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     ABONNEMENT 15€ 
 

 

Beste abonnee, 
 

Na een lange, schitterende zomer zoeken we nu weer stilaan de warmte 
binnenshuis. Tijd voor het bestuur om het programma voor volgend jaar af te 
ronden. In 2019 willen wij u terug verwennen met tal van boeiende 
activiteiten. 
 

Vooreerst zijn er onze maandelijkse dinsdagavonden tijdens de 
wintermaanden. Met kwaliteitsvolle reisreportages nemen we u mee naar 
diverse bestemmingen, de ene al wat onbekender dan de andere. Maar in 
2019 willen wij die reisreportages ook afwisselen met voordrachten die zich 
vooral in de sfeer van de muziekwereld situeren. Boeiende vertellingen met 
een streepje muziek. 
 

De voorstellingen op het Donkmeer zijn ook zo’n traditie geworden. Volgend 
jaar kan u er genieten van de musical Titanic.  
 

Maar vtbKultuur Kruishoutem wil het komend jaar ook vernieuwend voor de 
dag komen. In samenwerking met het nationaal bestuur en met de provinciale 
verantwoordelijke zoeken wij naar nieuwe verrassende activiteiten. U kan 
alle informatie volgens op onze website (www.vtbKultuur.be/Kruishoutem) 
en in ons ledenblad UITKIJK. 
 

Een lidkaart (15€) telt voor het volledige gezin ! Naast de gratis toegang tot 
onze reportages en voordrachten kan u ook genieten van gunstige tarieven 
bij groepsvoorstellingen, alsook van kortingen in diverse musea en 
tentoonstellingen. 
We kijken er naar uit om u volgend jaar op onze activiteiten te mogen 
ontmoeten. 
 

Dirk Meuret, Voorzitter 
 
Abonnement: 15€  
Storten op rekeningnummer IBAN: BE40 8002 2897 6763 - BIC: AXABBE22 
Met vermelding van uw naam en adres en ABO 2019 
 

Uit sympathie  
Patrick Beels 

http://www.vtbkultuur.be/
http://www.vtbkultuur.be/Kruishoutem
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Dinsdag 18 december ’18 
 

PORTUGAL,  
waar Europa uitkijkt op de Atlantische Oceaan 

 

Grensverleggende reportage door Jan & Rita Thienpont 
 
 

Achter de stralende zandstranden in het westen en de grillige rotskust van 
het zuiden ligt een land dat de reiziger oprecht zal bekoren. Zijn geschiedenis 
heeft een heel eigen kunst voortgebracht, zoals de Manuelijnse bouwwerken 
en de ‘azulejos’ of versierde tegels. 

 
Je vindt er een vredig 
landschap met 
duizenden kurkeiken, 

karakteristieke 
dorpjes, en ongerepte 
gebieden met hoge 
bergen. Tussen al deze 
pracht van kunst en 
natuur wonen de 
Portugezen, gastvrije, 
openhartige en 
vriendelijke mensen. 
 

 
In het verleden ontwikkelden zij zich tot zeevaarders die de wereld 
verkenden, wat nog te zien is in de kosmopolitische sfeer van Lissabon en 
Porto. En ook de indringende en ontroerende klanken van de ‘Fado’, het 
Portugese lied,  tonen aan dat het unieke van dit land blijft bestaan. 
Portugal, land van zon, zee, wijn, kurk en fado’s is vooral bekend om de 
schitterende stranden en grillige rotskust van de Algarve en de boeiende stad 
Lissabon. 
 
Maar er is heel wat meer. Het land kent een grote verscheidenheid van 
cultuurmonumenten: Romeinse ruïnes, stoere middeleeuwse vestingen, 
gracieuze paleizen en kerken in de zo typische Manuelijnse stijl. 
En ook afwisselende landschappen en ongerepte natuurparken oefenen een 
grote aantrekkingskracht uit op de bezoeker. 
Omringd door het grote Spanje, hun enige buurland hebben de Portugezen 
zich van oudsher georiënteerd op de zee. 

http://www.vtbkultuur.be/
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Dinsdag 15 januari  ‘19 
 

HIMALAJA-MOZAIËK, 
Rondzwerven in India en Nepal 

 

Grensverleggende reportage door Jan & Rita Thienpont 
 

 

Het Himalaja gebergte omvat een enorm gebied waarvan we enkele 
kleurrijke plaatsen voorstellen. 
 
