakt dat blijft fascineren. Het 
beroemde O Fortuna opent en besluit het iconische werk. Orff baseerde zich op een 
verzameling van 24 lyrische gedichten en dat is de grootste en beroemdste 
verzameling middeleeuwse teksten die tot de zogenaamde vagantenliteratuur 

behoren.  

De 260 muzikanten zingen en spelen vol passie over de 
vreugde van de terugkeer van de lente en de geneugten 
van alcohol, het spel van het rad der fortuin en de dans 
van liefde en lust. De meeste gedichten zijn in het Latijn 
geschreven, maar er zijn er ook in het Middelhoogduits 
en wat fragmenten in het oud Provençaals. 

Orff beeldt het lot uit als een soort rad van avontuur 
waaraan de mens is onderworpen. Het draaiende rad is 
een metafoor voor wie vandaag bovenaan verkeert, 
morgen al weer onderaan terecht kan komen. 

Behalve het orkest en alle koren verwelkomen we voor 
dit unieke project ook bariton Werner Van Mechelen, 
sopraan Katrien Baerts en tenor Serge Kakudji. 

Praktisch: 
Wanneer: Zondag, 4 december 2022 om 15:00 h. Info ticketverdeling volgt later! 
Waar:  Cultuurcentrum Hasselt, Kunstlaan 5, grote schouwburg. 
Prijs: Leden € 30. niet-leden € 31. 
Inschrijving: kan enkel nog via reservelijst bij Rosina Veyfeyken, 
lhe@cultuursmakers.be  of 0470/205 305. 
Betaling: na bevestiging van uw inschrijving door overschrijving op rekening 
BE45 9731 7261 7089 van Cultuursmakers LHE. Uw inschrijving is pas definitief na 
betaling! Let op: slechts 30 tickets beschikbaar! 

mailto:lhe@cultuursmakers.be
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7 december: De Adelberg, lezing door Filip Van Beurden 
Van Sinterklaas naar Santa Claus, een kleine 

geschiedenis van Nederland en Amerika 
In samenwerking met Cultuursmakers Lommel 

 

Wanneer de herfst op zijn einde loopt, 
beginnen we allemaal te verlangen naar de 
gezelligheid van de feestdagen die het jaar 
uitluiden. Voor de meesten van ons is het 
begin van die periode de aankomst van 
Sinterklaas en wuiven we het jaar uit met de 
Kerstman, ook bekend als Santa Claus. Een 
traditie die we van kindsbeen af hebben 
meegekregen. Maar waarom is in Nederland 
‘pakjesavond’ met Sinterklaas zo heilig, 
terwijl in Amerika Santa Claus de feestdagen kleur geeft? Wie zijn deze twee 
personen eigenlijk? Hoe komt het dat hun namen zo sterk op elkaar lijken? Zouden 
ze elkaar kennen? 

Filip Van Beurden, van oorsprong wetenschapper maar als stadsgids ook gebeten 
door de geschiedenismicrobe neemt je mee in het verhaal van Sinterklaas en Santa 
Claus. Hij vertelt op een boeiende manier hoe deze twee personages vervlochten 
zitten in onze geschiedenis. Je zal alvast weten wat te vertellen aan de kersttafel. 

Praktisch: 
Wanneer: woensdag, 7 december 2022 om 19:30 h. 
Waar: Lommel (CC De Adelberg, kleine zaal) 
Prijs: Leden € 10. niet-leden € 10 
Inschrijving: zo snel mogelijk, maar uiterlijk op woensdag, 23 november bij 
Rosina Veyfeyken, lhe@cultuursmakers.be  of 0470/205 305 
Betaling: na bevestiging van uw inschrijving door overschrijving op rekening 
BE45 9731 7261 7089 van Cultuursmakers LHE. Uw inschrijving is pas definitief na 
betaling! 

mailto:lhe@cultuursmakers.be
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Donderdag, 8 december 20:15 u. in het CCL 
Het traditionele kerstconcert van 'De Gidsen' 

 

In het najaar van 1832 gaf 
Koning Leopold I de opdracht 
aan Jean-Valentin Bender om 
een Muziekkapel op te 
richten die verbonden zou 
zijn aan de Koninklijke 
Wacht. Omdat de 
Muziekkapel van de Gidsen 
het Koninklijke Paar zeer 
vaak begeleidde bij hun 
buitenlandse reizen, kreeg ze 
de eervolle titel van 
"Particuliere Muziekkapel van de Koning". Een 
reeks illustere dirigenten zorgden ervoor dat de 
kwaliteit van deze muziekkapel steeds de 
hoogte in bleef gaan, zodat zij weldra tot de 
beste ter wereld gerekend werd.  

