jaarprogramma
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DAVIDSFONDS Aartselaar
cultuur beleef je samen
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Bij het samenstellen van het jaarprogramma 2022 - 2023 kreeg Davidsfonds Aartselaar medewerking van
Bibliotheek Aartselaar, Cultureel Centrum Aartselaar en Markant Aartselaar-Kontich.

2

Van de leden en van sympathisanten die ons deze toevertrouwen, bewaart Davidsfonds Aartselaar naam, adres, telefoon (gsm)
en e-mailadres. Davidsfonds Aartselaar gebruikt deze gegevens uitsluitend voor Davidsfondsgerelateerde administratieve,
informatieve of promotionele doeleinden. Deze gegevens kan u steeds opvragen, laten aanpassen of verwijderen. Zend daartoe
een e-mail aan davidsfonds.aartselaar@hotmail.com of klik op de bij de mailing daarvoor voorziene knop.

Het woord van de voorzitter
Beste Davidsfondsvrienden,
De pandemie speelde ons lange tijd parten. Van ons programma 2020-2021 konden wij maar weinig
realiseren. Wij grepen die stille periode wel aan om te reflecteren over onze werking. Hoe projecteren wij de
Davidsfondsmissie naar onze plaatselijke realiteit ? Vanuit welke visie willen wij een stempel drukken op de
culturele beleving in onze regio ?
Komaf maken met het wat verouderd imago van het Davidsfonds is een van onze doelen. Met het gevarieerde
programma dat wij u voorstellen, geven wij hopelijk een duw in de goede richting. Een voor hen zeer
aantrekkelijk tarief wil bovendien ook jongeren warm maken voor een aantal van onze lezingen.
De gemoedelijke en gezellige sfeer blijft zoals steeds gegarandeerd !
Van harte welkom.
				
		

Zeer genegen,
Paul Reyniers

Als 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.
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Bioboer / haven linkeroever en polder

Daguitstap

De haven op linkeroever is de voorbije decennia stevig uitgebouwd en nog meer belangrijke uitbreidingen zitten in
de pijplijn. Hierbij houden de ontwikkelaars zoveel mogelijk rekening met zowel de mens als met de natuur. Vlakbij
de haven, in Zwijndrecht, teelt bioboer Koen Doggen – in een vorig leven studiemeester – pfosvrije groenten.
Het wordt dus een daguitstap met diverse invalshoeken.
In de voormiddag bezoeken wij, in de schaduw van de industrie, de bioboerderij Moesland, een reusachtige
moestuin voor een grote groep mensen die lokaal, vers, ecologisch en fairtrade willen eten (www.moesland.be).
Op de middag lunchen wij in de golfclub van Kallo (www.golfclubbeveren.be). Vervolgens start een gegidste busrit
doorheen het haven- en poldergebied waarbij o.a. aan bod komen : de haven, het lokale erfgoed, Doel, en de
gevolgen van de havenactiviteiten voor de bewoners en de natuur.

Moesland

Moesland

Port of Antwerp-Bruges

Port of Antwerp-Bruges

Vrijdag 30 september 2022 | € 50 - € 35 leden DF Aartselaar

44

Maximaal 32 deelnemers | voorrang voor leden DF Aartselaar | lunch (exclusief drank) inbegrepen
Samenkomst op parking CC ’t Aambeeld om 8:45 | bus vertrekt om 9:00 en is terug omstreeks 17:30

Vers Geperst

Ontmoetingsmoment

Benieuwd naar ons nieuwe jaarprogramma of wens je daarover meer info ?
Heb je problemen of vragen over de nieuwe lidmaatschapsformule ?
Wens je hulp om je lidmaatschap administratief in orde te brengen ?
Ben je nog geen lid van onze vereniging, maar overweeg je jouw
lidmaatschap ? Wil je kennis maken met het uitgebreide boekenaanbod van
het Davidsfonds en eventueel boeken bestellen ?
Of … wil je gewoon een gezellige namiddag beleven en, met een hapje
en een drankje tussendoor, kennismaken met onze bestuursploeg en de
Aartselaarse Davidsfondsfamilie ?
Zoveel redenen om er die namiddag bij te zijn !
Van harte welkom !

