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WELKOM
Geachte Kunstkringleden,
Beste vrienden,
Zoals aangekondigd op onze Algemene Vergadering, presenteren wij met enige trots de eerste editie
van onze Zoutkistgazet. Wij hopen zowat elke 3 maanden in jullie mailbox te mogen belanden met
verhalen en foto’s over wat geweest is, activiteiten die op het programma staan en ledennieuws.
Verder willen we ook graag elke editie een Kunstkringlid in de kijker plaatsen want we kennen elkaar
wel, maar weten niet altijd van elkaar waar we nu op kunstzinnig vlak mee bezig zijn!
En vooral, beste Kunstkringer, willen we jullie laten weten dat onze Kunstkring na een winterslaapje
weer helemaal terug is van weggeweest!!! De Zaterdagavonden in het Scharesliephuisje zijn
ondertussen een vaste waarde geworden met een groeiend publiek! Ook het nieuwe initiatief van de
Mini-expo’s heeft weldra zijn eerste editie! En nu de renovatiewerken naar hun eindstadium lopen
en we binnenkort weer over meer ruimte beschikken, zijn we in diverse werkgroepen al aardig aan
het brainstormen en/of plannen aan ‘t uitwerken voor verschillende activiteiten… Heb je zelf een
idee of wil je graag meewerken aan één van onze activiteiten? Van harte welkom! Want vele handen
samen dragen onze Kunstkring naar een nieuw tijdperk, om het een beetje episch uit te drukken!
Enkele belangrijke data nu al te noteren in je agenda!!! Weekend van 8 en 9 augustus 2015 is er
weer een Salon DT in de lange versie en het weekend van 22 en 23 november 2015 starten we
de jubileumviering 85 jaar Koninklijke Kunstkring Sint-Truiden. Zodra het programma van beide
activiteiten bekend is, laten we jullie meer weten, via onze rubriek ‘Wat gaat komen!’
We hopen je dan ook te zien op één (liefst meerdere) van onze activiteiten…
Dan wens ik jullie nu alvast namens de voorzitter, de bestuursleden en de redactie, veel leesplezier!
(NH)
Heb je een vraag of bemerking voor de Zoutkistgazet? Laat het ons weten!!! Ben je op
een activiteit geweest en je wil een kort verslagje schrijven, gewoon doen!!! Heb jij met
je smartphone die té gekke foto genomen… doormailen aub! Doe je als lid mee aan een
tentoonstelling, stuur ons de gegevens en we vermelden het in ons Ledennieuws! Het maakt
ons werk een beetje lichter en geeft een breder beeld van wat er bij de leden ook echt leeft!
Je kan de redactie altijd bereiken via email: zoutkistgazet@hotmail.com.

KUNSTKRINGER IN DE KIJKER
Jef Mathijs
Jef werd in 1923 geboren te Sint-Truiden. Hij tekent en schildert al
zolang hij zich kan herinneren. Begin jaren ’30 schreef hij zich in aan
de kunstacademie van Sint-Truiden, waar hij tekenen kreeg van meester
Smets. Regelmatig haalde hij ook schildersgerief in de winkel van Oscar
Poelmans en schilderde postkaarten na. Later volgde hij schilderkunst
bij Oscar Poelmans, die inmiddels les was beginnen geven aan de SintTruidense kunstacademie. Rond de leeftijd van 15 stopte hij met het volgen
van kunstonderwijs omdat hij zich volledig aan zijn studies wou wijten,
maar de teken- en schildermicrobe lieten hem niet meer los.

In het begin zocht Jef vooral inspiratie bij lokale kunstenaars zoals
Ri Coëme, Jos Tysmans en Lambert Lemmens. Later bezocht hij
ook tentoonstellingen buiten onze stad en vond hij inspiratie in
het expressionisme. In deze periode schilderde hij gestileerde
landschappen. Het “landschap” bleef in het hele oeuvre van
Jef centraal staan. Kenmerkend voor zijn pasteltekeningen en
aquarellen is het licht. Als niemand anders weet hij dit licht in zijn
werken weer te geven. Het lijkt alsof de lichtbron zelf in het werk
aanwezig is.

