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− 10 februari: Kindercabaret "Foetsie", met Jelle Cleymans 
 Proclamatie 63ste Junior-Journalistwedstrijd 
 

− 18 februari: Bezoek aan de Iconententoonstelling bij SD Worx 
 
 

− 28 februari en 6, 13 en 20 maart, Universiteit Vrije Tijd: 
 "Spiegel van de Middeleeuwen in woord en beeld" 
 

− 28 februari: "Byzantium, Constantinopel, Istanboel: 
 verleden, heden en toekomst" 
 

− 6 maart: "Waardig levenseinde" 
 
 

− 7-16 juni: "A Farewell to Scotland", cultuurreis in Schotland 



Het woord van de voorzitter 

De eindejaarsfeesten 
 
 
Ze komen er weer aan: Kerstmis, Onnozele Kinderen, Nieuwjaar. Zelden zoveel redenen 
gehad om te vieren. 
Kerstnacht, mooier dan de dagen, zal een gelegenheid zijn om vrede op aarde te wensen 
aan alle mensen die van goede wille zijn. In Vlaanderen zijn er dat nog altijd heel wat. Zij 
zullen meer dan ooit de gelegenheid krijgen om hun medeleven en solidariteit te tonen met 
onze landgenoten in het zuiden des lands. Ook met die arme bestuurders van Dexia, 
Gemeentelijke Holding, Arco en Ethias, die nog zo hun best hebben gedaan om het onze 
grote zuiderbuur, met de mooiste taal ter wereld, naar de zin te maken. 
Ook Nieuwjaar biedt onverhoopte kansen. Wij zullen het geld dat wij anders verkwisten 
aan nutteloze geschenken bestemd voor overbetaalde werkenden, mogen besteden aan nog 
altijd veel te lage belastingen. Het moet ons toch verheugen te weten dat onze verhoogde 
belastingen ten goede zullen komen aan landgenoten die begrepen hebben dat 'krijgen' niet 
gelukkig maakt, maar 'geven' wel. Zij zullen zich nog maar eens opofferen om 'zij die 
geven' gelukkig te maken, en alzo de solidariteit te redden. 
En dan, een zeer bijzondere feestdag: 'Onnozele Kinderen', in al zijn betekenissen. U kent 
nog wel het wrede verhaal. Toen de Wijzen uit het Oosten aan Herodes vertelden dat een 
nieuwe Joodse koning in Bethlehem was geboren, vreesde deze dat een einde zou komen 
aan zijn macht. Hij besloot daarop om alle pasgeboren jongetjes te laten vermoorden. Dat 
is het verhaal van de onschuldige (onnozele) kinderen. 
'Onnozel' heeft echter nog andere betekenissen. Groen, argeloos, lichtgelovig, naïef, 
onervaren, enz. Kies maar uit. Die woorden worden dan niet voor kinderen gebruikt, maar 
voor de andere leeftijden. Van kleuters kan men wel zeggen dat zij nog in de luren (luiers) 
liggen. Wanneer dat echter over volwassenen wordt gezegd, bedoelt men: 'geen 
ondervinding hebben, te jong zijn om mee te praten, al te onervaren zijn'. 
Heb ik alleen nu de indruk (of hebt u dat ook?) dat zulks van toepassing zou kunnen zijn 
op onze Vlaamse onderhandelaars, dat 'zij zich in de luren hebben laten leggen'? Zij zijn 
daar trouwens nog bijzonder fier op ook. Ik vind dat ergerlijk, vooral voor wat betreft de 
communautaire akkoorden, want die zijn nog maar eens onomkeerbaar gezien de 
ingebouwde grendels. "La Belgique sera latine ou elle ne sera pas" komt steeds dichterbij. 
Vlaanderen zal verder worden verfranst en uitgemolken. Sommigen worden daar vrolijk 
van. Ik niet. 
Met de feestdagen op komst zijn het geen leuke vooruitzichten, maar desondanks, namens 
gans ons afdelingsbestuur, van harte Zalig Kerstmis en Gelukkig Nieuwjaar. 

