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EEN DAGJE ‘LIMBURGS’ HASPENGOUW 
Wegens de grote belangstelling reist vtbkultuur Aalst op 
zaterdag 8 oktober een tweede keer 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 7.30 uur. 
Prijs: € 70 en € 64 voor leden vtbKultuur en VAB. 

Zonder verwijl inschrijven (053 78 06 34; 0474 51 03 17; 
0470 19 36 61; vtbkultuuraalst.diane@gmail.com.  Betalen 
op rekening BE81 9796 2086 9824 van vtbKultuur Aalst. 

 

OP ZOEK NAAR UTOPIA IN LEUVEN 
Op zondag 18 december organiseert vtbKultuur Aalst een 

uitstap naar Leuven naar aanleiding van de 500
e
 verjaar-

dag van de publicatie van ‘Utopia’ van Thomas More, ver-
maarde ‘bestseller’ gedrukt door Dirk Martens in Leuven. 

De dag begint met een kopje koffie met koek in de Salons 
Georges, waarna de gidsen de deelnemers komen halen 
voor een begeleide wandeling in het teken van Utopia. 

Ook de lunch wordt opgediend in de Salons Greorges: 
soep, gevolgd door een Gambrinusrib (een heerlijk streek-
gerecht, bestaande uit varkensfilet met een saus op basis 
van kalfsfond, bier, spekjes, zilveruitjes, geserveerd met 
champignons, aardappelkroketjes en  verse groenten). 

De namiddag wordt besteed aan een rondleiding in de ten-
toonstelling ‘Op zoek naar Utopia’ in het museum M. 
Met maar liefst tachtig meesterwerken dompelt de tentoon-
stelling de bezoeker onder in de kunst en de wetenschap 
van de 15

e
 en 16

e
 eeuw. 

De drang naar het onbekende, het dromen van de ideale 
wereld voert langs vele hoogtepunten en laat Utopia op 

een bijzondere manier beleven. 

De autocar vertrekt vanaf de Sint-Annazaal, Roklijf Aalst 
om 8.15 uur. 
Prijs: € 65 of € 59 (leden vtbKultuur en VAB). 

Uiterlijk 1 december inschrijven (telefoon 053 78 06 34; 
geertvancleemput@telenet.be) en betalen op rekening-
nummer  BE81 9796 2086 9824 van vtbKultuur Aalst. 

. 
 

 

OOSTERSE MYSTIEK IN ANTWERPEN  
Op zondag 4 december dompelt vtbkultuur Aalst de deel-

nemers onder in de cultuur van het Verre Oosten. 
De religie van de Jains vormt daarin een klein, maar essen-
tieel onderdeel van de Indiase cultuur. In 2010 gaf de dis-
creet aanwezige Jaïngemeenschap in Antwerpen meer 
zichtbaarheid aan haar geloof door de bouw van een wit-
marmeren tempel in Wilrijk. Het is de grootste Jaintempel 
die buiten India te vinden is. In de voormiddag staat een 
bezoek aan dit prachtige gebouw op het programma. 
Bezoekers moeten er wel een aantal strikte regels in acht 
nemen. Bont, zijde en leder (schoenen, riemen, tassen) 
moeten buiten de tempel blijven; bovenarmen, schouders 
en knieën moeten bedekt zijn. 

Na een eenvoudige lunch (Hachis Parmentier) gaat de 
tocht naar het MAS (Museum aan de Stroom), waar op dat 

ogenblik de tentoonstelling ‘De alwetende Boeddha’ loopt, 

die ondermeer een unieke reeks boeddhistische miniatuur-
schilderingen toont, van minstens 300 jaar oud in kleur. 

De autocar vertrekt vanaf de Sint-Annazaal, Roklijf, Aalst 
om 9.30 uur. 
Prijs: € 67 of € 62 (voor leden) incl. vervoer, ochtendkoffie, 
lunch, entrees, gidsen, audiosysteem, fooien. 
Ten laatste op 15 oktober inschrijven (tel. 053 78 06 34; 
geertvancleemput@telenet.be) en overschrijven op reke-
ning  BE81 9796 2086 9824 van vtbKultuur Aalst. 
Deze uitstap was eerst geprogrammeerd op 6 november. 

 

 KUNST EN ARCHITECTUUR IN LUIK 
In La Boverie, het nieuwe Museum van Schone Kunsten 
van de Stad Luik, vindt een unieke kunstexpositie  plaats. 
Het idee voor deze tentoonstelling ontstond bij het lezen 
van het boek ’21, rue La Boétie’ van Anne Sinclair, waarin 
de schrijfster het levensverhaal beschrijft van haar groot-
vader, Paul Rosenberg (1881-1959), een van de grootste 
kunsthandelaars van zijn tijd. Hij was goed bevriend met 
Picasso, Matisse, Braque, Léger, Laurencin en anderen. 