CC ’t Aambeeld | zaterdag 1 oktober 2022 | van 13:00 tot 17:00
Voor leden en geïnteresseerden | vrije toegang

55

De moord op de kunst
Thomas Crombez

Davidsfonds Academie, najaar 2022

Een historische inleiding tot de kunstfilosofie

De moord op de kunst : het klinkt als de titel van een thriller. En dat is de geschiedenis van de kunstfilosofie ook.
Ze begint met een veroordeling van formaat. De Griekse denker Plato wilde kunstenaars en dichters verbannen uit
zijn ideale staat.
In deze lessenreeks geeft kunstfilosoof Thomas Crombez een overzicht van de
westerse kunstfilosofie vanaf de Griekse oudheid. Die geschiedenis loopt van Plato’s
veroordeling of ‘moord’ op de kunst naar de romantische verheerlijking van de kunst.
Zo geven de lessen tegelijk een dwarsdoorsnede van de westerse filosofie.
Thomas Crombez is docent, auteur, vertaler en uitgever. Zijn vakgebieden zijn
de kunstfilosofie en de geschiedenis van het grafisch ontwerp. Hij werkt aan de
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (AP Hogeschool Antwerpen) en aan de
Fontys Hogeschool voor de Kunsten (Tilburg).

CC ’t Aambeeld | dinsdagen 4, 11, 18 en 25 oktober 2022 | 14:00 tot 16:00
66

€ 66 - € 58 DF Cultuurkaart | inclusief digitale syllabus, 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

De Schrijfwijzen

Woord | spel

Creatief Schrijven, De Standaard en Bibkwintet dagen jou uit om deel te
nemen aan De Schrijfwijzen.
Geen klassiek dictee vol tongbrekers en hersenkrakers, wél een ludiek
en laagdrempelig taalspel voor iedereen die van het Nederlands en van
taalraadsels houdt.
Het spel telt drie rondes : een traditioneel dictee, een multiple choice en een
spellingbee.
Kruip in je pen en speel het ludieke en laagdrempelige taalspel met ons mee. Wie weet win jij het gouden ticket
om Bibkwintet te vertegenwoordigen in Brussel !

Gemeentehuis Kontich | vrijdag 7 oktober 2022 | 19:30

Vooraf inschrijven vereist : vanaf 15 augustus via davidsfonds.aartselaar@hotmail.com of in de bibliotheek 77
In samenwerking met Bibliotheek Aartselaar

Big Bang ? De oerknal
Jef Ongena

Lezing
Was er een dag zonder gisteren ?

Het pionierswerk van de geniale Leuvense professor Georges Lemaître legde
de grondslagen voor de wetenschappelijke studie van de Big Bang. Hij wordt er
dan ook terecht de geestelijke vader van genoemd.
Maar … heeft die oerknal werkelijk plaatsgevonden ?
En als die heeft plaatsgevonden, waar was dit en hoelang is
dit geleden ? Een bijzondere gebeurtenis aan het
begin der tijden …
Jef Ongena, doctor in de fysica, is onderzoeksdirecteur aan
de Koninklijke Militaire School.
Hij brengt zijn voordracht in een voor iedereen verstaanbare taal.

Georges Lemaître
1894 - 1966

CC ’t Aambeeld | woensdag 12 oktober 2022 | 20:00
8

€ 12 – € 8 DF Cultuurkaart – € 4 < 26 jaar 8

Wie waren de Goten ?
Willie Van Peer

Lezing

Waar woonden zij ? Wat spraken zij met elkaar ?

Waaraan denk je bij het woord ‘gotisch’ ? Aan het ‘gotisch’ schrift ? Of aan de ‘gotische’ kathedralen ? Maar
misschien was je op reis in Italië weleens in Ravenna, en heb je daar het grafmonument voor Theoderik gezien,
en gelezen dat die een aanvoerder was van de ‘Goten’ ?
Wat kwamen de Goten in Italië doen ? Waar kwamen zij vandaan ?
Willie Van Peer studeerde filologie, promoveerde
in Lancaster en doceerde aan de universiteiten van
Tilburg, Utrecht en Munchen.
Zijn onderzoek richt zich op de nauwe
samenhang tussen taal, verhalen,
mythen en culturen.

CC ’t Aambeeld | woensdag 26 oktober 2022 | 20:00

9 € 12 – € 8 DF Cultuurkaart – € 4 < 26 jaar

9

In gesprek met ...
Gie Bogaert

Interview

donderdag 10 november 2022
Schrijver Gie Bogaert debuteerde in 1987 met de verhalenbundel Klein Berlijns drama.
Nadien volgden verschillende romans met recent nog in mei 2022 Onvoltooid dat gebaseerd
is op ware gebeurtenissen.

