
                           
 
 

 
 
 
 

Nieuwsbrief 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    

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

VTBKULTUUR-KNIPOOGDAG IN MECHELEN 
Op zondag 26 maart neemt vtbKultuur Aalst deel aan de  

jaarlijkse KnipoogDag met een bezoek aan Mechelen. 
In de voormiddag worden we door gidsen rondgeleid in het 
Speelgoedmuseum, ontdekken er speeltuig uit de tijd van 
onze voorouders en herbeleven onze eigen kindertijd. 
Na de gezamenlijke lunch wandelen we, al of niet op eigen 
houtje en met een parcoursbeschrijving in de hand, door 
de stad, waar veel historische locaties voor ons openstaan. 
Er wordt ook aandacht besteed aan hedendaagse archi-
tectuur en stadsvernieuwing. Gidsen vergasten ons ter 
plekke op allerlei wetenswaardigheden. 

Vertrek: Sint-Annazaal, Roklijf, Aalst om 9.15 uur (let op: 
gewijzigd vertrekuur) 
Prijs: € 46 of € 42 voor vtbKultuur-leden (autocar, entrees, 
gidsen, concertjes, lunch, audiosysteem, fooi). 
Inschrijven (tel.053 78 06 34; 0474 51 03 17) en betalen op 
rekening BE81 9796 2086 9824 van vtbKultuur Aalst. 

WANDTAPIJTEN IN BRUSSEL & MECHELEN 
Op donderdag 16 februari 2017 reist vrbKultuur Aalst 

naar Brussel en Mechelen met als thema ‘Wandtapijten’. 
In het Museum van Brussel wordt momenteel het reuzen-
grote 16

e
-eeuwse karton voor het wandtapijt ‘Marteldood 

van Paulus’ van de Aalsterse schilder Pieter Coecke geres-
taureerd. We wonen er de werkzaamheden bij. 
Na de lunch vertrekt de autocar naar de Koninklijke Manu-
factuur De Wit in Mechelen, de meest vooraanstaande res-

taurateur van oude wandtapijten op wereldschaal en bezit-
ter van de meest prestigieuze privécollecties van gobelins 
ter wereld. Hier krijgen we een rondleiding. 

De autocar vertrekt vanaf de Sint-Annazaal, Roklijf, Aalst 
om 7.30 uur. De plaatsen zijn beperkt. 
Prijs: € 80 of € 73 voor leden vtbKultuur of VAB (autocar-
reis, ochtendkoffie met koek, entrees, lunch, gidsen, draad-
loos audiosysteem, fooien). 
Inschrijven bij Geert Van Cleemput (tel. 053 78 06 34; 
geert.van.cleemput@vtbkultuur.be) en betalen op rekening 
BE81 9796 2086 9824 van vtbKultuur Aalst. 
 
 

 

ARCHITECTUUR & WEERKUNDE IN UKKEL 
Op zaterdag 25 maart organiseert vtbKultuur Aalst een 

boeiende cultuurtrip naar Ukkel. 
Na de ochtendkoffie wordt het gezelschap door de gidsen 
ontvangen in het Museum Van Buuren,  de fraaie art-deco-

woning die het verblijf was van het Nederlandse echtpaar 
met die naam. 
Na de middagpauze leidt meteoroloog Wim De Troyer de 
gasten rond achter de schermen van het KMI. Hij is een 
van de twee Vlaamse wetenschappers die  een grote rol 
spelen bij de begeleiding van Solar Impulse 2, het volledig 
door de zon aangedreven vliegtuig. 
Deze uitstap is al volgeboekt, maar wordt herhaald op za-
terdag 28 oktober. Vlug inschrijven is de boodschap. 

Vertrek autocar: Sint-Annazaal, Roklijf, Aalst om 8 uur. 
Prijs: € 66 of € 60 voor leden (autocar, ochtendkoffie met 
koek, entrees, lunch, gidsen, audiosysteem, fooien). 
Inschrijven bij Geert Van Cleemput (tel. 053 78 06 34; 
geert.van.cleemput@vtbkultuur.be) en betalen op rekening 
BE81 9796 2086 9824 van vtbKultuur Aalst. 
 
