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95 jaar jong …    

Beste lid van Davidsfonds Brasschaat, beste cultuurliefhebber      

Onze afdeling werd op 4 maart 1928 gesticht. Wij blazen dit werkjaar  95 kaarsjes 

uit.  Doorheen de jaren ontvouwde Davidsfonds Brasschaat zich tot de vereniging 

die ze vandaag is.  

 

Wij blikken met trots terug op de vele activiteiten die telkens georganiseerd 
werden én we zijn klaar voor de toekomst, springlevend en vol nieuwe ideeën. 

Hoe creëren wij allemaal samen een blijvende herinnering aan onze speciale verjaardag?  Bezorg 

ons een zelfgeschreven gedicht of je lievelingsgedicht, een zelfgemaakte tekening, aquarel of schil-

derij. We toveren alle inzendingen om tot een feestelijk cadeau voor ieder van jullie. 

Het thema van het nieuwe werkjaar is ‘Trots in Vlaanderen’. Hoe hebben we dit thema vertaald in 

ons nieuw jaarprogramma? Je vindt lezingen, concerten, uitstappen die hiervan getuigen. Boeiende 

sprekers in hun eigen diverse vakgebieden, een balletvoorstelling met muziek van Mozart en choreo-

grafie van Anne Teresa De Keersmaeker. We proeven en genieten van cultuur, geschiedenis, weten-

schap, filosofie, maatschappelijke thema’s en biografische verhalen.    

Daarnaast gaan we over de grens van Vlaanderen naar de Oostkantons en Rotterdam. De meer-

daagse reis brengt ons naar het Lake District in Engeland. 

Davidsfonds is ook betrokken op de wereld. Onze avond samen met de mensen uit Oekraïne en ons 

‘confituurproject’ - waarover meer info op de receptie op 2 september  - zijn daarvan voorbeelden. 

Nieuwe leden zijn de toekomst van elke vereniging. Laten wij er samen werk van maken. Wie zou jij 

een keertje kunnen meebrengen? Wij maken cultuur toegankelijk en bieden een eerste avondlezing 

gratis aan.  

Davidsfonds Brasschaat is vooral een vereniging waar mensen elkaar ontmoeten, samen cultuur 

beleven en hun ervaringen hierover uitwisselen. Sterk verbindende lijm in deze tijd.    

We geven tenslotte graag een grote pluim aan de vele vrijwilligers voor al het werk achter de scher-

men. Zij maken de werking van onze  vereniging mogelijk. 

We wensen je een boeiend en leuk nieuw cultuurjaar! 

 

Brasschaat, 1 september 2022 

Els, Marc, Annemie, Ria, Hilde, Kris 
het bestuursteam van Davidsfonds Brasschaat 
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Dank jullie wel! 

 
Vrijwilligers ondersteunen het sociaal weefsel in onze maatschappij. Ze zijn op vele plaatsen actief. 

Je kan je allicht een aantal voorbeelden voor de geest halen: op scholen, in ziekenhuizen en 

bibliotheken, in vaccinatiecentra, … overal helpen vrijwilligers.  

 

Bij Davidsfonds Brasschaat is het net zo. Wij hebben heel veel toegewijde vrijwilligers die steeds 

weer klaar staan om onze werking te ondersteunen.  

 

Sommigen zijn wijkmedewerker, anderen helpen bij de lezingen, ze tappen een pint voor ons en 

zetten de stoelen klaar. Weer anderen verzorgen de website of stellen de programma-brochure 

samen. Iedereen doet dit met enthousiasme, plezier en met grote tevredenheid.  

De cijferdames in onze ploeg houden onze vereniging financieel gezond. De mensen van de werk-

groep Activiteiten gaan als speurneuzen het hele jaar door op zoek naar boeiende lezingen, uitstap-

pen en evenementen voor ons. We hebben ook een enthousiaste kookploeg, die onze etentjes met 

veel goesting verzorgt. Ook het vrijwilligerswerk i.v.m. de activiteiten met en voor de Oekraïense 

vluchtelingen die in Brasschaat wonen, is succesvol. 

 

Kortom de vrijwilligers van Davidsfonds Brasschaat zijn een hechte groep mensen die ervan houden 

hun handen uit de mouwen te steken. Eigenlijk zijn zij de lijm van onze vereniging en zij zorgen dat 

alles draait. Daar zijn we heel dankbaar voor.  

 

Dit jaar nemen we afscheid van Suzanne De Somer, Marijke Vanhevel-Doise, Rita Arts-Van de Wiele, 

Frieda Meeusen, Laurent Michielse, Marc Van Roey en Willy Cruysweegs. Wij willen hen dankjewel 

zeggen voor hun jarenlange inzet en steun aan onze vereniging.  

 

En dan tot slot nog een grote welgemeende dankjewel aan alle andere vrijwilligers van Davidsfonds 

Brasschaat.  

 

Zin om aan te sluiten bij onze ‘helpende handen’? Stuur een berichtje naar 

annemie@davidsfondsbrasschaat.be of ☎️ 03 650 10 01 
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Bestuursleden Davidsfonds Brasschaat                                                 

Annemie Jasperse - de Pretlei 5 - 2930 Brasschaat - 03 650 10 01 
annemie@davidsfondsbrasschaat.be 

Els Hendrickx - Kapelsesteenweg 68 - 2930 Brasschaat - 03 645 55 49  
els@davidsfondsbrasschaat.be       

 
Hilde Van den Broeck - Prinses Elisabethlei 7 - 2950 Kapellen - 0497 43 62 70 
hilde@davidsfondsbrasschaat.be   
 
Kris Empereur - Korenlaan 8 - 2930 Brasschaat - 03 663 18 19 
kristiaan@davidsfondsbrasschaat.be         
 
Marc Helderweirt (secretaris) - Mollei 77 - 2930 Brasschaat - 03 651 64 98 
marc@davidsfondsbrasschaat.be 
 
Ria Keysers - Zand 10 - 2930 Brasschaat - 03 652 12 86   
ria@davidsfondsbrasschaat.be 
 
 

Medewerkers 
 

Annick Meyer – Leopoldslei 56 – 2930 Brasschaat – 0496 16 81 89

Brigitte Cotemans - Jan van Puyenbroecklaan 40 - 2900 Schoten - 0486 58 56 42 

Claudie Pleyers – Hanendreef 108 – 2930 Brasschaat – 0474 59 45 47

Machteld Jansen - Zand 56 - 2930 Brasschaat - 0485 97 63 38

Agnes Van den Keybus - Eikenlei 87 / 2 - 2960 Sint-Job-in-'t-Goor - 0495 81 23 16 

