
                           
 
 

 
 
 
 
   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    

     

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 NAAR DE KNIPOOGDAG IN C-MINE GENK 
Op zondag 25 maart 2018 neemt vtbKultuur Aalst deel 
aan de KnipoogDag, het jaarlijkse culturele stadsfestival. 

In de voormiddag bezoekt afdeling Aalst het technologi-
sche park Thor, dat onderdak biedt aan innovatieve onder-
nemingen en organisaties, aan denkers en doeners. Het 
profileert Genk als de technologiestad van de toekomst. 
Na de lunch verkennen de deelnemers, met een beschrij-
vend plan in de hand, op eigen houtje en naar eigen belie-
ven de verschillende attractiepolen van de voormalige mijn-
site. Een gratis pendelbus staat ter beschikking om ook het 
centrum van Genk te verkennen. 
Hier en daar wordt voor (muzikale) animatie gezorgd en 
geven gidsen uitleg bij de bezienswaardigheden. 

Vertrek autocar: Sint-Annazaal, Roklijf, Aalst om 8 uur. 
Deelnemingsprijs: € 47 voor leden, € 53 voor niet-leden  
(autocar, lunch, entrees en gidsen, audiosysteem, fooi). 

Inschrijven: geertvancleemput@telenet.be; 053 78 06 34. 
Uiterlijk 1 maart betalen op rekening BE81 9796 2086 9824 
van vtbKultuur Aalst. 
 

UITSTAP NAAR DE ORANJESTAD DIEST  
Op 1 april van dit jaar is het precies 400 jaar geleden dat 
de Nederlandse prins Filip Willem van Oranje begraven 
werd in de Sint-Sulpitiuskerk van Diest, een geschikte aan-
leiding voor vtbKultuur Aalst om deze Oranjestad op zon-
dag 15 april met een bezoek te vereren. 

De stadsoverheid wil dit feit ondermeer herdenken door het 
opzetten van een historische tentoonstelling op verschillen-
de locaties in de stad, waarbij de focus ligt op de figuur van 
Prins Filips Willem en de stad Diest tijdens de opstanden in 
de 16de en 17de eeuw. 

Behalve een begeleid bezoek aan de tentoonstelling ont-
dekken we tijdens een wandeling de aantrekkelijke schoon-
heid van de oude stad en het pittoreske begijnhof. 

Vertrek autocar: Sint-Annazaal, Roklijf, Aalst om 8 u. 
Deelnemingsprijs: € 59 voor leden; € 64 voor niet-leden 
(autocarvervoer, ochtendkoffie met koek, lunch, entrees en 
gidsen, audiosysteem, fooien). 

Inschrijven: geertvancleemput@telenet.be; 053 78 06 34. 
Uiterlijk 15 maart inschrijven en betalen op rekeningnum-
mer BE81 9796 2086 9824 van vtbKultuur Aalst. 

 

RIANTE ART NOUVEAU IN BRUSSEL 
Op zaterdagen 21 april en 5 mei staat een bezoek aan 
het Brusselse art-nouveau-erfgoed op het programma (ter 
vervanging van Roubaix). 
Het wordt een exclusieve tocht met een bezoek aan het 
Hotel Van Eetvelde van Horta, een wandeling door de ‘Wijk 
van de Squares’ (met werk van vermaarde art-nouveau-
architecten) en door het Jubelpark (met het Horta-Lam-
beaux-paviljoen en de bestijging van de triomfboog), 
alsook een bezoek aan de pas vernieuwde tentoonstelling 
van de Wolfers-winkel in het Jubelpark-museum. 

Vertrek autocar: Sint-Annazaal, Roklijf, Aalst om 8.30 uur. 
Deelnemingsprijs: € 95 of € 87 voor leden vtbKultuur en 
VAB (autocar, entrees, lunch, gidsen, audiosysteem, fooi). 
Inschrijven: geertvancleemput@telenet.be; 053 78 06 34. 
Uiterlijk 1 maart betalen op rekening BE81 9796 2086 9824 
van vtbKultuur Aalst. 
 

LANGS ONZE VLAAMSE WANDELWEGEN 
vtbKultuur Aalst organiseert op zondagnamiddag wandelin-
gen waar natuur en cultuur elkaar ontmoeten. De plaats 
van samenkomst voor carpoolers is telkens aan de Sint-
Annakerk, Roklijf, Aalst. Wie wil meerijden naar de start-
plaats van de wandeling, wordt verzocht dit vooraf te 
melden (tel. 053 78 06 34; 0474 51 03 17). 
Het vertrekuur van de wandeling is telkens om 14 uur. 

