jaarprogramma

2021 - 2022
DAVIDSFONDS Aartselaar
cultuur beleef je samen
1

omslagfoto: Eddy Masschalck

Bij het samenstellen van het jaarprogramma 2021 - 2022 kreeg Davidsfonds Aartselaar medewerking van
Bibliotheek Aartselaar, Cultureel Centrum Aartselaar, Gezinsbond Aartselaar, Gezondheidsraad Aartselaar en
Natuurpunt Aartselaar.

Van de leden en van sympathisanten die ons deze toevertrouwden, bewaart Davidsfonds Aartselaar naam, adres, telefoon (gsm) en e-mailadres.
Davidsfonds Aartselaar gebruikt deze gegevens uitsluitend voor Davidsfondsgerelateerde administratieve, informatieve of promotionele doeleinden.

2 U kan deze gegevens steeds opvragen, aanpassen of laten verwijderen. Zend daartoe een e-mail aan davidsfonds.aartselaar@hotmail.com of klik op de bij
de e-mailing daarvoor voorziene knop.

Het woord van de voorzitter
Beste Davidsfondsvrienden,
Wanhoop maakt stilaan plaats voor hoop.
Anderhalf jaar lang moesten wij samen met jullie de gemoedelijke en vriendschappelijke sfeer missen die onze
activiteiten zo typeert. Maar wij zijn klaar en super gemotiveerd om er eindelijk weer tegenaan te gaan.
Zowat het volledige programma van het werkjaar 2020-2021 wordt hernomen, aangevuld met enkele toppers
zoals Jean Paul Van Bendegem en Johan Braeckman.
De heropstart van onze werking willen we echter niet ongemerkt laten voorbijgaan. De eerste lezing – Jean Paul
Van Bendegem, 19 oktober – krijgt daarom een niet te missen feestelijk karakter. Houd deze datum alvast vrij !
Ook bij alle andere activiteiten zullen we jullie hartelijk en met open armen ontvangen.
		Zeer genegen,
		
Paul Reyniers
Als covid-19-veiligheidsmaatregelen ertoe leiden dat een activiteit niet of niet zoals voorzien kan plaatshebben, informeren wij u
hierover zo snel mogelijk via e-mail. Een geannuleerde activiteit herprogrammeren wij indien mogelijk op een latere datum of in het
volgende werkjaar.
Alvast dank voor uw begrip voor de uitzonderlijke omstandigheden in deze (post-)coronatijd.

33

Vers Geperst

Info- en boekenkijkdag

Het Davidsfonds houdt van traditie, gezelligheid, mensen ontmoeten.
In die sfeer organiseert onze afdeling naar jaarlijkse gewoonte opnieuw
Vers Geperst, een doorlopende namiddagreunie waarop alle leden,
maar ook niet-leden / sympathisanten uitgenodigd zijn.
Zoals steeds zullen de boeken en cd’s uit de Davidsfonds Cultuurgids
2021-2022 ter inzage beschikbaar zijn. Wie in het aanbod zijn gading
vindt, kan al meteen ter plekke lid worden van onze vereniging of zijn
lidmaatschap verlengen*.
En waarom ook niet nog wat gezellig napraten bij een drankje en samen
uitkijken naar een boeiend cultureel jaar ?
Alvast van harte welkom.
* betaling met betaalkaart (ook contactloos)

CC ’t Aambeeld | zaterdag 18 september 2021 | van 13:00 tot 17:00
4

Voor leden en geïnteresseerden | vrije toegang 4

Het Groot Dictee Heruitgevonden

Woord | Kwis

Schrijf je chocoladecakeje, chocoladecakje of chocolade-cakeje ? Met of
zonder streepje ? Met of zonder -e ?
© Pixabay

Vanaf 2019 coördineren Creatief Schrijven vzw en De Standaard “De
schrijfwijzen: Het Groot Dictee Heruitgevonden” i.s.m. de Vlaamse
bibliotheken en Team Taaladvies. Op vrijdag 8 oktober nemen taalliefhebbers
in zowat 100 Vlaamse bibliotheken tegelijkertijd deel aan deze geüpdatete versie van het Groot Dictee.
De Bibliotheek nodigt iedereen uit om mee te spelen met dit unieke taalspel dat je spellingkennis en creativiteit
uitdaagt. De winnaars van alle bibliotheken nemen het tegen elkaar op tijdens de grote finale van De Schrijfwijzen
die midden januari 2022 plaatsvindt.