Fons van der Vloet - Julialei 43 - 2930 Brasschaat - 03 651 59 09

Gerd Vandael  - Braam 13 - 2930 Brasschaat - 03 651 33 15

Gisele Cuyvers - Beemdenstraat 28 - 2930 Brasschaat - 0477 76 88 22

Guido Geysens - De Heuvels 18 - 2930 Brasschaat - 03 651 96 37

Johan Ghoos - Zegersdreef 39 - 2930 Brasschaat - 03 652 12 14

Jos Van Tichelen - De Mortel 40 - 2930 Brasschaat - 03 651 91 90

Laurent Michielse - Van Hemelrijcklei 17 - 2930 Brasschaat - 03 652 05 54

Marie-Anne Coppens - Charleslei 18 - 2930 Brasschaat - 03 652 00 07

Patricia Engels – Dr. Roosensplein 17 – 2930 Brasschaat – 03 568 09 39

Robert De Loght - Berrélei 99 - 2930 Brasschaat - 03 651 96 19

Roger Jansen – Burg. J. Van Aperenstraat 45 – 2320 Hoogstraten – 03 297 03 27 

Wilfried De Wilde - Leopoldslei 130 - 2930 Brasschaat - 03 652 05 62
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Inschrijven en betalen 

 

Je schrijft vooraf in voor onze activiteiten via activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be of bij Ria 

Keysers (03 652 12 86) 

● Je betaalt  door overschrijving op rekening (IBAN) BE46 4151 1669 3136 op naam van 

Davidsfonds Brasschaat. 

● Je bent definitief ingeschreven wanneer je betaald hebt.  

● Kan je op een lezing niet aanwezig zijn dan kan je ze achteraf thuis digitaal bekijken. Meld 

die keuze duidelijk bij je inschrijving en betaal je deelname voor jezelf en/of anderen. Je ont-

vangt dan na de lezing de link van de opname. Een lezing herbekijken waarbij je aanwezig 

was, kan ook en is gratis. Meld dit al bij je inschrijving.   

Inschrijven voor lezingen 

Prijs:  In voorverkoop € 12; DF-leden € 8; <25 jaar € 4 (aan de kassa € 2 extra)  

Tijd en plaats: 20.00 u. - Ons Middelheem, Bredabaan 425, 2930 Brasschaat 

Inschrijven: Via activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be of bij Ria Keysers (03 652 12 86) 

 

5-beurtenkaart 

Als DF-lid kan je met een 5-beurtenkaart betalen (€ 35 voor vijf lezingen).  

Deze kaart is heel het jaar door te verkrijgen en blijft altijd geldig. Graag vooraf bestellen via activi-

teiten@davidsfondsbrasschaat.be of telefonisch bij Ria Keysers (03 652 12 86). Meerdere leden 

kunnen gebruik maken van één kaart. Niet-leden kunnen een 5-beurtenkaart kopen tegen de prijs 

van € 50. 

 

Lid worden 

Om lid te worden van Davidsfonds, Vlaanderens grootste cultuurbeweging, betaal je jaarlijks € 29. 

Je ontvangt dan je Cultuurkaart. Je hele gezin kan mee genieten van de DF-cultuurvoordelen. Je kan 

gratis een persoonlijke Cultuurkaart aanvragen voor alle gezinsleden die gedomicilieerd zijn op je 

adres.   

Het lidmaatschap via de aankoop van boeken/cd’s is afgeschaft. Je kan het hele jaar door exclu-

sieve boeken en cd’s kopen via www.davidsfonds.be. Voor een schenking van een schoolbib-bon: 

zie davidsfondsbrasschaat.be 

 

mailto:activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be
mailto:activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be
mailto:activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be
mailto:activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be
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Annuleringsregeling  

 
1. Lezingen 

Wij betalen het inschrijvingsgeld van een lezing terug indien je ons ten laatste 24 uur vooraf laat 

weten dat je niet aanwezig kan zijn.  

 

2. Activiteit  
Annuleer je een activiteit met een maaltijd (bijv. Toast Literair), dan betaal je vanaf 10 dagen 

voor de activiteit het volledige bedrag.  

 

3. Daguitstap 
Annuleer je een daguitstap, dan betaal je: 

▪ tot 90 dagen voor de uitstap: niets 

▪ vanaf 89 tot 11 dagen voor de uitstap: 50%  

▪ vanaf 10 dagen vooraf: het volledige bedrag. 

 

4. Meerdaagse reis 

Annuleer je een meerdaagse reis, dan betaal je:  

▪ tot 120 dagen voor de dag van het vertrek: niets  

▪ vanaf 119 tot 31 dagen voor de dag van het vertrek: 50%  

▪ vanaf 30 dagen voor de dag van het vertrek: het volledige bedrag.   

 

Vinden we iemand van de wachtlijst of een ander lid dat meegaat, dan krijg je je geld terug. Als er 

geen wachtlijst is, mag je zelf een vervanger zoeken.  

Vermeld in je e-mail aan activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be zijn/haar voornaam, naam,  

telefoonnummer en e-mailadres. Wij storten je geld terug nadat de vervanger heeft betaald. 

Voor meerdaagse reizen raden we iedereen aan om een annuleringsverzekering af te sluiten. 

Davidsfonds Brasschaat biedt zo’n verzekering niet aan.  

Deelnemers, leden en niet-leden zijn verzekerd voor ongevallen. 

Belangrijk: laat ons altijd zo snel mogelijk weten dat je niet kan deelnemen aan een activiteit waar-

voor je ingeschreven bent, via: activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be  

 

 
 
 

 

mailto:activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be
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De voordelen van je Davidsfonds Cultuurkaart  

● Korting op DF–evenementen en boeken 

 
Je krijgt korting op alle Davidsfonds activiteiten, niet alleen van onze afdeling, maar bij alle 

DF-afdelingen in Vlaanderen en Brussel. Tevens krijg je, bij een aankoop vanaf € 50, 10% 

korting op het boekenaanbod op www.davidsfonds.be. 

 
● Korting bij DF Academie en DF Cultuurreizen 

 
Je krijgt altijd een korting op de cursussen en dagevenementen van Davidsfonds Academie. 

Op een Davidsfonds Cultuurreis van drie dagen of meer krijg je per persoon een korting van € 

40 (voor reizen in Europa) of € 60 (voor reizen buiten Europa). 

 
● Speciale aanbiedingen bij de beste cultuurhuizen van Vlaanderen 

 
Met je Davidsfonds Cultuurkaart krijg je extra kortingen of exclusieve voordelen bij verschei-

dene grote cultuurhuizen in Vlaanderen en Brussel. 

