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Woord van de voorzitter
Beste cultuurliefhebber,
Het 90e werkjaar van onze afdeling ligt achter ons. Met ongelooflijk veel tevredenheid mogen we
terugblikken op een mooi werkjaar. Ik wil ieder van jullie bedanken voor de massale aanwezigheid
op vele van onze activiteiten. Het doet voor ons als bestuur enorm veel deugd te zien dat
activiteiten die georganiseerd worden, ruim worden bijgewoond en gewaardeerd.
Een bijzonder grote dank wil ik aan de vele vrijwilligers overbrengen die meehielpen bij een aantal
grote en kleinere activiteiten. We zijn ontzettend blij dat we ook leden warm kunnen maken om
deeltaken op zich te nemen en bij te springen waar nodig. Het jaarprogramma wordt gedragen door
het bestuur maar zonder de inzet van vele vrijwilligers is het onmogelijk dit te organiseren.
Voor het 91e werkjaar gaan we verder op hetzelfde stramien: boeiende lezingen, culturele
uitstappen, museumbezoeken… We hebben ook vele samenwerkingen met andere partners uit het
cultuurlandschap komend seizoen. Davidsfonds Brasschaat staat niet op zichzelf en probeert door
samenwerking met andere cultuurspelers mensen samen te brengen rond cultuur. Zo zijn er
komend werkjaar onder meer samenwerkingen met vzw Guldensporen rond de herdenking van
WOI I, Kerst Driehoek, de Evangelische Kerk en Davidsfonds Brasschaat bundelen de krachten om
zandkunstenaar Immanuel Boie terug te laten komen met een programma rond het Kerstverhaal.
De aanwezigen bij de Zandpassie in 2016 weten dat het adembenemend is om hem aan het werk te
zien. Cultuurcentrum Brasschaat is een stevige partner waar we komend seizoen 2 concerten mee
organiseren die we onmogelijk alleen zouden kunnen organiseren: in januari Mich Walschaerts met
een keuze van Nederlandstalige liedjes (in samenwerking met Nekka) en in mei komt Stef Bos naar
het Cultuurcentrum Brasschaat. In augustus zijn er de concerten van Orgel op de noen waar we
samenwerken met Culturele Evenementen Sint-Antonius. We hopen ook tijdens deze concerten u
allemaal te mogen begroeten.
Ons ledenaantal blijft ongeveer stabiel met een 435 gezinnen die lid zijn van onze vereniging.
Nieuwe leden blijven altijd welkom en we wensen vooral een oproep te doen om ook iets jongere
mensen te betrekken bij onze vereniging. Zo blijft de toekomst van onze vereniging ook de komende
jaren verzekerd.
Het jaarprogramma is een werk waar met het bestuur intens aan gewerkt wordt. We hopen dat we,
net als vorig jaar, voldoende inspelen op de noden en verwachtingen van onze leden. Mocht u
toekomstgericht graag bepaalde zaken georganiseerd zien, mag u dit steeds doorgeven aan een
van onze bestuursleden.
We hopen ieder van u ook op onze activiteiten komend werkjaar te mogen begroeten.

Johan Cruysweegs
Voorzitter Davidsfonds Brasschaat
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Abonnementen
Voor komend werkjaar hebben we weer verschillende abonnementsformules uitgewerkt:
All-inabonnement
Dit abonnement omvat alle lezingen, de avondcursus rond architectuur (incl. syllabus), Toast literair
en wijnproeverij. De prijs van dit all-inabonnement bedraagt € 125 en geldt tot 24 juni 2018. Vanaf
25 juni betaalt u per abonnement € 15 meer.
Gewone lezingenabonnement
Dit abonnement omvat 14 lezingen. U betaalt hiervoor € 75 wanneer u bestelt voor 24 juni 2018.
Nadien betaalt u € 90 voor dit abonnement.
De voordelen van onze abonnementen:
- U bent steeds zeker van een voorbehouden plaats bij de lezingen of de vermelde activiteiten
van het abonnement.
- U hoeft slechts 1 keer te betalen en daarna moet u geen verrichtingen meer doen.
- U steunt Davidsfonds Brasschaat in zijn dagelijkse werking.
- Met dit abonnement bent u altijd zeker van een plaats op de eerste rijen.
- U krijgt grote korting op de geldende toegangsprijzen.
We vragen u wel vriendelijk, in tegenstelling tot vorig jaar, 10 minuten voor het begin van de lezing
aanwezig te zijn om lege plaatsen vooraan te vermijden.
5-beurtenkaart
Ook dit jaar is er de 5-beurtenkaart waarbij u voor 5 beurten inclusief drankje € 35 betaalt. Deze
kaart is het ganse jaar door te krijgen via activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be
Met deze kaart betaalt u in één keer voor 5 lezingen. De kaart staat niet op naam en kan ook door
partners gebruikt worden. U heeft met deze kaart geen voorbehouden plaatsen bij lezingen.

Inschrijven en betalen
Voor al onze lezingen kan u rechtstreeks inschrijven op onze website
www.davidsfondsbrasschaat.be of activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be
Wanneer u vooraf inschrijft en betaalt, heeft u een korting van € 2 bij de lezingen. In de
toegangsprijs zit een consumptie inbegrepen.
Voor uitstappen en museumbezoeken schrijft u zich in via activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be
en betaalt binnen 14 dagen na inschrijving voor de activiteit. U kan annuleren maar wanneer u
minder dan 14 dagen voor de activiteit annuleert en we geen reserves hebben, bent u de door ons
gemaakte kosten kwijt en kunnen deze niet terugbetaald worden.
U bent pas ingeschreven wanneer u betaald heeft op onze rekening.
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Alle betalingen gebeuren op rekening IBAN BE46 4151 1669 3136 op naam van Davidsfonds
Brasschaat.

Leesclub BIB Brasschaat 2018-2019
De leeskring van Davidsfonds Brasschaat wordt vanaf dit jaar overgenomen door de Openbare
Bibliotheek Brasschaat. De werking wordt op dezelfde manier verdergezet met dezelfde
gespreksleidsters en hetzelfde aantal te lezen boeken. Leeskring Davidsfonds wordt wel
LEESCLUB BIB BRASSCHAAT.
Waar?

Biboase – Bredabaan 407 te Brasschaat – ingang via
achterkant bibliotheek
20 uur
wendy.van.den.bossche@brasschaat.be
03/6500360 of info.bib@brasschaat

Hoe laat?
Info & inschrijving

Najaar 2018
18/09/2018 door Mary Watson
23/10/2018 door Annick Van Roey
04/12/2018 door Lucille Vingerhoedt

Klok zonder wijzers (Carson McCullers)
Een onberispelijke man (Jane Gardam)
De vrouw met het rode haar (Orhan Pamuk)

Voorjaar 2019
29/01/2019 door Mary Watson
12/03/2019 door Annick Van Roey
23/04/2019 door Lucille Vingerhoedt

Een soort van liefde (Alicja Gescinska)
Zuivering (Tom Lanoye)
Huis in brand (Kamila Shamsie)

Jong Brasschaat Schrijft
Dit boekjaar organiseren Davidsfonds Brasschaat en Standaard
Boekhandel Brasschaat weer samen een schrijfwedstrijd voor ‘young
adults’ (leeftijd van 16 tot 24 jaar) voor het schrijven van een
kortverhaal.
Alle info vind je in onze folder die te verkrijgen is bij Standaard
Boekhandel en bij Johan Cruysweegs van Davidsfonds Brasschaat.
De deelnemers (inwoners uit Brasschaat of leerlingen die naar een
Brasschaatse school gaan of zijn gegaan) schrijven een kortverhaal
van max. 2000 woorden waarin ze hun creatief schrijftalent kunnen
tonen. De wedstrijd start in september en loopt tot 9 maart 2019,
waarna de jury zal oordelen over de ingezonden werken.
Dankzij de unieke samenwerking tussen Davidsfonds Brasschaat en Standaard Boekhandel
Brasschaat kunnen we een mooi prijzenpakket aanbieden aan de winnaars:
●
●

1e prijs MacBook Air en schrijfcursus + boekenpakket + begeleiding naar het uitgeven van
een boek door uitgeverij Van Halewijck/Pelckmans + toegangsticket literatuurfestival
2e prijs schrijfcursus + boekenpakket + toegangsticket literatuurfestival
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●

3e prijs schrijfcursus + boekenpakket + toegangsticket literatuurfestival

Via de website www.davidsfondsbrasschaat.be kan er vanaf 5 april 2019 gestemd worden voor de
publieksprijs. Deze wint ook een schrijfcursus/boekenpakket/toegangsticket literatuurfestival.
De prijsuitreiking vindt plaats eind april 2019 in Ons Middelheem en is voor iedereen toegankelijk.
Voor alle info en het wedstrijdreglement kan je terecht op www.davidsfondsbrasschaat.be
Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Davidsfonds Brasschaat en Standaard Boekhandel
Brasschaat in samenwerking met uitgeverij Van Halewijck/Pelckmans en met steun van de
gemeente Brasschaat en uitgeverijen Davidsfonds/SU, Lannoo, VBK, Clavis, Lemniscaat en
Overamstel Uitgevers.