Koen Broos

Gie Bogaert is germanist en was in het verleden columnist voor Klara en Radio 1.
Gastheer : Bart De bruyn, voorzitter Cultuurraad Aartselaar
Bibliotheek Aartselaar | 20:00 - 22:15 | € 8
Inschrijven voor deze activiteit is verplicht | de prijs is inclusief een drankje en hapje
Een tweede In gesprek met ... heeft plaats op donderdag 20 april 2023. Meer informatie is momenteel nog
niet beschikbaar. Raadpleeg de website van Bibliotheek Aartselaar.

10
10

Actuele info : aartselaar.bibliotheek.be
Een organisatie van Bibliotheek Aartselaar i.s.m. Antwerpse Bibliotheken

Polarisatie en diversiteit in de samenleving
Tinneke Beeckman

Lezing

Werkt diversiteit als ideologie polariserend ?

De samenleving bestaat uit verschillende burgers qua etnische achtergrond, religieuze
beleving, seksuele voorkeuren, leeftijd, geslacht en scholingsgraad. Die diversiteit
weerspiegelt zich op de werkvloer, in de scholen, in het politieke en het openbare leven.
Het is rechtvaardig om die diversiteit te verdedigen.
Maar jammer genoeg kan diversiteit als ideologie echter
ook polarisering in de hand werken.
Tinneke Beeckman is doctor in de moraalwetenschappen.
Zij is filosoof en columnist bij de Standaard en bij Knack.
Zij is regelmatig te gast in De Afspraak.

CC ’t Aambeeld | dinsdag 22 november 2022 | 20:00

11 € 12 – € 8 DF Cultuurkaart – € 4 < 26 jaar

In samenwerking met Markant Aartselaar-Kontich

11

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 6 december 2022 | 20:00
12

€ 12 – € 8 DF Cultuurkaart – € 4 < 26 jaar 12

Jan Verheyen ... on demand
Jan Verheyen

Lezing

Cinema na de ‘wonderlijke’ jaren 70

Regisseur Jan Verheyen was van jongs af aan een filmfanaat. Hij is een
wandelende (én sprekende) encyclopedie als het op film aankomt. Op een
hoogst originele manier vertelt hij de boeiendste verhalen over de meest
legendarische kaskrakers en de meest magistrale flops.
Wil je meer weten over de hoogtepunten van de filmgeschiedenis ?
Of liever over de schoonheid van de Koreaanse film ?
Met ondertussen 18 succesrijke langspeelfilms op zijn palmares is Jan niet
weg te denken uit het Vlaamse filmlandschap. Als presentator en mediafiguur werkt hij voor zowat alle Vlaamse
zenders.
Rad van tong, bijzonder humoristisch en af en toe controversieel, Jan heeft het allemaal in zich.

CC ’t Aambeeld | woensdag 11 januari 2023 | 20:00

13 € 12 – € 8 DF Cultuurkaart – € 4 < 26 jaar
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In gesprek met Elvis Peeters
Jos Verlooy & Nicole Van Baal

Toast literair

Een literaire nieuwjaarsbrunch

Gastheer Bart de Bruyn, voorzitter van onze cultuurraad, ontvangt het succesvolle
schrijverskoppel Elvis Peeters, het schrijverspseudoniem van Jos Verlooy en Nicole
Van Bael. Hun romans De ontelbaren, Dinsdag, Jacht en De Ommelanden werden
genomineerd voor belangrijke literaire prijzen.
De roman Wij werd verfilmd en het prentenboek
Meneer Papier en zijn meisje won een zilveren
griffel. Recent verscheen Wat alleen wij weten,
een fijnzinnige vertelling over liefde, afscheid nemen en de veerkracht
van jonge mensen.
Een niet te missen literaire nieuwjaarsbrunch !

CC ’t Aambeeld | zondag 15 januari 2023 | 10:30

14

€ 25 - € 20 DF Cultuurkaart (brunch inclusief) | inschrijven vóór 9 januari

In samenwerking met Bibliotheek Aartselaar

Hoe grappig is de Antwerpse taal ?
Freddy Michiels

Lezing

Antwerps dialect, een wereldtaal ?