CC ’t Aambeeld | vrijdag 8 oktober 2021 | 20:00

Vooraf inschrijven in Bib of CC Aartselaar (meer info : Bib of CC Aartselaar)
In samenwerking met Bibliotheek Aartselaar
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Langs Tigris en Eufraat
(herneming)

Michel Tanret

Davidsfonds Academie, najaar 2021
Het oude Mesopotamië

Michel Tanret trekt door de rijke cultuur van het vruchtbare tweestromenland :
de eerste nederzettingen (6000 v.Chr.), het dagelijkse leven van de Babyloniërs,
het ontstaan van het spijkerschrift, grote vorsten zoals Hammoerabi en
Assurbanipal, het Gilgamesj-epos, het Babylonische scheppingsverhaal, ...
Boeiend als altijd neemt Michel Tanret je mee door een tijd vol
geneeskundige, wiskundige en literaire hoogtepunten.
Em. prof. dr. Michel Tanret doceerde aan de vakgroep
Talen en Culturen van het Nabije Oosten aan de UGent.
Hij nam deel aan opgravingen in Irak en coördineerde een
internationaal project over het landschap en de geschiedenis
van het oude Mesopotamië.

CC ’t Aambeeld | dinsdagen 12, 19 en 26 oktober en 9 november 2021 | 14:00 tot 16:00
66

€ 66 - € 58 DF Cultuurkaart | inclusief digitale syllabus en koffie of thee

Info : Koen Commers, 03 877 01 89 - 0485 76 76 47 | inschrijven via 016 31 06 70 of www.davidsfonds.be/academie

Fort van Breendonk
(herneming)

Geleid bezoek

Tussen mei 1940 en september 1944, onder de bezetting door naziDuitsland, gaan ca. 150.000 Belgen in het verzet. Bij hen ook de
groep De Zwarte Hand, actief in Klein-Brabant en de Rupelstreek.
Joden en verzetslui worden door de Duitse bezetter, vaak met
steun van Belgische collaborateurs, opgepakt en vervolgd. Van de
ca. 3600 gedocumenteerde gevangenen die in het Auffanglager van
Breendonk terecht komen of er passeren, overleeft slechts de helft
de oorlog. 303 gevangenen sterven in het fort (executies inclusief).
Ex-gevangene Roger Coeckelberghs : “De muren van het Fort van Breendonk hebben gehoord, gezien en
gevoeld wat er zich voorgedaan heeft. Het is aan de gids om de muren te laten spreken. Zo wordt het Fort
een gedenkteken opdat we ons altijd herinneren tegen welke prijs onze vrijheid werd heroverd en welke prijs
vandaag nog steeds voor het bereiken en vrijwaren ervan, wordt betaald.”
Herbart Beyers, hoofdverantwoordelijke van Fort van Breendonk, verwelkomt ons met een kopje koffie of thee.

Donderdag 14 oktober 2021 | 14:00 tot 17:00 | € 15 - € 12 DF Cultuurkaart

7 Inschrijven vóór 1 oktober (max. 20) | inclusief koffie of thee vooraf en drankje achteraf

Carpooling : 13:00 parking CC, vertrek 13:15. Afspraak om 13:50 Fort van Breendonk, Brandstraat 57, Willebroek

7

De coulissen van corona
Jean Paul Van Bendegem

Lezing

Reflecties van een gevaccineerde filosoof

Hoe blikt een filosoof-wiskundige terug op de voorbije coronaperiode ?
Wetenschappers, experten, politici, journalisten, opiniemakers en wij als figuranten : hoe dit curieuze schouwspel
te begrijpen ?

Emeritus professor dr. Jean Paul Van Bendegem doceerde logica en
wetenschapsfilosofie aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij was deeltijds gastprofessor
wijsbegeerte aan de Universiteit Gent.
Jean Paul Van Bendegem is regelmatig te gast op radio en TV.

CC ’t Aambeeld | dinsdag 19 oktober 2021 | 20:00 | gratis voor leden DF Aartselaar

8

Niet-leden DF Aartselaar betalen € 3 en schrijven zich vooraf in via webshop ccaartselaar.recreatex.be 8
Deze eerste lezing nà de corona-lockdown geven wij graag een feestelijk tintje. Zorg dat je erbij bent !

Verbrandingsoven ISVAG
(herneming)

bezoek
Geleid bezoek

ISVAG werd in 1975 opgericht als een intergemeentelijke samenwerking voor afvalverwerking. In de installatie
wordt de aangevoerde restafval verbrand in een roosteroven. De afvalverbranding levert energie en daarmee
stroom voor 20.000 gezinnen.
Na een uitleg over de techniek van ISVAG en een boeiende bedrijfsfilm volgt een
verkenningstocht doorheen het hele afvalverbrandingsproces. De rondleiding gaat o.a.
langs de weegbrug en de loskade, de controlekamer en de twee ovens, de zuivering van
de rookgassen, de as- en schrootbunker, de meetcabine en de turbine.