 

DAGUITSTAP NAAR GERAARDSBERGEN 
Op zaterdag 13 mei brengt vtbKultuur Aalst een bezoek 

aan de stad Geraardsbergen. 
De dag begint met een kopje koffie met croissant, waarna 
een gids het gezelschap doorheen de stad loodst. 
Na het middagmaal (soep, kip met champignonsaus, 
groenten en frietjes, koffie met mattentaart, twee drankjes) 
staat een bezoek aan de Helix, het Vlaams Kennis- en Vor-

mingscentrum voor Natuur en Milieu, op het programma. 
We maken een wandeling van 6 km doorheen het stiltege-
bied Dender-Mark en ronden af met een streekdrankje. 

Vertrek autocar: Sint-Annazaal, Roklijf, Aalst om 8 uur. 
Prijs: € 55 of € 50 (ledenprijs). Inschrijven (053 78 06 34; 
geert.van.cleemput@vtbkultuur.be) en betalen op reke-
ningnummer BE81 9796 2086 9824 van vtbKultuur Aalst. 
 

NAVO-LUCHTMACHTBASIS  KLEINE-BROGEL 
Voor donderdag 6 april heeft vtbKultuur een uitstap ge-

pland naar de luchtmachtbasis van Kleine-Brogel. 
Vliegen boven oorlogsgebied is niet zonder risico's. De 
piloten beseffen dat, maar ze hebben eigenlijk geen tijd om 
bang te zijn. Hoe gaan zij daarmee om? Hoe bereiden zij 
zich voor? Er wordt zelden  gepraat over de technici die de 
snelle machines moeten onderhouden, de luchtverkeers-
leiders die alles in goede banen moeten houden. Dit en 
nog veel meer komt tijdens dit bezoek aan bod. 
Deze activiteit is onder voorbehoud, afhankelijk van het ter-
reurniveau. Daarom moeten de deelnemers bij inschrijving 
hun naam en officiële voornaam, hun geboortedatum en 
gsm-nummer opgeven (ingeval van laattijdige annulering). 

Vertrek autocar: Sint-Annakerk, Roklijf, Aalst om 6.30 uur. 
Prijs: € 66 of € 60 voor leden vtbKultuur en VAB (all-in). 

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

34) en betalen op BE81 9796 2086 9824, vtbKultuur Aalst. 

TUINREIS NAAR MONDO VERDE (NL.) 

Voor zondag 30 april hoopt vtbKultuur Aalst op een warm 

lentezonnetje naar aanleiding van het bezoek aan het do-
mein ‘Mondo Verde’, een 25 hectare groot themapark, 

gelegen in het Nederlandse Landgraaf. 
Na een kopje koffie met Limburgse vlaai worden wij opge-
wacht door de gidsen voor een rondleiding in Mondo 
Verde. Na de lunch mag iedereen op individuele ontdek-

kingstocht in de diverse tuinen, langs de indrukwekkende 
landschappen en naar attracties zoals het vogelparadijs en 
andere boeiende locaties. 

Vertrek autocar: Sint-Annazaal, Roklijf, Aalst om 8.15 uur. 
Prijs: € 69 of € 63 voor leden van vtbKultuur of VAB. 
Reservatie: 053 78 06 34; aalst@vtbkultuur.be. Betalen op 
rekeningnr. BE81 9796 2086 9824 van vtbKultuur Aalst. 

30e JAAR, NR. 76, VOORJAAR 2017 

 

WORD LID VAN VTBKULTUUR VOOR 

€ 10 
Daarvoor koopt u de vtbKultuur-pas, die 
reductie geeft voor alle gezinsleden en die 
geldig is tot 31 december 2017. 

Info: Geert Van Cleemput: 053 78 06 34; 
geert.van.cleemput@vtbkultuur.be. 

mailto:aalst@vtbkultuur.be
mailto:geert.van.cleemput@vtbkultuur.be
mailto:geert.van.cleemput@vtbkultuur.be
mailto:aalst@vtbkultuur.be


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LICHTMISWANDELING IN IMPE-LEDE 
Naar loffelijke gewoonte laat vtbKultuur Aalst zijn eerste wandeling van 
het nieuwe jaar uitmonden in een gezellig samenzijn. 
Op zondag 12 februari (en niet op 5 februari, zoals eerder aangekon-
digd) gebeurt dit in Lede en eindigt met pannenkoeken en koffie. 
Er wordt een bijdrage gevraagd: van € 6 voor wie aan tafel aanschuift. 
Wie liever niet mee eet, betaalt € 1,5 of 0,5 zoals gebruikelijk. 

