
                           
 
 

 
 
 
 
   Nieuwsbrief vtbKultuur Aalst 

 
Verantwoordelijke uitgever: Geert Van Cleemput 

   Abbeelstraat 27, 9300  Aalst; aalst@vtbkultuur.be 
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BEZOEK AAN DE HAVEN VAN ZEEBRUGGE 
Op zaterdag 27 mei 2017 nodigt vtbKultuur Aalst u uit voor 

een boeiende kennismaking met de haven van Zeebrugge, 
in korte tijd uitgegroeid tot een van de belangrijkste Euro-
pese zeehavens en gespecialiseerd in RORO-, container- 
en bulktrafiek met o.a. een gasterminal van internationaal 
belang. 

Na een kopje koffie of thee met koek starten we met een 
begeleide wandeling langsheen de haveninstallaties en 
beëindigen de voormiddag met een vismenu (garnaalkro-
ket; visfilets in witte wijnsaus, groentekrans en aardappel-
bereiding). 

De lunch wordt gevolgd door een havenrondvaart. Onder-
weg ontmoeten we ondermeer de Belgische marinebasis, 
de gasterminal en de windturbines op de strekdam. Na een 
documentaire film eindigt de dag met een rondrit in het 
havengebied. 

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

Kostprijs: € 76 voor leden vtbKultuur en VAB (autocarver-
voer, ochtendkoffie met koek, lunch, boottocht incl. koffie 
met taart, gidsen, audiosysteem). Niet-leden betalen € 83. 

Zonder verwijl inschrijven bij Diane Geerts: 0470 19 36 61; 
vtbkultuuraalst.diane@gmail.com. 

Betalen op rekening BE81 9796 2086 9824 van vtbKultuur 
Aalst. 

 

ZEECRUISE NAAR DE THORNTONBANK 
Op woensdag 23 augustus organiseert vtbkultuur Aalst 

een cruise op de Noordzee met het windmolenpark als 
eindbestemming. 
De windturbines werden gebouwd op de Thorntonzand-
bank, die zo'n 25 meter boven de omliggende vaargeulen 
uitsteekt en ongeveer 20 km lang is. Gedurende de vaart 
vergast een gids de deelnemers op heel wat wetenswaar-
digheden over de kustvaart en havensignalisatie, over 
diverse boeien en bakens, over de internationale scheep-
vaartroutes, over mariene vogels en zeezoogdieren, en 
uiteraard alle weetjes in verband met het windmolenpark, 
zo’n 30 km buiten de kustlijn. 

De autocar die de deelnemers naar Oostende brengt, 
vertrekt vanaf de Sint-Annazaal, Roklijf in Aalst om 8.30 u. 

Deelnemingsprijs: € 69 (autocarvervoer, boottocht, brood-
jeslunch, gids, fooi) voor leden vtbKultuur en VAB; € 76 
voor niet-leden. 

Inschrijven (geertvancleemput@telenet.be, 053 78 06 34, 
0474 51 03 17) en betalen op rekening BE81 9796 2086 
9824 van vtbKultuur Aalst. 
 
Let wel: Vergeet niet bij de inschrijving uw officiële naam 
en voornaam door te geven, alsook uw geboorteplaats en -
datum. Omwille van het internationale karakter van de 
tocht en de verzekeringen worden deze gegevens door de 
scheepvaartautoriteiten vereist. 
. 
 
 

 

DE ORDE VAN MALTA IN VLAANDEREN  
De Orde van Malta of Johannieters is een ridderorde die 
teruggaat tot de 12

e
 eeuw en die zijn oorsprong vond in 

een hospitaal in Jeruzalem ten tijde van de kruistochten. 
Als dank voor de opvang van hun zieken en gewonden 
schonken de kruisvaarders veel giften, waardoor de orde 
overal in Europa.bezittingen verwierf. 

Samen met gids Philippe Despriet gaat vtbKultuur Aalst op 
zondag 11 juni op zoek naar de sporen die de Maltezer 

Orde in Vlaanderen en Frans-Vlaanderen achterliet. 
Op onze weg ligt onder meer de prachtig bewaarde tempé-
liershoeve van Saint-Léger uit het begin van de 13

e
 eeuw. 

Verder maken we kennis met de Commanderijen van 
Hautavesnes en van Caestre. In Cassel staat een bezoek 
aan de grafelijke Sint-Pieterskerk op het programma. 
We steken de ‘Schreve’ over en belanden in het hospitaal-
hof van Elverdinge en het schitterende Tempeliershof in 
Westfleteren. De tocht eindigt in Ieper, waar we nog een 
avondsnack met biertje nuttigen. 

De autocar vertrekt vanaf de Sint-Annazaal, Roklijf in Aalst 
om 7.10 uur. 
Deelnemingsprijs: € 62 voor leden van vtbKultuur en VAB 
(autocarvervoer, ochtendkoffie, lunch, avondsnack met 
drankje, gids, fooi); € 69 voor niet-leden. 
Inschrijven (geertvancleemput@telenet.be, 053 78 06 34, 
0474 51 03 17; vtbkultuuraalst.diane@gmail.com, 0470 19 
36 61) en betalen op rekening BE81 9796 2086 9824 van 
vtbKultuur Aalst. 