Donderdag 18 november 2021 | 14:00 tot 16:00 | gratis

Inschrijven vóór 6 november (max. 20) | bezoek met trappen | schoenen : gesloten, lage hak, antislip
Afspraak om 13:45 in de bezoekerszaal, ISVAG administratief gebouw , Boomsesteenweg 1000, Wilrijk

9

Ook experts vergissen zich
Johan Braeckman

Lezing
Valkuilen van ons denken

In deze lezing toont Johan Braeckman aan de hand van meerdere voorbeelden aan hoe
kwetsbaar de menselijke vermogens zijn voor misvattingen. Experts vormen hierop geen
uitzondering.
Hoe kunnen we dit begrijpen ? Hoe komt het dat mensen met oprechte, authentieke kennis van
zaken, toch geregeld de bal misslaan ? Zijn er cognitieve wetmatigheden die verklaren waarom
mensen in het algemeen, en experts in het bijzonder, op mentale dwaalsporen terechtkomen ?
Johan Braeckman bespreekt verschillende suggesties die het cognitieve falen van leken en
experts helpen te begrijpen, en voor een deel ook helpen te voorkomen.
Professor dr. Johan Braeckman is gewoon hoogleraar wijsbegeerte aan de Universiteit Gent. Zijn onderzoek spitst
zich toe op problemen die verbonden zijn aan de levenswetenschappen, in het bijzonder de evolutietheorie en de
neurowetenschappen. Hij is een graag geziene gast op radio en TV.

CC ’t Aambeeld | woensdag 24 november 2021 | 20:00 | € 12 - € 9 DF Cultuurkaart
10
10

De Wilde Stad
(herneming)

Mark Verkerk

Documentaire film

Vijf jaar na de natuurdocumentaire De Nieuwe Wildernis
rondde de Nederlandse documentairemaker Mark Verkerk
de trilogie die hij maakte af met De Wilde Stad, een visueel
fraaie en speelse documentaire over het ongetemde
dierenrijk in de urban jungle Amsterdam.
De film toont dat de straten, tunnels, waterwegen en gebouwen
van de stad plekken zijn waar wilde dieren, planten en bomen
zich best thuis voelen, zonder dat dit onze aandacht trekt.
Mark Verkerk studeerde aan de London International Film School
en begon zijn carrière in Australië. Later ging hij aan de slag bij
EMS Films en maakte daar documentaires voor onder andere
Discovery Channel en National Geographic Channel.

CC ’t Aambeeld | woensdag 1 december 2021 | 20:00 | € 10 - € 7 leden DF, Natuurpunt
In samenwerking met Natuurpunt Aartselaar

11

In gesprek met...

Interview

In de bibliotheek van Aartselaar kijkt het bibteam uit naar de komst van het nieuwe Eéngemaakte
Bibliotheeksysteem, een regionale samenwerking van Antwerpse bibliotheken.
Dit Eéngemaakte Bibliotheeksysteem biedt kansen om te innoveren en een bredere regiowerking uit te bouwen.
De Antwerpse bibliotheken sluiten in oktober een tiental dagen de deuren om deze omschakeling te realiseren.

Louis Van Dievel donderdag 9 december 2021

(herneming)

In 2020 verschenen van hem De dokter is uw kameraad niet, een biografictie over het leven van een
ex-maoïst, en Madeleine, een tragikomedie over een poetsvrouw die het tot lifecoach brengt.
Gastheer : Bart De bruyn

Bib Aartselaar, 20:15, € 8 - € 6 leden DF

Benieuwd wat In gesprek met... voor 2022 kan bieden ? Centrale gastheer Bart De bruyn en het bibteam stellen
aansluitend aan het gesprek met Louis Van Dievel het jaarprogramma 2022 voor.

12
12

Actuele info online: aartselaar.bibliotheek.be
Een organisatie van Bibliotheek Aartselaar

Passie en compassie

Lezing

(herneming)

Jasper Gheysen

Muziek die verstilt en verheerlijkt

Grasduinend in de muziekgeschiedenis vinden we heel wat muziek terug die balanceert op
de grens tussen leven en dood. Vele componisten putten inspiratie uit de confrontatie met
het levenseinde. Denk maar aan al die prachtige lamentaties, stabat maters, passies en
requiems. Vijf eeuwen muziek van topniveau passeren de revue, met als leidraad muziek die
verstilt en verheerlijkt, in een plejade aan genres, vormen en stijlen.
Jasper Gheysen is master in de musicologie
(KU Leuven). Hij richtte JAMM op, een creatieve onderneming
die jonge artiesten steunt en via cursussen en lezingen muziek
toegankelijk wil maken voor een breed publiek. In november 2018
was hij reeds te gast bij Davidsfonds Aartselaar met zijn vierdelige
succescursus : Actief luisteren naar klassieke muziek.

CC ’t Aambeeld | dinsdag 14 december 2021 | 20:00 | € 10 - € 7 DF Cultuurkaart
13
13

Lichaamstaal en dokterslatijn
(herneming)

Carine Caljon

Lezing

Ernstig waar het moet, ludiek waar het kan

Van waar komen onze termen voor lichaamsdelen en organen, voor aandoeningen
en therapieën, patiënten en specialisten ?
Veelal spreken we gewonemensentaal, maar er is ook het doktersjargon. Zal een
chiropractor, een kraker, je echt ‘kraken’ ? Heb je bronchitis of heb je last van
een banale snotvalling ? Waar komen woorden als siroop en
piekeren vandaan ?
Carine Caljon is altijd al met taal / talen bezig geweest : van
courante talen als Nederlands, Frans, Engels en Spaans,
over Russisch en Arabisch, tot meer exotische talen als
Chinees, Hindi en hiërogliefenschrift en zelfs... Vlaamse dialecten ! Ze studeerde echter ook
geschiedenis. Uit de combinatie groeiden haar passies : etymologie en taalvergelijking.