Weekend Friesland
vrijdag 14-15 en 16 september 2018
Van 14 tot 16 september trekken we met onze afdeling voor een weekend naar Friesland. Dit
weekend kadert in het feit dat Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa is dit jaar. Het
verblijfshotel is in Leeuwarden.
De reis is per bus en op het programma tijdens de driedaagse staan onder meer bezoeken aan
Hindelopen – Leeuwarden – Marssum – Franeker en Lemmen.
De bus is volzet maar indien u nog als last-minute reserve mee wil, kan u zich nog opgeven via
activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be
Mocht er nog iemand af vallen kan u dan nog
gecontacteerd worden.

Het zijn maar zwartjes,

mijnheer.

lezing door Peter Verlinden
woensdag 19 september 2018 om 20

uur

Bijna zestig jaar na de kolonisatie en terwijl Europa elk jaar opnieuw
tienduizenden Afrikaanse migranten onthaalt, vertelt VRT-journalist en
auteur Peter Verlinden over zijn ervaringen met Zwart-Afrika en de
Afrikanen. Hij begint zijn verhaal met de exploratie van Afrika, wat België
betreft door Koning Leopold II met zijn Kongo-Vrijstaat. De manier
waarop de Europeanen en dus ook de Belgen toen keken naar de
Afrikanen, ‘de zwarten’, is ruim een eeuw later nauwelijks veranderd. Tijdens de kolonie
Belgisch-Kongo, van 1908 tot 1960, ontstonden er zeer nauwe relaties tussen Afrikanen en Belgen,
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maar bijna altijd vanuit diezelfde paternalistische houding. De wijze Belgen hadden toch zoveel te
leren aan de ‘domme Congolezen’.
Die houding bleek nefast voor het zelfrespect van de Congolezen, tot vandaag, en verklaart in grote
mate de puinhoop die Congo geworden is, bijna zestig jaar na de onafhankelijkheid.
Nog altijd kijken vele Europeanen, Belgen en Vlamingen, met een zekere meewarigheid, zelfs
neerbuigend, naar ‘de zwarten’. ‘Het zijn maar zwartjes, mijnheer’. Die houding heeft zware
gevolgen voor de plaats van de Afrikanen in onze samenleving. Zij kennen een hoge werkloosheid,
ondanks dikwijls een bijzonder goede opleiding, en ervaren meer discriminatie dan eender welke
andere bevolkingsgroep in ons land.
Pas als dit zal veranderen, komt er een echte toekomst voor blank en zwart samen in deze wereld
die meer dan ooit een dorp geworden is.
Peter Verlinden vertrekt voor zijn verhaal vanuit zijn eigen ervaringen in Afrika in de afgelopen bijna
dertig jaar en voegt die toe aan het bestaande academisch onderzoek. Zijn Afrikaanse vrouw en
haar familie, nu al zeven jaar lang, bezorgen hem daarenboven een extra bevoorrechte inkijk in de
ziel van de Afrikanen.
Peter Verlinden
Geboren in Duffel op 9 juli 1957 is Peter Verlinden
vooral gekend door het grote publiek als Belgische
journalist, schrijver en Afrika-kenner.
Peter Verlinden behaalde zijn diploma politieke
wetenschappen aan de Katholieke Universiteit
Leuven in 1979 en communicatiewetenschappen
aan dezelfde universiteit in 1983. In 1995 verkreeg
hij aldaar ook een master of Social and Cultural
Antropology.
In 1992 werd hij actief op de nieuwsredactie van de VRT en volgde vooral de situatie in Afrika.
Tussen 1998 en 2005 was hij tevens hoofd van de buitenlandredactie van de nieuwsdienst.
Hij is sinds 2008 gastdocent aan de masteropleiding in de vergelijkende en internationale politiek
(faculteit sociale wetenschappen van de KU Leuven).
Prijs:
Plaats:
Reserveren:

VVK € 12 – DF-cultuurkaarthouders betalen in VVK € 8 - <25 jaar € 4.
Wie aan de kassa betaalt, betaalt € 2 extra. Abonnementen: vrije toegang
Ons Middelheem, Bredabaan 423, 2930 Brasschaat ,
www.davidsfondsbrasschaat.be of Johan Cruysweegs – tel. 03 651 51 60,
activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be

Vers Geperst – kennismaking met Davidsfonds Brasschaat
vrijdag 28 september 2018 van 17 tot 20 uur
zaterdag 29 september 2018 van 10 tot 16 uur
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Naar traditie organiseren we Vers Geperst, waarop we iedereen de kans geven om kennis te maken
met het volledige aanbod van boeken en cd’s die in aanmerking komen voor het lidmaatschap van
Davidsfonds. Dit jaar is er weer een aanbod uit maar liefst 250 titels om uw keuze te maken.
Graag verwelkomen we iedereen op vrijdag 28 of zaterdag 29 september. We belonen bezoekers
ook met deelname aan een tombola met heel interessante prijzen… Het is heel belangrijk dat u het
lidmaatschapsformulier afgeeft bij Vers Geperst; breng dit dus zeker mee!
Indien u nog geen lid bent en eventueel lid wenst te worden van onze vereniging, is het een
mogelijkheid dit hier te regelen. Spreek ook vrienden en kennissen hiervoor aan!
Vers Geperst is ook een ideale gelegenheid om bestuursleden te ontmoeten en om
toegangskaarten aan te schaffen voor alle activiteiten van het werkjaar 2018 – 2019. Bovendien is
er gelegenheid om een drankje te nuttigen.
Indien u mensen kent die interesse hebben om lid te worden van onze vereniging, is dit het ideale
moment om deze mee te brengen om kennis te maken met onze vereniging.
Prijs:
Plaats:

gratis
Ons Middelheem, Bredabaan 423, 2930 Brasschaat

Is het Nederlands nog één taal?
lezing door Ruud Hendrickx
dinsdag 9 oktober 2018 om 20 uur
In het kader van “Week van de taal” is het een
genoegen Ruud Hendrickx te mogen verwelkomen bij
Davidsfonds Brasschaat.
Wie zich afvraagt of het Nederlands in Noord en Zuid
nog één taal is, gaat er al of niet bewust vanuit dat het ooit wél zo was. Maar is dat zo? Over
Nederlands in welke zin hebben we het dan: alle vormen van Nederlands, of alleen de
standaardtaal? De vraag is of de standaardtaal van Vlaanderen steeds meer van die van Nederland
begint te verschillen. Maar wat is standaardtaal? Zijn er verschillen in de spraakkunst, de
woordenschat en de uitspraak tussen Vlaanderen en Nederland? En zijn die groter geworden?
Kunnen wij aannemen dat in kranten en journaals de standaardtaal wordt gebruikt?
Voor veel gewone taalgebruikers - maar ook voor enkele taalkundigen - staat het als een paal
boven water dat Nederlanders en Vlamingen niet meer dezelfde taal spreken, want “ze moeten
elkaars programma’s ondertitelen”. U mag er zeker niet uit concluderen dat het vroeger niet nodig
was om elkaar te ondertitelen. Er werd gewoon niet aan begonnen omdat het technisch zo
omslachtig was.
Op al deze vragen en mogelijk nog andere zijn we ervan overtuigd dat onze gastspreker Ruud
Hendrickx u een passend antwoord zal geven.
Ruud Hendrickx (Tienen, 17 januari 1964) studeerde Germaanse filologie en Nederlandse en
algemene taalkunde aan de KU Leuven.
Van 1988 tot 1990 was hij medewerker van professor Guido Geerts. In 1990 ging Hendrickx bij de
Vlaamse openbare omroep werken, eerst als eindredacteur op de afdeling Vertaling en
Ondertiteling en later als VRT-taaladviseur. Hij is eveneens actief als lid van het Taaladviesoverleg
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van de Nederlandse Taalunie. Mede onder zijn impuls kwam men tot een bipolaire visie op
‘standaardtaal’, waarbij Vlaanderen en Nederland twee gelijkwaardige polen van het Nederlands
vormen. In mei 2009 werd hij aangesteld als Vlaams hoofdredacteur van de Grote Van Dale.
Hij schreef het 'Stijlboek VRT' (Van Dale Uitgevers), 'Juist!' en 'Juist is Juist' (Uitgeverij Davidsfonds)
Prijs:
Plaats:
Reserveren:

VVK € 12 – DF-cultuurkaarthouders betalen in VVK € 8 - <25 jaar € 4
Wie aan de kassa betaalt, betaalt € 2 extra. Abonnementen: vrije toegang
Ons Middelheem, Bredabaan 423, 2930 Brasschaat
www.davidsfondsbrasschaat.be of Johan Cruysweegs – tel. 03 651 51 60,
activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be