Na twee annulaties, wegens de gekende 
coronapandemie, zijn we voor de 29 keer te 

gast. Het 
harmonieorkest 
met zeventig 
topmusici en een 
uniek cavalerie-
trompetterskorps 
onder leiding van 
kapitein-
commandant 
kapelmeester Yves Segers, speelt voor ons een 
sfeervol concert voor het goede doel. De opbrengst 
gaat integraal naar hun petekinderen, het 
opvangcentrum De Veerkracht in Lommel, het 
dienstencentrum ’t Volderke in Meerhout en het 
dienstencentrum St. Oda in Overpelt. 

Praktisch: 
Wanneer: Donderdag,8 december 2022; samenkomst ticketverdeling om 19:45 u. 
Waar: Cultuurcentrum Leopoldsburg, Kastanjedreef 1 
Prijs: Leden € 17. niet-leden € 18. 
Inschrijving: zo snel mogelijk, maar uiterlijk op donderdag, 1 december 2022 bij 
Rosina Veyfeyken, lhe@cultuursmakers.be of 0470/205 305 
Betaling: na bevestiging van uw inschrijving door overschrijving op rekening 
BE45 9731 7261 7089 van Cultuursmakers LHE. Uw inschrijving is pas definitief na 
betaling! 

  

mailto:lhe@cultuursmakers.be
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Vrijdag, 13 januari 2023: Cultuurcentrum Leopoldsburg 

MISST  CD-voorstelling 
 

 

Vier MISSES en 1 MISSTER halen met betoverende harmonieën folksongs uit de 
mist. Ze reizen langs Europese regio’s op zoek naar het muzikale DNA van het oude 
continent. De groep geeft de oude songs een nieuw leven en brengt ze binnen in de 
21ste eeuw. 

De meerstemmige zang staat centraal en 
wordt ondersteund door gitaren en percussie 
in het gevarieerd programma, MISST.eu. Dit 
is tevens de titel van het debuutalbum van dit 
vijftal. Met Zang: Elly Aerden, Liesbet Van 
Reeth, Jan Van Rossem, Linde Van 
Puyenbroeck, Eva Moens / Drums/percussie: 
Gielis Cautaers / Gitaar en bas: Jess Jacob. 

MISST is een verborgen parel die rustig langs Soetkin Baptist of Laïs kan staan. Een 
concert van MISST is sprankelend, eerlijk, zinnenprikkelend, natuurlijk en exquise.   

Praktisch: 
Wanneer: vrijdag, 13 januari 2023 om 20:15 h.. 
Waar: Cultuurcentrum Leopoldsburg, Kastanjedreef 1 - Schouwburg 
Prijs: Leden € 12 niet-leden € 13. 
Inschrijving: zo snel mogelijk, maar uiterlijk op 16 december bij Rosina 
Veyfeyken, lhe@cultuursmakers.be  of 0470/205 305 
Betaling: na bevestiging van uw inschrijving door overschrijving op rekening 
BE45 9731 7261 7089 van Cultuursmakers LHE. Uw inschrijving is pas definitief na 
betaling! 

mailto:lhe@cultuursmakers.be
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Zondag, 15 januari 2023 in het CCL 
Traditioneel nieuwjaarsconcert! 

Ataneres-ensemble met Roeland Hendrikx 
 

Een nieuwjaarsconcert om ‘U’ tegen te 
zeggen. Fireworks for Clarinet is een 
solistenconcert van de bovenste plank. 
Virtuoze solostukken op klarinet, vertolkt 
door niemand minder dan internationaal 
gerenommeerd klarinettist Roeland 
Hendrikx, worden afgewisseld met enkele 
bekende en minder bekende oorwormen 
voor strijkorkest. 

Een unieke samenwerking tussen het 
Ataneres Ensemble en Roeland Hendrikx 
maken hiervan een ware muzikale 
caleidoscoop. 

Ataneres is een jong, professioneel 
strijkorkest met roots in Leuven. Naast het 
gevestigde strijkersrepertoire richt het 

ensemble zich op originele 
combinaties over verschillende 
muziek- en kunstgenres heen. 
Ataneres kreeg de Fuga Trofee 
voor zijn uitvoeringen en opnames 
van Belgische hedendaagse 
muziek. 