Let wel: deze wandeling werd in ‘De Wandelvogel’ verkeerdelijk aange-
kondigd op 12 maart (i.p.v. februari). 

De plaats van samenkomst voor carpoolers (deelnemers zonder 
wagen) is nu ook weer aan de Sint-Annazaal, Roklijf, Aalst, en wel om 
13.35 uur. 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 wandeling vertrekt om 14 uur aan Taverne ‘De Wijmenier’, Ledezij-
destraat 74, 9340 Lede (Impe) en bedraagt 7 km. 

De naam ‘Wijmerier’ verwijst naar het oude ambacht waarbij ‘wijmen’ of 
jonge wilgentakken werden geoogst om er manden mee te vlechten. 
De huidige taverne is de vroegere woning van de laatste ‘wijmenier’. 

Bij regenperiode laarzen niet vergeten! 

Omwille van de bevoorrading is vooraf inschrijven verplicht: 

053 78 06 34; 0474 51 03 17 of per e-mail. 

CULTUURTOERISTISCHE BEELDREPORTAGES 
woensdag 22 februari, 15 uur: Per fiets door Myanmar en Oman 

Al meer dan tien jaar toert Grégory Lewyllie per fiets de wereld rond. 
Telkens keert hij huiswaarts met fietstassen boordevol foto- en filmma-
teriaal. Van zijn reizen in Azië maakte hij deze schitterende reportage. 

Myanmar, het vroegere Birma. Veertig jaar na de militaire dictatuur 
heeft Myanmar zijn deuren geopend voor het toerisme. 

Oman: Waar ligt in godsnaam dat land en heeft het ook nog iets anders 
te bieden dan alleen maar woestijnzand? Vergeet alle vooroordelen of 
misverstanden en ontdek een buitengewoon, uitzonderlijk mooi land. 

woensdag 22 maart, 15 uur: Ierland (door Jean-Pierre Demarsin) 

Waarom trekt het druilerige Ierland zoveel bezoekers aan?  
Gedurende vijf reizen, samen 9 maanden reportageverblijf, hebben de 
reportagemakers getracht daar een antwoord op te vinden. 

De reportages gaan door in de Studio (niveau -1) van CC De Werf. 

De deelnemers aan de reis naar Ierland (15 tot 24 mei) worden al ver-
wacht om 14 uur voor een briefing. 

Prijs per voorstelling: € 6 of € 5 voor leden vtbKultuur en VAB; € 1,5 
voor houders van een UiTpas met kansentarief. Gratis voor de deelne-
mers aan de reis. Reserveren: 053 78 06 34; 0474 51 03 17. 
 
 
 

MATINEECONCERT IN BOZAR BRUSSEL 
Programma zondag 23 april. 

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

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

Prijs € 35 of € 30 voor leden vtbKultuur en VAB (autocarvervoer, ticket, 
brochure, reservatie- en administratiekosten, fooi). 

De uiterste datum van inschrijving en betaling is 18 maart 2017. 

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

NAAR HET CONCERT ‘GRÜSSE AUS WIEN’ 
Op zondag 12 maart geeft het Groot Robert Stolz Promenade-orkest 
o.l.v. André Walschaerts in deSingel Antwerpen andermaal een brui-
sende cocktail ten beste van Weense muziek en klassieke evergreens. 
Op de affiche staan drie Weense solisten: Joachim Moser (tenor), 
Günther Haumer (bariton) en Petra Halper-König (sopraan). Uit eigen 
land komt An De Ridder (sopraan) en Linda Baclaine, die trakteert op 
enkele choreografische intermezzo’s. Connie Neefs presenteert. 

Vertrek van de autocar: Sint-Annazaal, Roklijf, Aalst om 13.20 uur. 
Prijs: € 51 of € 46 voor leden vtbKultuur en VAB (vervoer en entree). 

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) geeft Koen Uvin op zaterdagnamiddag om 14 uur causerieën die 
een verhelderende kijk geven op werken uit de klassieke muziek. 
Deze lezingen vormen ook uitstekende voorbereidingen op de concer-
ten in het PSK Brussel de volgende dag (zie kader hieronder). 