Zondag 4 februari: wandeling in Aaigem (ca. 7 km) 

         Vertrek: Café ’t Hoefijzer, Langemunt 89, 9420 Aaigem. 
Samenkomst carpoolers om 13.30 uur. 
Aangepast schoeisel; hier en daar modderig traject. 
Achteraf: gezellig samenzijn met boterhammen (€ 5). 
Inschrijven verplicht: 053 78 06 34; 0474 51 03 17. 

Zondag 4 maart: wandeling in Buggenhoutbos (7,5 km) 

         Vertrek: Gené, Kasteelstraat 183, 9255 Buggenhout. 
 Samenkomst carpoolers om 13.15 uur. 

Zondag 27 mei: wandeling in Affligem (ca. 7 km) 

          Vertrek: Taverne Birmingham, Brusselbaan 382, Affligem 
         Samenkomst carpoolers om 13.35 uur. 
 
 

 

32e JAAR, NR. 79, VOORJAAR 2018 

 

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. 

MATINEECONCERT OP ZONDAG IN BOZAR  
Op zondag 10 juni brengt het Nationaal Orkest van België 
een concert ten gehore met het volgende programma: 

John Adams, Short Ride in a fast Machine 
Sergej Prokofjev, Concertante symfonie voor cello en orkest, op. 125 
John Adams, Tromba Lontana 
Leoš Janaček, Sinfonietta 

Hugh Wolff, leiding – Jean-Guihen Queyras, cello 

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

Ledenprijs: € 31 (busvervoer, ticket, brochure, fooi). 
Niet-leden betalen € 35. 
Inschrijven: geertvancleemput@telenet.be; 053 78 06 34.  

Uiterlijk 30 april inschrijven en betalen op rekeningnummer  
BE81 9796 2086 9824 van vtbKultuur Aalst. 

MUZIKALE COMPOSITIES ONDER DE LOEP  
Op de 4e verdieping van het Cultuurcentrum De Werf 
(Molenstraat 51, Aalst) geeft Koen Uvin op zaterdag 26 
mei (nieuwe datum en nieuw lokaal !!!) om 14 uur een 
causerie over enkele klassieke werken. 

De titels staan in het vak hiernaast (gewijzigd programma). 

Deelnemingsprijs: € 7 of € 6 voor leden vtbKultuur en VAB; 
€ 1,5 voor houders van een UiTpas met kansentarief. 
Gratis voor wie intekent op het concert (zie hiernaast). 

Reserveren: geertvancleemput@telenet.be; 053 78 06 34. 
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RUBENS, ZO VEEL MEER DAN RONDE VORMEN ?! 
Tijdens een driedelige reeks zal kunsthistorica Prisca Valkeneers het 
hebben over Rubens als verspreider van de barokke beeldtaal. 

Woensdag 7 maart: Barok voor beginners 

De katholieke kerk zocht een antwoord op de reformatie en ook de            
    beeldtaal moest daarin volgen. 

Hoe en waar is deze barokke beeldspraak ontstaan? 

Woensdag 14 maart: Rubens’ hoogdagen in Antwerpen 

          Het gaat Rubens duidelijk voor de wind na zijn terugkeer uit Italië. Hij 
          schildert een heel oeuvre bij elkaar in deze productieve jaren. Hoe           
          krijgt hij dat allemaal voor elkaar? 

Woensdag 21 maart: De erfenis van Rubens. En de anderen dan? 

Rubens heeft nogal wat invloeden gehad op de kunstenaars naast 
en  na hem. Michaelina   Wautier, een van de grootste schilderessen 
uit de 17de eeuw, krijgt hierbij speciale aandacht.  

De lezingen gaan door in de Studio van CC De Werf, telkens om 15 u. 
Deelnemingsprijs per lezing: € 10; € 8 voor leden vtbKultuur of VAB; 
1,5 euro voor houders Kansenpas. Wie voor de hele reeks inschrijft, 
betaalt respectievelijk € 25, € 20 (leden) of € 3,5 (Kansenpas). 

Info en inschrijvingen: geertvancleemput@telenet.be; 053 78 06 34. 

