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HET ‘LAM GODS’ ONT(K)LEED IN GENT 
Op woensdag 25 oktober 2017 reist vtbKultuur Aalst naar 

Gent naar aanleiding van de restauratie van het wereldver-
maarde schilderij ‘Het Lam Gods’ van Van Eyck. 

De restauratie zelf gebeurt door acht specialisten in het 
Museum voor Schone Kunsten. Dat is onze eerste bestem-
ming. Na de lunch in restaurant ‘De Acht Zaligheden’ 
(tomatensoep, Gentse waterzooi van kip, appeltaart met 
vanille-ijs) begeven we ons naar het Caermersklooster, 
waar een tentoonstelling de symboliek van het ‘Lam Gods’ 
belicht, en een film ons over het werk van de restaurateurs 
informeert. Ten slotte brengen we een bezoek aan de Sint-
Baafskathedraal, waar we het origineel kunnen zien, 
waarvan de ontbrekende panelen door zwart-witreproduc-
ties zijn vervangen. 

Vertrek autocar: Sint-Annazaal, Roklijf, Aalst om 9 uur. 

Deelnemingsprijs: € 59 voor leden (autocarvervoer, lunch, 
entrees en gidsen, audiosysteem). Niet-leden betalen € 64. 

Inschrijven bij Diane: vtbkultuuraalst.diane@gmail.com; 
gsm 0470 19 36 61; of geertvancleemput@telenet.be. 

Uiterlijk 10 oktober betalen op rekeningnummer BE81 9796 
2086 9824 van vtbKultuur Aalst. 

Als inleiding op deze uitstap wordt in CC De Werf op 27 
september om 15 u. een lezing gegeven over ‘De Recht-
vaardige Rechters’ (€ 6; € 5 voor leden vtbKultuur en VAB). 

 

GASTRONOMIE EN CULTUUR IN LUXEMBURG 
Op vrijdag 24 en zaterdag 25 november 2017 nodigt vtb-

Kultuur Aalst uit voor een gastronomische tweedaagse met 
culinaire hoogstandjes in twee Michelin-sterrenrestaurants, 
Clairefontaine  en Mosconi , en een overnachting in 
het vijfsterrenhotel Le Royal met ‘royaal’ ontbijtbuffet. 

Uiteraard komt ook het culturele luik ruimschoots aan bod, 
ondermeer met een bezoek aan de Curia, het Hof van Jus-
titie van de Europese Unie, en een rondrit met de autocar 
op de Kirchberg. Een wandeling in het centrum, met be-
zoek aan de kathedraal, de Sint-Michielskerk en de Abdij 
Neumünster en bezichtiging van de Romeinse Mozaïek, 
vervolledigt onze kijk op de stad Luxemburg. 
Bovendien baadt de stad op dat ogenblik in een feeërieke 
kerstsfeer met kerstmarkten op verschillende pleinen. 

In de deelnemingsprijs van € 395 (€ 68 toeslag voor een 
single) is het volgende begrepen: autocar, 2-gangenlunch 
op vrijdag (drank incl.), gegidst bezoek aan de Curia, des-
kundige Vlaamse begeleiding tijdens rondrit en stadswan-
deling, 7-gangen-herfstdiner op vrijdagavond (excl. drank), 
luxueuze overnachting in het 5-sterrenhotel Le Royal (incl. 
gebruik van de fitnessruimte, zwembad, hamam en sauna), 
Italiaans 7-gangen-verrassingsmenu op zaterdagmiddag 
(excl. drank), draadloos communicatiesysteem, fooien. 

De autocar vertrekt vrijdag om 7 uur vanaf de Sint-Anna-
kerk, Roklijf in Aalst. Vlug inschrijven is geboden (Diane: 
telefoon: 0470 19 36 61; vtbkultuuraalst.diane@gmail.com; 
geertvancleemput@telenet.be), en een voorschot storten 
van € 100 per persoon op rekening BE81 9796 2086 9824 
van vtbKultuur Aalst. 
 
 

 

ARCHITECTUUR & WEERKUNDE IN UKKEL 
Op zaterdag 28 oktober organiseert vtbKultuur Aalst voor 

de tweede keer een cultuurtrip naar Ukkel. 
Na de koffie worden de gasten door de gidsen ontvangen 
in het Museum Van Buuren,  de fraaie art-decowoning die 

toebehoorde aan het Nederlandse echtpaar met die naam. 
Na de middagpauze leidt meteoroloog Wim De Troyer de 
deelnemers 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 wie nog niet betaald 
heeft, wordt verzocht dit zonder verwijl te doen via rekening 
BE81 9796 2086 9824 van vtbKultuur Aalst. 

Vertrek autocar: Sint-Annazaal, Roklijf, Aalst om 8 uur. 
Prijs: € 66 of € 60 voor leden (autocar, ochtendkoffie met 
koek, entrees, lunch, gidsen, audiosysteem, fooien). 