Ladakh is een deel van India, maar de rust, de verlaten hoogten en de 
Boeddhistische bevolking doet het op Tibet lijken. In het zuiden, richting 
Delhi, contrasteert de groene Kullu vallei met de noordelijke steenvlakten. 
Hier wonen voornamelijk  Hindoes en in hun dorpen vind je prachtige 
traditionele huizen. Gangotri is de start voor een pelgrimstocht naar de 
bronnen van de Ganges-stroom. 
 
Darjeeling is bekend om zijn thee en 
het oudste smalspoor traject in India. 
De kleine Indische staat Sikkim, 
tussen Nepal en Bhutan, heeft unieke 
zichten op India’s hoogste berg, de 
Kanchenjunga, 8598 m. 
 
In Nepal bezoeken we het Chitwan 
National Park waar je op de rug van 
een olifant door de jungle trekt. Kathmandu en omgeving heeft een 
uitgebreide rijkdom aan tempels, paleizen en Nepali-huizen. De bevolking is 
hindoe en boeddhistisch. En Pokhara is het startpunt voor trekkings in het 
Annapurna berggebied. 
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Zaterdag 7 september ’19 – 21u  
 

TITANIC, DE MUSICAL 
Donkmeer  

 
 

Op zaterdag 7 september 2019 legt vtbKultuur een concert-bus in naar de 
voorstelling. Meer info volgt nog …. 

Festivaria, pionier in openluchtspektakels in Vlaanderen, kiest in 2019 resolut 
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. 1517 
mannen, vrouwen en kinderen konden hun verhaal echter niet verder 
vertellen. 
Titanic, de Musical ging in 1997 in 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 Broadway-productie won vijf Tony Awards. 

Een absolute aanrader voor elke musicalliefhebber. 

Reservatie uitsluitend door storting van het volledige bedrag op 
rekeningnummer: IBAN: BE40 8002 2897 6763 - BIC: AXABBE22 
met vermelding van naam, aantal personen, Titanic 
Bij “uitverkocht” storten we onmiddellijk het bedrag terug. 

http://www.vtbkultuur.be/
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Zondag 29 september ’19 – 15u 
 

THEATER : HET GEZIN VAN PAEMEL 
Deinze, CC Leietheater  

 
Een bewerking van het toneelstuk Het gezin Van Paemel wordt de opener van 
het gloednieuwe CC Leietheater in Deinze – meer info volgt …. 

‘Z’hên op ’t volk geschoten, moeder.’ 

Met deze fenomenale openingszin start het meeslepende relaas van het gezin 
Van Paemel. Dit Vlaams boerengezin gaat begin 20ste eeuw gebukt onder 
armoede en wordt vernederd door de adel, tevens pachtheren van het erf. 
De kinderen Van Paemel leggen zich niet zomaar neer bij dit armtierig 
bestaan. Ze zijn jong en bruisen dan ook van levenslust. Dochter Cordule legt 
het aan met de vrijbuiter Masco, zoon Eduard is socialist en strijdt tegen 
sociaal onrecht in de stad. Ook de andere kinderen zoeken een nieuwe 
toekomst. Voor boer Van Paemel is er geen uitweg, ‘wirken, nondedzju! tot 
da’k ‘r bij valle’ is de kern van zijn leven.  

In de Oostvlaamse streektaal komen de kleurrijke personages tot leven. 
Jo De Meyere, misschien wel de allerbeste Vlaamse acteur, realiseert één 
van zijn grootste dromen en speelt de boer met een vastberadenheid en 
naturel alsof hij in een boerenkiel geboren is. De amateurs/liefhebbers uit 
Deinze en omstreken die deel uitmaken van de cast zetten stuk voor stuk 
sterke figuren neer. Met deze opener zet het Leietheater zich meteen op de 
culturele kaart.  

Reservatie uitsluitend door storting van het volledige bedrag op 
rekeningnummer: IBAN: BE40 8002 2897 6763 - BIC: AXABBE22met vermelding 
van naam, aantal personen, gezin van Paemel 

Bij “uitverkocht” storten we onmiddellijk het bedrag terug. 

http://www.vtbkultuur.be/
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Lieven zal actief lid van ons bestuur blijven. 
 

 
Hartelijk dank aan Lieven Verhelst  

voor meer dan 20 jaar inzet als voorzitter van vtbKultuur ! 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

vtbKultuur Kruishoutem wenst 
alle leden en sympathisanten 

 

een zalig Kerstfeest 
en 

een gelukkig 2019 

http://www.vtbkultuur.be/