 
● Gratis Cultuurblad “Het Accent” 

 
Vier keer per jaar ontvang je het Davidsfonds Cultuurblad “Het Accent”, boordevol cultureel 

nieuws. Daarnaast krijg je maandelijks extra kortingen of voordelen in jouw mailbox, aan-

gevuld met cultuurtips. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.davidsfonds.be/


 

   
 

-8- 

 

Receptie nieuw werkjaar – vrijdag 2 september 2022 

Het werkjaar 2022-2023 van Davidsfonds Brasschaat start op 2 september met een feestelijke 

receptie. We verwelkomen je graag en maken je nieuwsgierig met ons jaarprogramma. Ook vertellen 

we je alles over het vernieuwde lidmaatschap. 

Verder kan je de bestuursleden en medewerkers ontmoeten. We delen ook  belangrijke  ’wist-je-
datjes’ en andere info over onze vereniging. Deze avond wordt beslist een nieuwe traditie. 
Laat ons weten of je erbij zal zijn. 

 

Tijd en plaats: 19.30 u. - Ons Middelheem, Bredabaan 425, 2930 Brasschaat 
 

Inschrijven: Via activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be of bij Ria Keysers (03 652 12 86) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

● Ken je onze website al?         www.davidsfondsbrasschaat.be  
 

● Vanaf september ontvang je per mail onze maandelijkse nieuwsbrief. 
 

 
 
 
 

mailto:activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be
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Daguitstap  Rotterdam – zaterdag 3 september 2022 

 
Vandaag staat de dag volledig in het licht van de architectuur van het interbellum.  

We starten met een bezoek aan de voormalige Van Nelle-

fabriek, gebouwd door Architectenbureau Brinkman en Van 

der Vlugt en het voornaamste industriële monument in Neder-

land. Daarna bezoeken we Huis Sonneveld van hetzelfde 

bureau met een totaalconcept waarin architectuur, interieur en 

inrichting minutieus op elkaar zijn afgestemd. Dan bezoeken 

we het Chabotmuseum dat gewijd is aan kunstschilder en 

beeldhouwer Henk Chabot. Het is gevestigd in een monumen-

tale villa uit dezelfde tijd.   

Na de vrije lunch (met eigen picknick of in een eethuisje in de buurt - tips krijg je in de bus) verken-

nen we de woonwijk Kiefhoek, ontworpen door architect J.J.Oud. 

 

Prijs:                € 68 

Tijd en plaats: 7.30 u. Vertrek achter de St.-Antoniuskerk. Terug in Brasschaat rond 20.00  u.   

Inschrijven:     Via activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be of bij Ria Keysers (03 652 12 86) 
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“1942, Het jaar van de stilte” - Herman Van Goethem   
Woensdag 7 september 2022 
  

Professor Herman Van Goethem, historicus en jurist, is rector van de 

Universiteit Antwerpen. Hij was mede-oprichter en curator van  

Kazerne Dossin. 

Tot 1942 werden Joden massaal uit Antwerpen gedeporteerd, met 

medewerking van het stadsbestuur. November 1942 is echter het 

kantelpunt van de Tweede Wereldoorlog. De regering-Pierlot gaat nu 

helemaal achter de geallieerden staan. In zijn boek wekt Herman 

Van Goethem het jaar 1942 tot leven. Hij vertrekt vanuit het dage-

lijkse bestaan in Antwerpen. De Joden zinken weg in armoede en 

wachten af. De politie komt almaar meer in de greep van de ruige 

Nieuwe Orde. Daarnaast analyseert de auteur de internationale context, die vanuit  het lokale per-

spectief tastbaar en concreet wordt én hij gaat op zoek naar het verleden, naar de verwerking en 

ontkenning van wat toen kon gebeuren. Zo groeide '1942 Het jaar van de stilte' uit tot een over-

donderende bespiegeling over geschiedenis en het nemen van verantwoordelijkheid. 

 
* Inschrijven:  zie pagina 5 

 

 

 

Islam in Europa: een verrijking - Khalid Benhaddou 
Donderdag 22 september 2022 
 

Khalid Benhaddou werd op achttienjarige leeftijd de 

jongste Vlaamse imam ooit.  Hij is islamleerkracht en 

voorzitter van het Platform van Vlaamse imams. Ook 

is hij directeur van CIRRA, een expertise- en onder-

zoekscentrum rond levensbeschouwing en diversiteit 

in Vlaanderen en bestuurder van het Vlaams Vredes-

instituut.  

Khalid Benhaddou strijdt tegen radicalisering van 

moslims in onze seculiere westerse samenleving. Hij is een verbindingsfiguur die ingaat tegen pola-

riserende tendensen in onze maatschappij. Hij verzoent de westerse waarden van de Verlichting 

met de waarden van de Koran. Mensenrechten zijn volgens hem het referentiekader voor maat-

schappelijke consensus en de basis voor alle religies.  Hij gaat in op de ontstaansgeschiedenis van 

de islam, maar zeer snel belanden we in de 21e eeuw met Vlaanderen als focus. 

 

* Inschrijven:  zie pagina 5 
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Feest in Antwerpen - Het KMSKA opent weer haar deuren  
 
Op 24 september 2022 is het zover. Dan opent het 

KMSKA eindelijk weer de deuren. Wie heeft hier niet reik-

halzend naar uitgekeken? Er borrelt dan ook een tintelend 

gevoel op, in en rond het KMSKA: het Schoonste Gevoel.  

Het volledige KMSKA-team heeft hard gewerkt  om in het 

schitterend historisch en nieuw gebouw haar unieke 

collectie meesterwerken te tonen. Op een nieuwe en  

verrassende manier. Het wordt verwonderen, verrijken én 

verbinden.  

 

Waar kan je dat Schoonste Gevoel beter beleven dan in het Schoonste Museum van het land?  DFB 

telt mee af naar het langverwachte bezoek aan het vernieuwde KMSKA. We voorzien 15 bezoekers 

per gegidste groep. Schrijf je snel in! Via activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be of bij Ria Keysers 

(03 652 12 86) 

 

Prijs:  € 35  zonder museumpas  
  € 15  met museumpas 
 
Data:  donderdag 6 oktober om 16.00 u. of 

vrijdag 7 oktober om 14.00 u. of 
zaterdag 8 oktober om 10.00 u. 

     

 
Mythologie in de schilderijen - Roger Van Der Linden  
Donderdag 13 oktober 2022 

 
De Mythologie van ons zonnestelsel, aan de hand van schilderijen 

van P.P. Rubens. 