CC ’t Aambeeld | dinsdag 11 januari 2022 | 20:00 | € 10 - € 7 DF Cultuurkaart
14
14

Toast Literair : ‘Voorslaap’
(herneming)

Mady Bonert

Poëzie | Literaire brunch

Mady Bonert brengt Herman de Coninck

en Mark Michaël De Smet

De bijslaap ken je natuurlijk al. Maar de Voorslaap ? Herman de Coninck
heeft hem uitgevonden en in een gelijknamig gedicht vereeuwigd.
In Voorslaap, een cyclus van 20 liederen, brengt Mady Bonert, zang, een
bloemlezing uit het verzameld werk van Herman de Coninck.
Mark Michaël De Smet begeleidt haar op de piano.
De drang om te schrijven, de gecompliceerde ouder-kind relatie, de
vroeg speelse erotische poëzie, de nuchtere en scherpe observator, de
onmacht van het ouder worden, ...

CC ’t Aambeeld | zondag 16 januari 2022 | 10:30 | € 18 - € 15 DF Cultuurkaart
Inschrijven vóór 10 januari | prijs is inclusief brunch
In samenwerking met Bibliotheek Aartselaar

15

Missie 2021
(herneming)

Hetty Helsmoortel

Theatershow
Het meest spraakmakende wetenschapsnieuws uit 2021

Tijdens een theatershow over het meest spraakmakende wetenschapsnieuws van
2021, gaat Hetty Helsmoortel veel verder dan de opsomming van een aantal feitjes.
Want wetenschap is vooral wondermooi. Een must-see voor elke (jong)volwassene
met een gezonde interesse in de wereld om ons heen. Enige wetenschappelijke
voorkennis is niet vereist.

©KREW

Hetty Helsmoortel is moleculair bioloog en was acht jaar kankeronderzoeker aan
de UGent. Voor haar andere passie, het theater, studeerde ze twee jaar Drama aan
het RITCS.
Als wetenschapswatcher geeft Hetty regelmatig tekst en uitleg op radio en televisie.

CC ’t Aambeeld | woensdag 2 februari 2022 | 20:00 | € 18 - € 16 DF Cultuurkaart
16
16

Actuele kunst en klassieke oudheid
Felix Claus

Davidsfonds Academie, voorjaar 2022

Een verrassende herontdekking van de klassieken

Is de klassieke oudheid nog steeds een inspiratiebron in de hedendaagse en de moderne kunst ? Felix Claus
zoekt het uit en toont dat kunstenaars wereldwijd schatplichtig blijven aan de klassieken en hun intrigerende
verhalen. Hun tragedies, komedies, filosofieën en mythen bevatten immers thema’s en motieven die ook
vandaag actueel zijn.
Shutterstock, Timur Kulgarin

© Shutterstock

De cursus bespreekt werken van o.a. Michelangelo Pistoletto, Jef Koons, Damien Hirst en
William Kentridge. Ook recente kunstenaars zoals het kunstenaarscollectief AES+F, David
LaChapelle en David Quinn komen aan bod.
Felix Claus, classicus, was leraar SO in Eeklo en
dan stafmedewerker van het Katholiek Onderwijs
Vlaanderen in Brussel. Hij is lid van vele verenigingen
en o.a. bestuurslid van vzw Certamina dat de Vlaamse
Olympiade Latijn en Grieks organiseert.

CC ’t Aambeeld | dinsdagen 8 en 15 februari 2022 | 14:00 tot 16:00

17 € 42 - € 37 DF Cultuurkaart | inclusief syllabus

Info : Koen Commers, 03 877 01 89 - 0485 76 76 47 | inschrijven via 016 31 06 70 of www.davidsfonds.be/academie
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Stop darmkanker
(herneming)

Luc Colemont

Lezing
‘Vroegtijdig opsporen’ is de boodschap

Iedere dag verliezen 5 families in Vlaanderen een dierbare aan darmkanker. Dat zijn
er 150 per maand. Nochtans is darmkanker de ‘ideale ziekte’ om vroegtijdig op te
sporen en is de kans op genezing dan méér dan 90%.
Maagdarmspecialist dr. Luc Colemont, stichter van de vzw Stop Darmkanker, strijdt
al jaren tegen deze sluipmoordenaar. “Als je de vijand niet kent kan je nooit de
oorlog winnen, daarom zijn informatie en voorlichting zo belangrijk”.
Een boeiende uiteenzetting, met een lach en een traan, die slechts één doel voor
ogen heeft : minder leed door darmkanker, méér gezonde levensjaren !