 
René De Ranter 

voorzitter 



0Bwoensdag 18 januari 

Nieuwjaarsreceptie 2012 
 
 

Het bestuur van Davidsfonds Aartselaar nodigt u 
en uw gezin uit om het begin van het nieuwe jaar 
samen met de andere leden van onze vereniging 
te komen vieren. Deze receptie is meteen ook de 
start van de viering van ons 75-jarig bestaan. 

Voor het programma van deze avond wijken we 
niet af van de gekende weg. Na een 
welkomstwoordje door onze secretaris is er een 
1ste optreden van het Xaverianen Ensemble. 

Nadien leest de voorzitter zijn nieuwjaarsbrief en volgt er een 2de optreden van het 
Xaverianen Ensemble. We vervolledigen de avond met de welgekende en altijd zeer 
gesmaakte DF-nieuwjaarsreceptie. 

Op de receptie trakteren wij u op een hele rist 'huisgemaakte' hapjes, een jaarlijkse 
culinaire prestatie van onze bestuursvrouwen en van de vrouwen van de bestuursmannen. 
Wie van deze hapjes al eens heeft genoten, zal zeker aanwezig zijn! Wij zorgen natuurlijk 
ook voor een lekker glas wijn of vruchtensap. 

Onze nieuwjaarsreceptie is een uitstekende gelegenheid 
om bij te praten met de andere leden van onze 
vereniging en met de nieuwkomers. Zorg er dus voor dat 
u erbij kunt zijn. Om bij de voorbereiding een correct 
aantal hapjes klaar te maken is het zeker nodig op 
voorhand een goed idee te hebben van het te verwachten 
aantal aanwezigen. Gelieve dus uw aanwezigheid vooraf 
te willen doorgeven! 

Waarvoor dank. 
 
Van harte welkom! 
Het bestuur 
 
9BPraktisch: 
− Woensdag 18 januari 2012 om 20.00 uur 

 in CC 't Aambeeld, della Faillelaan 34, Aartselaar 
− U kan zich vanaf nu aanmelden bij secretaris Eddy Vermoesen, gsm 0478/963 399, 

bij voorzitter René De Ranter, tel. 03/887.75.57, of via e-mail aan 
davidsfonds.aartselaar@hotmail.com 



1Bdinsdag 24 januari 

2BStrips, genegeerde kunst? Min of meer… 
Jan Cumps 
 

In zijn lezing "Strips: genegeerde kunst? Min of 
meer…" zal Jan Cumps (K.U.Leuven) aan de hand 
van een powerpointpresentatie in zijn inleiding zoeken 
naar de betekenis van de slogan 'Laat ze strips lezen!' 
Nadien gaat de spreker in op de (vroegere?) dikwijls 
negatieve houding tegenover strips. Daarbij komen 
een aantal aspecten aan bod die een ruim publiek 
kunnen interesseren, zoals: 

- Wat lees je best: Hamlet of Kiekeboe? 
- Waarom ontbreekt de vrouwelijke lezer in 

striplezend Vlaanderen? Of is dat niet zo? 
- Welke 'aha-ervaring' had gewezen minister F. Vandenbroucke over strips op school? 
- Wat vinden we in de grote Van Dale over het verband tussen strips en 'leesluiheid'? En 

wat weet Google ons daarover te vertellen? 
- Kan een strip handelen over gebeurtenissen zoals de 'holocaust' of '9/11'? 
- Wat verstaan we onder een goede strip? 
- Hoe kan je strips op een actieve manier gebruiken (thuis, school, bibliotheek)? 
- Strips en censuur? 
- Waarom staan er zoveel d-t fouten in strips? 
- Wat is het verband tussen strips en taal/literatuur? 
- Wat verstaan we onder de 'graphic novel'? 
- Hoe belangrijk is 'manga'? 
- Waarom moeten we kritisch blijven tegenover strips? 
- Welke strips 'moet' je gelezen hebben? 

Jan Cumps is verbonden aan het Instituut voor 
Levende Talen van de K.U.Leuven. Hij schrijft over strips en over taal, onder meer in het 
tijdschrift Impuls (voor onderwijsbegeleiding) en het Stripelmagazine. 
 