Roger Van der Linden is doctor in de wetenschappen en al 30 jaar 
enthousiast en gediplomeerd stadsgids in Antwerpen en gids bij 
internationale cultuurreizen. Als vrijwilliger werkt hij al 8 jaar in het 
Rubenianum, het studiecentrum voor de Vlaamse kunst van de 
16e en 17e eeuw. Hij is reeds jaren lid van Volkssterrenwacht 
Urania als gepassioneerd amateur-sterrenkundige. 

Waar komen de namen, Venus, Jupiter en Mars vandaan en 

waarom hebben die hemellichamen juist die namen? Hiervoor moeten we op onderzoek naar de 

Romeinse mythologie en al haar prachtige verhalen. Niet toevallig komen in het rijke oeuvre van 

Rubens al deze verhalen tot leven. Ze vormen een ideale leidraad voor onze reis doorheen ons zon-

nestelsel. We genieten volop van de ongeëvenaarde uitdrukkingskracht en virtuositeit van de groot-

meester van de barok. 

* Inschrijven:  zie pagina 5 
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Davidsfonds Academie

Vijftig internationale vrouwelijke kunstenaars - cursus door 

Christiane Struyven

Vrijdag 14, 21, 28 oktober -  18, 25 november 2022 - van 14.00 u. tot 16.00 u.

Waarom zijn veel vrouwelijke kunstenaars minder succesvol dan hun mannelijke collega's? Ontdek 

in vijf delen de grote sociaal-maatschappelijke veranderingen, de nieuwe kunststromingen en de 

‘condition féminine’. Je reist in deze cursus van het Parijs van 1850 over het naoorlogse New-York 

naar de kunst van vandaag.

 

Maak kennis met vijftig internationale vrouwelijke kunstenaars. Een unieke cursus waarin je kennis-

maakt met o.a. Berthe Morisot, Frida Kahlo, Joan Mitchell, Cindy Sherman, Louise Bourgeois, Julie 

Mehretu en hun tijdgenoten. 

Christiane Struyven studeerde rechten in Leuven en kunstgeschiedenis in Cambridge. Sinds 2009 is 

ze gids voor Bozar en geeft ze voordrachten over 20e-eeuwse schilderkunst voor de Koninklijke 

Bibliotheek van België, het Museum Dhondt-Dhaenens  en het Musée Picasso (Parijs). Ze verzorgde 

al verscheidene cursussen bij Davidsfonds Academie.  

Je kan ook één losse lezing uit deze cyclus volgen. Je schrijft dan in via Davidsfonds Brasschaat. 

Prijs: € 15 per lezing.  

  

Prijs:      € 72 DF leden; € 82 niet-DF leden 

Tijd en Plaats:    Ons Middelheem, Bredabaan 425, 2930 Brasschaat 

Inschrijven:    Via www.davidsfonds.be/academie.  

   Inschrijvingsgeld overschrijven op rekeningnummer BE51 7350 2299 6462 

   van Davidsfonds Academie met vermelding van codenummer  AC22-BR220. 

 

 

mailto:activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be
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Mozart Concert Arias – zondag 16 oktober 2022 

    
Mozarts concertaria’s, veelal geschreven voor bevriende zangeressen, zijn als mini 

opera's: stuk voor stuk bevatten ze het concentraat van zijn theatergenie. Staat de 

liefde steevast centraal, dan toont die al haar gezichten – van de gelukzaligste glim-

lach tot de wrangste grimas. Net als Mozart laat De Keersmaeker iedere aria anders 

dansen. In een intiem decor gaan dertien dansers en drie zangeressen diverse allian-

ties aan. Nu eens schaduwen hun bewegingen die van de piano of het orkest, dan 

weer is de stem een leidraad. Hier en daar wordt geknipoogd naar Mozarts leven en 

liefdes. En soms gaat alle logica vrolijk overboord. 

Met Mozart / Concert Arias, de Rosas-productie verblufte  Anne Teresa De Keersmaeker in 1992 het 

Festival d’Avignon. Vandaag mogen de dansers van Opera Ballet Vlaanderen die choreografische 

mijlpaal aan hun repertoire toevoegen. 

Prijs:      € 42  (<18 jaar € 26) 

Tijd en plaats:   Om 14.00 u. aan de Antwerpse Opera voor de voorbespreking om 14.15 u. 

Inschrijven:        Via activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be of bij Ria Keysers (03 652 12 86) 

 

 

Daguitstap abdij Roosenberg in Waasmunster

Zaterdag 19 november 2022

Deze daguitstap brengt ons naar de Abdij 

Roosenberg in Waasmunster. De officiële 

stichtingsdatum van de abdij is 1237. Haar 

rijke geschiedenis kent drie grote fases.

Roosenberg III werd in 1975 gebouwd naar 

een ontwerp van de Nederlandse benedic-

tijn Hans Van der Laan (1904-1991). Hij

neemt in de  religieuze architectuur een voorname plaats in. Deze abdij is een zeldzaam en gaaf 

voorbeeld van een Gesamtkunstwerk. Alles werd door Hans van der Laan ontworpen. Dit bezoek 

laat je voelen hoe tijdloze architectuur, die op mathematische basis werd gecomponeerd, door de 

ritmisch ruimtelijke ordening het leven zelf kan beïnvloeden.  De kunstzinnige interieuruitrusting en 

de aanpalende tuinen versterken de harmonie. We ontdekken hoe vorm, zuiverheid en eenvoud ons 

naast aangrijpende schoonheid ook rust laten ervaren.

Prijs:     € 42 (inbegrepen koffie/thee, middagmaal, gids, koffie/thee met taart)

Tijd en plaats:  Samenkomst achter de St.-Antoniuskerk 7.45 u. om te carpoolen, € 10 p.p.

 Terug in Brasschaat: 17.00 u.

Inschrijven:       Via activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be of bij Ria Keysers (03 652 12 86)
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Nacht van de geschiedenis: Kevin Absillis   
Hendrik Conscience -  donderdag 10 november 2022 

 

“Conscience, een kind van zijn tijd. Het slechte geweten 

van Vlaanderen? Over racisme in het werk van Hendrik 

Conscience “. 

Kevin Absillis is literair historicus en hoofddocent 

moderne Nederlandstalige letterkunde en algemene lite-

ratuurwetenschap aan de UA. Onderzoeksthema's die 

hem boeien zijn literatuur en Vlaamse natievorming, 

diversiteit en culturele verbeelding.  

 

Hendrik Conscience wordt nog amper gelezen. Waar ging het mis voor de man die zijn volk leerde 

lezen en die daarvoor in Antwerpen een plein, een standbeeld en een bibliotheek kreeg? Conscience 

schreef “De Leeuw van Vlaanderen” in 1838, om vooral een Vlaamse identiteit te creëren. Voor links 

van zijn sokkel gevallen,  door rechts vereerd: Kevin Absillis gaat op zoek naar de waarheid rond 

Conscience. Was hij een racist of niet, was hij voor of tegen migratie? Hij pleit voor eerherstel voor 

Conscience. 