Naar aanleiding van deze tentoonstelling brengt vtbKultuur 
Aalst op zondag 22 januari 2017 een bezoek aan Luik. 

Na de koffie begint de dag met een bezichtiging van het 
station ‘Liège-Guillemins’ van architect Calatrava, waarna 
een wandeling ons tot aan de splinternieuwe ‘passerelle La 
Belle Liégoise’ brengt, de fiets- en voetgangersbrug die de 
Guillemins-wijk met het Parc de La Boverie verbindt. 

De lunch wordt gevolgd door een verkenning van het 
Stadsdeel Kathedraal (Le Carré), inclusief een bezoek aan  
de Cathédral Saint Paul. 

De dag wordt besloten met een rondleiding in de tentoon-
stelling ’21, rue La Boétie’, die de bezoeker laat kennis-
maken met een 60-tal schilderwerken (Picasso, Braque, 
Matisse, Léger, Laurencin, Masson). 

Vertrek van de bus om 8 uur vanaf Roklijf, Aalst. 
Prijs: € 75 of € 68 (leden vtbKultuur en VAB). 
Uiterlijk 20 december inschrijven (telefoon 053 78 06 34; 
geertvancleemput@telenet.be) en betalen op rekening-
nummer BE81 9796 2086 9824 van vtbKultuur Aalst. 
 

 
 

30e JAAR, NR. , HERFST 2016 

 

WORD LID VAN VTBKULTUUR VOOR 

€ 10 
Daarvoor koopt u de vtbKultuur-pas, die 

reductie geeft voor alle gezinsleden. 

Info: Geert Van Cleemput: 053 78 06 34; 

geert.van.cleemput@vtbkultuur.be. 
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LANGS ONZE VLAAMSE WANDELWEGEN 
Zondag 16 oktober 2016: Donkwandeling (9 km) 

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

Deelnemers zonder wagen of wandelaars die plaats in hun wagen ter 
beschikking stellen, komen samen aan de Sint-Annakerk. 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. 

 

 

REISREPORTAGES ‘DE WERELD ROND’ 
Woensdag 28 september: 

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

Woensdag 26 oktober: 

Multimedia-reportage over Zuid-West-Engeland, door Guido Vervoort. 

Woensdag 16 november: 

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

Deze reisreportages 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. 

 
 

 
 

CONCERTEN OP ZONDAG IN BOZAR BRUSSEL 
vtbKultuur Aalst selecteerde volgende concerten op zondagnamiddag. 
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.) en Josef 
Strauss, Joseph Lanner, Franz von Suppé en Carl Maria von Weber. 

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 (Orkestr. A. Schönberg). 

Andrej Borejko, leiding; Marc Bouchkov, viool. 

Vertrek autocar: St.-Annazaal, Roklijf, Aalst,  telkens om 13.30 u.  
Prijs per concert: € 35 of € 30 voor leden vtbKultuur/VAB. 
Abonnementsprijs voor de vier concerten: € 132  of € 112 (leden). 

Uiterlijk 5 weken voor het gekozen concert reserveren (053 78 06 34); 
en betalen op rekening 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. 

Programma: bezoek aan de ruïnes van de 12
e
-eeuwse cisterciënzer-

abdij, en een rondrit in het Land van Villers en de Brabantse Ardennen. 

De lunch bestaat uit: Ardense ham met sla; kalkoengebraad archiduc, 
groenten en frieten;  chocolade-dome;  1 glas wijn, pils of frisdrank incl. 

Vertrek van de autocar: Sint-Annazaal, Roklijf, Aalst om 8.15 uur. 
Prijs: € 65 of € 60 voor leden vtbKultuur en VAB (busvervoer, fooi, 
ontvangst met koffie/thee of fruitsap en cake, de lunch, het afsluitend 
drankje en hapje, het dagprogramma met toegangen en gidsen). 

Zonder verwijl inschrijven (053 78 06 34; 047 51 03 17) 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) geeft musicoloog Koen Uvin causerieën die een verhelderende 
kijk geven op meesterwerken uit de klassieke muziek. 
Zij vormen ook een uitstekende voorbereiding op de concerten in het 
PSK Brussel de volgende dag (zie hierboven voor de inhoud). 

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 (leden); € 1,5 (UiTpas met kansentarief). 
Gratis voor wie vooraf intekent op het live concert in Bozar. 