 

 

 
 
 

BEELDREPORTAGE ‘DE INDISCHE OCEAAN’ 
De Indische Oceaan heeft altijd al een bijzondere aantrekkingskracht 
gehad op wereldreiziger Dominiek Druart. 

Op woensdag 18 april heeft vtbKultuur Aalst hem uitgenodigd om 
zijn beeldreportage te komen voorstellen in CC De Werf om 15 u.  
Na een korte inleiding over Sri Lanka, Zanzibar en de Malediven gaat 
hij dieper in op Mauritius en Reunion voor de pauze en Madagaskar en 
de Seychellen na de pauze. 
Toegangsprijs: € 5 voor leden vtbKultuur en VAB; € 6 voor niet-leden; 
€ 1,5 voor houders van een UiTpas met kansentarief. 

 
 

 

NAAR HET CONCERT ‘GRÜSSE AUS WIEN’  

Op zondag 18 maart geeft het Groot Robert Stolz Promenade-orkest  
o.l.v. André Walschaerts in deSingel Antwerpen andermaal een brui-
sende cocktail ten beste van sprankelende operetteromantiek. 
Op de affiche staan twee Weense solisten: Sebastian Huppmann 
(bariton) en Katharina Milenkova (sopraan). Uit eigen land komen An 
Lauwerijns (sopraan) en Glenn Desmedt (tenor). Linda Baclaine trak-
teert op enkele choreografische intermezzo’s, het Arenbergkoor uit 
Heverlee zorgt voor de ‘stemmige’ noot en Connie Neefs presenteert. 

Vertrek van de autocar: Sint-Annazaal, Roklijf, Aalst om 13.15 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 
uiterlijk 28 februari betalen op rekeningnummer BE81 9796 2086 9824 
van vtbKultuur Aalst. 
betalen op rekening BE81 9796 2086 9824 van vtbKultuur Aalst. 

 

COMEDY IN DE FLOEREMINNE: LACHEN MET … 
Wist je dat stand-up comedian Raf Coppens in Aalst school liep en er 
na zijn hogere studies ook les gaf? Raf vond zijn roeping uiteindelijk in 
de stand-up comedy. Geen wonder dat deze pionier van het genre al 
een poosje met de regelmaat van een klok in Aalst comedy-avonden 
organiseert.  

Tijdens deze comedy-avonden treden gevestigde waarden naast  be-
ginnende komieken op. Ze testen er hun nieuw materiaal uit.  
Cultuurvereniging vtbKultuur Aalst en concertorganisator Aalst 69 zet-
ten de schouders onder dit prachtige initiatief en organiseren twee ver-
schillende voorstellingen in de toneelzaal De Floereminne, de thuis-
basis van poppentheater Aabazjoer, aan het Vredeplein 65 in Aalst. 

De reeks start op donderdag 1 maart om 20 uur.  
Raf praat op zijn gekende manier de avonden aan elkaar, waarbij tel-
kens twee comedians (een bekende en een minder bekende) elk een 
set brengen van 30 à 45 minuten. 
Op donderdag 1 maart presenteert Raf Coppens tv-gezicht Nigel 
Williams en de iets minder bekende Latif. Vanuit zijn verleden als fa-
brieksarbeider, politieke activist, vakbondsafgevaardigde en cafébaas 
geeft Nigel zijn ongezouten mening over het leven zoals het is. Latif 
won onder meer met veel overtuiging de 123 Comedy Award 2008. 

Op donderdag 3 mei is het de beurt aan Jasper Posson en Nele 
Goossens. Jasper Posson komt uit Antwerpen en stond amper zes 
maanden na zijn debuut al in de halve finale van de Culture Comedy 
Award en Humo’s Comedy Cup. Nele Goossens is een Vlaamse 
actrice, bekend van televisie en theater. Ze is ook kleinkunstzangeres 
en een behoorlijk grappige cabaretière. 

De deuren gaan open om  19.30 u. De toegang bedraagt 10 euro. Voor 
die kleine prijs krijg je tripelplezier. En natuurlijk is er achteraf een ‘meet 
and greet’ met de comedians mogelijk. Het is ook een uitstekende 
gelegenheid om kennis te maken met poppentheater Aabazjoer en met 
theaterzaal De Kat, de vroegere stadsschouwburg, die zelden toegan-
kelijk is. 

Wegens de beperkte plaatsen is reserveren verplicht. 
Alle reservaties via geert.van.cleemput@vtbkultuur.be of 053 78 06 34 
en vooraf betalen op rekeningnummer BE81 9796 2086 9824 van 
vtbKultuur Aalst. 