 
* Inschrijven:  zie pagina 5 

 
 

 

Bezoek aan Urania - Roger Van der Linden   
Donderdag 17 november 2022   

Roger Van der Linden: biografische info over de spreker vind je bij 
de lezing van 13 oktober op pagina 11. 

De volkssterrenwacht is gelegen in Hove. Roger Van der Linden 

loodst ons mee doorheen het heelal en ons zonnestelsel.  We 

maken een reis door de ruimte: sterrenbeelden, verafgelegen ster-

renstelsels, ontplofte sterren, meteorieten en kometen komen tot 

leven, met hun impact op onze planeet. We zien de sterrenhemel 

van die avond en nacht. We hopen op een heldere hemel zodat we 

ook zelf door de telescoop kunnen turen naar de pracht van het 

heelal! 

Prijs: € 29  incl. broodmaaltijd  

Plaats: 16.00 u. Vertrek achter de St.-Antoniuskerk  
 Terug in Brasschaat omstreeks 22.30 u. 

                                          
Inschrijven:  Via activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be  

 of bij Ria Keysers (03 652 12 86) 
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Advent : Laudato Si':  Respectvol omgaan met de aarde  
Jacques Haers – dinsdag 29 november 2022  

Jacques Haers is Jezuïet en leidt de Universitaire parochie van de KU 

Leuven. Hij bestudeert de contextuele en bevrijdingstheologie met bijzon-

dere aandacht voor globalisering, geweld,  vrede en de klimaat-

uitdagingen. 

In zijn encycliek Laudato Si’ roept paus Franciscus 'alle mensen van 

goede wil' op om met respect en eerbied om te gaan met de Aarde en 

met de armen. Er is aandacht voor duurzaamheid en voor een synodale 

(samen op weg) aanpak. De wereld is op zoek naar pleitbezorgers voor 

de natuur én voor de komende generaties. Samen op weg zijn betekent 

visie ontwikkelen op die komende generaties én op de draagkracht van de 

natuur.  

 

Prijs:   De vrije bijdrage (richtbedrag vanaf € 5) schenken we aan De Landgenoten.  

  Zij maken grond toegankelijk voor bio-boeren.                                                                                                              

  We werken samen met de Pastorale Eenheid “H.H. Jacobus en Antonius” 

Plaats:  19.30 u. St.-Antoniuskerk, Bredabaan 381, 2930 Brasschaat 

Inschrijven:  Via activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be of bij Ria Keysers (03 652 12 86) 

  Voor deze lezing geldt de 5-beurtenkaart niet. 

 

De verborgen kanten van het geschenken geven 
Dimitri Mortelmans – donderdag 8 december 2022 

Dimitri Mortelmans is hoogleraar aan de Faculteit Sociale Wetenschappen 

van de UA. Hij is hoofd van het Centrum voor Bevolking, Familie en gezond-

heid (CPFH). Zijn onderzoek situeert zich in de arbeids- en familiesociologie 

en behandelt thema’s als echtscheiding, de combinatie gezin en arbeid en 

loopbaan-onderzoek. Hij is auteur van verschillende publicaties en boeken. 

Geschenken zijn het sociale cement van onze samenleving. Zonder 

geschenken verdwijnen sociale relaties. Geschenken waren al het onder-

werp van studie bij klassieke sociologen. In onze gedigitaliseerde wereld 

waarin mensen elkaar steeds minder lijken te kennen, wordt geschenken geven een steeds moei-

lijkere opgave. We zouden echter geen mensen zijn als we hiervoor niet allerhande oplossingen 

bedenken. In deze lezing bekijkt Dimitri Mortelmans de traditionele én de moderne elementen van 

de Vlaamse geschenkcultuur. 

* Inschrijven:  zie pagina 5.   Deze lezing organiseren wij samen met Markant 
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Toast Literair: ontbijt en lezing - Matthijs de Ridder   
Zondag 22 januari 2023 

 
Matthijs de Ridder zoekt in zijn boeken naar creatieve invals-

hoeken om het verhaal van onze tijd te vertellen. Rebelse 

ritmes (2012) is een alternatieve cultuurgeschiedenis van de 

20e eeuw, op het ritme van de jazz. Boem Paukeslag (2021) 

is een avontuurlijke strooptocht door Paul van Ostaijens 

meesterwerk ‘Bezette Stad’. Momenteel werkt de schrijver 

aan een biografie van Paul van Ostaijen. 

Paul van Ostaijen introduceerde met zijn speelse gedichten 

in 1916 het modernisme in  Vlaanderen. ‘Bezette Stad’ behoort tot de absolute top van de internatio-

nale avant-garde. Ook honderd jaar later sprankelt zijn werk nog. Niet alleen door zijn ongeëve-

naarde klank- en ritmegevoel, maar vooral ook door de intelligente analyse die hij maakte van de 

snel veranderende wereld waarin hij leefde. Maak kennis met het werk en leven van deze com-

promisloze schrijver.    

Prijs:   € 17 voor leden, € 22 voor niet-leden 

Tijd en Plaats:  9.00 u. tot 12.30 u. - Ons Middelheem, Bredabaan 425, 2930 Brasschaat 

Inschrijven::  Via activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be of bij Ria Keysers (03 652 12 86) 

 

 

 

Corona - Pierre Van Damme – donderdag 26 januari 2023 
 
Prof. Dr. Pierre Van Damme is meer dan 35 jaar actief in het 

vaccinonderzoek. Sinds 2000 is hij gewoon hoogleraar Vacci-

nologie aan de UA, faculteit Geneeskunde en Gezondheids-

wetenschappen.  Hij is directeur van het Centrum voor de 

Evaluatie van Vaccinaties dat hij in 1994 oprichtte. Het 

centrum werkt samen met de WHO voor de Europese Regio ter 

bestrijding en preventie van infectieziekten.  

 

COVID-19 heeft ons leven de voorbije jaren sterk bepaald. 

Moeten we nu leren leven met COVID-19, zoals met griep? Wat is het verschil?  Hoe kan een vaccin 

een antwoord geven op een pandemie, en is een vaccin voldoende hiervoor? Waarom zouden we  

blijven vaccineren? Of zijn er andere oplossingen die we in de toekomst kunnen verwachten?  Op 

deze en vele andere vragen probeert Prof. Van Damme een antwoord te geven.  