  

NOCTURNE KUNSTWERKEN ‘AVANT-GARDE’ 
Een twintigtal toonaangevende hedendaagse kunstenaars gaan in het 
Brusselse Paleis voor Schone Kunsten de dialoog aan met collega’s uit 
de historische avant-garde. 

Op woensdag 9 november spoort vtbKultuur Aalst naar onze hoofd-
stad voor een avondbezoek aan de schitterende tentoonstelling The 
Power of the Avant-Garde - Now and Then. Deze nocturne wordt exclu-
sief voorbehouden voor vtbKultuur en begint om 19 uur met een inlei-
ding door de curator, gevolgd door een begeleide rondleiding. 

Samenkomst: perron 3 van het NMBS-station, Statieplein in Aalst om 
17.30 uur. Terug in Aalst: 22.50 uur. 

Deelnemingsprijs: € 16 of € 14 (leden): treinreis, entree expo, gidsen. 
Vooraf inschrijven (053 78 06 34; 0474 51 03 17) en betalen op 
rekeningnummer BE81 9796 2086 9824 van vtbKultuur Aalst. 
 

MARTENS, MORE EN MACHIAVELLI 

De kanteling der tijden (door Jan Vaes) 

Dit jaar is het 500 jaar geleden dat Dirk Martens het beroemde boek  
‘Utopia’ van Thomas Morus drukte. In het raam van deze herdenking 
geeft Jan Vaes, doctor in de Oudheidkunde en Kunstgeschiedenis, op 
zaterdag 17 december om 15 uur een causerie over het thema. 

More is een exponent bij uitstek van de moderne tijden, ingeluid door 
humanisme en renaissance. Daarin staat niet meer God, wel de mens 
centraal. Boekdrukkunst en kunst werden ingezet om het grote gelijk te 
halen: politiek en religieus. Geleerden en kunstenaars maakten voor-
taan de inventaris van mens en wereld.  En in die woelige kanteling der 
tijden de juiste koers vinden, bleek niet vanzelfsprekend. Dat heeft 
More aan den lijve ondervonden. 

Studio van Cultuurcentrum De Werf, Molenstraat 51, Aalst. 
Prijs:  € 6 of € 5 (voor leden vtbKultuur en VAB), € 1,5 (Kansentarief). 
Info en reservatie: 053 78 06 34; geert.van.cleemput@vtbkultuur.be. 
 

 
 
 

NAAR HET CONCERT ‘WIENER PARADE’  
Op zaterdag 12 november woont vtbKultuur Aalst in Mechelen het 
concert ‘Wiener Parade’ bij van de Internationale Robert Stolz Club. 

Op de affiche staan twee Weense solisten: Annika Liljenroth (lyrische 
sopraan) en Wolfgang Veith (tenor); verder nog twee zangers van ei-
gen bodem: Elke Caluwe (sopraan) en François Jacobs (bariton). 
De presentatie berust bij Connie Neefs. 

Vertrek van de autocar: St.-Annakerk, Roklijf, Aalst om 14.20 uur (met 
opstapplaats in Affligem, pendelparking om 14.30 u.). 
Prijs: € 47 of € 42 voor leden vtbKultuur en VAB (vervoer, entreekaart). 
Vooraf inschrijven (053 78 06 34; 0474 51 03 17) en betalen op reke-
ningnummer BE81 9796 2086 9824 van vtbKultuur Aalst. 

 

NOTEER ALVAST DEZE DATA IN JE AGENDA 
Zondag 5 februari: Lichtmiswandeling in Lede (met pannenkoeken) 
Donderdag 16 febr.: ‘Wandtapijten’ in Brussel (P. Coecke) en Mechelen 
Zaterdag 11 maart: Concert ‘Grüsse aus Wien’ in deSingel Antwerpen 
Woensdag 15 mrt: Keltische avond met de Schotse zanger Davy Holt,     
                     t.g.v. van St. Patrick’s Day, Ontmoetingscentrum ‘De Brug’, Aalst 
Zaterdag 25 maart: Uitstap Ukkel: Museum van Buuren en het KMI 
Zondag 26 maart: Naar de KnipoogDag van vtbKultuur in Mechelen 

Meerdaagse activiteiten: 
Zaterdag 1 tot zondag 9 april: Naar Oost-Duitsland (500 j. Reformatie) 
Maandag 15 tot woensdag 24 mei 2017: vtbKultuur-trip naar Ierland  
Zondag 25 tot woensdag 28 juni ‘17: Trip naar Documenta 14 in Kassel 
                  (elke 5 jr.) en Skulptur     Projekte in Münster (elke 10 jr.) (D) 
Maandag 18 tot maandag 25 september 2017: Naar Normandië en                   
                  Bretagne 
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