10BPraktisch: 
− Dinsdag 24 januari 2012 om 20.00 uur 

− Cultureel Centrum 't Aambeeld, della Faillelaan 34, Aartselaar 

− Inkom: 6 euro, 4 euro met DF- cultuurkaart 

− Je kan ter plaatse betalen 



vrijdag 10 februari 

"Foetsie", kindercabaret met Jelle Cleymans 
proclamatie van de 63ste Junior-Journalistwedstrijd 

 
In oktober 2011 namen de leerlingen van het 
vijfde en zesde leerjaar van de Blokkendoos en 
die van het zesde leerjaar van Cade deel aan onze 
63ste Junior-Journalistwedstrijd. In totaal schreven 
ruim 180 leerlingen een opstel over hun virtuele 
wereld. Een jury heeft nadien die opstellen 
gelezen en beoordeeld. Op deze avond komen we 
van hen te weten wie de winnaars zijn. 
 

Om de proclamatie dit jaar meer luister bij te zetten wegens ons 75-jarig bestaan, kozen 
wij voor een avondvullend programma met Jelle Cleymans, Karin Jacobs en Florejan 
Verschueren in hun nieuwste productie Foetsie. 
 

Na het succes van Op een 
surfplank naar de maan kroop 
actrice Karin Jacobs opnieuw in 
haar pen. Haar zoon, zanger en 
acteur JELLE CLEYMANS, 
zette ook dit keer weer een 
tiental knotsgekke rijmpjes en 
dromerige gedichten op muziek. 

Met een brede glimlach laat hij 
horen hoe ze klinken in zijn hoofd. Samen toveren ze uit hun 
creatieve hoed een zalige, dartele familievoorstelling waar 
jong en oud nog lang van zullen kunnen nagenieten. Een 
voorstelling naar het boek 'Foetsie!' (als ik in een goochelaar 

zijn hoed zie, is 't konijn meestal foetsie!) 

 
11BPraktisch: 

− Vrijdag 10 februari 2012 om 20.00 uur in Cultureel Centrum 't Aambeeld, 
 della Faillelaan 34, Aartselaar 

− Kaartenverkoop in het Cultureel Centrum, tel 03/877 28 75, of door storting op 
rekening BE05 4015 0190 3175 van Davidsfonds Aartselaar 

− Inkom: 6 euro (in ruil voor je inkomkaart bekom je een bon voor een gratis drankje 
achteraf) 



3Bzaterdag 18 februari 

Bezoek aan de Iconententoonstelling bij SD Worx* 
 
 

SD Worx bezit een rijke en door de kenners hooggeprezen 
verzameling iconen, de tweede grootste verzameling na 
het museum van Reklinghausen in Duitsland. 
 
Het gaat om een 900-tal iconen, zowel op hout als in 
metaal uit een tijdspanne die vijf eeuwen omvat en zich 
geografisch uitstrekt van de  poolcirkel tot Afrika. Het zijn 
voorwerpen uit een tijd en een context die de onze niet is. 
Toch hebben ze ons nog steeds veel te vertellen. 
 
De iconenschilderkunst ontstond in het Byzantijnse Rijk. 
Een icoon (afgeleid van het Griekse woord eikoon, wat 
beeld of gelijkenis betekent) wil degene die afgebeeld is, 

werkelijk aanwezig doen zijn. De verering van een icoon 
is gericht tot wat er op de icoon getoond wordt, niet op 
de icoon zelf. De icoon is slechts een venster op een 
andere realiteit. 
 
Iconen zijn tijdloos. In de stijl en aanpak is nauwelijks 
iets veranderd ik de loop van vele eeuwen. Zij horen bij 
de Grieks-orthodoxe cultus zoals de paus bij Rome. 
 
Het geheel biedt de bezoeker de gelegenheid om kennis 
te maken met de wondere wereld van de iconenkunst. 
 