Toekomsttechnologie, wat we de komende jaren mogen verwachten van
het internet, technologie, enz.
lezing door Kristof D’hanens
woensdag 17 oktober 2018 om 20 uur
Gebeten door digitale media en het internet zal Kristof D’hanens
ons vanavond enkele hulpmiddelen aanreiken op weg naar een
efficiëntere communicatie en communicatiestrategie .Hij stelt de
nieuwste trends voor en legt uit hoe organisaties en privépersonen
die op een zinvolle manier kunnen inzetten. Hij stelt ons zijn
favoriete apps voor, vertelt ons wat er zoal veranderd is op
“digitaal” gebied. Ook zal hij zijn visie geven over wat we de
komende jaren mogen verwachten van het internet, technologie,
enz. Zo ziet hij een toekomst in ‘mobiel’ internet. Voor wie meer wil
weten over de toekomst van internet, mobiele telefoon, enz. en
zeker niet wil stilstaan bij de tijd, is deze lezing zeker een aanrader!
Kristof D’hanens is de drijvende kracht achter ‘I Like Media’. Hij studeerde Germaanse Talen en
Bedrijfscommunicatie en maakte zijn eindwerk over ‘Cultuurcommunicatie 2.0’ bij Kunstencentrum
Vooruit. Tussen 2007 en 2016 werkte hij als medewerker communicatie bij Jeugdwerknet en
Mediaraven vzw. Buiten I Like Media probeert hij de Vlaming meer vertrouwd te maken met apps
bij Appstublieft. Hij geeft ook les bij Syntra (Social Media Professional) en UGent (digitale
journalistiek).

Prijs:
Plaats:
Reserveren:

VVK € 12 – DF-cultuurkaarthouders betalen in VVK € 8 - <25 jaar € 4
Wie aan de kassa betaalt, betaalt € 2 extra. Abonnementen: vrije toegang
Ons Middelheem, Bredabaan 423, 2930 Brassschaat
www.davidsfondsbrasschaat.be of Johan Cruysweegs – tel. 03 651 51 60,
activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be

Boekenafhaaldag
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vrijdag 19 oktober 2018 van 17 tot 20 uur
Onze afdeling is de laatste jaren zeer snel gegroeid. Op 2 jaar tijd hebben zich meer dan 100
nieuwe gezinnen lid gemaakt. Dit vraagt van ons een bijsturing in onze werking. Het bezorgen van
alle boeken en cd’s die door onze leden besteld
werden, vraagt erg veel tijd.
Op vrijdag 19 oktober worden de boeken die besteld
werden tijdens Vers Geperst, verdeeld. U bent welkom
deze zelf te komen afhalen in Ons Middelheem tussen
17 en 20 uur. Als blijk van dank geven we u een
drankje en een hapje die avond, zodat u ook nog even
de kans krijgt gezellig bij te praten met medewerkers of
vrienden uit onze vereniging. Mogen we vragen zoveel
mogelijk uw geplaatste bestelling die avond af te
halen? Dat bespaart ons een grote inzet van
vrijwilligers…
Prijs:
Plaats:

gratis
Ons Middelheem, Bredabaan 423, 2930 Brasschaat

Daguitstap Abdij van Averbode
met bezoek aan het Art Center Hugo Voeten (Herentals)
zaterdag 27 oktober 2018 om 8 uur
Na afgelopen jaren de abdijen van Tongerlo en Postel bezocht
te hebben is het doel van onze herfstuitstap dit jaar de abdij van
Averbode. Dit is na Postel en Tongerlo de 3e norbertijnenabdij
die we bezoeken.
We vertrekken om 8 uur aan de Sint-Antoniuskerk met eigen wagens. Onze eerste stop is het Art
Center Hugo Voeten in Herentals. Dit museum bevat een privé collectie van Hugo Voeten van meer
dan 1700 werken. We bezoeken dit museum met een gids. De Collectie omvat eigenzinnige keuzes
uit klassieke en hedendaagse Belgische kunst (gaande van Schmalzigaug, Spilliaert en Masereel
tot Jef Geys, Wim Delvoye en Thierry De Cordier), meesterwerken van de West-Europese kunst
van de late 19de en de eerste helft van de 20ste eeuw (Auguste Rodin, Arno Breker) en actuele
werken van hedendaagse internationale kunstenaars (Christo en Jeanne-Claude, Paul Pfeiffer,
Vanessa Beecroft, Sophie Calle en Mircea Cantor). Een bijzondere plaats in deze collectie is
gereserveerd voor de verzameling Bulgaarse kunst, die de grootste en de meest representatieve
buiten Bulgarije is.
Vervolgens rijden we naar Averbode waar we gaan we wandelen. Twee mooie wandelingen
werden voorbereid in de bossen rond de abdij. Een wandeling van ongeveer 2 uur voor onze meer
ervaren wandelaars en een andere van 1 uur voor minder ervaren wandelaars.
Er wacht ons daarna een warme maaltijd in het Moment. Dit sociale restaurant werd vorig jaar
geopend op de terreinen van de abdij.
Na het eten krijgen we nog een rondleiding in de abdij. We sluiten de dag ter plekke af rond 16u30.
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Prijs:

Reserveren:

€ 49 voor het hele dagprogramma (middagmaal, toegangsprijs museum met
gids, bezoek abdij Averbode met gids. Drank bij het middagmaal is niet
inbegrepen in de prijs. U betaalt de chauffeur waar u mee meerijdt € 5 voor het
vervoer.
www.davidsfondsbrasschaat.be of Johan Cruysweegs – tel. 03 651 51 60,
activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be

Maak uw account aan op onze website www.davidsfondsbrasschaat.be
voor al uw reserveringen en om steeds op de hoogte te blijven van
nieuwe activiteiten.
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Cursus Davidsfonds Brasschaat
woensdagen 7, 14 en 21 november 2018 om 20 uur
Lezingenreeks:
07/11 Wat met het modernisme in de jaren ’80?
Sven Verbruggen
14/11 Materialiteit en diversiteit in het oeuvre van Léon
Inge Bertels
Stynen (° 1899- + 1990)
21/11 De vele facetten van context als kansen bij een ontwerp Christine de Ruijter (awg
architecten cvba)
Wat met modernisme in de jaren ‘80?
Inleidende lezing die start vanuit het modernisme en aansluit bij de stijldiscussie in de jaren ’60 - ’70
die daarop is gevolgd als basis voor de verschillende latere stromingen in de architectuur.
Materialiteit en diversiteit in het oeuvre van Léon Stynen, architect (1899-1990)
In het najaar 2018 start het Stynen-jaar, inclusief de daarbijhorende tentoonstelling in deSingel (11
oktober 2018 - 20 januari 2019). Inge Bertels werkt samen met Stephanie Van de Voorde mee aan
de tentoonstellingscatalogus. Léon Stynen zijn werk (° 1899- + 1990) start in het modernisme en
strekt zich uit over de ganse 20e eeuw.
De vele facetten van context als kansen bij een ontwerp
Context kent vele facetten: historisch, stedenbouwkundig, cultureel, sociaal, … . Ontwerpen op
basis van contextanalyse zorgt voor verankering, inbedding. Het resultaat zijn inclusieve projecten
(tegengesteld aan exclusief). Projecten die niet breken met de geschiedenis maar er deel van willen
uitmaken en er eventueel iets aan willen toevoegen. “Al wat geen traditie is, is plagiaat.” Het vroege
werk van awg architecten werd door critici als “postmodern” bestempeld.
Prijs:

Plaats:
Inschrijven:

Davidsfonds cultuurkaarthouders betalen € 35 voor de 3 avonden. Hierbij is een
syllabus inbegrepen en iedere avond ook 1 drankje. Anderen betalen € 45 voor
de 3 avonden. All-inabonnementhouders hebben deze cursus in hun
abonnement inbegrepen en hoeven niets te doen.
Ons Middelheem, Bredabaan 423, 2930 Brasschaat
via www.davidsfondsbrasschaat.be en activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be
De deelnameprijs dient ten laatste 1 week vooraf overgeschreven te worden op
rekening IBAN BE46 4151 1669 3136 van Davidsfonds Brasschaat.
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Film : “Onze jongens aan de IJzer”
in samenwerking met Guldensporen vzw
vrijdag 9 november 2018 om 20 uur
Het Koninklijk Filmarchief bracht “Met Onze
Jongens aan den IJzer”, een propagandafilm
uit 1928 over de Eerste Wereldoorlog, voor
het eerst uit op dvd. Twee medewerkers van
de - Communicatiewetenschappen zorgden
voor de wetenschappelijke ontsluiting van de
film. De film bevat een mix van authentieke
en geënsceneerde beelden, voorzien van
tendentieuze
commentaar,
en
werd
tegelijkertijd pacifistisch en strijdvaardig
flamingant. Het is een fascinerend filmpamflet
en een uniek experiment uit de Belgische
filmgeschiedenis.”
De film is geen objectieve documentaire, maar een politiek manifest, zeggen de
UGent-wetenschappers Daniël Biltereyst en Roel Vande Winkel. “De film kent geen helden, enkel
verliezers. Het is een bittere aanklacht waarin het lijden van de gewone frontsoldaten centraal staat.
Prijs:
Plaats:
Reserveren:

5 euro. De plaatsen zijn beperkt, dus zo snel mogelijk inschrijven is de
boodschap.
Theater Hemelhoeve, Gemeentepark 8, 2930 Brasschaat
www.davidsfondsbrasschaat.be of Johan Cruysweegs – tel. 03 651 51 60,
activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be

Voeding in de barok
lezing door Eddie Niesten
dinsdag 13 november 2018 om 20 uur
In het kader van het Barokjaar bezoeken we op zaterdag 17 november de
tentoonstelling ‘Cockeryen’ in het Snijders & Rockoxhuis in Antwerpen. In
het kader hiervan hebben we Eddie Niesten uitgenodigd om een lezing te
verzorgen over voeding in de barok. De spreker neemt ons mee door de
baroktijd en kijkt naar de voeding die toen gegeten werd en vergelijkt deze
met onze hedendaagse voeding. Een boeiende avond waarin we een
geschiedkundige kijk krijgen op gewijzigde voedingspatronen en gebruiken
doorheen de geschiedenis.
Eddie Niesten (Maastricht, 1951) studeerde talen, communicatie, buitenlandse politiek en
marketing aan de universiteiten van Antwerpen, Brussel en Hasselt. Hij was jarenlang verbonden
aan het Centrum Agrarische Geschiedenis in Leuven. Hij verzorgde diverse uitgaven over België en
zijn geschiedenis, zowel hier als in Nederland. Daarbij publiceerde hij ook heel wat boeken met
betrekking tot gastronomie en culinaire ontwikkelingen (o.a. ‘Goesting in Vlaanderen’, ‘
12
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Wat wij al eeuwenlang lekker vinden’, ‘Op de wijze van de chef’ en ‘De Keuken van Ons Moeder’
(mede-auteur). Over deze thema’s geeft hij lezingen en verzorgt hij bijdragen in de media.
Prijs:
Plaats:
Reserveren:

VVK € 12 – DF-cultuurkaarthouders betalen in VVK € 8 - <25 jaar € 4
Wie aan de kassa betaalt, betaalt € 2 extra. Abonnementen: vrije toegang
Ons Middelheem, Bredabaan 423. 2930 Brasschaat
www.davidsfondsbrasschaat.be of Johan Cruysweegs – tel. 03 651 51 60,
activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be

Bezoek aan de tentoonstelling ‘Cockeryen’
zaterdag 17 november 2018 om 11 uur o.l.v. gids
Snijders & Rockoxhuis, Keizerstraat 10, 2000 Antwerpen
In het kader van het Barokjaar 2018 brengen
we een bezoek aan dit museum dat begin dit
jaar na een grondige renovatie openging. We
gaan onder leiding van een gids naar de
tentoonstelling ‘Cockeryen’ waar fotograaf
Tony Le Duc in dialoog gaat met
barokschilders als Frans Snijders. Tony Le
Duc is een wereldbekende foodfotograaf en
legt zijn werk naast het werk van
barokmeesters met dezelfde passie: voeding.
Le Duc heeft ook 17e-eeuwse gerechten uit
een kookboek door chefs van nu laten maken
en fotografeerde deze.
Prijs:
Inschrijven:

De prijs voor dit bezoek met gids bedraagt € 12 per persoon.
via activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be of Johan Cruysweegs –
03 651 51 60 en na bevestiging kan u het bedrag overschrijven op onze
rekening IBAN BE46 4151 1669 3136 van Davidsfonds Brasschaat.

Bezoek aan de ‘Léon Stynen, architect’-tentoonstelling’ in deSingel
zaterdag 24 november 2018 om 10 uur
In navolging van onze cursus ‘Davidsfonds Brasschaat’ bezoeken wij op 24 november de
tentoonstelling ‘Léon Stynen, architect’ in deSingel. Een rondleiding wordt georganiseerd o.l.v. gids.
Léon Stynen (1899-1990) genoot zijn architectuuropleiding aan de Antwerpse academie. Tot zijn
bekende ontwerpen horen het Belgisch paviljoen voor de wereldtentoonstelling in New York – i.s.m.
Henry van de Velde en Victor Bourgeois -, de Antwerpse BP-building, de casino’s van Oostende en
Knokke, en uiteraard deSingel. Naast de realisatie van een belangrijk architecturaal oeuvre speelde
Stynen een grote rol in de ontwikkeling van het architectuuronderwijs en de architectuurcultuur in
België. Zo werd hij in 1948 directeur van de architectuurafdeling van de Academie van Antwerpen.

14
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En in 1950 werd hij directeur van het Nationaal Hoger Instituut voor Architectuur en Decoratieve
Kunsten Ter Kameren. In 1963 koos de toen opgerichte Orde van Architecten hem als eerste
nationale voorzitter. De expo 'Léon Stynen, architect' toont stukken uit het rijke archief van Stynen
met iconische ontwerpen, vanaf de eerste schets tot de voltooiing. Het archiefmateriaal komt verder
tot leven met eigentijdse en recente architectuurfotografie, maquettes, stukken uit privécollecties en
getuigenissen van vroegere collega’s, medewerkers en opdrachtgevers.
Prijs:
Inschrijven:

Dit is inbegrepen bij de cursus.
via activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be of Johan Cruysweegs –
tel. 03 651 51 60 en na bevestiging kan u het bedrag overschrijven op onze
rekening IBAN BE46 4151 1669 3136 van Davidsfonds Brasschaat.

Bart en Bach, een grote liefde
lezing door Bart Stouten
woensdag 28 november 2018 om 20 uur
Bart Stouten heeft iets met Bach. In deze lezing leren
we Bach kennen zoals Stouten hem kent en bemint:
'Hoe hij uit de mist van alle documenten en visies
tevoorschijn treedt, welke bekende en minder bekende
invloeden op hem inwerkten, hoe hij componeerde, en
entertainment en pedagogie combineerde in zijn
inventies en daarmee andere componisten inspireerde,
hoe hij zijn studenten opleidde en hoe hij de barok naar een piek heeft gevoerd.'
Bart Stouten over Bach is een speelse wandeling door leven en werk van de grootste componist
aller tijden maar ook een sprankelende reflectie op het leven zelf. Bart Stouten schreef ook het boek
‘Over Bach’ (uitgeverij Vrijdag).
Bart Stouten (Sint-Truiden, 1956) is een Belgisch-Vlaamse licentiaat-vertaler, dichter en
radioproducent/presentator bij Klara. Stouten was werkzaam als copywriter bij het RUCA in
Antwerpen. In 1990 werd hij bij Radio 1 van de toenmalige BRT aangesteld als producent bij de
Dienst Hoorspelen.
Dat Bart Stouten een groot Bach-liefhebber is, was al langer bekend. Als hij er de gelegenheid toe
kreeg, verkondigde hij zijn liefde voor de grote meester van de barok waar hij maar kon.
Prijs:
Plaats:
Reserveren:

VVK € 12 – DF-cultuurkaarthouders betalen in VVK € 8 - <25 jaar € 4
Wie aan de kassa betaalt, betaalt € 2 extra. Abonnementen: vrije toegang
Ons Middelheem, Bredabaan 423. 2930 Brasschaat
www.davidsfondsbrasschaat.be of Johan Cruysweegs – tel. 03 651 51 60,
activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be
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God is een vluchteling
lezing door David Dessin
met steun van het Vlaams Fonds voor de Letteren
dinsdag 11 december 2018 om 20 uur
God is terug en woont in Europa. Ruim de helft van de
migranten in de Europese Unie behoort tot het christendom.
13 miljoen van hen zijn afkomstig van buiten Europa (tegenover 12 miljoen moslims). Ook onder de
recente vluchtelingenstromen zijn er veel christenen. Hoe kan het ook anders? Twee derde van de
2,2 miljard christenen woont buiten Europa, vaak als minderheden in door oorlog en honger
bedreigde gebieden. Toch horen we daar amper iets over. Vanwaar die vreemde blindheid voor
vervolgde christenen? David Dessin beschrijft het verhaal achter de verborgen terugkeer van het
christendom in de Lage Landen. Zijn zoektocht naar de nieuwe christenen voert hem mee door
duizenden jaren vergeten geschiedenis.
Dit boek werd in 2017 bekroond tot beste theologische boek in Nederland.
David Dessin studeerde filosofie aan de KULeuven, werkte aan de KULeuven als
onderwijsassistent en is sinds 2011 onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen, waar hij werkt rond
godsdienst en literatuur. Hij schreef eerder Het Beloofde Land samen met Sylvain De Bleeckere.
Prijs:
Plaats:
Reserveren:

VVK € 12 – DF-cultuurkaarthouders betalen in VVK € 8 - <25 jaar € 4.
Wie aan de kassa betaalt, betaalt € 2 extra. Abonnementen: vrije toegang
Ons Middelheem, Bredabaan 423, 2930 Brasschaat
www.davidsfondsbrasschaat.be of Johan Cruysweegs – tel. 03 651 51 60,
activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be

Kerst in het zand
zaterdag 15 december 2018 om 13.30 uur en om 20 uur
in samenwerking met Kerstcomité Driehoek, de Evangelische
Kerk en de parochie.
Op 19 maart 2016 hadden we zandkunstenaar Immanuel Boie te
gast met ‘Zandpassie’. Alle aanwezigen waren onder de indruk
van hoe deze kunstenaar het passieverhaal bracht. Dit jaar hebben we Immanuel Boie opnieuw te
gast meteen programma rond het Kerstverhaal. De namiddagvoorstelling Kerst in het zand om
13.30 uur leidt u in 30 minuten doorheen het Bijbelse Kerstverhaal. De voorstelling is zowel geschikt
voor kinderen als voor volwassenen. De zandkunstenaar en de verteller bezorgen u een
onvergetelijke ervaring, terwijl de ene tekening met enkele vegen van Immanuels hand verandert in
een volgende.
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Deze voorstelling is echter maar een voorproefje van de
avondvoorstelling ‘Kerst met een korreltje zand’, om 20 uur, die
ongeveer een uur zal duren. Hier wordt de zandkunstenaar niet alleen
begeleid door een verteller, maar ook door livemuzikanten en een
koor.
Het is een totaal nieuw tekenverhaal met een poëtische maar kritische
knipoog naar de actualiteit, een werkelijke ‘totaalbeleving' !
Zandkunstenaar Immanuel Boie tekent met zijn vingers in het zand op
zijn lichtbak allerlei taferelen en verhalen. Dit tekenproces wordt
geprojecteerd op een scherm. Hij verstrooit zijn publiek, zowel kinderen als volwassenen, met
harmonieorkesten en rockoptredens. Over zijn kerst- en paasvoorstellingen zegt hijzelf: ‘Mijn passie
voor tekenen en voor Christus samen … dat past perfect op de Passie met de grote P’.
Prijs:
Plaats:
Reserveren:

Om 13.30 uur: € 4
Om 20 uur: € 8
Kerk Rerum Novarumlei, 2930 Brasschaat
Locatie van Kerst Driehoek
www.davidsfondsbrasschaat.be of Johan Cruysweegs – tel. 03 651 51 60,
activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be

______________________________________________________________

Mich Walschaerts zingt – een bezwerende avond Nederlandstalige
muziek
naar aanleiding van 25 jaar Nekka-nacht. (www.nekka.be)
zaterdag 12 januari 2019 om 20.30 uur
in samenwerking met Cultuurcentrum
Brasschaat
gedragen door de muzikanten zijner
dromen:
Wouter Berlaen
Senne Guns
Bruno de Groote
Cesar Janssens

zang en bas
zang en toetsen
gitaar
drums

Zo'n slordige dertig jaar al speelt Mich Walschaerts bij Kommil Foo, nu bijt hij zich vast in
andermans werk. De strafste Nederlandstalige songs, niet de grote hits maar eerder de
onontgonnen parels, eigenzinnig en weerbarstig.
Mich doet wat hij het liefst doet: de ziel uit z’n lijf zingen, met alle respect voor het origineel.

17
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Niet te missen!

Coach:
Licht en geluid:
Productie:
Prijs:
Plaats:
Reserveren:

Raf Walschaerts
Koen Bellens
Nekka vzw en Caroline Lanoye
€ 17 voor vrienden van Cultuurcentrum en leden Davidsfonds in VVK.
€ 20 voor anderen, + € 1 aan de kassa
Ruiterhal, Gemeentepark 10, 2930 Brasschaat
www.davidsfondsbrasschaat.be of Johan Cruysweegs – tel. 03 651 51 60,
activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be

De ontdekking van het menselijk lichaam in de Lage Landen
in samenwerking met de Ouderraad Secundair Onderwijs van het Sint-Michielscollege
Brasschaat
lezing door prof. Paul Broos
dinsdag 15 januari 2019 om 20 uur
In de 2de eeuw stelde Galenus dat onze gezondheid afhangt van
het evenwicht tussen de humores o
 f de vier lichaamssappen. Bijna
1500 jaar lang werd die theorie onfeilbaar gewaand, tot Andreas
Vesalius in de 16de eeuw Galenus’ leer naar de prullenmand
verwees.
Tussen de 16de en de 18de eeuw stuurden enkele anatomen uit de
Lage Landen de medische kennis grondig bij. Hoewel hun
ontdekkingen mijlpalen zijn in de ontrafeling van de geheimen van
het menselijk lichaam, raakte hun naam in de vergetelheid. Paul
Broos,
oud-Brasschatenaar
en
oud-leerling
van
het
Sint-Michielscollege in Brasschaat, dook in de archieven van de
Koninklijke Bibliotheek en selecteerde er tal van prachtige gravures, die het belang van deze
vergeten wetenschappers onderstrepen. Zo plaatst hij hen weer voor het voetlicht.
Prof. Paul Broos is emeritus hoogleraar aan de KU Leuven en was diensthoofd-directeur
heelkunde en traumatologie aan de UZ Leuven. Hij was o.a. voorzitter van de Medische Commissie
van het Rode Kruis Vlaanderen. Hij publiceerde Meesters met het ontleedmes e
 n Anatomia bij
Davidsfonds Uitgeverij
Prijs:
Plaats:
Reserveren:

VVK € 12 – DF-cultuurkaarthouders betalen in VVK € 8 - <25 jaar € 4.
Wie aan de kassa betaalt, betaalt € 2 extra. Abonnementen: vrije toegang
Sint-Michielscollege, Kapelsesteenweg 72 zaal Vriesdonk, 2930 Brasschaat
www.davidsfondsbrasschaat.be of Johan Cruysweegs – tel. 03 651 51 60,
activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be
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Toast Literair
Het leven en de werken sillis
van Hugo Claus (1929-2008)
ontbijt en daarna lezing door Kevin Absillis
met steun van het Vlaams Fonds voor de Letteren
zondag 20 januari 2019 om 9 uur
Hugo Claus werd in 1929 in Brugge geboren. Zijn vader was
drukker. Zijn moeder kwam uit een familie van West-Vlaamse
boeren. Al vroeg verdween de kleine Hugo in een
nonnenpensionaat. Tijdens de oorlog volgde hij Grieks-Latijnse
humaniora in Kortrijk.
Hugo Claus zal altijd het voorwerp van zowel verering als verguizing blijven. Naar het einde toe nam
de verguizing af en waren er zelfs sporen van een milde idolatrie. Er was geen Vlaamser schrijver
dan Hugo Claus, geen groter minnaar van de Nederlandse taal en haar Vlaamse varianten, maar
ook geen schrijver die zijn vinger op zovele Vlaamse wonden heeft gelegd. Hij was een zelfbewuste
artiest en vakman, die als een rechtgeaard "commerçant" boter bij de vis eiste voor zijn “goede
marchandise”.
We laten Kevin Absillis aan het woord over deze schrijver, schilder en tekenaar.

Kevin Absillis (1980) is als docent moderne Nederlandse letterkunde en algemene
literatuurwetenschap
verbonden
aan de Universiteit Antwerpen. Zijn voornaamste
onderzoeksthema's zijn literatuur & Vlaamse natievorming, uitgeverijgeschiedenis, taalideologie
en utopisme. Hij is eveneens beheerder van het aan de Universiteit Antwerpen verbonden Studieen documentatiecentrum Hugo Claus.
Prijs:
Plaats:
Reserveren:

€ 15 voor leden Davidsfonds , € 20 voor niet-leden, all-inabonnementen komen
binnen hun abonnement naar deze activiteit!
Ons Middelheem, Bredabaan 423, 2930 Brasschaat
www.davidsfondsbrasschaat.be of Johan Cruysweegs – tel. 03 651 51 60,
activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be
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Gaan we terug naar een periode van spanningen en confrontaties?
lezing door Jan Balliauw
woensdag 30 januari 2019 om 20 uur
Waar gaat Rusland heen? Jan Balliauw: “Het land heeft vanuit
Russisch oogpunt best wat successen achter de rug. In de strijd
tegen Syrië spelen de Russen bijvoorbeeld een sleutelrol: wie
een overeenkomst wil sluiten met Syrië, moet nu eerst Moskou
passeren. Maar ook de aantreding van Trump en de Brexit ziet
Rusland
als overwinningen.
De
onenigheid
die
de
veranderingen hebben teweeggebracht in het Westen, maken
Rusland alleen maar sterker. Want verlies voor de één is winst
voor de ander.”
Jan Balliauw (Beveren, 29 december 1959) is een Vlaams
journalist. Hij woont in Brussel.
Hij studeerde Rechten, eerst in Antwerpen en dan in Gent. Van
1983 tot 1990 werkt hij als freelance-verslaggever over Oost-Europa en Rusland voor VPRO-radio.
In 1990 gaat hij met een beurs in Leningrad studeren. Aan het eind van dat jaar wordt hij
correspondent voor de BRT-radio. Tijdens de periode van ongeregeldheden in de Baltische staten
begin 1991 gaat hij ook voor televisie werken.