Roeland Hendrikx is vandaag-de-
dag één van de meest 
vooraanstaande Belgische 
klarinettisten. Alhoewel hij een 
toppositie had bij het Nationaal 
Orkest van België koos hij er in 
2017 toch voor om solo te gaan. Hij 

is een groot liefhebber van kamermuziek waarvoor hij zijn ‘Roeland Hendrikx 
Ensemble’ heeft opgericht. Voor dit unieke nieuwjaarsconcert werkt hij samen met 
het Ataneres-ensemble! 

Praktisch: 
Wanneer: Zondag, 15 januari 2023 om 15:00 h. – informatie over ticketverdeling volgt! 
Waar: Cultuurcentrum Leopoldsburg, Kastanjedreef 1 
Prijs: Leden  € 15, mits opgave van Cultuursmakers-pasnummer - niet-leden  € 16  
Inschrijving: vóór zondag, 8 januari 2022 bij Rosina Veyfeyken, rosina@rosina-johan.be of  
0470 205 305. 

Betaling: na bevestiging inschrijving door overschrijving op rekening BE45 9731 7261 
7089 van Cultuursmakers LHE. Inschrijving is pas definitief na betaling. 
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11 maart 2023: CC Leopoldsburg 
‘Chereez’ – tribute band Cher 

 

Caro, oprichtster en zangeres van tribute band CHEREEZ, is een ervaren zangeres 
die al van zeer jonge leeftijd met muziek bezig is. Haar inspiratie en rode draad voor 
muziek en zang was voor haar altijd CHER. Op haar 18de startte Caro in de 
dancescene en schreef en zong ze eigen werk in verschillende projecten. 

In 2001 scoorde Caro enkele bescheiden hitjes met het disco/dance-project “K-line” 
bij platenlabel EMI. Later rolde ze in de rockwereld waar de power van haar stem 
zich meer ontwikkelde. 

Ze bracht met rockband SCARVED ondertussen 3 full albums uit bij het Griekse 
platenlabel Sleaszy Rider Records, allen eigen werk. In 2020 besloot Caro om 

eindelijk haar grote droom – een tribute band van haar grote 
idool CHER – waar te maken – en met succes! Voor de vocals 
van “Sonny Bono” nam ze haar jeugdvriendin/zangeres 
Roberta onder de arm. Samen stortten ze zich in dit nieuwe 
avontuur vol muziek, show, entertainment, glamour en glitter - 
wat hen beiden op het lijf is geschreven. 

Caro contacteerde enkele straffe muzikanten, ging een 
samenwerking aan met Star Dancers Showballet en allen 
dragen ze bij om met de tribute band CHEREEZ een 
spetterende show voor jullie neer te zetten! 

Praktisch: 
Wanneer: Zaterdag, 11 maart om 20:15 h. 
Waar: Schouwburg van Cultuurcentrum Leopoldsburg, Kastanjedreef 1. 
Prijs: Leden € 13, niet-leden € 14. 
Inschrijving: zo snel mogelijk, maar uiterlijk op zondag, 12 februari 2023 bij 
Rosina Veyfeyken, lhe@cultuursmakers.be  of 0470/205 305 
Betaling: na bevestiging van uw inschrijving door overschrijving op rekening 
BE45 9731 7261 7089 van Cultuursmakers LHE. Uw inschrijving is pas definitief na 
betaling! 
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Colofon: 

 

 

Team Afdeling Leopoldsburg / Hechtel-Eksel 

Rosina Veyfeyken, voorzitter 

Mariejo Drees, ondervoorzitter 

Luc Baldewijns, penningmeester 

Johan Torfs, secretaris 

Luc Corthouts, teamlid  

Christien Parren, medewerker 

Louis Winters, medewerker 

 

Contact: 

Kerkplein 21 B 

3920 Lommel 

Tel.: 0496-57 85 11 

rosina@rosina-johan.be 

Website: www.cultuursmakers.be/lhe 

Facebookpagina:  

www.facebook.com zoek Cultuursmakers Leopoldsburg / Hechtel-Eksel 

 

Provinciaal Bestuur Limburg 

Peter Pholien 

+32 473 86 99 85 

+32 11 61 10 82 

peter.pholien@telenet.be 

 

Cultuursmakers Nationaal: 

Grotehondstraat 42 

2018 Antwerpen  

Tel.: 03-224 10 52 

info@cultuursmakers.be  

mailto:peter.pholien@telenet.be

