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EXPEDITIE IN HET LAND VAN REYNAERT 
‘Vossen’ is een door Katoen-Natie-baas Fernand Huts op-
gezette culturele belevenis op verschillende plaatsen in het 
Waasland en in Hulst, die eigenlijk alleen voor fietsers is 
bedoeld. Maar vtbKultuur Aalst wil dit bijzonder originele 
project rond Reynaert de Vos niet aan zijn leden onthou-
den en organiseert op vrijdag 7 september een autocar-

tocht, die grotendeels dit traject volgt. 

Tijdens de tocht komen de deelnemers langs een aantal 
locaties, die op een speelse en toegankelijke manier het 
middeleeuwse verhaal van Reynaert de Vos tot leven 
brengen: het ‘Hof van Nobel’ in Kallo (de loods die oor-
spronkelijk bedoeld was voor de musical ‘40-45’), de pas-
torie in Kieldrecht (met een expo over de 7 hoofdzonden), 
het Mercatorhuis in Melsele (met 16

e
- en 17

e
-eeuwse at-

lassen en cartografische documenten) en het Landshuis 
in Hulst (met een tentoonstelling over marteltuigen). 

Vertrek autocar: Sint-Annazaal, Roklijf, Aalst om 7.30 uur. 
Prijs: € 55 of € 49 voor leden (autocar, ochtendkoffie, docu-
mentatie, entrees, gids, lunch, audiosysteem, fooi). 

Inschrijven (geert.van.cleemput@vtbkultuur.be; tel.053 78 06 34; 
0474 51 03 17) en uiterlijk 10 augustus betalen op rek. BE81 9796 
2086 9824 van vtbKultuur Aalst. 

DAGUITSTAP ‘RUBENS EN DE BAROK’ 
Op zondag 24 juni reist vtbKultuur Aalst naar Antwerpen 

in het kader van het Rubensjaar. De voormiddag wordt ge-
wijd aan een kennismaking met de kunstenares Michaelina 
Wautier in het MAS. De expo toont in wereldpremière het 
uitzonderlijke talent van deze kunstenares. 
Na de lunch volgt een bezoek aan het pas vernieuwde 
Snijders & Rockoxhuis, dat het fijnste toont van wat de 
Scheldestad aan kunst te bieden had in de 17e eeuw. 
De uitstap wordt besloten met een bezichtiging van de ba-
rokke Sint-Annakapel, die voor de meesten onder ons nog 
een verborgen parel in de stad blijft. 

Deze uitstap is bijna volgeboekt. Wie al inschreef, maar nog niet 
betaalde, wordt verzocht dat onmiddellijk te doen. 
De autocar vertrekt vanaf Roklijf, Aalst om 8.30 uur. 

Prijs: € 76 of € 69 voor de leden. 

Info: tel. 053 78 06 34; geert.van.cleemput@vtbkultuur.be. 

 

ARCHEOLOGIE IN Z.-O.-VLAANDEREN 
Op zondag 2 september gaat vtbKultuur Aalst op zoek 

naar historische overblijfselen in Ename en Velzeke. 

De ontdekkingstocht begint in de Ottoonse Sint-Laurentius-
kerk in Ename, waar archeoloog Dirk Callebaut dit merk-
waardige gebouw toelicht en het dagprogramma inleidt. 
Met een bezoek aan het Provinciaal Archeologisch Muse-
um, aan het historische huis Beaucarne en aan de opgra-
vingssite met de restanten van de middeleeuwse benedic-
tijnenabdij, is de voormiddag in Ename ruimschoots gevuld. 
Na de lunch leidt de tocht naar het museum in Velzeke, 
waar, naast de permanente tentoonstelling, ook een tijdelij-
ke expositie ‘Graven in Vryheydt’ de aandacht trekt. 

Prijs: € 59 of € 53 voor de leden. 
De autocar vertrekt vanaf Roklijf, Aalst om 7.30 uur. 

Deze activiteit is bijna volgeboekt. Wie al inschreef, maar nog niet 
betaalde, wordt verzocht dat zo spoedig mogelijk te doen (rek. 
BE81 9796 2086 9824 van vtbKultuur Aalst). 
Info: tel. 053 78 06 34; geert.van.cleemput@vtbkultuur.be. 