 

 
WANDELING IN HET ZONIËNWOUD 
Wegens de grote belangstelling vorig jaar organiseert 
vtbKultuurAalst op zondag 2 juli andermaal een wandeling 

in het Zoniënwoud. 

Deze keer worden professionele gidsen van de vzw 
Natuurgroepen Zoniënwoud ingeschakeld en gebruiken we 
ons draadloos audiosysteem. 
Daarom wordt het aantal deelnemers beperkt tot twee 
groepen van 25, wordt een bijdrage gevraagd en is 
inschrijving en betaling vooraf verplicht. 

De wandeling verkent het noordelijk gelegen deel van dit 
prachtige woud, verloopt zonder tussenstop en duurt tot 
16.30 uur. 

Plaats van samenkomst voor de carpoolers is Roklijf (St.-
Annazaal) in Aalst om 13 uur. Wie wil meerijden naar de 
startplaats van de wandeling, moet dit vooraf (tijdig) 
melden aan Geert: 053 78 06 34; 0474 51 03 17 of 
geert.van.cleemput@vtbkultuur.be). 

Vertrek van de wandeling: Bosmuseum, Alexandre Dubois-
laan 2, Hoeilaart om 14 uur. 

Bijdrage: € 5 (voor leden van vtbKultuur en van de wandel-
club, eertijds VWO, nu Gezinssport Vlaanderen) of € 6 voor 
niet-leden. 
Uiterlijk 23 juni  inschrijven (053 78 06 34; 0474 51 03 17  
of geert.van.cleemput@vtbkultuur.be) en betalen op reke-
ningnummer BE81 9796 2086 9824 van vtbKultuur Aalst. 
 

 
 

31e JAAR, NR. 77, ZOMER 2017 

 

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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REISREPORTAGES OVER IRAN EN JAPAN 
In het laatste kwartaal van 2017 heeft vtbKultuur Aalst in de 
Studio van Cultuurcentrum De Werf (Molenstraat 51, Aalst) 
twee boeiende reportages geprogrammeerd, telkens om 15 u. 

Woensdag 13 september: ‘Iran, een tip van de sluier ‘door 
Grégory Lewyllie 

Iran, één land, twee gezichten... Wij kennen Iran voornamelijk 
van de media, maar wie er ooit is geweest, keert huiswaarts 
met een totaal ander beeld. Wereldreiziger Grégory Lewyllie 
was er onlangs voor de tweede keer en kon met eigen ogen 
vaststellen dat er een nieuwe wind waait doorheen het land. 

In zijn foto-filmreportage reist hij per fiets en openbaar vervoer 
achter de schermen van Iran en laat ons een verrassend mooi 
en divers land zien. Via prachtige beelden, aangevuld met 
passende muziek en een scherpe pen slaagt hij erin een tip 
van de sluier op te lichten. Hij zoomt in op de rijke geschiedenis 
van het Perzische Rijk en staat stil bij enkele bijzondere 
scharniermomenten die tot op de dag van vandaag hun 
stempel drukken op het hedendaagse Iran. 

Woensdag 4 oktober: ‘Tempels, heiligdommen & tuinen. 
Het oude Japan’ door Edgard Jespers 

Japan is voor veel reizigers de bestemming die hoog op de 
verlanglijst staat, maar waar men zelden komt. Het beste 
visitekaartje van Japan zijn de mensen die er wonen: vrien-
delijk, beleefd, behulpzaam, gedisciplineerd, en toch een beetje 
bijzonder. 

Japan wordt gevormd door 6.852 eilanden in de Grote Oceaan 
en telt 127 miljoen inwoners, waarvan er 30 miljoen wonen in 
de agglomeratie van Groot-Tokyo, die de grootste metropool 
ter wereld is. 
Door de unieke ligging heeft dit eiland door de eeuwen heen 
zijn eigen cultuur kunnen ontwikkelen, vrijwel onaangetast door 
invloeden van buitenaf. 

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

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

 
 

 
 

CAUSERIE ‘DE RECHTVAARDIGE RECHTERS’ 
De diefstal van het paneel ‘De Rechtvaardige Rechters’ van het 
wereldberoemde schilderij ‘De Aanbidding van het Lam Gods’ 
van de gebroeders Van Eyck houdt ons al 83 jaar in de ban.  

Op woensdag 27 september heeft vtbKultuur Aalst de deskun-

dige Gerard Bauwens uitgenodigd om de omstandigheden van 
de grootste kunstdiefstal, het onderzoek en de mogelijke vind-
plaatsen te komen toelichten. 
Dat gebeurt in de Studio van Cultuurcentrum De Werf (Molen-
straat 51, Aalst) om 15 uur. 
Deze lezing vormt een uitstekende inleiding tot de daguitstap 
van woensdag 25 oktober ‘Het Lam Gods ont(k)leed’ in Gent 
(meer hierover in de volgende Wegwijzer). 

Toegangsprijs: € 5 voor leden vtbKultuur en VAB; € 6 voor niet-
leden; € 1,5 voor houders van een UiTpas met kansentarief. 

