
                           
 
 

 
 
 
 
Informatieblad vtbKultuur Aalst 

 
Verantwoordelijke uitgever: Geert Van Cleemput 

   Abbeelstraat 27, 9300  Aalst; aalst@vtbkultuur.be 
Tel. en fax: 053 78 06 34 - gsm: 0474 51 03 17    

     

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

EEN DAGJE ‘LIMBURGS’ HASPENGOUW 
Op zondag 18 september reist vtbkultuur Aalst naar de 

vruchtbare landstreek die Haspengouw heet. 
Het gebied wordt opgedeeld in Droog-Haspengouw in het 
zuiden en Vochtig-Haspengouw in het noorden. 

Na de koffie/thee met ‘eppelkukske’ In Kortessem leidt de 
geograaf en gids Pierre Diriken de bezoekers rond in de 
romaans-gotische Sint-Pieterskerk. 

Dan volgt een rondrit doorheen Vochtig-Haspengouw. 
Onderweg wordt een bezoek gebracht aan de herbestem-
de kerk van het modeldorpje Ulbeek (winnaar van Vlaamse 
monumentenprijs 2012). Een korte wandeling verbindt de 
mooie kasteelsites van Opleeuw en Gorsleeuw. 

Als lunch wordt het streekgerecht ‘Haspengouwse sudder-
pot’ opgediend. 

Na een bezichtiging van het kerkje in Wintershoven wordt 
Droog-Haspengouw verkend, 
De dag wordt afgerond met warme appeltaart in het kasteel 
van Château de la Motte in Groot-Gelmen. 

De autocar vertrekt vanaf de Sint-Annazaal, Roklijf, Aalst 
om 8 uur. 

Prijs: € 70 en € 64 voor leden vtbKultuur en VAB. 

Inschrijven (053 78 06 34; vtbkultuuraalst@gmail.com; 
0470 19 36 61) en betalen op rekeningnummer BE81 9796 
2086 9824 van vtbKultuur Aalst. 

 

DAGUITSTAP NAAR KLEIN-BRABANT 
Op zondag 5 juni 2016 organiseert vtbKultuur Aalst een 

boeiende cultuurtrip naar Bornem, Puurs en Sint-Amands. 

In de voormiddag wordt in het prachtige decor van het Kas-
teel d’Ursel eerst koffie geserveerd, waarna de deelnemers 
door de tentoonstelling ‘Giovanni Niccolo Servandoni’ 
worden geloodst. Hij was de veelzijdige Italiaanse schilder, 
toparchitect en decorateur uit de 18

e
 eeuw, die het kasteel 

zijn huidige uitzicht gaf. 

Dan gaat het naar Kalfort (Puurs) voor een lekker asperge-
menu (aspergesoep; asperges op Vlaamse wijze of met 
gerookte zalm; duo van de chef). 

In de namiddag wordt de focus gelegd op de Belgische 
dichter Emile Verhaeren, die precies 100 jaar geleden 
overleed en ook herdacht wordt met een tentoonstelling. 

Na het bezoek volgt nog een korte wandeling naar zijn 
grafmonument aan de oever van de Schelde. 

De dag wordt besloten met een bezoek aan een asperge-
bedrijf in Bornem, met de mogelijkheid om dagverse asper-
ges aan te kopen. 

De autocar vertrekt vanaf de Sint-Annazaal, Roklijf, Aalst 
om 8.20 uur. 
Prijs: € 70 en € 64 voor leden vtbKultuur en VAB. 

Onmiddellijk en uitsluitend inschrijven bij Diane Geerts 
(tel. 0470 19 36 61; vtbkultuuraalst@gmail.com) en betalen 
op rekeningnummer BE81 9796 2086 9824 van vtbKultuur 
Aalst. 
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MET VTBKULTUUR HITLER ACHTERNA 
Tussen Langemark-Geluwe (W.-Vlaanderen) en Fournes/ 
Fromelles (Noord-Frankrijk) was Hitler van 1914 tot 1918 
frontsoldaat en koerier. Hij werd er in de strijd ingezet en 
raakte ook gekwetst door een gasgranaat. 