 
* SD Worx is gespecialiseerd in human resources management 
 

12BPraktisch: 

− Maximaal 20 deelnemers 
− Zaterdag 18 februari 2012 om 13.45 uur bijeenkomen aan de gebouwen van  

SD Worx, Brouwersvliet 2, 2000 Antwerpen 
− Vóór 1 februari inschrijven bij Eddy Vermoesen, gsm 0478/963 399 of via e-mail aan 

HUdavidsfonds.aartselaar@hotmail.comU 
− Onkosten: 4 euro (inbegrepen een drankje na de rondleiding), te storten op 

rek. BE05 4015 0190 3175 van Davidsfonds Aartselaar 



4B dinsdagen 28 februari en 6, 13 en 20 maart 

Spiegel van de middeleeuwen in woord en beeld 
5BProf. Jozef Janssens, cursus Universiteit Vrije Tijd 

 
De 'duistere' middeleeuwen: een hardnekkiger cliché is 
haast ondenkbaar. Recent onderzoek toont nochtans aan dat 
het mens- en wereldbeeld veel origineler en moderner was 
dan vaak gedacht. 

De introductie van de spatie door de Ierse monniken in de 
8ste eeuw legde de grondslag voor de moderne leescultuur. 

Uit de Keltische verhaalcircuits wordt de moderne roman 
geboren. En door enkele gewaagde architectonische 
experimenten samen te brengen, ontstaat de skeletbouw… 

De klassieke oudheid wordt helemaal niet vergeten, 
integendeel. Zo gebruikt 
Dante de Grieks-Arabische 
wetenschap in zijn La 

Divina Commedia, een van dé meesterwerken uit de 
wereldliteratuur. 

Prof. Jozef Janssens laat u de andere kant zien van die 
'duistere' middeleeuwen. Na de cursus spreekt u voortaan 
alleen nog over de 'heldere' middeleeuwen! 

Prof. Janssens is doctor in de Germaanse filologie en 
specialiseerde zich in de middeleeuwse cultuur. Hij is 
emeritus hoogleraar Cultuurgeschiedenis en Geschiedenis 
van de middeleeuwse, Nederlandse en Europese literatuur 
aan de K.U.Brussel. Hij publiceerde verschillende werken 
over de middeleeuwse letterkunde en geschiedenis. 
 
13BPraktisch: 
 
− Dinsdagen 28 februari en 6, 13 en 20 maart 2012 van 14.00 tot 16.30 uur 
− Plaats: Aartselaar, CC 't Aambeeld, della Faillelaan 34 
− Prijs: 56 euro (met lerarenkaart: 53 euro – met DF-cultuurkaart: 50 euro) 
− Een syllabus en per sessie een koffie of thee zijn in de prijs begrepen 
− Info: 03/887.92. 91 (Paul Reyniers) en 016/310.670 (Universiteit Vrije Tijd) 
− Inschrijven: telefonisch op bovenstaande nummers of via Hwww.davidsfonds.beH 

(klikken op 'Universiteit Vrije Tijd') 



6Bdinsdag 28 februari 

Byzantium, Constantinopel, Istanboel: verleden, 
heden en toekomst Wim Vanhoorne 
 

Op gebied van geschiedenis, ligging en 
trendsetting kan er nauwelijks een stad 
tippen aan deze metropool aan de Bosporus. 

In 2010 was Istanboel culturele hoofdstad 
van Europa (naast Essen en Pereç). Het was 
drummen in de Ottomaanse harem, 
aanschuiven in de schatkamers van de 
sultan en oordopjes insteken in de drukke 
Hagia Sofia. 

 
Reisleider Wim Vanhoorne kent na meer dan 70 
privé- en groepsbezoeken deze stad door en 
door. Met veel beeldmateriaal belicht hij kort de 
lange geschiedenis van de grootste stad van 
Turkije. 

Hij zoomt verder in op sprekende details van de 
meest markante gebouwen zoals de Hagia Sofia, 
de muren van Theodosius II, de mozaïeken van 
de Chorakerk, de Egyptische obelisk op de 
hippodroom en uiteraard licht hij in het 
Topkapipaleis een tikje van de haremsluier. 