 

HERFSTSFEER IN CAMPO SANTO & LOCHRISTI 
Op zondag 5 november, in de periode dat we onze doden 

herdenken, trekt vtbKultuur Aalst naar Sint-Amandsberg 
voor een bezoek aan het indrukwekkende kerkhof Campo 
Santo, waar talrijke beroemdheden en rijke burgers in im-
posante praalgraven hun laatste rustplaats kregen. 
Bij Allerzielen en de naderende eindejaarsperiode passen 
ook bloemen en die vinden we onder andere in Lochristi. 
Na een bezoek aan het Lochristi Sierteeltmuseum in Zaffe-
lare staat nog een kerstrozenkwekerij op het programma. 

Vertrek autocar: Sint-Annazaal, Roklijf, Aalst om 9.10 u. 

Deelnemingsprijs: € 55 voor leden van vtbKultuur of VAB 
(autocarvervoer, buffetlunch, entrees en gidsen, koffie met 
koek, audiosysteem, een bloemetje als afscheid). 
Niet-leden betalen € 60. 
Inschrijven bij Diane: vtbkultuuraalst.diane@gmail.com; 
gsm 0470 19 36 61; of geertvancleemput@telenet.be. 
Uiterlijk 15 oktober betalen op rekeningnummer BE81 9796 
2086 9824 van vtbKultuur Aalst. 
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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. 

EEN NATJE EN EEN DROOGJE IN DE WESTHOEK 
‘Het geluk zit hem soms in een klein koekje’, dachten ze bij 
vtbKultuur Aalst, toen ze hun eigen ‘bedrijvendag’ op 
woensdag 15 november vastlegden. 

Het eerste bedrijf op het programma is immers de koekjes-
fabriek van Jules Destrooper in Lo-Reninge. Hier wordt het 
succesverhaal van de ‘Biscuiterie’ uit de doeken gedaan. 
Na het middagmaal leidt de weg door het fraaie vlakke land 
naar de brouwerij Sint-Bernardus in Watou, waar het gezel-
schap vergast wordt op een rondleiding in de brouwerij, de 
bottelarij en de brouwzaal, uiteraard afgesloten met een 
degustatie van verschillende bieren. 

Vertrek autocar: Sint-Annazaal, Roklijf, Aalst om 7.45 u. 

Ledenprijs: € 56 (autocar, lunch, entrees en gidsen,  audio-
systeem, degustaties, twee geschenkverpakkingen). 
Niet-leden betalen € 61. Inschrijven bij Diane Geerts 
(vtbkultuuraalst.diane@gmail.com; 0470 19 36 61) en beta-
len op rek. BE81 9796 2086 9824 van vtbKultuur Aalst. 
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CULTUURTOERISTISCHE BEELDREPORTAGES 
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 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: vriendelijk, beleefd, behulpzaam, gedisci-
plineerd, en toch een beetje bijzonder. 

Woensdag 22 november: ‘Eindeloos Mongolië. Tussen Nie-
mandsland en nergens huizen’ door Erik en Ingrid Buysse  

Mongolië … Uitgestrekte steppen bezaaid met gertenten (grote witte 
ronde vilten tenten), de grote Gobi-woestijn, prachtige vergezichten. 
Nomaden die nog leven op een traditionele manier, die generaties lang 
nauwelijks is veranderd. 

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

 

 
 NAAR ‘TOTEM’ VAN CIRQUE DU SOLEIL  

Op zondag 1 oktober 2017 reist vtbKultuur naar Brussel voor de spek-
takelshow van Cirque du Soleil ‘Totem’. Deze activiteit is volgeboekt. 

We herinneren eraan dat de autocar vertrekt vanaf de Sint-Annazaal, 
Roklijf, Aalst om 16.15 uur (wijziging oorspronkelijk vertrekuur). 

NAAR HET WIENERCONCERT IN MECHELEN 

Op zaterdag 18 november woont vtbKultuur Aalst in Mechelen het 
concert ‘Wiener Parade’ bij van de Internationale Robert Stolz Club. 

Op de affiche staan drie buitenlandse solisten: Bibiana Nwobilo (Ween-
se sopraan); Peter Thunhart (bariton, Wenen) en Olga Vilenskaia  
(sopraan, Berlijn). Uit eigen land verwelkomen wij Jeysson Estrella 
Diaz, tenor. De presentatie berust bij Connie Neefs. 

Vertrek van de autocar: St.-Annakerk, Roklijf, Aalst om 14.15 uur met 
opstapplaatsen in Affligem (14.30 uur), Asse en Zellik. 
Prijs: € 48 of € 43 voor leden vtbKultuur en VAB (vervoer, entreekaart). 
Vooraf inschrijven (geertvancleemput@telenet.be; 053 78 06 34) en 
betalen op rekening BE81 9796 2086 9824 van vtbKultuur Aalst. 

 

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. 