Ondertussen is hij al meer dan 35 jaar lid van de Koninklijke Kunstkring Sint-Truiden. Hier stelde
hij meermaals tentoon. Verder stelde hij nog tentoon in kunstgalerij “4 roses” en bij de Kempense
Aquarelkring te Mol. (PG)

WAT GEWEEST IS!
Een verre terugblik: Petit Salon DT 9 augustus 2014
Graag willen we deze rubriek beginnen met een verre terugblik op een geslaagd Petit Salon DT
afgelopen zomer! Door de aanhoudende verbouwingswerken was het moeilijk om een grote
zomeractiviteit te organiseren, maar een kleine groep enthousiastelingen ging aan de slag om er
weliswaar een kleine maar toch een memorabele editie van te maken…
Onze reclame o.a. via Facebook heeft zeker zijn vruchten afgeworpen, zo kwamen er talrijke kinderen
opdagen voor de workshops. Het was fijn om die glunderende gezichtjes te zien bij het creëren van
hun eigen kunstwerkjes, terwijl (groot)ouders een lekkere pannenkoek aten of misschien wel een
glaasje cava dronken en een tapasbordje bestelden!

’s Avonds geen BBQ maar Bar Dragon met Christoph Dunon die lekkere cocktails voor ons shakete!
En natuurlijk was er ook een mini expo met werk van onze leden. Trouwens nog eens een dikke
dankjewel aan alle medewerkers voor en achter de schermen en natuurlijk aan alle aanwezigen!
Voor volgende zomer verwachten we terug een 24u versie van ons Salon DT. Hou 8 en 9 augustus
vrij in jullie agenda! Het programma wordt in onze volgende editie van de Zoutkistgazet voorgesteld.
(NH)

Renovatiewerken
In de lente en zomer van 2014 is er door een handvol mensen toch heel wat werk verzet… Enkele
sfeerbeelden!

De meesten onder jullie zullen nieuwsgierig zijn naar de renovatiewerken… Wel een kleine stand
van zaken:
Onze Zoutkist heeft eindelijk terug ramen, maar in de grote zaal moeten de muren nog verder
afgewerkt worden, de nodige bekabeling voor de elektriciteitswerken moet gebeuren en de trap
naar de bovenverdieping moet gemaakt en geplaatst worden!
Verder is er gewerkt aan de daken, maar hier moet ook nog overal voor verdere afwerking gezorgd
worden.
In het Tolhuis is half februari druk gewerkt om de ondervloeren te leggen. In de komende weken,
dient hier ook verder gewerkt te worden…
En dan zou ook het keukentje weer eens onder handen moeten genomen worden, zodat er weer
lekkers kan bereid worden voor o.a. Salon DT en andere activiteiten.
Er is toch nog heel wat te doen met beperkte middelen, vandaar dat we veel zelf proberen te doen…
en dan kan ik het niet laten om nog eens een oproep te doen voor helpende handen… Hoe meer
handen, hoe vlugger we optimaal van onze infrastructuur kunnen genieten!!! Graag een mailtje
(zoutkist@hotmail.com) of telefoon naar onze secretaris Annie (0497/54.88.53) en jullie worden
verder op de hoogte gehouden waar en wanneer er hulp nodig is! (NH)

Algemene Vergadering met aansluitend onze Nieuwjaarsreceptie

Traditiegetrouw werd op zondag 11 januari 2015 onze algemene vergadering
gehouden. Er was een talrijke opkomst! Patrik, onze voorzitter nam het woord
en bracht ons op de hoogte van het reilen en zeilen in onze Kunstkring! Piet,
onze penningmeester, gaf uitleg over de financiële toestand en de invloed
hiervan op de renovatiewerken. En zo werd er meteen een warme oproep
gedaan om nog niet betaald lidgeld, zo snel mogelijk te betalen!