Als toemaatje volgt een 'tocht op de Bosporus'. 

Sultans en keizers, eunuchen en odalisken, 
grootviziers en orthodoxe patriarchen zitten voor 
een avond broederlijk naast elkaar. Niet in kerk 
of moskee, maar in het CC van Aartselaar… 
 
 
14BPraktisch: 
 
− Dinsdag 28 februari 2012 om 20.00 uur 
− Cultureel Centrum 't Aambeeld, della Faillelaan 34, Aartselaar 
− Inkom: 6 euro, 4 euro met DF- cultuurkaart 
− Je kan ter plaatse betalen 



7Bdinsdag 6 maart 

Waardig levenseinde 
Wim Distelmans 

 
Het levenseinde belangt ons allen aan. Tijdens de 
lezing gaat Wim Distelmans in op de desbetreffende 
patiëntenrechten, de palliatieve zorg en de beslissingen 
bij het levenseinde, inclusief euthanasie. Tevens krijg 
je uitleg over hoe men 'zijn papieren in orde' kan 
maken. 

Ongetwijfeld is in Vlaanderen Wim Distelmans dé 
pionier voor het recht op een waardig levenseinde. 

Goed vijftien jaar geleden was hij het die in het openbaar durfde te pleiten voor euthanasie 
en toegaf dat hij het zelf als arts ook al had gedaan. Wie is die man die zich met zoveel 
energie inzet voor een betere zorg voor mensen in hun laatste levensfase? Maakt die 
dagelijkse confrontatie met ziekte en dood hem niet bang? En waar blijft hij zijn vechtlust 
vandaan halen? 

Op de lezing zal hij het onderwerp euthanasie zo praktisch mogelijk toelichten: wat er al 
dan niet mogelijk is binnen de huidige juridische context, het hoe en waarom van de 
wilsbeschikking en de wijze waarop euthanasie kan worden uitgevoerd. Over deze materie 
publiceerde hij ook het boek 'Een waardig levenseinde'. 

Dr. Wim Distelmans is professor palliatieve 
geneeskunde aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij 
heeft zijn praktijk in het ziekenhuis en is 
betrokken bij de opleiding van artsen. Sinds de 
euthanasiewet op 22 september 2002 in ons land in 
werking trad, is hij voorzitter van de Federale 
Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie. Hij 
is ook de promotor van het Dagcentrum 'Topaz' 
van het UZ Brussel te Wemmel waar men met de 
hulp van vrijwilligers terminale zieken professioneel omringt en hen begeleidt op hun weg 
naar het einde. 

Na de lezing heeft het publiek de gelegenheid om vragen te stellen. 
 
Praktisch: 
− dinsdag 6 maart 2012 om 20.00 uur 
− Cultureel Centrum 't Aambeeld, della Faillelaan 34, Aartselaar 
− Inkom: 6 euro, 4 euro met DF- cultuurkaart 
− Je kan ter plaatse betalen 



8B7 – 16 juni 2012 

A Farewell to Scotland 
Cultuurreis naar Schotland (i.s.m. SEF Travel/Reizen de Strycker, Lokeren, lic.1893A) 
 

Van 'A Farewell to England' naar 'A Farewell to Scotland' is maar één stap. De vaarwelreis 
van 2011 krijgt een vervolg. We gaan nog een laatste keer naar het land van bens en glens, 
brochs en lochs, zalm en haggis, bagpipes en whisky, wind en regen…in het mooiste 
natuurdecor van het Verenigd Koninkrijk. 

 

•  Ontwerp van reisweg met hotels 
 
Dit is een maximumprogramma (wijzigingen mogelijk). Bedankt voor uw begrip. De 
nachtveerdienst tussen Zeebrugge en Rosyth (Firth of Forth, Fife) is afgeschaft. 