Wie kent niet de uitdrukking Mee alle Chineeze mor ni metten deeze ?
Maar waar komt het vandaan ?
Freddy Michiels vertelt het allemaal tijdens een ludieke, leerrijke en amusante
presentatie. Soms worden in het Antwerps buitenlandse woorden verbasterd tot eigen
woorden. Het is dus niet zo overdreven te beweren dat het Antwerpse dialect een
‘wereldtaal’ is. Unieke éénwoordzinnen, typisch Antwerpse uitdrukkingen en gezegden,
vele Antwerpse grappen, alles komt aan bod, overgoten met liedjes van De Strangers.
Freddy Michiels is journalist, auteur, columnist en filmmaker. Hij werkte voor diverse
media. Voor zijn misdaadroman Het Hollywood Complot kreeg hij in Amsterdam de
Schaduwprijs 2004.

CC ’t Aambeeld | dinsdag 24 januari 2023 | 20:00
€ 12 – € 8 DF Cultuurkaart – € 4 < 26 jaar

15
15

Sartre & de Beauvoir
Frank Focketeyn en Sien Eggers

Theater
... in een monoloog voor twee

foto’s: Koen Broos

Na Socrates, Marx en Spinoza komt filosoof en theatermaker Stefaan van Brabandt met het
vierde luik in zijn theaterreeks rond grote filosofen. Geen monoloog, maar een dialoog deze
keer. En wel tussen het beroemdste koppel uit de geschiedenis van de filosofie.
Frank Focketyn en Sien Eggers spelen Jean-Paul Sartre en Simone de Beauvoir. De twee
cultfiguren kijken terug op hun leven en denken. En op hun turbulente liefdesrelatie.
Zowel de voorstelling als de acteurs
werden bedolven onder de lovende
recensies.
Een absolute aanrader !

CC ’t Aambeeld | donderdag 2 februari 2023 | 20:15
16
16

€ 19 - € 10 < 26 jaar

In samenwerking met Cultureel Centrum Aartselaar

Omgaan met verlies
Manu Keirse

Lezing
Rouwen is ... ‘leren anders vasthouden’

Rouwen is verdriet beleven bij het afscheid van een
dierbaar iemand of een dierbaar iets. We kunnen er niet
omheen : afscheid nemen hoort bij het leven. Maar dat is
niet altijd even gemakkelijk. Verdriet is als een schaduw,
het gaat met je mee door je leven en je kunt het nooit
achterlaten.
Käthe Kollwitz, Treurend ouderpaar

Hoe kun je omgaan met verdriet ? En zijn we daar als
samenleving wel voldoende op voorbereid ?
Manu Keirse is klinisch psycholoog, was hoogleraar
verliesverwerking aan de KU Leuven, is doctor in de geneeskunde en
gespecialiseerd in patiëntenbegeleiding, rouwverwerking en palliatieve zorg.

CC ’t Aambeeld | woensdag 8 februari 2023 | 20:00
€ 12 – € 8 DF Cultuurkaart – € 4 < 26 jaar

17
17

Frankrijk in een notedop
Hans Cools

Davidsfonds Academie, voorjaar 2023
Een geschiedenis van ‘grote mannen’

‘L’état, c’est moi’. Als koning die zijn gezag van God ontving, kwam
Lodewijk XIV alle macht toe. Ook na de Revolutie toonden nog tal van Franse
staatshoofden monarchale trekjes. Zelfs de huidige Franse grondwet kent de
president veel macht toe.
Heel wat Fransen spreken bewonderend over de ‘grote mannen’ die hun
geschiedenis hebben gemaakt. In deze cursus ontmoet
© Shutterstock
je vijf van hen : Clovis, Lodewijk XIV, Napoleon
Bonaparte, Charles de Gaulle en Emmanuel Macron. Allen staan zij in een lange traditie
en er bestaan meer gelijkenissen tussen hen dan je op het eerste gezicht zou denken …
Professor Hans Cools, KU Leuven, legt zich in zijn onderzoek en onderwijs toe op de
politieke, culturele en sociale geschiedenis van het vroegmodern Europa (1450-1650).
Daarbij gaat zijn aandacht vooral uit naar de Nederlanden, Frankrijk en Italië.

CC ’t Aambeeld | dinsdagen 14 en 28 februari en 7, 14 en 21 maart 2023 | 14:00 tot 16:00
18

(prijs nog niet bekend - zie https://www.davidsfonds.be/activiteiten) 18

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

Jenseits von Belgien
Tim Peinen

Lezing

Een actueel beeld van een verrassend ‘Ostbelgien’

België is een zakdoek groot, en toch is het water tussen Duitstalig België en Vlaanderen diep.
Vlamingen en Duitstalige landgenoten kennen elkaar niet.
Tim Peinen trok een jaar lang op pad : ‘Jenseits von Belgien’ (aan de andere kant van België).
Niet als een opsomming van feiten, maar vergezeld van historisch en recent beeldmateriaal
schetst hij wie die Duitstalige Belgen zijn en hoe ze vandaag in het leven staan. Hierdoor haalt
hij nieuwsgierig-enthousiast de banden met Duitstalige Belgen aan.
Tim Peinen is historicus noch reisgids,
maar behept met een liefde voor
Duitstalig België, de kleinste entiteit in
de EU met eigen wetgevende macht.