   

* Inschrijven:  zie pagina 5 
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Energie en Klimaat, een uitdaging voor iedereen  
Raf Bouckaert - donderdag 2 februari 2023 

Raf Bouckaert is doctor in de Scheikunde (KU Leuven) en sinds 1992 

Milieucoördinator voor het Vlaams Gewest. Hij was tot 2012 ook Milieu-

coördinator en Expert Gezondheid, Milieu, Veiligheid  en Kwaliteit in een 

chemisch bedrijf in de Haven van Antwerpen. Hij is nog steeds Voorzitter 

van de Stuurgroep milieu en energie bij VOKA. 

De energie- en klimaatthematiek worden toegelicht met een wetenschap-

pelijke bril: de actuele en toekomstige productie- en energiebehoeften en 

de mogelijke realisatie daarvan met o.a. verschillende hernieuwbare tech-

nologieën. Hoe zal dit invloed hebben op en een uitdaging zijn voor het 

leven van iedereen? 

 

* Inschrijven:  zie pagina 5 
 

 

 

 

Over mens en maatschappij - Paul Verhaeghe   
Donderdag 16 februari 2023 

Paul Verhaeghe is doctor in de klinische psychologie. Tot 

voor kort was hij professor aan de Universiteit Gent. 

Zijn belangstelling gaat vooral uit naar de invloed van 

maatschappelijke veranderingen op onze psyche. Hij 

schreef spraakmakende boeken zoals ‘Liefde in tijden van 

eenzaamheid’, ‘Identiteit’, ‘Autoriteit en Intimiteit’. Tijdens 

de corona pandemie verscheen zijn essay ‘Houd afstand, 

raak me aan’. Paul Verhaeghe put voor zijn werk uit jaren 

ervaring en brengt zijn verhaal op een nuchtere, boeiende 

en duidelijke manier. 

In 2022 verscheen voor de Maand van de Filosofie ‘Intieme Vrienden’, een bijzonder essay waarin hij 

zoekt naar hoe ons zelfbeeld in de loop der tijden is veranderd zonder dat we echt erachter zijn 

gekomen wie we zijn.  

Het onderwerp van deze lezing is nog niet gekend. De actualiteit zal alleszins een belangrijke rol 

spelen. 

* Inschrijven:  zie pagina 5 
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Feest 95 jaar – zondag 12 maart 2023 

 
95 jaar -  dat vieren we met een zondagse brunch en een culturele feestmiddag. Er is tijd voor woord 

en muziek.  

 

De jonge dichter Hans Depelchin publiceerde in juni 2022 zijn 

debuutbundel ‘Spanriem’. Tijdens de voorstelling deze namiddag is 

hij performer, verbeelder, verzinner en verzinnebeelder.  Tussen het 

verhaal en zijn gedichten gaat het muziekensemble ‘Breathe’  - met 

musici van het Antwerp Symphony Orchestra -   in dialoog met het 

gesproken woord. Zij spelen prachtige kamermuziek van o.a. 

Debussy, Satie, Simone... Samen roepen ze beelden op, zoeken ze, 

dialogeren ze. Intiem en krachtig. Expressief en zacht. Een nieuwe 

adem, een frisse wind.  

 

Onze gedichtenbundel krijg je die dag ook mee naar huis. We 

nodigen je van harte uit om mee te komen vieren. We toasten 

feestelijk op onze 95 jaar Davidsfonds Brasschaat!  

 
 

 

 

Prijs:     € 42  (€ 22 brunch -  € 24 optreden) maak je keuze bekend bij inschrijving. 

Tijd en Plaats:   11.00 u.   feestelijke brunch: Ons Middelheem   

  14.30 u. muzikaal optreden:  de Hemelhoeve 

 Inschrijven:   Via activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be of bij Ria Keysers (03 652 12 86) 
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Davidsfonds Academie 

Het Verdeelde Koninkrijk Groot-Brittannië en Ierland historisch 
en actueel - Guido Latré 

Vrijdag 3-10-17-24 maart 2023 van 14.00 u. tot 16.00 u. 

 

Guido Latré schetst de historische ontwikkelingen die de cultuur van de 

Britse Eilanden en Ierland zo anders hebben gemaakt, maar tegelijk ook zo 

nauw verbonden hebben met Europa. Hij vertelt over de Noord-Ierse proble-

men die  de Brexit-onderhandelingen beïnvloeden, over het regime van 

Margaret Thatcher, de aanpak van de Covid 19-crisis en over wat recent de 

Britse en Ierse eigenheid heeft bepaald.  Je komt veel te weten over het 

Verenigd - of Verdeelde - Koninkrijk. 

 

 

Guido Latré doceerde Engelse letterkunde aan de KU 

Leuven en is hoogleraar aan de UCL. Zijn onderzoek richt 

zich op de Engelse literatuur en cultuur van de late mid-

deleeuwen en de renaissance. Hij was betrokken bij 

verschillende bekroonde TV- documentaires. Met vier  

lezingen neemt hij ons mee op tocht doorheen het 

Verenigd Koninkrijk. 

Dit is een mooie voorbereiding voor wie met ons mee-

gaat op meerdaagse reis naar Engeland.  

 

 
 
 
 
 
 

Prijs:        € 72 DF leden; € 90 niet-DF leden (prijzen onder voorbehoud) 
Tijd en Plaats:     Ons Middelheem, Bredabaan 425, 2930 Brasschaat 

Inschrijven:   Via www.davidsfonds.be/academie.  

Inschrijvingsgeld overschrijven op rekeningnummer BE51 7350 2299 6462  

van Davidsfonds Academie met vermelding van codenummer  AC23-BR111. 
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De verborgen veerkracht die schuilt in ieder van ons  

Yves Vandeputte – donderdag 16 maart 2023 
 
Yves Vandeputte is sinds 1988 financieel adviseur voor mensen op 

zoek naar de juiste balans tussen angst, risico, financiële draagkracht, 

en comfort. 

Als echtgenoot van Ann, vader van drie en gepassioneerd sporter, 

schrijft Yves - twintig jaar na het overlijden van zijn dochtertje Shana - 

een aangrijpend boek over verbijstering en verbondenheid, vreugde en 

vertwijfeling. En de machteloosheid die plaats maakte voor moed. 

Eind 2020 beëindigde Yves een boek dat je eigenlijk nooit wil schrij-

ven, maar dat finaal moest geschreven worden: “Getekend voor het 

leven”. Op 6 juni 1999 wordt de ergste nachtmerrie van elke ouder 

werkelijkheid en staat zijn gezin plots voor de grootste uitdaging die je 

je kan inbeelden. Want als je een kind verliest, sterf je een klein beetje 

mee. Toch noemt hij het graag een boek met een gouden randje. 