 

dag 1: donderdag 7 juni 2012 
 
Aartselaar – IJmuiden (Nl.) – DFDS-nachtferry, in hut met zeezicht, naar Newcastle 
 

dag 2: vrijdag 8 juni 
 
Newcastle – via Hexham naar de Muur van Hadrianus; 
bezoek Housesteads Fort (grootste Romeinse site) – via 
Carlisle naar Dumfries (Burns connection). 
Logies in hotel Cairndale 
 

dag 3: zaterdag 9 juni 
 
Bezoek Dumfries en Sweetheart Abbey; via Newton Stewart door het Galloway Forest 
Park naar Culzean Castle (bezoek); naar Allowaty, geboorteplaats Robert Burns, en Ayr. 
Logies in hotel Horizon 
 

dag 4: zondag 10 juni 
 

Bezoek Robert Burns Birthplace Museum (Ayr)); 
noordwaarts langs de kust tot Largs – naar de Firth of 
Clyde; bezoek aan Hill House (Helensburgh, mooiste 
creatie van C.R. Mackintosh); naar Balloch (Loch 
Lomond). Logies (hotel nog te bepalen). 



dag 5: maandag 11 juni 
 
Schilderachtige tocht langs de westelijke oever van Loch Lomond via Luss naar Tarbert, 
Crianlarich, Tyndrum en de Pass of Brander naar Oban. 
Logies (hotel nog te bepalen). 
 

dag 6: dinsdag 12 juni 
 

Voldaagse uitstap (veerboot!) naar het eiland 
Mull. Met de veerpont naar Iona (St. Columba) 
voor bezoek (Iona abbey). 
Logies: Oban 
 

dag 7: woensdag 13 juni 
 
Van Oban naar Glencoe (The Glen of Weeping); 
via Fort William (ommetje langs het 

sluizencomplex Neptune's Staircase op het 
Caledonisch kanaal), naar The Great Glen, Glen 
Garry , Glen Morriston, Loch Ness, Cannich en 
Beauly naar Inverness, hoofdstad van de 
Highlands, aan de monding van Loch Ness. 
Logies in hotel Palace 
 

dag 8: donderdag 14 juni 
 
Van Inverness zuidwaarts naar Dalwhinnie (bezoek whisky distillery?), Killicrankie en 
Queen's View (Loch Tummel), naar Dunfermline (vroegere hoofdstad) 
Logies in Dunfermline (hotel nog te bepalen). 
 

dag 9: vrijdag 15 juni 
 
Dunfermline (abdijkerk, koninklijke 
begraafplaats); naar Newcastle en met nachtferry, 
in hut met zeezicht, naar IJmuiden (Nl.) 
 

dag 10: zaterdag 16 juni 
 
IJmuiden (Nl.) – Aartselaar 



•  Richtprijs (op basis van 30 deelnemers): 
 

- € 1385 
- met DF-cultuurkaart:  € 1350 
- toeslag single room (nachtveerboot en 

hotels):  € 350 

 ▫ Inbegrepen: 

- alle verplaatsingen in comfortabele autocar 
- overtocht IJmuiden-Newcastle heen en terug in zeezichthut 
- toeslag voor overtocht op vrijdag 
- dinner en breakfast  aan boord tijdens heen- en terugreis 
- alle toegangsgelden 
- veerboot Oban-Craignure en veerpont Fionnphort-Iona (telkens heen en terug) 
- logies in ***-hotels op basis van halfpension (ontbijt + warm avondmaal) 
- verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, annulering en reisbijstand 
- garantiefonds, taksen en BTW 
- reisbrochure (30 pagina's) 

 ▫ Niet inbegrepen: 

- overige maaltijden, dranken en persoonlijke uitgaven 
- alle niet vermelde diensten 
 

•  Inschrijven is mogelijk vanaf nu! 
 
Voor meer informatie en inschrijving, bel Ray Janssens, reisleider, 03-887 64 54,  

of mail aan HUray.janssens@telenet.beUH voor een inschrijvingsformulier. 
 

You're welcome, 
Ray. 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Kontichsesteenweg 86 
B-2630 Aartselaar 
++ 32 (0)3 877 26 00 
++ 32 (0)3 877 97 20 
info@advocaten-vanorshaegen.be 
www.advocaten-vanorshaegen.be 



Deze Omtrent kwam tot stand met de steun van: 