CC ’t Aambeeld | dinsdag 28 februari 2023 | 20:00
€ 12 – € 8 DF Cultuurkaart – € 4 < 26 jaar

19
19

Wit-lof from Belgium

Lezing

Gust De Coster

Belpop : the early years

Radiomaker Gust De Coster is bij het grote publiek vooral bekend van het
populaire Radio 2 programma Vrijaf. Hij lanceerde ook de term Belpop
en de populaire radioreeks Wit-lof from Belgium. Hij is / was actief als
muziekprogrammator bij diverse zenders en als dj op de grote Belgische podia.
De lezing overloopt 40 jaar popgeschiedenis in België, met focus op de beginjaren
van de Belpop rond 1980, een razend interessante periode in de Belgische
muziekwereld.
Gust De Coster is de man die het van op de eerste rij meemaakte. Hij vertelt
anekdotes, verhalen, analyses en laat je luisteren naar muziekfragmenten.
Boeiend voor wie er bij was, misschien nog meer voor wie het niet meemaakte !

CC ’t Aambeeld | dinsdag 7 maart 2023 | 20:00
20

€ 12 – € 8 DF Cultuurkaart – € 4 < 26 jaar

Gender in de blender
Piet Hoebeke

Lezing
Gewoon normaal, je eigen zelf zijn

Onze seksuele identiteit is geweldig complex. Tussen de stereotiepe man en vrouw
ligt een gans spectrum van seksuele identiteiten die in deze lezing toegelicht worden.
Professor urologie Piet Hoebeke, UZ Gent, gebruikt in zijn
lessen en lezingen de pientere metafoor ‘de Genderblender’
om te verduidelijken hoe gender werkt : alle elementen van
de seksuele identiteit – biologisch geslacht, genderidentiteit
en -expressie, seksuele voorkeur en drift – zijn als de
schuivers op een mengpaneel.
Piet Hoebeke geeft een glasheldere analyse van gender,
maar ook een warm pleidooi voor meer aanvaarding, want
ons klassieke beeld van mannen en vrouwen is dringend aan een update toe.

CC ’t Aambeeld | woensdag 22 maart 2023 | 20:00
€ 12 – € 8 DF Cultuurkaart – € 4 < 26 jaar

21
21

Luister, ... liedjes
Bard

Muziekvoorstelling

Een muzikaal verhaal van 75 jaar Vlaamse kleinkunst en luisterliedjes

Met zijn stem, gitaar en sfeerbeelden neemt Bard ons mee op een muzikale
reis door de kleinkunstgeschiedenis van Vlaanderen. Een voorstelling voor alle
leeftijden. Naast nostalgie komen ook recente Vlaamse luisterliedjes aan bod.
Bard brengt live een 20-tal nummers en praat ze aan elkaar met leuke weetjes.
Bart Callaert is zelfstandig consultant, maar heeft van zingen en muziek spelen
zijn tweede passie gemaakt. Onder de naam Bard gaat hij in de sporen van de
barden, de lyrische zangers die ervoor zorgden dat de geschiedenis van land en
volk bewaard bleef. Tijdens de coronagolven speelde hij maandenlang gewoon
op straat en aan WZC’s om de mensen een hart onder de riem te steken.

CC ’t Aambeeld | vrijdag 31 maart 2023 | 20:00
22

€ 12 – € 8 DF Cultuurkaart – € 4 < 26 jaar 22

In de voetsporen van Erasmus

Geleid bezoek
Erasmus in Leuven

In de loop van zijn leven heeft Erasmus een haat-liefdeverhouding gehad met
Leuven en de stad en haar inwoners met hem. Nu woonde hij er, en dan weer
niet. Wij wandelen langs tien plekken in de stad waar Erasmus heeft verbleven
of waar hij een rechtstreekse impact op heeft gehad, of zij op hem. Vaak was hij
te slim voor zijn tijd en ook voor Leuven.
Je komt het allemaal te weten tijdens deze wandeling en
achteraf kan je er nog eens over nadenken
in zijn eigen tuin.