17-12-2017 (deadline inschrijving en betaling: 13 november ’17) 

Marin Alsop, leiding – Lukáš Vondráček, piano 

Masquerade, Anna Clyne 
Lola Montez does the Spider Dance, John Adams 
Concerto voor piano en orkest nr. 2, op. 18, Sergej Rachmaninov 
Symfonie nr. 2, op. 73, Johannes Brahms 

07-01-2018 – Nieuwjaarsconcert (deadline 4 december 2017) 

Duncan Ward, leiding 

Till Eulenspiegels lustige Streiche, op. 28, Richard Strauss 
The Banks of Green Willow, George Butterworth 
Dansen van Galanta, Zoltan Kodaly 
Short Ride in a fast Machine, John Adams 
3 Dansen (De verkochte bruid), Bedrich Smetana 
Künstlerleben, op. 316, Johann Strauss (Jr) 
Bahn Frei! Polka-schnell, op. 45, Eduard Strauss 
Tritsch-Tratsch-Polka, op. 214, Johann Strauss (Jr) 
An der schönen blauen Donau, op. 314, Johann Strauss (Jr) 

28-01-2018 (deadline inschrijving en betaling: 22 december ’17) 

Hugh Wolff, leiding – Steven Isserlis, cello 

The Unanswered Question, Charles Ives 
Concerto voor cello en orkest nr. 2, Hob.VIIb:2, Joseph Haydn 
Also sprach Zarathustra, op. 30, Richard Strauss 

25-02-2018 (deadline inschrijving en betaling: 22 januari 2018) 

Hugh Wolff, leiding – Gabriela Montero, piano 

Nieuw werk  
Concerto voor piano en orkest, op. 16, Edvard Grieg 
Symfonie nr. 10, op. 93, Dmitri Sjostakovitsj 

10-06-2018 (deadline inschrijving en betaling: 7 mei 2018) 

Hugh Wolff, leiding – Jean-Guihen Queyras, cello 

Symfonie nr. 38, KV 504, Wolfgang Amadeus Mozart 
Concertante symfonie voor cello en orkest, op. 125, Sergej Prokofjev 
Tromba Lontana, John Adams 
Sinfonietta, Leoš Janaček 

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

Prijs per concert: € 35 of € 31 voor leden vtbKultuur/VAB (busvervoer, 
ticket, brochure, fooi). 

Abonnementsprijs voor de vijf concerten: € 165  of € 145 (leden van 
vtbKultuur of VAB). 

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

BE81 9796 2086 9824 van vtbKultuur Aalst. 

MUZIKALE COMPOSITIES ONDER DE LOEP  
In de Studio (- 1) van het Cultuurcentrum De Werf (Molenstraat 51, 
Aalst) organiseert vtbKultuur Aalst voordrachten, rijkelijk geïllustreerd 
met luistervoorbeelden en beeldmateriaal van hoge kwaliteit, 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 hierboven). 

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

16 december 2017, 27 januari 2018, 24 februari 2018, 9 juni 2018. 

Voor het nieuwjaarsconcert (7 januari) wordt geen inleiding voorzien. 

Prijs per voordracht: € 7 of € 6 voor leden vtbKultuur en VAB; 
€ 1,5 voor houders van een UiTpas met kansentarief. 
Gratis voor wie vooraf intekent op de live concerten in Bozar. 

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

DE ACTIVITEIT ‘AEROBICS' IS VERHUISD 
Voortaan gaan de sessies Aerobics door in het Sportcomplex Schotte, 
Kapellekensbaan 8 in Erembodegem. Er is gratis parking. 
Elke maandag (uitgez. schoolvakanties) van 20 tot 21 uur. 
Prijs: € 7, of € 6 (leden); Kansentarief: € 1,5. Er zijn ook abonnements-
tarieven. Info: geertvancleemput@telenet.be; 053 78 06 34. 

 
  

LANGS ONZE VLAAMSE WANDELWEGEN 
Op zondag 8 oktober wandelt vtbKultuur Aalst van Sint-Lievens-
Esse.naar Herzele en terug. Het parcours loopt langs een mooi stukje 
natuur, ondermeer de oude trambedding van Gent naar Geraardsber-
gen, en blinkt uit in eenvoud en stilte. 

De wandeling vertrekt om 14 uur aan de kerk van St.-Lievens-Esse, 
Kauwstraat 6. De afstand bedraagt ongeveer 9 km. 

Samenkomst voor carpoolers (deelnemers zonder wagen of wande-
laars die plaats in hun wagen ter beschikking stellen) is aan de Sint-
Annakerk, Roklijf, Aalst om 13.15 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. 

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

Er wordt een kleine bijdrage gevraagd: € 0,5 voor leden van 
Gezinssport Vlaanderen (de vroegere VWO); € 1,5 voor de anderen 
(verzekering inclusief).  

 

 

 

NOTEER ALVAST IN JE AGENDA 2018 
10 en 19 januari, 14 en 21 februari: Rondleidingen in de expo DNAalst,  
                     gegidst door Lutgarde de Ridder, Stedelijk Museum ‘t Gasthuys. 
Zondag 25 maart : KnipoogDag in C-mine Genk. 
Zaterdagen 21 april en 5 mei : Roubaix - Villa Cavrois en La Piscine. 
Zondag 17 juni : Richard Clayderman in concert  (Antwerpen). 
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