MUSICAL ‘KISS ME, KATE’ OP HET DONKMEER 
Al sinds 1987 organiseert Festivaria om de twee jaar een muzi-
kale openluchtvoorstelling op het Donkmeer. 
In september 2017 is het weer zo ver en staat de dolkomische 
musical ‘Kiss me, Kate’ op het programma. 

Op  zaterdag 2 september 2017 zorgt vtbKultuur voor tickets 

en vervoer naar deze hilarische Broadway-klassieker van 
Samuel en Bella Spewack met muziek van Cole Porter. 
Dit jaar biedt vtbKultuur Aalst twee formules aan: 

Optie 1: enkel de voorstelling 

Vertrek met de autocar in Aalst, Sint-Annazaal, Roklijf om 
20.15 uur. Prijs: € 50 of € 45 voor leden vtbKultuur en VAB. 

Optie 2: een VIP-arrangement 

met onze eigen gids, die ons een blik achter de schermen gunt. 
We vertrekken met een aparte bus in de late namiddag van uit 
Aalst, Sint-Annazaal, Roklijf naar Overmere-Donk. Het juiste 
vertrekuur zal nog worden meegedeeld. 
Na de rondleiding wordt een palingdiner geserveerd. 
Hierna wonen de deelnemers het spektakel bij. 

Prijs: € 96 of € 88 voor leden vtbKultuur en VAB (busvervoer,  
rondleiding achter de schermen, palingdiner, een gereserveer-
de plaats, reservatie- en verwerkingskosten, fooi. 

Let wel: Nagenoeg alle plaatsen zijn al besproken. Er wordt 
een wachtlijst aangelegd voor snelle beslissers. 
Reservatie: geert.van.cleemput@vtbkultuur.be, 053 78 06 34.. 
. 

 
  

NAAR ‘TOTEM VAN CIRQUE DU SOLEIL  

Op zondag 1 oktober 2017 reist vtbKultuur naar Brussel voor 
de nieuwe spektakelshow van Cirque du Soleil ‘Totem’. 

‘Totem’ volgt het fascinerende spoor van de mensheid vanaf 
zijn oorspronkelijke amfibische gedaante tot aan zijn ultieme 
wens om te kunnen vliegen. We volgen de menselijke 
ontwikkeling op een podium dat doet denken aan een reuzen-
schildpad, die voor veel oude beschavingen symbool staat voor 
de oorsprong van het bestaan. 
Geïnspireerd door eeuwenoude scheppingsverhalen illustreert 
‘Totem’ op unieke visuele en acrobatische wijze de evolutio-
naire ontwikkeling van onze soort. 

Het begrip ‘totem’ staat symbool voor de verbondenheid van 
alle levende wezens. In onze genen dragen we de vermogens 
van vele dieren, tot en met ons verlangen om te vliegen. Net 
als de dondervogel boven op de totempaal. 

De autocar vertrekt vanaf de Sint-Annazaal, Roklijf, Aalst om 
16.15 uur (wijziging oorspronkelijk vertrekuur) 

Prijs: € 70 (autocar + entree); leden van vtbKultuur en VAB 
betalen slechts € 65. Studenten en senioren (65+) genieten een 
korting van € 8. 
Kinderen van 2 tot 12 jaar genieten een korting van € 12. 

Let wel: Nagenoeg alle plaatsen zijn al besproken. Er wordt 
een wachtlijst aangelegd voor snelle beslissers. 

Wie al inschreef, maar nog niet betaalde, wordt verzocht dit 
zonder verwijl te doen. Zo niet wordt de reservatie geannu-

leerd. 
Reservatie: geert.van.cleemput@vtbkultuur.be, 053 78 06 34; 
0474 51 03 17. 

BRABANTSE LEDENDAG IN HOOGSTRATEN 
Op zaterdag 7 oktober neemt vtbKultuur Aalst deel aan de 

ledendag van vtbKultuur Vlaams-Brabant in Hoogstraten. 

Eén dagdeel wordt besteed aan het centrum met een bezoek 
aan de Sint-Catharinakerk, het begijnhof en het stadhuis. 

Het andere dagdeel bestaat uit een rondrit door het meest 
noordelijke stuk van de provincie Antwerpen. De tocht leidt 
naar kleine pittoreske dorpen als Meer, Minderhout en Wortel. 
Onderweg vertelt de gids over de talrijke bezienswaardigheden, 
over het land van de aardbeien, volkse verhalen en anekdotes 
over landlopers, smokkelaars en bedevaarten. 

Voor het onthaal (koffiekoek met koffie/thee of water), de lunch 
(tomatenroomsoep met basilicum; hoevekip met champignon-
roomsaus, erwtjes en worteltjes, gefrituurde aardappelbolletjes; 
tiramisu en koffie – incl. 1 glas wijn of 1 pils of 1 frisdrank) en 
het afsluitend lokale drankje zijn we te gast in Hof ter Smisse.. 

Vertrek van de bus: 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). 

Vooraf inschrijven (053 78 06 34; 047 51 03 17) en betalen op 
rekeningnummer BE81 9796 2086 9824 van vtbKultuur Aalst. 
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