Zaterdag 22 april 2023 | 14:30 tot 16:30

23 € 8 - € 6 DF Cultuurkaart | inschrijven vóór 15 april (max. 20 deelnemers)

Carpooling : parking CC om 13:15, vertrek 13:30 | afspraak om 14:15 aan het Stadhuis, Grote Markt, Leuven

23

Opvang van mensen in nood
Erik De Soir

Lezing

Overstromingen in Pepinster, Oekraïne in oorlog, …
Wat als je mensen moet opvangen voor wie de wereld net is ingestort ? Of als je
met hen terugblikt op vreselijke dingen die hen alle hoop op herstel ontnamen ?
Als je met hulpverleners napraat over interventies waarbij alle hulp te laat kwam ?
Als traumapsycholoog verleent Erik De Soir psychologische opvang en
begeleiding aan slachtoffers en nabestaanden van verkeersongevallen (busramp
in Sierre), oorlogssituaties, collectieve rampen (Pukkelpopdrama), maar ook bij persoonlijke drama’s in het
dagelijks leven.
Erik De Soir is doctor in de Psychologie en in de Sociale en Militaire Wetenschappen en is verbonden aan de
Koninklijke Miltaire School.

CC ’t Aambeeld | dinsdag 25 april 2023 | 20:00
24
24

€ 12 – € 8 DF Cultuurkaart – € 4 < 26 jaar

De Franse haan – avec ou sans culotte

Lezing

Ludovik Dornez

Is de Franse lelie een lelie ?

De strafste histories en de pittigste details uit 1500 jaar Frankrijk !
Is Frankrijk historisch gezien het belangrijkste en het grootste land van Europa ?
Als je het aan de Fransen vraagt zeker wel en om u te overtuigen hebben ze van hun
geschiedenis en hun historie een eigen versie gemaakt ... ‘histoire’ klinkt in het Frans net
zoals ons zinnetje ‘is ’t waar ?’
In een conference vol lekkere en pittige
histoires uit de Franse histoire passeren koningen, keizers,
presidenten, koninginnen, minnaressen, artiesten maar ook
schurken en hoeren de revue.
Onderweg doorprikt Ludovik, reisleider en gids voor Frankrijk,
een arsenaal aan Franse mythen ...

CC ’t Aambeeld | woensdag 10 mei 2023 | 20:00
€ 12 – € 8 DF Cultuurkaart – € 4 < 26 jaar

25
25

Turnhout

Daguitstap

Turnhout is een stad met veel troeven. Wonen, winkelen en beleven is er een plezier.
Bovendien geven talrijke historische gebouwen een beeld van de culturele rijkdom van de stad.
Maar geschiedenis roept ook steeds vragen op. Ligt de oorsprong van Turnhout wel bij het
kasteel van de hertogen van Brabant ?
De gids ontvangt ons om 9:30 bij een kop koffie of thee. Met de themawandeling Turnhout
Historisch ontdekken we daarna het rijke verleden van de stad. Wij lunchen rond 12:30 en
bezoeken nadien het kasteel van de hertogen van Brabant. Dit geklasseerde monument biedt vandaag onderdak
aan het gerechtshof. Rond 16:00 sluiten we deze boeiende dag af.

Zaterdag 20 mei 2023 | 9:30 tot 16:00

26
26

€ 45 - € 40 DF Cultuurkaart | koffie en lunch (driegangenmenu, exclusief drank) inbegrepen

Carpooling : parking CC om 8:00, vertrek om 8:15 | afspraak om 9:15 aan Toerisme en Uit, Grote Markt 44, Turnhout

Het Noorse fjordengebied

10-daagse reis

Dit jaar organiseert onze afdeling voor het eerst een meerdaagse reis : reisleider Ludovik Dornez
neemt ons mee op een uitzonderlijke toer in het Noorse fjordengebied !
Met de bus naar Kiel, en van daar met de comfortabele Color Line-ferry naar Oslo. Een
rijk gestoffeerde rondrit voert ons verder langs adembenemende landschappen, fjorden en
monumenten die bij de Unesco met stip bovenaan in de lijst staan. Hoogtepunten zijn de
cruisetochten in de Geiranger- en de Sognefjord en de treinrit van Myrdal naar Flåm, een
spoortraject dat behoort tot de top 10 mooiste ter wereld. Volop genietend en nagenietend van
de unieke ervaringen keren we van uit Oslo met de ferry terug naar Kiel.