 

 

BRABANTSE LEDENDAG IN TILBURG  

Op zaterdag 6 oktober organiseert vtbKultuur Vlaams- 

Brabant & Brussel zijn jaarlijkse kennismaking met een 
stad in het voormalige Hertogdom Brabant. Deze keer is de 
Nederlandse stad Tilburg aan de beurt. 
Eén dagdeel wordt besteed aan een stadswandeling. 
Het andere dagdeel krijgen de deelnemers een sfeervolle 
rondleiding bij ‘Schrobbelèr’ en worden er meegenomen in 
de Bourgondische wereld van deze kruidenlikeur. 

Vertrek van de autocar: Sint-Annazaal, Roklijf, Aalst om 7.15 uur. 
Prijs: € 65 of € 60 voor leden van vtbKultuur of VAB (vervoer, och-
tendkoffie, lunch, afsluiter, gidsen, audiosysteem, fooien). 
Reservatie: 053 78 06 34; aalst@vtbkultuur.be. 
Betalen op rekeningnummer BE81 9796 2086 9824 van vtbKultuur 
Aalst. 

 

VLAAMSE MEESTERS IN FR.-VLAANDEREN 
Op zondag 23 september reist vtbKultuur Aalst naar Cas-

sel en Sint-Omaars in het kader van het jaarthema ‘Vlaam-
se Meesters’. Let wel: deze uitstap was oorspronkelijk ge-
pland op 16 september ! 

Na de koffie in Sint-Omaars volgt een rondleiding in het 
Musée de l’hôtel de Sandelin en een wandeling door de 
stad. Als lunch worden typisch Frans-Vlaamse gerechten 
geserveerd: Maroilles-taartje; Potjevleesch met frieten en 
sla; als dessert Ch’ti Tiramisu; drank incl.. 

De namiddag wordt doorgebracht in Cassel, met. een be-
zoek aan de expo ‘Entre Rubens et Van Dyck... Gaspard 
de Crayer’ in het Musée de Flandre. 
Daarna leidt een wandeling naar een Vlaamse estaminet, 
waar een Planche du Houtland als hongerstiller wacht. 

Deelnemingsprijs: € 79 of € 71 voor leden vtbkultuur/VAB (autocar; 
entrees; gidsen; audiosysteem; fooien; lunch drank incl.; brood-
plank). Deze uitstap is bijna volgeboekt. 

Vertrek van de autocar om 7.15 uur, Roklijf, Aalst. 
Vooraf inschrijven en uiterlijk 24 augustus betalen op reke-
ningnummer BE81 9796 2086 9824 van vtbKultuur Aalst. 

 

DAGUITSTAP NAAR HET LAND VAN LOON 
Het grootste deel van de huidige provincie Limburg behoor-
de 1000 jaar geleden tot  het bloeiende graafschap Loon. 
De millennium-viering (2018) van deze oude feodale enti-
teit is een uitgelezen gelegenheid om op zondag 2 decem-
ber samen met dr. Jan Vaes die streek te gaan verkennen. 

In de voormiddag wordt een bezoek gebracht aan de ten-
toonstelling ‘Limburg tussen staf en troon’ in de Landcom-
manderij Alden Biesen. 
Na de lunch staat de abdij van Herkenrode op het pro-
gramma. 

Vertrek van de autocar: Sint-Annazaal, Roklijf, Aalst om 7.45 uur. 

Prijs: € 83 of € 75 (leden vtbKultuur). Inschrijven (053 78 06 34; 
geert.van.cleemput@vtbkultuur.be) en uiterlijk 5 november betalen 
op rekeningnummer BE81 9796 2086 9824 van vtbKultuur Aalst. 

 

32e JAAR, NR. 80, ZOMER 2018 

 

WORD LID VAN VTBKULTUUR VOOR 

€ 10 
Daarvoor koopt u de vtbKultuur-pas, die 
reductie geeft voor alle gezinsleden en die 
geldig is tot eind december. 

Info: Geert Van Cleemput: 053 78 06 34; 
geert.van.cleemput@vtbkultuur.be. 
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CLAYDERMAN versus ZIMMER & WILLIAMS 
Sinds een vijftiental jaar wordt de beste filmmuziek steevast 
geschreven door de componisten Hans Zimmer en John 
Williams. 
Op donderdag 4 oktober komt het concert ‘John Williams vs 

Hans Zimmer’ eindelijk naar ons land.  Anthony Inglis, de cha-
rismatische dirigent van het London Concert Orchestra zal, ver-
gezeld van het ‘Grand Symphonique’ en zijn 75 muzikanten, 
een uitzonderlijke voorstelling geven in de stadsschouwburg 
van Antwerpen. 
Dit concert komt ter compensatie van het geannuleerde optre- 
den van Richard Clayderman (17 juni) en wordt voorbehouden 
voor de mensen die voor het pianoconcert inschreven.  