CC ’t Aambeeld | woensdag 16 februari 2022 | 20:00 | € 12 - € 9 DF Cultuurkaart
18
18

In samenwerking met Gezondheidsraad Aartselaar

Leonardo, genie en mens
(herneming)

Frank Tubex

Lezing

Leonardo Da Vinci is een van de meest uitzonderlijke en meest
originele kunstenaars uit de geschiedenis van de mensheid.
Hij werkte als (militair) ingenieur, had belangstelling voor anatomie,
verkende de meetkunde, experimenteerde in de mechanica en
interesseerde zich voor water en wind. Hij had zijn ideeën over de kunsten, maar had ook
zijn dagelijkse besognes.
De lezing zoemt in op Leonardo als schilder en beeldhouwer. Met gebeurtenissen uit zijn
persoonlijk leven als achtergrond, krijgt de toehoorder een zo volledig mogelijk beeld van
deze volstrekt aparte figuur uit de Italiaanse renaissance.
Frank Tubex is licentiaat in de Romaanse Filologie en Master in de Kunstwetenschappen.
Hij was leraar in het secundair onderwijs en begeleidt in zijn vrije tijd ook reizen in Italië.

CC ’t Aambeeld | dinsdag 8 maart 2022 | 20:00 | € 10 - € 7 DF Cultuurkaart
19
19

Mechelen
(herneming)

Geleid bezoek
In de voetsporen van Hiëronymus en Margareta

Onze gids, Beatrice, laat ons in deze wandeling genieten van een bezoek aan het
Schepenhuis, de Sint-Rombouts-kathedraal en de paleizen van Margaretha van
Oostenrijk en Margaretha van York. Bovendien maken we kennis met een aantal
topstukken uit de collectie van het vernieuwde Museum Hof van Busleyden.
Tussendoor vertelt onze gids over de grootse, de kleine, de lekkere en de stoute kantjes
van haar stad Mechelen en trekt zij paralellen tussen de 16de en de 21ste eeuw.

Zaterdag 19 maart 2022 | 13:30 tot 18:00 | € 22 - € 20 DF Cultuurkaart

20
20

Inschrijven vóór 12 maart (max. 15) | drankje halverwege en toegang tot museum inbegrepen

Carpooling : parking CC om 12:30 | Afspraak om 13:15 aan Hof van Buysleyden, Sint-Jansstraat 2a

1942, het jaar van de stilte

Lezing

(herneming)

Herman Van Goethem

Controversieel en ontluisterend

Het jaar 1942 is het kantelpunt van de Tweede Wereldoorlog. Het dagelijks leven in Antwerpen verandert. De
Joden zinken er weg in armoede. Het stadsbestuur collaboreert met de bezetter. De politie komt in de ruige greep
van de Nieuwe Orde. Vanaf augustus worden de Joden massaal gedeporteerd. Cruciaal is de internationale
context van oorverdovende stilte en slepende onzekerheid.
Professor Herman Van Goethem, historicus en jurist, is rector van de Universiteit
Antwerpen. Hij was medeoprichter en curator van Kazerne Dossin. Hij schreef over die
periode in de oorlog een beklemmend boek : 1942, het jaar van de stilte.

CC ’t Aambeeld | woensdag 30 maart 2022 | 20:00 | € 12 - € 9 DF Cultuurkaart
21
21

Piano’s Maene
(herneming)

Geleid bezoek

Het in 1938 opgerichte familiebedrijf Piano’s Maene is een wereldvermaard atelier en een van
de grootste pianobedrijven in Europa. Het biedt de grootste keuze voor de aankoop of huur van
de meest kwaliteitsvolle piano’s, hedendaags of historisch, akoestisch of digitaal. Het atelier
is gespecialiseerd in de bouw, de restauratie en het onderhoud van piano’s en historische
klavierinstrumenten. Hun rechtsnarige concertvleugel is uniek in de wereld.
We worden onthaald met koffie en maken kennis met het bedrijf, krijgen een rondleiding door de Chris Maene
Factory, het Piano Technisch Atelier en de showroom, wonen een concert bij dat de geschiedenis van de piano
vertelt en sluiten af met een broodje en een drankje.

Donderdag 21 april 2022 | 18:00 tot 22:00 | € 35 - € 30 DF Cultuurkaart
22

Inschrijven vóór 6 april (max. 35) | prijs is inclusief consumptie 22

Carpooling : 16:00 parking CC, vertrek om 16:15 | Afspraak om 17:30 Piano’s Maene, Industriestraat 42, Ruiselede

Vroeger was alles anders
(herneming)

Korneel De Rynck

Lezing

Sinds de golden sixties nam de welvaart in België spectaculair toe en veranderde
het dagelijks leven op alle vlakken. Als kind van de moderne tijd heeft Korneel
De Rynck nooit iets anders gekend. Maar hoe zag het leven eruit vlak vóór die
stroomversnelling, ingeluid door Expo 58 ? Wat aten de mensen ? Hoe verplaatsten
zij zich ? Hoe vulden zij de schaarse vrije tijd in ?
Zoals in het boek Vroeger was alles anders (2018) brengt
De Rynck de jaren vijftig helemaal terug, met oude foto’s en
beeldfragmenten. Het schepje cichorei in de koffie, de ‘beste
plaats’, stoffige kachels, het toilet buiten, de eerste snelweg ...
Korneel De Rynck (1986) is historicus, auteur en spreker.
Hij won de Vlaamse Scriptieprijs 2008 en debuteerde met De tuin van Tito (2011).
Over WO I publiceerde hij o.a. IJzeren oogst (2014) waarover hij in 2016 een DF-lezing gaf.