Dinsdag 13 tot donderdag 22 juni | richtprijs pp € 2650 DF Cultuurkaart (voor 25 - 29 dlns.)
Vervoer per luxe autocar | verblijf in volpension van middagmaal dag 1 tot ontbijt dag 10
Inbegrepen: verblijfstaksen, tickets voor bezoeken, boottochten en Flåmbaan
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Missie							 Wie wij zijn ...

Algemene informatie

DAVIDSFONDS Aartselaar … verankerd in DAVIDSFONDS nationaal
• De DAVIDSFONDSMISSIE* is ook ONZE MISSIE. Wij zijn een Vlaamse sociaal-culturele en
christelijk geïnspireerde netwerkorganisatie die uitnodigt om samen cultuur te beleven.
• Lokaal verankerd in Aartselaar schrijven wij ons eigen verhaal en komen wij met eigen accenten in
ons aanbod origineel uit de hoek.
DAVIDSFONDS Aartselaar … organiseert een waaier aan activiteiten
• Ons gevarieerd aanbod van activiteiten verdiept en verbreedt de beleving rond taal, geschiedenis,
kunst, erfgoed en wetenschap. In onze jaarbrochure geven wij een overzicht van de lezingen,
optredens en films, uitstappen en bezoeken, die ieders interesse tegemoetkomen.
• Wij zetten ons mee in voor een zorgzame samenleving. De opbrengst van sommige activiteiten
storten wij door aan goede doelen.
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Wat wij doen ...

• Wij willen vriendschapsbanden bevorderen en bieden de mogelijkheid na elke activiteit gezellig na te praten
bij een drankje in de cafetaria.
• Activiteiten rond natuur, gezondheid, erfgoed en taal organiseren wij in loyale samenwerking met andere
Aartselaarse verenigingen, de cultuurdienst en de bibliotheek.
DAVIDSFONDS Aartselaar … boeiend voor jou ?
• Wij willen samen met jou cultuur beleven en ervan genieten, liefde voor onze taal en kunst verrijken, kennis
van onze geschiedenis en wetenschap verdiepen en de zorg voor ons erfgoed bevorderen.
• Iedereen is welkom op al onze activiteiten, ook niet-Davidsfondsleden. Wij willen in dialoog en met
wederzijds respect bijdragen aan een inclusieve samenleving in al haar diversiteit.
• Met open blik op de wereld en de toekomst bouwen wij samen aan een warmer Vlaanderen.

*De integrale Davidsfondsmissie lees je op www.davidsfonds.be
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Hoe word (of blijf) ik lid van het Davidsfonds ?

Nieuw vanaf
januari 2023 !
Om het lidmaatschap aan te gaan of te verlengen, hoef je voortaan geen boeken of cd’s meer aan te kopen.
Ben je al lid dan krijg je per brief of via e-mail een uitnodiging om € 29 lidgeld te betalen. Daarmee bekom je een
nieuwe cultuurkaart die geldig is van 01/01/23 tot 31/12/23 met alle voordelen die daaraan verbonden zijn.
De mogelijkheid blijft om een of meerdere schoolbibbonnen aan te kopen ter waarde van € 29 .
Ook voor nieuwe leden bedraagt het lidgeld € 29. Na betaling ontvangen zij via de post een cultuurkaart.
Bij bestelling in de webwinkel van het Davidsfonds krijg je als Davidsfondslid 10% korting op alle boeken en
cd’s. Bestel je voor minstens € 30 dan krijg je een Davidsfonds-ledenbon t.w.v. € 20 automatisch toegestuurd.
De ledenbon is geldig bij een volgende aankoop op de webstek t.e.m. 31/12/23 op alle boeken, cursussen van
DF‑Academie en de zomerzoektocht. Je hebt recht op een ledenbon per jaar lidmaatschap.
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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.
kan je vooraf tickets kopen of reserveren :
Voor DF-activiteiten die gelabeld zijn met
• 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)
Je kan ook 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.
Voor DF-activiteiten in CC ’t Aambeeld kan je meestal ter plekke nog tickets kopen*.