De bus vertrekt vanaf Roklijf in Aalst om 18.15 u. 
 

THEATERMONOLOOG ‘NORA’ IN AALST 
Op uitnodiging van vtbKultuur Aalst is de toneelvereniging 
Vrank & Vrij uit Wetteren op zaterdag 13 oktober om 20 uur te 

gast in de zaal ’t Kapelleke, Meuleschettestraat 34 in Aalst. 

Acteur Tom Schockaert brengt er de eenakter 'Nora, de weg, 
de waarheid en het leven’, een tragikomisch verhaal over zijn 
alter ego Eddy De Moor, dat bol staat van de humor en door-
spekt is met zeer aangrijpende momenten. De acteur vertelt 
zijn verhaal over het leven en de liefde, waarin de drie belang-
rijkste vrouwen in zijn bestaan de rode draad vormen: zijn moe-
der, zijn vrouw en zijn dochter. 

Prijs: € 12 of € 10 voor leden vtbKultuur en VAB; € 1,5 voor houders 
van een UiTpas met kansentarief. 
Reserveren verplicht wegens beperkte capaciteit van de zaal: 
053 78 06 34; geert.van.cleemput@vtbkultuur.be 
Uiterlijk 14 september betalen op rek. BE81 9796 2086 9824.  
Er is parkeergelegenheid op de binnenkoer. 
 
 
 

MATINEECONCERTEN IN BOZAR BRUSSEL 
9 december 2018 

Johannes Brahms, Symfonie nr. 1 in c-mol, op. 68; 
Anton Bruckner, Symfonie nr. 4, "Romantische". 

6 januari 2019 

Nieuwjaarsconcert met muziek van Strauss en Sjostakovitsj. 

27 januari 2019 

Ludwig van Beethoven, Toneelmuziek voor Egmont, op. 84; 
Dmitri Sjostakovitsj, Symfonie nr. 5, op. 47. 

3 februari 2019 

Bedřich Smetana, De Moldau (Mijn Vaderland); 
Sergej Prokofjev, Concerto voor piano en orkest nr. 3; 
César Franck, Symfonie in d. 

Vertrek van de autocar: Roklijf, Aalst om 13.30 u.  
Prijs per concert: € 35 of € 30 voor leden vtbKultuur en VAB. 
Abonnementsprijs voor de vier concerten: € 128; € 108 voor leden. 

Reservatie.: 053 78 06 34; geertvancleemput@telenet.be. 
Betalen op rekeningnr. BE81 9796 2086 9824 van vtbKultuur Aalst. 
 

NAAR HET CONCERT ‘WIENER PARADE’ 
Op zaterdag 17 november geeft het Groot Robert Stolz 

Promenade-orkest o.l.v. André Walschaerts in de Stads-
schouwburg van Mechelen andermaal een bruisende cocktail 
ten beste van Weense muziek en klassieke evergreens. 

Op de affiche staan: Katharina Jing An Gebauer (Weense 
sopraan), Joachim Moser (Weense tenor), Martijn Sanders (Ne-
derlandse bariton) en Carla Schroyen (Vlaamse sopraan). 
Connie Neefs presenteert. 

Vertrek van de autocar: Sint-Annazaal, Roklijf, Aalst om 14.20 uur. 
Prijs: € 49 of € 44 voor leden vtbKultuur en VAB (vervoer en entree). 

Inschrijven (geert.van.cleemput@vtbkultuur.be; tel. 053 78 06 34) en 
betalen op rekening BE81 9796 2086 9824 van vtbKultuur Aalst. 

 
  

NAAR DE MUSICAL ‘RUBENS’ IN WESTERLO 
Op woensdag 22 augustus neemt vtbKultuur Aalst de muziek-

liefhebbers  mee naar het Kasteel de Merode, voor de musical 
‘Rubens’. Deze activiteit is volgeboekt. 

Vertrek van de autocar: Sint-Annazaal, Roklijf, Aalst om 17.45 uur. 