* Inschrijven:  zie pagina 5 
 

 

 

De Johannespassie – vrijdag 31 maart 2023 
 
Wie Pasen zegt, zegt Bach. Daarom brengt het Antwerp Symphony 

Orchestra samen met het Vlaams Radiokoor de Johannespassie onder 

leiding van Philipp von Steinaecker. Hij staat bekend om zijn fijngevoelige 

omgang met het barokrepertoire. De Johannespassie wordt ook wel ‘de 

enige opera van Bach’ genoemd dankzij de dramatische scènes en Bachs 

onnavolgbare gevoel voor muzikale theatraliteit – het huiveringwekkende 

openingskoor ‘Herr, unser Herrscher’ zet meteen de toon. Tijdens dit 

passieconcert luister je  naar Johannes’ verhaal over een krachtige en 

begeesterende Messias.   

De deelnemers kunnen op 30 maart de lezing van Manu Wuyts over de 

Johannespassie bekijken en beluisteren  in Ons Middelheem om 20.00 u. 

Prijs:  € 60 

Plaats:  17.30 u. samenkomst aan terminus tram 3, eten en concert 

en anders om 19.30 u. aan de  Elisabethzaal 

Inschrijven: Via activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be of bij Ria Keysers (03 652 12 86) 
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Joods leven te Heide-Kalmthout - zaterdag 1 april  2023 

Wandeling met Hans Geldhof als gids van 14.00 u. tot 17.30 u. 

Honderdtwintig jaar geleden waren er hier alleen woeste heidegebie-

den met veel zand, enkele bomen en nauwelijks bewoning. Alles ver-

anderde toen de spoorweg Antwerpen-Amsterdam werd aangelegd 

en er in 1897 een stopplaats kwam in Heide, waardoor een steeds 

groter wordende stroom toeristen op gang kwam. 

Vooral de grote joodse aanwezigheid heeft een wezenlijke bijdrage 

geleverd tot de groei van Heide. Zij bouwden eind jaren 1920 een 

synagoge en stichtten de eerste Jesjiva van België. 

Verscheidene hotels waren specifiek gericht op joodse gasten en verhuurden kamers aan hen van 
Pasen tot september. De talrijke sporen van joodse aanwezigheid (huizen, hotels, synagoge) worden 
tijdens de wandeling toegelicht. Onderweg is er een pauze in een cafeetje (consumptie zelf te beta-
len). 
 
Prijs:     € 10 (maximum 25 deelnemers) 
Plaats:   Afspraak om 13.50 u. aan het station van Heide-Kalmthout, Heidestatieplein. 

Inschrijven:  Via activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be of bij Ria Keysers (03 652 12 86) 

 

 

 

 

Historisch spoorlopen in Duitstalig België - Tim Peinen 
Donderdag 20 april 2023 

 
Tim Peinen is historicus noch reisgids, maar behept met veel 

liefde voor Duitstalig België. Hij trekt met open vizier door Duits-

talig België en haalt nieuwsgierig-enthousiast banden met Duits-

talige Belgen aan. Onder meer dankzij intense contacten met 

lokale historici is hij al meer dan 15 jaar lang getuige van de 

eerste geschiedkundige ontsluiting van de regio en haar bevol-

king, zonder taboes. 

In het oosten van België bestaat een voor velen haast exotische 

samenleving: omdat ze Duitstalig is, omdat haar verleden tot de 

verbeelding spreekt … en omdat ze nauwelijks bekend is ... Tim Peinen verzamelt het relaas van de 

Duitstalige Belgen die hij heeft ontmoet. Hij vertelt de geschiedenis van de streek van het vroegste 

begin tot vandaag. Een jaar lang ging hij op pad om ter plaatse de sporen te zoeken waarover hij had 

gelezen en gehoord. Die beelden vormen de rode draad van zijn lezing. Door zijn vertrouwdheid met 

de streek en haar bevolking biedt hij tegelijk een blikopener: wie zijn de Duitstalige Belgen vandaag? 

Wat doen ze? Hoe kijken ze naar zichzelf, naar België, naar de wereld? 

 

* Inschrijven:  zie pagina 5 
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Daguitstap Oostkantons – vrijdag 21 april 2023  
 
Vandaag reizen we richting Oostkantons. Na de lezing 

van Tim Peinen ‘Jenseits von Belgien - Historisch spoor-

lopen in Duitstalig België’ weten we al heel wat  over de 

oude en minder oude geschiedenis van deze streek. We 

starten met een kopje koffie met Duits krentenbrood in 

Eupen.  

Na een bezoek aan het parlement van de Duitstalige 

gemeenschap en het streekmuseum lunchen we in de 

hoofdstad van ‘Ostbelgien’. Daarna vertrekken we naar 

Kelmis en bezoeken het ’Musée Vieille Montagne’. We 

luisteren naar de lokale geschiedenis van de zinkwinning en de dwergstaat Neutraal Moresnet. Boei-

ende en spannende verhalen. Om de dag sfeervol af te sluiten,  houden we halt in de abdij van Val-

Dieu. Daar genieten we van het abdijbier bij de maaltijd. 

Prijs:  € 95 (inbegrepen koffie/thee, bezoeken museum Eupen, parlement, 
                          industriemuseum in Kelmis, broodjeslunch,  warme maaltijd in de abdij van Aubel) 
Plaats:       7.00 u. Vertrek achter de St.-Antoniuskerk. Terug in Brasschaat rond 21.00 u. 
Inschrijven:   Via activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be of bij Ria Keysers (03 652 12 86) 

 

 

 

 

Vrijheid en gelijkheid of de dood - Brecht Deseure 
 Donderdag 27 april 2023 

Brecht Deseure is doctor in de geschiedenis. Hij doet 

onderzoek naar de politieke cultuur in de Zuidelijke 

Nederlanden tijdens de periode van de Franse Revolutie. 

Hij publiceerde het boek 'Revolutie in Antwerpen' en  

bestudeerde hiervoor een manuscript en de aquarellen 

van Pierre Goetsbloets (1794-1797). Deseure is als 

onderzoeker verbonden aan de Koninklijke Bibliotheek 

van België en de Université Libre de Bruxelles. Via zijn 

aquarellen neemt Brecht Deseure je in deze lezing mee 

naar het Antwerpen van de woelige jaren 1790.  

 

* Inschrijven:  zie pagina 5 
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30e Dauwwandeling - Maandag 1 mei  om 5.00 u.  
 
 

Al jarenlang is deze wandeling een  traditie 

die enthousiaste deelnemers op de been 

brengt. Een gids laat ons wandelend genie-

ten van de ontwakende natuur. We sluiten 

af met een gezellig ontbijt in Ons Middel-

heem. 