18 februari 2017: 
Concerto voor cello en orkest, op. 104 van Antonín Dvořák; 
Doornroosje, suite (arr. Mikhail Pletnev) van Pjotr Tsjaikovski. 

22 april 2017: 
Les offrandes oubliées, méditation symphonique, Olivier Messiaen; 
Concerto voor viool en orkest, op. 47 van Jean Sibelius; 
Pianokwartet nr. 1, op. 25 (Orkestratie Arnold Schönberg) van Johan-
nes Brahms. 

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. 
Inschrijven: geert.van.cleemput@vtbkultuur.be; 053 78 06 34..  
Bij voorkeur reserveren en vooraf betalen op rekening BE81 9796 2086 
9824 van vtbKultuur Aalst. 

NAAR DE MUSICAL ‘EVITA’ IN GENT 
Op zaterdag 4 maart woont vtbKultuur Aalst in Capitole Gent de zeer 
geslaagde Vlaamse versie bij van deze wereldberoemde musical van 
Andrew Lloyd Webber, die het leven en werk van Argentinië’s bekend-
ste presidentsvrouw belicht. 
Ann Van den Broeck (Eva Perón), Hans Peter Janssens (Juan Perón) 
en Sébastien De Smet (Ché) nemen de hoofdrollen voor hun rekening. 
Stany Crets tekende voor de regie. 

Vertrek van de autocar: Sint-Annazaal, Roklijf, Aalst om 18.45 uur. 
Prijs: € 66 of € 60 voor leden vtbKultuur en VAB (vervoer en entree). 

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

 
  

KELTISCHE AVOND IN OC ‘DE BRUG’ AALST 
Naar aanleiding van St. Patrick’s Day, de nationale feestdag van o.m.  
Ierland, organiseert vtbKultuur Aalst op woensdag 15 maart vanaf 
19.30 uur een muzikale avond met de Schotse bard Davy Holt 
(http://www.davyholtmusic.co.uk/). Er is een whisk(e)y-stand in de zaal, 
bemand door Geert De Bolle van The Whisky House, Essene. 

Ontmoetingscentrum ‘De Brug’, Hertshage 11-19, 9300 Aalst. 
Entreeprijs: € 13; € 10 voor de leden. Reservatie: 053 78 06 34. 
Verzeker je van een gereserveerde plaats door vooraf te betalen op 
rekening BE81 9796 2086 9824 van vtbKultuur Aalst. 

 

RESERVEER AL DE VOLGENDE EVENEMENTEN 
Zaterdag  2  sep: Naar de musical ‘Kiss me Kate’ in Overmere-Donk 

Zondag 1 okt: Naar ‘Totem’ van Cirque du Soleil, Expo in Brussel 

WANT WIJ MOETEN DE  TICKETS NU BESTELLEN 

NAAR DE MUSICAL ‘CATS’ IN ANTWERPEN 
vtbKultuur Aalst heeft op zaterdag 8 april 2017 uitstekende plaatsen 
geeserveerd voor de musical ‘Cats’ (originele Londense productie). 

Vertrek van de autocar: Sint-Annazaal, Roklijf, Aalst om 12.45 uur. 
Prijs (leden vtbKultuur): € 73; € 63 voor jongeren tot 17 jaar. Golden 
Seats: € 83. Bestellen: 053 78 06 34. 

VAN KRUIDENTUIN TOT KOORTSBOOM 
Op woensdag 26 april geeft Bart Backaert in het Stedelijk Museum ’t 
Gasthuys, Oude Vismarkt, Aalst een boeiende uiteenzetting, die om 
17.15 uur start in de kruidentuin van het museum en eindigt in de 
leeszaal. Tot slot worden na de causerie lekkere veggie-hapjes en soep 
geserveerd. Reserveren is verplicht: 053 78 06 34; 0474 51 03 17; 
geert.van.cleemput@vtbkultuur.be. 
Prijs (hapjes incl.): € 15; € 12 voor leden vtbKultuur en VAB.  
 

NAAR ‘ IVAN DE VERSCHRIKKELIJKE’  
Deze activiteit gaat door op 3 februari in Antwerpen en is al 

volgeboekt. We herinneren de deelnemers eraan dat de auto-

car vertrekt aan de Sint-Annazaal, Roklijf, Aalst om 17 uur. 
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