 

NAAR MOZARTS OPERA ‘COSI FAN TUTTE’ 
‘Cosi fan tutte’ (1790) wordt beschouwd als een van de meest 
muzikale opera's van Mozart. De titel betekent zo veel als: ‘Zo 
doen ze allemaal’  (en daarmee worden alle vrouwen bedoeld). 
Begin juli wordt dit meesterwerk uitgevoerd in het Brusselse 
Théâtre des Martyrs. 

Op zondag 1 juli 2018 nodigt vtbKultuur de operaliefhebbers 

uit om dit uitzonderlijke spektakel bij te wonen. 
De deelnemingsprijs bedraagt slechts € 46 of € 42 voor leden 
(busvervoer, ticket, inleiding). 

De autocar vertrekt aan de Sint-Annazaal om 12.45 uur. Er zijn opstap-
plaatsen langsheen de Brusselsesteenweg. 

Inschrijven: 053 78 06 34; geert.van.cleemput@vtbkultuur.be; en 
betalen op rek. BE81 9796 2086 9824 van vtbKultuur Aalst. 

 
  

MUZIKALE WERKEN ONDER DE LOEP  
In de Studio (- 1) van het CC De Werf (Molenstraat 51, Aalst) 
geeft Koen Uvin op zaterdag 8 december om 14 uur een 

causerie over de volgende werken uit het klassieke repertoire: 

Johannes Brahms, Symfonie nr. 1 in c-mol, op. 68; 
Anton Bruckner, Symfonie nr. 4, "Romantische". 

Prijs: € 6 of € 5 voor leden vtbKultuur en VAB; € 1,5 voor houders van 
een UiTpas met kansentarief. Gratis voor wie vooraf intekent op het live 
concert op 9 december. 

Inschrijven: geert.van.cleemput@vtbkultuur.be; 053 78 06 34. 
 

DANSCONCERT ‘BACK TO THE GOLDEN SIXTIES’ 
vtbKultuur Aalst nodigt op zaterdag 24 november om 20 uur 

alle liefhebbers van de muziek uit de jaren 60 uit voor een spet-
terend concert met de band ‘Back in time’ en crooner  ‘Elvis’ 
Jesse Wilkins. Locatie: ’t Kapelleke, Meuleschettestraat 34 in 
Aalst. Dansen is toegelaten ! 

Prijs: € 12 of € 10 voor leden vtbKultuur en VAB; € 1,5 voor houders 
van een UiTpas met kansentarief. 
Reserveren verplicht: 053 78 06 34; geert.van.cleemput@vtbkultuur.be 
Uiterlijk 26 oktober betalen op BE81 9796 2086 9824 van vtbKultuur. 

 

 

COMEDY IN THEATER FLOEREMINNE 
Noteer de volgende donderdagen in theater Floereminne, 
Vredeplein 65 in Aalst: 
11-10:   Raf Coppens, Jeron DeWulf, Bert Kruismans; 

06-12: Raf Coppens, Jan-Bart Demeulenaere,  Dennis Nowé. 

Prijs per show: € 10;  reserveren verplicht: 053 78 06 34; 
      geert.van.cleemput@vtbkultuur.be 

NAAR DE MUSICAL ’40-45’ IN PUURS 
Op zondag 18 november 2018 legt vtbKultuur Aalst een 

concertbus in naar de matinee-voorstelling in Puurs van de 
opzienbarende musical ‘40-45’ van Studio 100. 

Deze activiteit is volgeboekt. 

Vertrek van de autocar: Sint-Annazaal, Roklijf, Aalst om 13 u. (en niet 
om 13.15 u., zoals eerder aangekondigd). 

 

NAAR DE OPERA ‘LA BELLE HÉLÈNE ’ 
vtbKul tuur  Aals t  woont  op zaterdag 22 december   

deze opera b i j  in  he t  Brussels  Operet te theater .  

Pr i j s :  €  38;  €  33 voo r  leden;  inschr i j ven:  053 78 06 34.  

De autocar  ve r t rek t  vanaf  Rok l i j f  in  Aa ls t  om 13.15 uur .  

 

CAUSERIE ‘HET LAND VAN LOON’ 
Woensdag 14 november ,  15 u . ,  CC De W erf ,  door 

dr .  Jan Vaes,  a ls  in le id ing  to t  de u i ts tap  02-12-19.  
Pr i j s :  €  12;  €  10 voo r  de  leden .  
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