CC ’t Aambeeld | woensdag 27 april 2022 | 20:00 | € 10 - € 7 DF Cultuurkaart
23
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Live in Nerdland: DNA
(herneming)

Lieven Scheire

Theatercollege

Lieven heeft het in dit theatercollege over ons DNA
en hoe genetica ons zelfbeeld en onze medische
toekomst verandert.
Met zijn enthousiasme voert hij ons door de
wonderlijke wereld van de wetenschap vol
waanzinnige weetjes en onthutsende theorieën.
Maar je hoeft geen zes diploma’s te hebben om
Lievens fascinerende verhalen te kunnen volgen. Hij
weet als geen ander hoe hij een publiek kan boeien.

CC ’t Aambeeld | vrijdag 6 mei 2022 | 20:15 | € 19 - € 18 DF Cultuurkaart
24
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Een organisatie van Cultureel Centrum Aartselaar i.s.m. Davidsfonds Aartselaar

Op weg naar Compostela en Rome
(herneming)

Johan Swinnen

Lezing

Als we echt willen ...

Professor Johan Swinnen is kankeronderzoeker aan de KU Leuven. Toen zijn zoon
Pieter een hersentumor kreeg, beloofde Johan om van Leuven naar Compostela te
lopen als zijn zoon de ziekte zou overleven. In 2019 ondernam Johan een tweede
looptocht, van Leuven naar Rome.

© Jan Aelberts

Johan vertelt over zijn lange tocht als
kankeronderzoeker en als papa van een kankerpatiënt. Aan de hand van
foto’s en filmfragmenten neemt hij ons mee naar Compostela en naar Rome.
Daarnaast schetst hij hoe ook het kankeronderzoek een lange tocht aflegt.
Johans voordracht inspireert en brengt hoop: “Als we echt willen, kunnen we
veel bereiken.”

CC ’t Aambeeld | woensdag 11 mei 2022 | 20:00 | € 12 - € 9 DF Cultuurkaart
In samenwerking met Gezinsbond en Gezondheidsraad Aartselaar
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Langs het kasteel van Horst
(herneming)

Muzikale wandeling

Deze muzikale wandeling is een unieke belevingswandeling in de groene omgeving van het kasteel van Horst,
het kasteel van de Rode Ridder, gelegen in Sint-Pieters-Rode, een deelgemeente van Holsbeek.
Lennaert Maes en Andries Boone maakten met Als de
nacht een cd rond sagen en legenden uit de streek
en nemen ons mee op een muzikale wandeling in
deze prachtige omgeving. De vertellers ontpoppen
zich als meesters van de duisternis, magie met mythe
vermengend. Onderweg brengen zij liedjes en verhalen
uit hun cd.
Ongeveer halfweg de wandeling verpozen we kort met
een passend streekbier of sapje.

Woensdag 18 mei 2022 | 14:00 tot 17:00 | € 14 - € 11 DF Cultuurkaart
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Inschrijven vóór 5 mei (max. 30) | prijs is inclusief consumptie | voorzie aangepast schoeisel 26

Carpooling : 12:15 parking CC, vertrek 12:30 | Afspraak om 13:45, Bezoekerscentrum, Horststraat 28, Holsbeek

Geschiedenis van de kus
(herneming)

Ilse Landuyt

Lezing

Een steelse blik op liefde en huwelijk

Geen schuine moppen maar een wervelend stukje Plato, een goede raad van Plutarchus, het Morganatisch
huwelijk en de Karolingische echtscheiding, het vangen van olifanten in de woestijn, kinderboerderijen,
vondelingenschuiven, beroemde weeskindjes en vreemde tradities. Kortom, een steelse blik op de geschiedenis
van de liefde en van het huwelijk ... en wat daar zoal van komt.
Naar goede gewoonte illustreert Ilse Landuyt haar lezing met
uitgebreid beeldmateriaal en met veel vrolijke, soms trieste, maar
altijd zedige anekdotes. Zij vertelt over Geschiedenis zoals je het
op school wellicht nooit hebt gehoord.
Ilse Landuyt studeerde Romaanse Filologie en Politieke en Sociale
Geschiedenis van de Westerse Wereld. In haar lezingen plaatst zij
kanttekeningen bij de geschiedenis van de gewone westerse mens.