Wij volgen op de voet zijn reis die hij als triomfator in 1940 
naar zijn vroegere frontsector ondernam en maken kennis 
met de enorme veldversterkingen die er gebouwd werden. 

In 1916 waren die vestingen het toneel van een gruwelijke 
Australische afslachting. De massagraven werden onlangs 
opgegraven, de doden geïdentificeerd, hun resten plechtig 
in 2014 herbegraven. In Fromelles werd een schitterend 
museum geopend. Voor velen een volslagen onbekende 
geschiedenis. 

Wegens de grote belangstelling programmeert vtbKultuur 
Aalst deze verrassende uitstap voor de tweede maal op 
zondag 19 juni. 

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

Prijs: € 60 en € 55 voor leden vtbKultuur en VAB (autocar-

vervoer, ochtendkoffie, gids, lunch, avondsnack, draadloos 
audiosysteem, fooi). 

Onmiddellijk en uitsluitend inschrijven bij Diane Geerts 
(tel. 0470 19 36 61; vtbkultuuraalst@gmail.com) en betalen 
op rekeningnummer. BE81 9796 2086 9824 van vtbKultuur 
Aalst. 

 

 

OP BEZOEK BIJ KEIZER NERO IN TRIER 
Momenteel steelt de Romeinse keizer Nero de show in 
Trier met drie tentoonstellingen, een enige gelegenheid om 
een bezoek te brengen aan de oudste stad in Duitsland. 
Onze gids daarbij is dr. Jan Vaes, doctor in de oudheid-
kunde en kunstgeschiedenis. 

vtbKultuur Aalst heeft het weekend van 27 en 28 augustus 

2016 gereserveerd voor een kennismaking met Nero. 

Op zaterdagvoormiddag wordt een bezoek gebracht aan 
het amfitheater en de hoofdtentoonstelling ‘Nero, keizer, 
kunstenaar en tiran’, waarna dr. Jan Vaes ons rondleidt in 
de permanente collectie van het Landesmuseum. 
Na de check-in en het diner in het viersterrenhotel ‘Vienna 
House Easy Trier’ maken we nog een wandeling in Trier. 

De voormiddag van de volgende dag wordt besteed aan de 
twee andere tentoonstellingen, resp. ‘De mythe Nero’, die 
toont hoe de keizer uitgroeide tot een mythische figuur, en 
‘Nero en de Christenen’, die focust op de eerste christen-
vervolgingen. Net voor het middagmaal laat dr. Jan Vaes 
ons kennismaken met de Dom. Hij zorgt ook nog voor een 
aangename verrassing na de middag en besluit met een 
rondleiding in de Basilica van Constantijn. 

Prijs: € 225 in een 2-PK; toeslag 1-persoonskamer: € 25 
(busvervoer, overnachting HP, 2 middagmalen, entrees, 
gidsen, begeleiding door dr. Jan Vaes). 
Wie al eerder belangstelling liet optekenen, heeft voorrang, 
want de plaatsen zijn beperkt: tel. 0470 19 36 61 (Diane). 
 
 

 

29e JAAR, NR. 74, ZOMER 2016 

 

WORD LID VAN VTBKULTUUR VOOR 

€ 10 
Daarvoor koopt u nu de vtbKultuur-pas, die 

reductie geeft voor alle gezinsleden. 

Info: Geert Van Cleemput: 053 78 06 34; 

geert.van.cleemput@vtbkultuur.be. 

mailto:aalst@vtbkultuur.be
mailto:vtbkultuuraalst@gmail.com


 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LANGS ONZE VLAAMSE WANDELWEGEN 
vtbKultuur Aalst organiseert geregeld op zondag wandelingen.  
Per wandeling wordt een kleine bijdrage gevraagd: € 0,5 voor VWO-
leden; € 1,5 voor de anderen (verzekering inclusief).  

De plaats van samenkomst voor carpoolers (deelnemers zonder wagen 
of wandelaars die plaats in hun wagen ter beschikking stellen) is 
telkens aan de Sint-Annakerk, Roklijf, Aalst. Wie wil meerijden naar de 
startplaats van de wandeling, wordt verzocht dit vooraf te melden: tel. 
053 78 06 34; geert.van.cleemput@vtbkultuur.be. 
De wandelingen starten telkens om 14 uur. 