Later dat jaar verhuist hij naar Moskou, maakt er de staatsgreep tegen Gorbatsjov mee en blijft er
twee jaar correspondent voor de toenmalige BRT. In 1993 keert hij terug naar België en begint te
werken op de redactie in Brussel. Hij heeft zich gespecialiseerd in internationale politiek en
diplomatie, en volgt Rusland en ook de Verenigde Staten nog steeds op de voet.
Hij is nog steeds reporter voor Het Journaal in Moskou.
Prijs:
Plaats:
Reserveren:

VVK € 12 – DF-cultuurkaarthouders betalen in VVK € 8 - <25 jaar € 4.
Wie aan de kassa betaalt, betaalt € 2 extra. Abonnementen: vrije toegang
Ons Middelheem, Bredabaan 423, 2930 Brasschaat
www.davidsfondsbrasschaat.be of Johan Cruysweegs – tel. 03 651 51 60,
activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be

Maak uw account aan op onze website www.davidsfondsbrasschaat.be
voor al uw reserveringen en om steeds op de hoogte te blijven van
nieuwe activiteiten.
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Chocolade: ‘Van cacaoboon tot reep’
lezing en proeverij door Mario Vandeneede
dinsdag 12 februari 2019 om 20 uur
Mario Vandeneede, deze jonge Maneblusser van
bouwjaar 1983, is ontegensprekelijk een van onze
meest
getalenteerde
en
creatiefste
smaakmakers. Met veel passie praat hij over zijn
job. Hij kon een jongensdroom waarmaken. Mario
is chocolademaker, en dat is een vrij uniek beroep
in ons landje. Nu zijn we wereldwijd wel bekend als
chocoladeland en telt België heel wat schitterend
werkende chocolatiers. Maar wist u dat een
chocolatier
niet
hetzelfde
is
als
een
chocolademaker. En dat is nu nét wat Mario Vandeneede is: hij vertrekt van de cacaoboon en niet
van het afgewerkte product - de chocolade.
Mario Vandeneede (1983) reisde op zijn negentiende voor vrijwilligerswerk naar Ecuador. De liefde
voor de cacao hield hem vervolgens jarenlang in Zuid-Amerika. In Ecuador gaf hij les aan de
universiteit, onderhield hij zijn eigen cacaoplantage en was hij chocolatier bij verschillende hotels.
Mario volgde onder meer stage bij sterrenzaak MOO in Barcelona, was patissier in Sankt-Moritz en
kok in Valmeinier. Ook in zijn thuisstad Mechelen kennen ze hem ondertussen: zo was Mario chef
de patisserie bij sterrenrestaurant Folliez.
In 2008 volgde Mario een koksopleiding in Hotelschool Koksijde. In de humaniora studeerde Mario
brood- en banketbakkerij en chocoladebewerking in het Mechelse Coloma Instituut. De meeste
kennis deed hij echter al reizend op, op Zuid-Amerikaanse en Aziatische cacaoplantages en op
beurzen in de rest van de wereld.
Mario is praktijkleerkracht patisserie aan "Ter Duinen", de hotelschool van Koksijde. In bijberoep
maakt hij chocolade onder de naam Chocolatoa. Hij maakt ook chocolade voor andere chocolatiers
en restaurants.
Prijs:
VVK € 12 – DF-cultuurkaarthouders betalen in VVK € 8 - <25 jaar € 4.
Wie aan de kassa betaalt, betaalt € 2 extra. Abonnementen: vrije toegang
Plaats:
Ons Middelheem, Bredabaan 423, 2930 Brasschaat
Reserveren:
www.davidsfondsbrasschaat.be of Johan Cruysweegs – tel. 03 651 51 60,
activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be
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Kritisch denken en menselijke irrationaliteit
lezing door Maarten Boudry
dinsdag 26 februari 2019 om 20 uur
Menselijke irrationaliteit is een boeiend onderwerp: waarom
geloven we in het schier ongelooflijke? Welke zijn de valkuilen
van ons brein? Waarom zijn met name intelligente en
hoogopgeleide mensen vatbaar voor waanbeelden? Samen met
Johan Braeckman schreef Maarten Boudry het boek De
ongelovige Thomas heeft een punt (2011), een handleiding tot
kritisch denken waarbij we de apostel Thomas als gids gebruiken
door het achterland van wetenschap. Deze sceptische Thomas
uit het evangelie van Johannes, die eerst wilde zien en
onderzoeken vooraleer te geloven, is voor Maarten Boudry een
zielsverwant. Zijn nieuwe boek Illusies voor gevorderden (2015)
sluit aan op die onderzoekingen, maar bespreekt een belangrijke kwestie die in zijn onderzoek tot
dusver op de achtergrond bleef. Is de waarheid altijd waardevol? Is het wel verstandig om illusies te
doorprikken en irrationaliteit te bestrijden? Kan de waarheid kwetsen en verontrusten?
Al deze vragen zijn het onderwerp voor deze niet te missen lezing.
'Maarten Boudry (Moorslede, 15 augustus 1984) is een Vlaams filosoof en scepticus. Nadat hij in
2006 in Gent cum laude afstudeerde, was hij van 2006 tot begin 2018 actief als wetenschappelijk
onderzoeker en
docerend lid van de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap aan
de Universiteit Gent en schreef artikelen in diverse wetenschappelijke tijdschriften. Maarten Boudry
is vooral bekend om zijn scepticisme en kritische houding tegenover pseudowetenschap.
Als wetenschapsfilosoof richt hij zich met name op de studie van de pseudowetenschap in al haar
vormen en voorkomens. Hij bestudeert de feilbaarheid van het menselijk redeneervermogen die aan
de basis zou liggen van pseudowetenschap en irrationaliteit.

Prijs:
Plaats:
Reserveren:

VVK € 12 – DF-cultuurkaarthouders betalen in VVK € 8 - <25 jaar € 4.
Wie aan de kassa betaalt, betaalt € 2 extra. Abonnementen: vrije toegang
Ons Middelheem, Bredabaan 423, 2930 Brasschaat
www.davidsfondsbrasschaat.be of Johan Cruysweegs – tel. 03 651 51 60,
activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be
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Davidsfonds Academie - De exodus ontrafeld
cursus door Marleen Reynders
donderdagen 28 februari – 14 – 21 en 28 maart 2019 van 13.30 uur
tot 16 uur
Omschrijving :
● De verhalen van Jozef en Mozes
● De historisch-archeologische context van Bijbelverhalen
● De betekenis en ontstaansgeschiedenis van de religieus-literaire
werken
Iedereen kent het verhaal van Mozes die de Rode Zee in tweeën
splitst, zodat hij zijn volk veilig uit Egypte naar het Beloofde Land kan
leiden. En het verhaal van Jozef, die dankzij zijn gave om dromen te verklaren een hoge functie aan
het koninklijke hof toebedeeld krijgt. Maar er bestaan nog veel meer prachtige Bijbelverhalen met
Egypte in de hoofdrol.
Marleen Reynders gaat op zoek naar de band tussen Bijbelverhalen en de historisch-archeologische
context waarin ze zich afspelen. Met veel passie beschrijft ze de eeuwenlange machtsstrijd tussen
Egypte en het Bijbelland, en legt ze uit hoe die strijd weerspiegeld wordt in verschillende
Bijbelverhalen.
Marleen Reynders is licentiaat in de egyptologie en de musicologie. Zij was voorzitter van
Egyptologica Vlaanderen. Van haar hand verschenen de boeken Onder het oog van de Zonnegod,
Kunstschatten uit Egypte en Het Egypte van de Farao’s. Ze is reisbegeleider voor Davidsfonds
Cultuurreizen.
Prijs:
Plaats:
Reserveren:

Ons Middelheem, Bredabaan 423, 2930 Brasschaat
De inschrijvingsmodaliteiten voor deze cursus zijn nog niet gekend.
Inschrijvingen gebeuren via Davidsfonds Leuven.