CC ’t Aambeeld | dinsdag 24 mei 2022 | 20:00 | € 10 - € 7 DF Cultuurkaart
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Dendermonde
(herneming)

Daguitstap

Dendermonde, de Ros Beiaardstad, heeft een verrassende culturele rijkdom.
Werelderfgoed, prachtige religieuze gebouwen, restanten van een militair verleden,
kunstwerken van Vlaamse Meesters, ... het is er allemaal en is een bezoek meer dan
waard.
De gids ontvangt ons met koffie en thee om 10:00 op de
Grote Markt. Daarna volgt een bezoek aan het Stadhuis,
het Sint-Alexiusbegijnhof en het Begijnhofmuseum.
Na de lunch (3-gangen) om 12:30 vertrekken we rond
14:00 naar Baasrode en krijgen daar een rondleiding op
de scheepswerven.
Naar Dendermonde teruggekeerd, sluiten we om 16:30
met een vieruurtje een boeiende dag af.

Donderdag 9 juni 2022 | 10:00 tot 17:00 | € 55 - € 50 DF Cultuurkaart
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Eigen vervoer | lunch (exclusief drank) en vieruurtje inclusief | inschrijven vóór 1 juni

Carpooling : parking CC om 8:45, vertrek om 9:00 | afspraak : 9:45 Dendermonde, Grote Markt

The next generation

Lezing

(herneming)

Peter Adriaenssens

Vaardigheden van jongeren sterken

Een generatie jonge tieners groeit op in diverse gezinsvormen, in
een wereld van sociale media waar waarheid een uitdaging is. Hoe
kunnen we deze jeugd leren houden van complexiteit en hen toch
een gezonde waardenkeuze laten ontwikkelen ? Een opdracht voor
zowel volwassenen als voor jongeren.
Kinder- en jeugdpsychiater Peter Adriaenssens (KU Leuven)
werd – omwille van zijn specifieke expertise – gevraagd in diverse
spraakmakende zaken van kinderontvoering en van kindermisbruik.
In die hoedanigheid was / is hij vaak te gast op televisie.

CC ’t Aambeeld | woensdag 15 juni 2022 | 20:00 | € 12 - € 9 DF Cultuurkaart
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Zomerzoektocht 2022

Voor de Zomerzoektocht 2022 nodigt het Davidsfonds u uit in de provincie West-Vlaanderen.
Bij het ter perse gaan van deze uitgave waren geen verdere gegevens beschikbaar.

juni tot september 2022

30
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Actuele info online : www.davidsfonds.be
Een organisatie van Davidsfonds Cultuurnetwerk

Algemene informatie

Aanmelden, inschrijven, reserveren

Onze activiteiten staan open voor zowel leden als niet-leden. Info over eventuele beperking van
het aantal deelnemers en voorwaarden voor deelname lees je in de informatiebalken onderaan de
pagina’s . Als het aantal gegadigden het gestelde maximum overschrijdt, bepaalt de volgorde van de
inschrijvingen de deelnemerslijst.
Voor DF-activiteiten in CC ’t Aambeeld kan je meestal ter plekke nog tickets kopen. De betaling van
de tickets en drankbonnen kan contactloos met je betaalkaart.
Je kan vooraf tickets reserveren via telefoon (sms) bij Davidsfonds Aartselaar, 0478 96 33 99, of via
e‑mail aan davidsfonds.aartselaar@hotmail.com . Je betaling bevestigt de reservatie.

KBC-rekeningnummer van Davidsfonds Aartselaar : BE05 4015 0190 3175
Voor DF-activiteiten die gelabeld zijn met

kan je vooraf tickets kopen of reserveren :

• via de CC-webshop https://ccaartselaar.recreatex.be of e-mail aan cultuur@aartselaar.be
• aan de balie of telefonisch in CC ’t Aambeeld en in Bibliotheek Aartselaar
(della Faillelaan 34, tel. 03 877 28 75 — della Faillelaan 32, tel. 03 870 80 30)
Covid-19

I.g.v. registratieplicht of beperking van deelnemersaantal is vooraf inschrijven noodzakelijk.
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Contact
Davidsfonds Cultuurnetwerk

Quinten Metsysplein 12, 3000 Leuven
T : 016 31 06 00 E : info@davidsfonds.be
www.davidsfonds.be

Davidsfonds Aartselaar

Contacteer Paul Reyniers, voorzitter, of Eddy Vermoesen, secretaris.
E : davidsfonds.aartselaar@hotmail.com
www.davidsfondsaartselaar.com

Cultureel Centrum ’t Aambeeld (CC ’t Aambeeld)
Della Faillelaan 34, 2630 Aartselaar
T : 03 877 28 75 E : cultuur@aartselaar.be
www.cultureelcentrumaartselaar.be
CC ‘t Aambeeld is toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Davidsfonds Academie
32
32

T : 016 31 06 70 www.davidsfonds.be/academie/
Verantwoordelijke bij Davidsfonds Aartselaar : Koen Commers

Bestuur Davidsfonds Aartselaar 2021 - 2022
Voorzitter

Paul REYNIERS

Secretaris

Eddy VERMOESEN

Penningmeester
Gerrit DE CALUWÉ

Bestuursleden

Dirk COECK
Koen COMMERS
Paula DE LEEUW
Dirk HEYMAN
Georges PODEVYN
Julien SCHEPERS
Lode SCHOENMAEKERS
André STUYCK
Anne VAN RUYSSEVELT