11 september 2016: Zoniënwoud (8 km) 

Samenkomst voor carpoolers aan de Sint-Annakerk, Aalst om 13 u. of 
aan Parking 1, Vlaktedreef, 3080 Tervuren (volg de pijl ‘Arboretum’) om 
13.45 u.. 

16 oktober 2016: Donkwandeling (9 km) 

Samenkomst voor carpoolers aan de Sint-Annakerk, Aalst om 13.10 u. 
of aan ‘t Nieuw Paviljoen, Donklaan 117, Berlare om 13.45 uur. 

Inhoudelijke info over de wandelingen bij Diane Geerts, 0470 19 36 61. 

 

 

 

REISREPORTAGES ‘DE WERELD ROND’ 
Woensdag 28 september.: 

Cultuurtoeristische beeldreportage ‘Argentinië en Chili per fiets’, 
door Grégory Lewyllie. 

Woensdag 26 oktober: 

Digitale multimedia-reportage over Zuid-West-Engeland, 
door Guido Vervoort. 

Woensdag 16 november: 

Cultuurtoeristische beeldmontage over Slovenië, 
door jean-Pierre Demarsin en Mieke Opsommer. 

Deze beeldreportages worden gepresenteerd in de Studio (verdieping 
min 1) van Cultuurcentrum De Werf, telkens om 15 uur. 

Prijs per voorstelling: € 6 of € 5 voor leden vtbKultuur en VAB; € 1,5 
voor houders van een UiTpas met kansentarief. 

Bij voorkeur reserveren: 053 78 06 34; 0474 51 03 17; 

geert.van.cleemput@vtbkultuur.be 

 

 

 
 
 

 
 

CONCERTEN OP ZONDAG IN BOZAR BRUSSEL 
Uit het aanbod van het Paleis voor Schone Kunsten selecteerde 
vtbKultuur Aalst de volgende matineeconcerten op zondagnamiddag, 
uitgevoerd door het Nationaal Orkest van België. 

Een autocar brengt de muziekliefhebbers naar en van de hoofdstad. 

20 november 2016 (uiterste datum van inschrijving: 14 oktober 2016) 

Jean-Luc Fafchamps, Rà (wereldpremière, opdracht Ars Musica) 

Max Bruch, Concerto voor viool en orkest nr. 1, op. 26; 

Antonín Dvořák, Symfonie nr. 5, op. 76. 

Karel Mark Chichon, leiding ; Sergej Chatsjatrjan, viool 

8 januari 2017 (uiterste datum van inschrijving: 2 november 2016) 

Nieuwjaarsconcert met werken van Johann Strauss (Jr), Joseph 
Lanner en Franz von Suppé. 

Martin Sieghart, leiding 

19 februari 2017 (uiterste datum van inschrijving: 13 januari 2017) 

Antonín Dvořák, Concerto voor cello en orkest, opus 104; 
Pjotr Tsjaikovski, Doornroosje, suite (arr. Mikhail Pletnev). 

Andrej Borejko, leiding; Truls Mørk, cello 

23 april 2017 (uiterste datum van inschrijving: 18 maart 2017) 

Olivier Messiaen, Les offrandes oubliées, méditation symphonique; 
Jean Sibelius,Concerto voor viool en orkest, op. 47 ; 
Johannes Brahms, Pianokwartet nr. 1, op. 25 (Orkestratie Arnold 
Schönberg). 

Andrej Borejko, leiding; Marc Bouchkov, viool 

Vertrek van de autocar: Sint-Annazaal, Roklijf, Aalst om 13.30 u.  

Prijs per concert: € 35 of € 30 voor leden vtbKultuur/VAB (busvervoer, 
ticket, brochure, fooi). 

Abonnementsprijs voor de vier concerten: € 132  of € 112 (leden). 

Uiterlijk 5 weken voor het gekozen concert reserveren 
(geert.van.cleemput@vtbkultuur.be; 053 78 06 34;) en betalen op reke-

ningnummer  BE81 9796 2086 9824 van vtbKultuur Aalst. 