______________________________________________________________
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Antwerp Symphony Orchestra
vrijdag 8 maart 2019 om 20 uur

Koningin Elisabethzaal Antwerpen
The pursuit of Happiness
Die Jahreszeiten (Joseph Haydn)
Antwerp Symphony Orchestra met Collegium Vocale Gent
o.l.v. Philippe Herreweghe
Christina Landshamer (sopraan)
Maximilian Schmitt (tenor)
Florian Boesch (basbariton)
We bieden dit jaar aan 50 van onze leden een unieke ervaring aan. We worden als VIP ontvangen
bij deze uitvoering van Die Jahreszeiten in de Koningin Elisabethzaal. Deze uitvoering door Antwerp
Symphony Orchestra met Collegium Vocale Gent met uitmuntende solisten wordt door ons
gecombineerd met een bezoek achter de schermen en een maaltijd voor degenen die dit wensen.
Die Jahreszeiten van Joseph Haydn is een meesterwerk. Het ritme van zijn meesterlijk oratorium is
te lezen als de evolutie van jeugd (lente) over volwassenheid (zomer) en rijpheid (herfst) naar
ouderdom en dood (winter).
Concreet hebben we 2 formules:
A) Rondleiding + eten + concert (vanaf 16 uur)
- Rondleiding achter de schermen met nadien een maaltijd in restaurant Le Royal.
- Plaatsen parterre met cava
- Programmaboekje per 2 personen
- Pauzedrankje in de VIP-ruimte
De prijs bedraagt € 95 per persoon.
B) Rondleiding + concert (vanaf 18.30 uur)
- Rondleiding achter de schermen met nadien concert
- Plaatsen parterre met glaasje cava
- Programmaboekje per 2 personen
- Pauzedrankje in de VIP-ruimte
De prijs bedraagt € 65 per persoon.
Inschrijven via activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be en wachten op bevestiging alvorens te
betalen op rekening IBAN BE46 4151 1669 3136 op naam van Davidsfonds Brasschaat.
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Nacht van de Geschiedenis
Meesterschap : “Een Leerling staat niet boven zijn
Meester” – over meesterschap in de kunst van Da
Vinci, Rubens en anderen
lezing door Rudi Mannaerts
dinsdag 19 maart 2019 om 20 uur
Rudi Mannaerts werd in 2000 pastoor van de kerk van Sint-Andries in
hartje Antwerpen. “Naar de mis gaan moet een belevenis zijn”, vindt Rudi
Mannaerts, oud-student kunstwetenschappen en met zekerheid de meest
flamboyante pastoor van het land. Om zich heen ziet hij de interesse
verdampen, maar zijn eigen kerk zit stampvol: “Er is meer leven nodig in
de brouwerij. Ik zou nog liever een vrolijke heiden zijn dan een benepen katholiek. Hij nam dan ook
de stier bij de horens en plaatste met Pasen aan de zijkant van de Sint-Andrieskerk.een
crosstrainer. U hoort het goed .. een crosstrainer. “Want we zijn een beetje vadsig. Een beetje lui”,
had Mannaerts even daarvoor tijdens de viering gepreekt. “We moeten terug in beweging komen.”
”De kunsthistoricus en zelfs toeristische gids in hem vallen ook niet te loochenen.
Voor het Davidsfonds Brasschaat brengt hij op De Nacht van de Geschiedenis, met als thema
‘Meesterschap’, een lezing over diverse kunstenaars. Meesterschap in kunst en in religie? Da Vinci,
Rubens en vele anderen.’ W
 ij zijn ervan overtuigd d at het een boeiende, met humor doorspekte
avond zal worden.

Prijs:
Plaats:
Reserveren:

VVK € 12 – DF-cultuurkaarthouders betalen in VVK € 8 - <25 jaar € 4.
Wie aan de kassa betaalt, betaalt € 2 extra. Abonnementen: vrije toegang
Ons Middelheem, Bredabaan 423, 2930 Brasschaat
www.davidsfondsbrasschaat.be of Johan Cruysweegs – tel. 03 651 51 60,
activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be

Inschrijven en betalen
Voor al onze lezingen kan u rechtstreeks inschrijven op onze website
www.davidsfondsbrasschaat.be of activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be
Wanneer u vooraf inschrijft en betaalt, heeft u een korting van € 2 bij de lezingen. In de
toegangsprijs zit een consumptie inbegrepen.
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Voor uitstappen en museumbezoeken schrijft u zich in via activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be
en betaalt binnen 14 dagen na inschrijving voor de activiteit. U kan annuleren maar wanneer u
minder dan 14 dagen voor de activiteit annuleert en we geen reserves hebben, bent u de door ons
gemaakte kosten kwijt en kunnen deze niet terugbetaald worden.
U bent pas ingeschreven wanneer u betaald heeft op onze rekening.
Alle betalingen gebeuren op rekening IBAN BE46 4151 1669 3136 op naam van Davidsfonds
Brasschaa

De keuze van Roel Van Bambost, hart of hard voor filmfragmenten
door Roel Van Bambost
woensdag 27 maart 2019 om 20 uur
Roel Van Bambost heeft een keuze gemaakt van
filmfragmenten die hij ons graag wil voorstellen. Hij
motiveert zijn keuze waardoor wij een totaal ander beeld
over de film krijgen. Het belooft een leuke, maar ook
interessante avond te worden.
Raoul "Roel" Van Bambost (Gent, 4 december 1942) is
een Vlaams zanger en filmkenner en -recensent. Hij is ook
bekend als helft van het kleinkunstduo Miek en Roel.

Van Bambost was van 1991 tot 2010 filmrecensent voor
onder meer de VRT, waar hij Jo Röpcke opvolgde. Van
1991 tot 1996 presenteerde hij ‘Première’ en elke woensdag korte bijdragen rond film in Het
Journaal. Zijn laatste filmrubriek presenteerde hij op woensdag 26 augustus 2009. Hij kondigde aan
in de filmwereld te willen blijven vertoeven. Van Bambost beheert de vzw "Internationaal
Filmgebeuren van Vlaanderen-Gent".
Prijs:
Plaats:
Reserveren:

VVK € 12 – DF-cultuurkaarthouders betalen in VVK € 8 - <25 jaar € 4
Wie aan de kassa betaalt, betaalt € 2 extra. Abonnementen: vrije toegang
Theater Hemelhoeve, Azalealaan1 (voorheen Gemeentepark 8) Brasschaat
www.davidsfondsbrasschaat.be of Johan Cruysweegs – tel. 03 651 51 60,
activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be

De toekomst van de landbouw
lezing door Tine Hens
in samenwerking met VELT
dinsdag 2 april 2019 om 20 uur
Ons Middelheem, Bredabaan 423
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Davidsfonds Brasschaat werkt graag samen met verschillende verenigingen en partners. We kregen
de vraag van VELT om samen een lezing te organiseren rond de toekomst van de landbouw. Deze
lezing valt buiten abonnement omdat ze er na de bekendmaking van het jaarprogramma is bijgekomen.
Tine Hens is historica, journaliste en auteur van Het Klein verzet (Epo 2015), een boek waarin ze
het verhaal van mensen brengt die bewijzen dat een sociaaleconomische economie mogelijk is. Ze
is journaliste bij MO-magazine en verdiept zich in de problematieken van de landbouwsector. In
deze lezing gaat ze dieper in op de grote uitdagingen waar de landbouwsector voor staat. De
uitstoot van broeikasgassen maakt dat het landbouwbeleid drastisch moet hervormd worden.
Ze pleit ook voor een andere vorm van landbouw waarbij automatisering, efficiëntie en
schaalvergroting worden omgebogen naar een vorm van biologische landbouw waar plaats is voor
een combinatie van gewassen, dieren en bomen. Er wordt in die vorm minder gefocust op
productiviteit maar op variatie van teelten.
Tine Hens bereidt momenteel een boek voor over dit onderwerp en zal ons deze avond een nieuwe
kijk geven op het landbouwbeleid voor de komende jaren.