Helenboslaan 62

03 887 92 91

reynierspaul@gmail.com

Kardinaal Cardijnlaan 16

0478 96 33 99

eddy.vermoesen@gmail.com

Helenboslaan 45

03 887 21 06

gerrit.de.caluwe@telenet.be

Zinkvalstraat 12, Schelle
De Kil 3 bus 3, Niel
Swaeneleike 15
Filip de Pillecynlaan 8
B. L. de Borrekenslaan 57
Bekersveld 5
Hoevelei 125
Carillolei 32
Jan Blockxlaan 74

03 887 16 00
0485 76 76 47
0472 81 40 45
03 887 21 82
0498 94 79 20
03 888 48 17
03 887 92 64
0475 83 99 53
0479 71 05 74

dirkcoeck@gmail.com
koen.commers@telenet.be
pauladeleeuw@telenet.be
dirkheyman@skynet.be
georges.podevyn@telenet.be
julienschepers@hotmail.com
lode.schoenmaekers@gmail.com
andre.stuyck@telenet.be
anne.vanruyssevelt@skynet.be
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Overzicht : september 2021 – februari 2022
september ............................................................................................................................................................................ 4
18 “ Vers Geperst” – Info- en boekenkijkdag – 13:00 tot 17:00 CC
oktober ................................................................................................................................................................................. 5
8 “ Het Groot Dictee Heruitgevonden” – Woord | Kwis – 20:00 CC
12		 Davidsfonds Academie. ”Langs Tigris en Eufraat” – Michel Tanret – 14:00 tot 16:00 CC
14		 Fort van Breendonk – geleid bezoek – carpooling : zie p.7 – (13:50) 14:00 tot 17:00 Brandstraat 57, Willebroek
19 “ De coulissen van corona” – lezing – Jean Paul Van Bendegem – 20:00 CC
november ............................................................................................................................................................................. 9
18 Verbrandingsoven ISVAG – geleid bezoek – (13:45) 14:00 tot 16:00 Bezoekerszaal, Boomsestw. 1000, Wilrijk
24 “ Ook experts vergissen zich” – lezing – Johan Braeckman – 20:00 CC
december ........................................................................................................................................................................... 11
1 “ De Wilde Stad” – documentaire film – Mark Verkerk – 20:00 CC
9		In gesprek met... Louis Van Dievel – interview (info : zie p.12) – Bart De bruyn – 20:15 Bib
14 “ Passie en compassie” – lezing – Jasper Gheysen – 20:00 CC
januari ................................................................................................................................................................................ 14
11 “ Lichaamstaal en dokterslatijn” – lezing – Carine Caljon – 20:00 CC
16		 Toast Literair : ‘Voorslaap’ – poëzie | literaire brunch – Mady Bonert en Mark Michaël De Smet – 10:30 CC
februari ............................................................................................................................................................................... 16
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2 “ Missie 2021” – theatershow – Hetty Helsmoortel – 20:00 CC

Overzicht : februari 2022 – juni 2022
8		Davidsfonds Academie. ”Actuele kunst en klassieke oudheid” – Felix Claus – 14:00 tot 16:00 CC
16 “ Stop darmkanker” – lezing – Luc Colemont – 20:00 CC
maart .................................................................................................................................................................................. 19
8 “Leonardo, genie en mens” – lezing – Frank Tubex – 20:00 CC
19		 Mechelen – geleid bezoek – carpooling : zie p.20 – (13:15) 13:30 tot 18:00 Hof van Buysleyden (Sint-Jansstraat 2a)
30 “ 1942, het jaar van de stilte” – lezing – Herman Van Goethem – 20:00 CC
april ..................................................................................................................................................................................... 22
21		 Piano’s Maene – geleid bezoek – carpooling : zie p.22 – (17:30) 18:00 tot 22:00 Industriestraat 42, Ruiselede
27 “ Vroeger was alles anders” – lezing – Korneel De Rynck – 20:00 CC
mei ...................................................................................................................................................................................... 24
6
11
18
24

“ Live in Nerdland : DNA” – theatercollege – Lieven Scheire – 20:15 CC
“ Op weg naar Compostela en Rome” – lezing – Johan Swinnen – 20:00 CC
“ Langs het kasteel van Horst” – muzikale wandeling – carpooling : zie p.26 – (13:45) 14:00 Horststraat 28, Holsbeek
“Geschiedenis van de kus” – lezing – Ilse Landuyt – 20:00 CC

juni ...................................................................................................................................................................................... 29
			Zomerzoektocht – juni tot september, West-Vlaanderen
9		Dendermonde – geleid bezoek – carpooling : zie p.28 – (9:45) 10:00 tot 17:00 Grote Markt
15 “ The Next Generation” – lezing – Peter Adriaenssens – 20:00 CC

Algemene informatie : aanmelden, inschrijven en reserveren – contact – bestuur – overzicht ...................................... 31
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LectoriSalutem

Welkom op onze activiteiten.

36

v.u. Paul Reyniers, Helenboslaan 62, 2630 Aartselaar