 
 
 
 

Prijs:    € 16   (€ 6 zonder ontbijt) 
Tijd en Plaats:  5.00 u. - Kalmthoutse Heide - Centrum De Vroente - Putsesteenweg 129,  Kalmthout 

Inschrijven:  Via activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be of bij Ria Keysers (03 652 12 86) 

 

 

 

Meerdaagse reis naar het Lake District en York in Engeland       
13 - 20 mei 2023 

 

Engeland op zijn best. Prachtige natuur, unieke musea van de 

National Trust, indrukwekkende kathedralen, typisch Engelse 

sfeer. Dat mag je verwachten op deze reis. Dag één brengt 

ons via Haarlem met de nachtboot naar Newcastle. Zondag 

bezoeken we Washington Old Hall en de kathedraal van 

Durham. We sluiten aan bij de Choral Evensong en rijden 

daarna door naar ons hotel, The Inn on the Lake, Ullswater. In 

het Lake District bezoeken we Blackwell house en het boten-

museum. Het huis van Beatrix Potter en het museum waar 

Peter Rabbit tot leven komt, ontbreken niet op ons programma. Verder bezoeken we het huis van de 

dichter William Wordsworth, Sizergh Castle en Townend House. En natuurlijk genieten we van een 

Afternoon Tea, een boottocht en van de unieke natuur. Op onze terugreis overnachten we in York en 

bezoeken de Minster, incl. de Evensong. We genieten van de stad en haar mooie musea. De boot 

Hull-Rotterdam brengt ons terug naar het vasteland.   

  

Tijd: zaterdag 13 mei tot en met zaterdagmorgen 20 mei 
Vertrek: 9.00 u. achter de St.-Antoniuskerk, Brasschaat  
Aankomst: 11.00  u. zelfde plaats  
Richtprijzen: € 1650 (2- persoonskamer), € 1850 (1-persoonskamer) definitieve prijzen vermoedelijk 
beschikbaar in september; inschrijven kan al via  activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be of bij Ria 
Keysers (03 652 12 86); maximum 30 deelnemers 

mailto:activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be
mailto:activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be
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De Einstein telescoop - Nick Van Remortel 
Donderdag 25 mei 2023 

 
Nick Van Remortel  is hoogleraar fysica aan de Universiteit 

Antwerpen. Zijn onderzoeksdomein is de experimentele verificatie 

van de fundamentele natuurwetten. Hij verrichtte o.a. onderzoek 

bij de CERN in Genève naar het Higgs-deeltje. In het kader van zijn 

recent onderzoek naar zwaartekrachtgolven is hij in onze regio de 

drijvende kracht achter de toekomstige Einstein Telescoop. 

Als sterren botsen of zwarte gaten ontstaan, trilt de ruimte. 

Zwaartekrachtsgolven bevatten informatie over de meest extreme 

gebeurtenissen in het heelal, van de aard van zwarte gaten en 

neutronensterren tot de eerste momenten na de oerknal. Met 

zwaartekrachtsgolven kunnen we het heelal bestuderen als nooit 

tevoren. Sinds de ontdekking ervan, bijna een eeuw nadat Einstein 

hun bestaan voorspelde, volgden vele nieuwe inzichten. De 

Einstein Telescoop is vanaf 2035 grensverleggend én de grens-

regio België-Nederland-Duitsland is kandidaat-locatie.  

 * Inschrijven:  zie pagina 5 

      

 
Poolshoogte - Rita Depestel & Lech Martynowski   
Donderdag 8 juni 2023 

 
Rita Depestel en Lech Martynowski ontmoetten elkaar toen 

Riet Nederlands doceerde in Wrocław (Polen). Samen ston-

den ze op de eerste rij toen de stakingen van Solidarność 

het communistische regime deden wankelen. Lech was 

actief in de oppositie, Rita schreef voor Knack en De Stan-

daard. Het is stilaan een nieuwe traditie: leden van ons DFB 

brengen een boeiende lezing over wat hen nauw aan het 

hart ligt.  

Na WOII trokken tienduizenden inwoners van de toenmalige 

Poolse stad Lwów  – nu Lviv in Oekraïne – naar  Wrocław 

(voordien Breslau). Ze namen de huizen in van de verdreven Duitse bewoners. Op het puin bouwden 

ze een nieuw leven uit, in het keurslijf van het communistische regime. Het bestaan achter het IJze-

ren Gordijn rook naar bruinkool en stinkende zeep. Gelukkig werd de grauwheid buiten - woning-

nood, rantsoenbonnen, wachtrijen - binnenshuis gecompenseerd door warme gastvrijheid en veel 

humor.  

* Inschrijven:  zie pagina 5 
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Een wereldreiziger, -fietser vertelt  - Grégory Lewyllie   
Vrijdag 23 juni 2023 

 

Grégory Lewyllie geeft les in het volwassenenonderwijs. Hij is 

een verwoed reiziger. Vaak neemt hij verlof zonder wedde om 

maandenlang met zijn fiets op pad te gaan. Hij zat de voorbije 

15 jaar minstens 7 jaar op de fiets en doorkruiste tal van landen. 

Telkens keert hij huiswaarts met fietstassen boordevol foto- en 

videomateriaal dat hij verwerkt tot smaakvolle reisreportages. 

De avond is veel meer dan een beeldverslag van een fietsreis 

met een zelfgemaakte solar bamboe fiets aangedreven op 

zonne-energie. Het is een compilatie van hoogtepunten, nu eens 

hilarisch, dan weer ingetogen ontroerend waarbij de focus op 

Azië ligt.  

De professioneel gemonteerde beeldreportage werpt een indringende blik op diverse landen en 

culturen. De ingrediënten zijn een cocktail van verhalende, vaak poëtische teksten, op smaak 

gebracht met muziek en afgewerkt met schitterende beelden. Een must voor elke reisliefhebber! 

Ons werkjaar sluiten we feestelijk af met een hapje  en een drankje bij de lezing.    

 

* Inschrijven:  zie pagina 5 
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Wil je meer weten over Davidsfonds in 

jouw buurt?

 Contacteer dan: 
Davidsfonds Brasschaat

www.davidsfondsbrasschaat.be
activiteiten@davidsfondsbrasschaat.be

☎03 650 10 01 of 📱0496 843 454 

Davidsfonds nationaal, dat is samen cultuur beleven 
door onze evenementen, cursussen, cultuurreizen 

en boeken.

www.davidsfonds.be

2022 - 2023
  

V.U. Annemie Jasperse, de Pretlei 5, 2930 Brasschaat

Volg ons op