Prijs:

VVK € 8 leden Davidsfonds en Velt – niet-leden € 12

Plaats:
Reserveren:

Ons Middelheem, Bredabaan 423, 2930 Brasschaat
www.davidsfondsbrasschaat.be of Johan Cruysweegs – tel. 03 651 51 60,
activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be

De stand van het land: we kunnen véél beter. En waarom doen we dat
dan niet?
lezing door Guy Tegenbos
woensdag 24 april 2019 om 20 uur
Een maand voor de verkiezingen wandelt Guy Tegenbos
langsheen thema’s als het tweelandenland België, de overdreven
politisering van dit land, het gebrek aan visie in de politiek, het
gebrek aan budgettaire discipline, de noodzaak grotere
gemeenten te vormen, het onaangepast zijn van het zwaar
gesubsidieerde partijenlandschap aan de noden van het lokale
bestuur, de burger die meer te zeggen wil hebben, ….
Zijn belangstelling betreft vooral de Belgische politiek, de institutionele hervormingen, onderwijs,
gezondheidszorg, arbeidsmarkt, sociale politiek en sociale economie, en de nieuwe Vlamingen.
Vermits wij dit jaar België, of beter zijn afgevaardigden, een plaats moeten geven in ons land en in
Europa, komt hij ons daarover heel wat informatie brengen. Hij brengt ons de lezing ‘De stand van
het land: we kunnen véél beter. En waarom doen we dat dan niet?’. ‘

29

Jaarprogramma 2018-2019
In de vooravond van de verkiezingen een voordracht die u nog meer inzicht zal geven in onze
politiek wanneer u naar de stembus gaat.
Guy Tegenbos  (Ukkel,1949) was Vlaams journalist bij De Standaard sinds 1984 en is toch nog
altijd op dat vlak actief bezig. Voordien was hij onder meer onderzoeker aan de KU Leuven
en beleidsmedewerker aan de Universiteit Antwerpen, twee universiteiten waar hij politieke en
sociale wetenschappen studeerde. Hij is actief als opiniemaker, zeer bekend als debatmoderator en
geëngageerde Vlaming.
Prijs:
Plaats:
Reserveren:

VVK € 12 – DF-cultuurkaarthouders betalen in VVK € 8 - <25 jaar € 4
Wie aan de kassa betaalt, betaalt € 2 extra. Abonnementen: vrije toegang
Ons Middelheem, Bredabaan 423, 2930 Brasschaat
www.davidsfondsbrasschaat.be of Johan Cruysweegs – tel. 03 651 51 60,
activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be

29ste Dauwwandeling
woensdag 1 mei 2019 om 5 uur ‘s morgens
Voor een Davidsfondsactiviteit die al zijn “zilveren”
jubileum heeft gevierd en die jaarlijks nog een
publiekstrekker is voor twintig of meer
deelnemers, hoeft in feite geen verdere reclame
meer gemaakt te worden!
Dit is dus al een generatie lang onze lentetraditie
geworden en gebleven.
Ook traditiegetrouw sluiten we deze dauwwandeling af met een gezamenlijk, hartig en gezellig
ontbijt.
Verdere gegevens (plaats, prijs …) worden later meegedeeld.

Ruimte - Stef Bos - Solo
woensdag 8 mei 2019 om 20 uur
in samenwerking met Cultuurcentrum
Brasschaat
Alsof hij pas net begonnen is
Deze zanger
Zo staat hij op het podium
Alle ballast over boord
Vrijer dan ooit
Want het gaat niet om hem
Het gaat om het lied
Dat is geen valse bescheidenheid
Dat is zijn werkelijkheid
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Door jezelf klein te maken
Wordt de ruimte om je heen groter
Zo begon hij aan deze kortstondige reis alleen
Even zonder band
Met een koffer van songs die gespeeld willen worden
Zoals ze zijn geboren
Aan de piano of de gitaar
En elke avond op avontuur want
Er is altijd een wereld
Die wij nog niet kennen
Altijd een taal
Die wij niet verstaan
Altijd een wonder
Dat we niet kunnen verklaren
Altijd een grens
Om voorbij te gaan
www.stefbos.nl
www.rumoer.be
Prijs:
Plaats:
Reserveren:

€ 17 voor vrienden van het Cultuurcentrum en leden Davidsfonds in VVK.
€ 20 voor anderen, + € 1 aan de kassa
Ruiterhal, Gemeentepark 10, 2930 Brasschaat
www.davidsfondsbrasschaat.be of Johan Cruysweegs – tel. 03 651 51 60,
activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be

Chili, een reis door het langste land ter wereld
lezing door Ingrid De Paep
dinsdag 14 mei 2019 om 20 uur
Chili, het grote Zuid-Amerikaanse land dat ingeklemd ligt tussen de Grote
Oceaan en de Andes, is een van die landen waar we niet bijzonder veel
over weten. We weten dat de hoofdstad Santiago is en dat het met
756.000 km² een van de grootste landen in de regio is. Het is tevens het
langste land ter wereld. Het heeft een rijke geschiedenis die reeds begint
met de eerste bewoning 12500 jaar geleden.
Uitgestrekt over een afstand van 4.000 kilometer van noord naar zuid vindt
u in Chili alle mogelijke vormen van natuurschoon. Denk aan de droge Atacamawoestijn, groene
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oerbossen en met sneeuw bedekte vulkanen. Ook Patagonië, waar imposante rotspartijen, gletsjers
en blauwe meren elkaar afwisselen, is een bezoek waard.
Ingrid De Paep heeft twee jaar in Chili gewoond en gewerkt. De lezing is dan ook een mix van
toeristische informatie met insidertips: wat bezoeken, wanneer, hoelang, enz. Maar evengoed een
inkijk op het dagelijkse leven in Chili, zowel op kantoor als daarbuiten. O
 ok de geschiedenis van dit
prachtige land komt beknopt aan bod.
De lezing is bestemd voor iedereen die graag reist of interesse heeft voor de gewoonten en
gebruiken in andere landen.
Prijs:
Plaats:
Reserveren:

VVK € 12 – DF-cultuurkaarthouders betalen in VVK € 8 - <25 jaar € 4
Wie aan de kassa betaalt, betaalt € 2 extra. Abonnementen: vrije toegang
Ons Middelheem, Bredabaan 423, 2930 Brasschaat
www.davidsfondsbrasschaat.be of Johan Cruysweegs – tel. 03 651 51 60,
activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be

______________________________________________________________
Davidsfonds Brasschaat meerdaagse reis 2019 – van 16 tot 21 mei 2019 –
regio Berry-Centre-Val de Loire
met als reisgids Leen Coene
Na onze mooie reizen naar Hamburg en de Hanzesteden vorig jaar
en Somerset dit jaar kiezen we voor 2019 voor La Douce France. We
gaan naar een regio die toeristisch minder bekend is, maar waar we
net als onze andere reizen pareltjes van kunst en cultuur zullen
ontdekken.
We vertrekken op donderdag 16 mei 2019 in de vroege ochtend per
bus. We voorzien net als de vorige reizen tijdens de ganse reis
oortjes zodat iedereen onze
gids goed kan verstaan.
Er wordt momenteel hard gewerkt aan een gedetailleerd
programma maar we kunnen al wel enkele plaatsen
meegeven die we tijdens onze 6 dagen zeker zullen
bezoeken. Zo bezoeken wij o.a. buiten Bourges, Vierzon,
Argenton Sur Creuze, Saint Benoît De Sault en
Chateauroux. Het volledige programma krijgen de
deelnemers later bezorgd.
We keren terug naar Brasschaat op dinsdag 21 mei 2019.
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Enkel leden van Davidsfonds kunnen inschrijven voor deze reis. De prijs op basis van halfpension is
€ 950 per persoon, voor een eenpersoonskamer betaalt u € 1150 per persoon.

Zomerzoektocht 2019
Van zaterdag 1 juni tot zondag 15 september 2019 is de jaarlijkse Davidsfonds Zomerzoektocht te
gast in de provincie Limburg.
Net zoals de voorbije jaren zijn er ook deelnemingspakketten te verkrijgen bij Willy Cruysweegs.voor
€ 15 per deelnemingspakket. Info via 03 651 51 60 en wilcruy@hotmail.com

Portugal, een wijnreis door Portugese wijngebieden
lezing door Gido Van Imschoot
dinsdag  11 juni 2019 om 20 uur
Na onze succesvolle wijnproeverij met Belgische wijn en
Piëmonte bezoeken we dit werkjaar Portugal. Gido Van
Imschoot leidt ons rond in de verschillende wijngebieden van
Portugal en we proeven 6 wijnen, van verschillende Portugese
wijnregio’s. Er zit geen Madeira of Porto bij. We bieden de
mogelijkheid de geproefde wijnen te bestellen na afloop.
Gido Van Imschoot is sommelier en voorzitter van de Vlaamse
Vereniging van sommeliers en Belgisch en Europees
ambassadeur van champagne. Hij was ook verantwoordelijke
rond wijneducatie op Hotel- en Toerismeschool Spermalie te
Brugge. Hij publiceerde reeds meerdere boeken over wijn bij
Davidsfonds uitgeverij en begeleidt jaarlijks meerdere wijnreizen
voor Davidsfonds Cultuurreizen.

Prijs:

Plaats:
Reserveren:

VVK € 25 – DF-cultuurkaarthouders betalen in VVK € 20. Inschrijvingen ten
laatste op 1 juni. Houders van een all-inabonnement hebben deze lezing met
proeverij inbegrepen.
Ons Middelheem, Bredabaan 423. 2930 Brasschaat
www.davidsfondsbrasschaat.be of Johan Cruysweegs – tel. 03 651 51 60,
activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be
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