DAGUITSTAP NAAR VILLERS-LA-VILLE 
Op zaterdag 1 oktober neemt vtbKultuur Aalst deel aan de ledendag 
van vtbKultuur Vlaams-Brabant in Villers-la-Ville. 

Er staan twee punten op het programma: een bezoek aan de impo-
sante ruïnes van de 12

e
-eeuwse cisterciënzerabdij, en een rondrit door 

het Land van Villers en de Brabantse Ardennen. 

De ochtendkoffie, lunch en afsluiter worden verzorgd door het Van Der 
Valkhotel in Nijvel. 
De driegangenlunch bestaat uit: Ardense ham op een bedje van sla; 
 kalkoengebraad archiduc, groenten en frieten;  chocolade-dome;  1 glas 
wijn, pils of frisdrank bij de maaltijd. 

Vertrek autocar: Sint-Annazaal, Roklijf, Aalst om 8.15 uur. 

Prijs: € 65 of € 60 voor leden vtbKultuur en VAB (busvervoer, fooi voor 
de chauffeur, ontvangst met koffie/thee of fruitsap en cake, de lunch, 
het afsluitend drankje en hapje, het dagprogramma met toegangen en 
gidsen). 

Uiterlijk 1 september inschrijven (geert.van.cleemput@vtbkultuur.be; 
tel. 053 78 06 34) en betalen op rekeningnummer BE81 9796 2086 
9824 van vtbKultuur Aalst. 

 
  

MUZIKALE WERKEN ONDER DE LOEP  
In de Studio (- 1) van het Cultuurcentrum De Werf (Molenstraat 51, 
Aalst) organiseert vtbKultuur Aalst voordrachten die een verhelderende 
kijk geven op meesterwerken uit de klassieke muziek. 
De lezingen worden gegeven door Koen Uvin. 

Deze voordrachten vormen een uitstekende voorbereiding op de 
concerten in het PSK Brussel de volgende dag (zie hiernaast). 

Ze gaan door op de volgende zaterdagen, telkens om 14 uur:  

19 november 2016, 7 januari 2017, 18 februari 2017, 22 april 2017. 

Prijs per voordracht: € 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 in Bozar. 

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

NOTEER ALVAST DEZE DATA IN JE AGENDA 
Woensdag 9 november 2016: Nocturne ‘Avant-Garde’ in Bozar Brussel. 

Zaterdag 12 november 2016: Wiener Parade in Mechelen (€ 47 / € 42) 

Zondag 4 december 2016: MAS Antwerpen en de Jain-tempel in Wilrijk. 

Zaterdag 17 december 2016, 15 u.: Causerie ‘Martens, More en 
Machiavelli. De kanteling der tijden’ door dr. Jan Vaes, in het  kader van 
500 jaar Dirk Martens-druk van de ‘Utopia’. 

Zondag 18 december 2016: Daguitstap naar Leuven in het kader van 
500 jaar ‘Utopia’. 

Zondag 26 maart: Naar de KnipoogDag in Mechelen. 

De musical ‘Reinaert’ in Sint-Niklaas van 9 oktober werd geannuleerd. 
 

 
 

MEERDAAGSE BUITENLANDSE CULTUURTRIPS 
Zaterdag 11 tot zaterdag 18 juni ‘16: Sachsen-Anhalt (D); volgeboekt. 

Zaterdag 9 tot zondag 17 juli 2016: Schotland; nog enkele plaatsen vrij. 

Maandag 15 tot woensdag 24 mei 2017: vtbKultuur-trip naar Ierland. 

Zondag 25 tot woensdag 28 juni ‘17: naar Documenta 14 in Kassel (D). 

Maandag 18 tot maandag 25 september 2017: Normandië en Bretagne. 

Wie voor één of meerdere van bovenstaande cultuurtrips belangstelling 
heeft, wordt geadviseerd dit nu al kenbaar te maken. Dat stelt ons in 
staat om een inschatting te maken van de uitvoerbaarheid. 

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

De reis naar de Champagnestreek van 26-27 november 2016 werd 
geannuleerd. 
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