Info: www.facebook.com/aalst69, www.vtbkultuur.be/aalst 

www.facebook.com/ComedianRafCoppens/ ;  

FIETSEN OP HET RITME VAN DE ZON 
Bij de eerste zonnestralen dromen van een fikse fietstocht? 

Wereldreiziger Grégory Lewyllie geeft dat idee een nieuwe dimensie. 
Op 3 juni 2018 vertrekt hij opnieuw met een elektrisch aangedreven 
fiets op zonne-energie richting Zuid-China. Meer nog, in 15 maanden 
tijd wil hij rond de aarde (40.000 km) fietsen. Toegegeven, een gedurfd 
opzet, maar Grégory is dan ook niet aan zijn proefstuk toe. 

In 2013 ondernam hij reeds een gelijkaardige poging. Toen vertrok hij 
met een tandem omgebouwd tot een zonnefiets, maar moest na 14.000 
km zijn solaravontuur opgeven. Deze keer wil hij een nieuwe poging 
wagen, met een zelfgemaakte bamboefiets en solar-bamboe-trailer. 

Over zijn voorbije solar-avontuur komt hij op woensdag 7 februari om 
15 uur een live-presentatie brengen in het cultureel centrum De Werf. 
Naast heel wat foto- en filmmateriaal brengt hij ook zijn zelfgemaakte 
bamboefiets mee. Laat deze kans niet voorbijgaan, want vanaf 3 juni 
2018 is de wereldreiziger terug voor lange tijd ‘on the road’. ‘Fietsen op 
het ritme van de zon’, een unieke reisreportage van een man vol 
dromen. 

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

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

 NAAR DE KOMEDIE ‘STUK ONGELUK’  
Op zondag 13 mei woont vtbKultuur Aalst de voorstelling ‘Stuk Onge-
luk’ bij van de Komedie Compagnie in Antwerpen, een bewerking van 
het dolkomische theaterstuk ‘The Play That Goes Wrong’, dat al jaren 
een overweldigend succes is in Londen. 

Met: Sven De Ridder, Koen Van Impe, Tania Kloek, Kobe Van Herwegen, Sébastien De 
Smet, Jan Van Dyke, Britt Van der Borght en Dirk Van Vooren. Regie: Stany Crets. 
Vertrek van de autocar: Sint-Annazaal, Roklijf, Aalst om 13.45 uur. 
Prijs: € 39 of € 35 voor leden vtbKultuur en VAB (vervoer en entree).. 
Inschrijven (tel. 053 78 06 34) en betalen op rekeningnummer BE81 
9796 2086 9824 van vtbKultuur Aalst. 
  

MUSICAL ‘ZOO OF LIFE’ IN ANTWERPEN 
Op zaterdag 7 april trekt vtbKultuur Aalst naar de Antwerpse zoo, die 
dit jaar haar 175ste verjaardag viert met een groots musicalspektakel. 
‘Zoo of Life’ wordt een prachtig en ontroerend verhaal over een familie 
die door omstandigheden een okapireservaat in Congo moest verlaten.  

Met o.a. Janine Bisschops, Jelle Cleymans, Barbara Dex, Tinne 
Oltmans, Ivan Pecnik en Peter Thyssen. 

De bus vertrekt vanaf de Sint-Annakerk, Roklijf in Aalst om 8.30 uur. 
Deelnemingsprijs (vervoer, vrij bezoek zoo, ticket musical, fooien): € 56 
(leden) of € 62 (niet-leden). Min 18 jaar geniet een korting van 10 euro. 

Vrije lunch (2 restaurants in zoo; eigen lunchpakket toegelaten). 

Zonder verwijl inschrijven (053 78 06 34) en betalen op rekening-
nummer BE81 9796 2086 9824 van vtbKultuur Aalst. 

CULTUURTRIPS NAAR HET BUITENLAND 
Wie in (een van) deze reizen geïnteresseerd is, kan het programma 
aanvragen bij Geert Van Cleemput: 053 78 06 34; 0474 51 03 17. 

Zaterdag 28 april tot dinsdag 1 mei: Frankfurt am Main en Mainz (4 d.). 

Zaterdag 19 tot woensdag 23 mei: Friesland en Groningen (5 dagen). 

Zondag 8 tot woensdag 18 juli: Albanië (11 dagen). 
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