KBC-rekeningnummer van Davidsfonds Aartselaar : BE05 4015 0190 3175
* Bij DF-activiteiten in CC ’t Aambeeld kan je contactloos betalen met je betaalkaart.
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Bestuur Davidsfonds Aartselaar 2022 - 2023
Voorzitter

Paul REYNIERS

Secretaris

Eddy VERMOESEN

Penningmeester
Gerrit DE CALUWÉ

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

De Cranelei 9 E

03 887 92 91

reynierspaul@gmail.com

Kardinaal Cardijnlaan 16

0478 96 33 99

eddy.vermoesen@gmail.com

Helenboslaan 45

0475 56 85 72

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
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
0472 44 04 31
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
lode.schoenmaekers@gmail.com
andre.stuyck@telenet.be
anne.vanruyssevelt@skynet.be

Contact
Davidsfonds Cultuurnetwerk

Sluisstraat 79, 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

T : 016 31 06 70 www.davidsfonds.be/academie/
Verantwoordelijke bij Davidsfonds Aartselaar : Koen Commers
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Programma overzicht : september 2022 – februari 2023
september ............................................................................................................................................................................ 4
30		 Bioboer / haven linkeroever en polder – daguitstap met bus – (8:45) parking CC, vertrek 9:00, terug 17:30
oktober ................................................................................................................................................................................. 5
1		 Vers Geperst – ontmoetingsmoment – 13:00 tot 17:00 CC
4		Davidsfonds Academie : “De moord op de kunst” – Thomas Crombez – 14:00 tot 16:00 CC
7		De Schrijfwijzen – woord | spel – 19:30 Gemeentehuis Kontich
12 “ Big Bang ? De oerknal” – lezing – Jef Ongena – 20:00 CC
26 “ Wie waren de Goten ?” – lezing – Willie Van Peer – 20:00 CC
november ........................................................................................................................................................................... 10
10		 In Gesprek met... Gie Bogaert – Interview (meer info op p.10) – Bart De bruyn – 20:00 Bib
22 “ Polarisatie en diversiteit in de samenleving” – lezing – Tinneke Beeckman – 20:00 CC
december ........................................................................................................................................................................... 12
6 “ Passie en compassie” – lezing – Jasper Gheysen – 20:00 CC
januari ................................................................................................................................................................................ 13
11 “ Jan Verheyen ... on demand” – lezing – Jan Verheyen – 20:00 CC
15		 Toast literair: “In gesprek met Elvis Peeters” – literaire brunch – Nicole Van Baal, Jos Verlooy, Bart De bruyn – 10:30 CC
24 “ Hoe grappig is de Antwerpse taal ?” – lezing – Freddy Michiels – 20:00 CC
februari ............................................................................................................................................................................... 16
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2 “ Sartre & de Beauvoir” – theater – Sien Eggers, Frank Focketeyn – 20:15 CC

Programmaoverzicht : februari 2023 – juni 2023
8 “ Omgaan met verlies” – lezing – Manu Keirse – 20:00 CC
14		 Davidsfonds Academie : “Frankrijk in een notedop” – Hans Cools – 14:00 tot 16:00 CC
28 “ Jenseits von Belgien” – lezing – Tim Peinen – 20:00 CC
maart .................................................................................................................................................................................. 20
7 “ Wit-lof from Belgium” – lezing – Gust De Coster – 20:00 CC
22 “ Gender in de blender” – lezing – Piet Hoebeke – 20:00 CC
31 “ Luister, ... liedjes” – muziekvoorstelling – Bard (Bart Callaert) – 20:00 CC
april ..................................................................................................................................................................................... 23
22 “ In de voetsporen van Erasmus” – geleid bezoek – carpooling : zie p.22 – (14:15) 14:30 tot 16:30, Stadhuis, Leuven
25 “ Opvang van mensen in nood” – lezing – Eric De Soir – 20:00 CC
mei ...................................................................................................................................................................................... 25
10 “ De Franse haan - avec ou sans culotte” – lezing – Ludovik Dornez – 20:00 CC
20		 Turnhout – geleid bezoek – carpooling : zie p.26 – (9:15) 9:30 tot 16:00, Toerisme en Uit, Grote Markt 44
juni ...................................................................................................................................................................................... 27
13 Het Noorse fjordengebied – 10-daagse reis – Ludovik Dornez, reisleider en gids
Algemene informatie
Missie ..................................................................... 28		
Hoe word (of blijf) ik lid van het Davidsfonds ........ 30		
Aanmelden, inschrijven, reserveren ....................... 31		

Bestuur Davidsfonds Aartselaar 2022-2023 ........... 32
Contact .................................................................... 33
Programmaoverzicht ............................................... 34

LectoriSalutem

Welkom op onze activiteiten
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v.u. Paul Reyniers, De Cranelei 9 E, Aartselaar