Heb jij je lidgeld al betaald?
Gelieve hiervoor € 25 over te schrijven op rek.nr. BE71 7775 9632 6269
Aan Koninklijke Kunstkring vzw - Tiensevest 25 - 3800 St-Truiden.
Met vermelding van je naam en lidmaatschap 2015
Na de vergadering werd er getoost op een creatief en artistiek 2015. Lang leve de Kunstkring!
Hieronder nog enkele sfeerbeelden van de Algemene Ledenvergadering:

Als Kersvers ‘gecoöpteerd’ bestuurslid mocht ik, Nele, al meteen het verslag van
de algemene vergadering maken! Wie dit wil inkijken, kan dit ten alle tijden in de
Zoutkist of stuur een mailtje naar zoutkist@hotmail.com en het word je doorgemaild!
(NH)

WAT GAAT KOMEN...
Zaterdagavonden@scharensliephuisje
Dit project is inmiddels aan haar derde seizoen toe en trekt een zeer divers publiek van leden en
sympathisanten. De zeer gevarieerde programmering zal hier ongetwijfeld mee te maken hebben.
Eén keer per maand organiseren wij een lezing, een optreden, een voordracht, een film, een
vertelavond,… in het gezelligste huisje van Sint-Truiden. Bovendien haalde de Koninklijke Kunstkring
ook banden aan met twee andere culturele actoren in onze stad. Dit vertaalde zich voor dit seizoen
in het Truiens Kortfilmfestival (i.s.m. Ciné Roxy) en het optreden van “Strand” (i.s.m. Marla Tyler
Presents). Zo leert ook hun publiek ons kennen. (PG)
All that Jazz!
Deze reeks muzikale lezingen/luistersessies is ontsproten uit een jazzavond tijdens één van onze
Zaterdagavonden@scharensliephuisje. Ondertussen zijn we ook hier aan onze tweede seizoen bezig.
Vier keer per jaar wordt er een avond gewijd aan een muzikant of stroming binnen de wondere en
swingende wereld van de jazzmuziek. Verwacht van deze avonden veel muziek met af en toe een
woordje uitleg. De eerstvolgende Jazz avond is op 21 maart 2015. (PG)
FOERT
Wij blijven natuurlijk niet altijd binnenshuis. Af en toe gaan we ook op stap met de kunstkring.
Doorgaans combineren we op zo ‘n uitstap een bezoek aan een tentoonstelling met een stadsbezoek.
Maastricht, Brussel, Gent en Luik stonden reeds op het programma. Wil je graag een keertje mee?
Hou onze agenda in het oog! (PG)
Mini Expo
Dit is ons nieuwste project. In het verleden werd er heel wat tentoongesteld in onze Kunstkring.
Deze traditie willen wij graag terug in ere herstellen. Naast ons jaarlijks Salon DT, is er nu ruimte
voorzien voor een reeks kleine tentoonstellingen in het Scharensliephuisje. Elke maand krijgt een
lid de kans om slechts gedurende één avond haar/zijn werk te tonen. Die avond zal het werk van
de kunstenaar uiteraard centraal staan, maar voorzien we ook een losse cafésfeer en animatie
(preformance, DJ-set, live muziek,…). (PG)

Wens je actief deel te nemen aan één van onze activiteiten of heb je een idee, laat het
ons zeker weten. Dat kan door een bericht te sturen naar zoutkistgazet@hotmail.com

Kalender
13/03/2015		
Mini Expo
			
Peter Geerts – Collages
21/03/2015		
All that Jaz
			Find your ensemble
03/04/2015		
Mini Expo
			
Magina Sioulants – Mixed Media
18/04/2015		
Zaterdagavonden@scharensliephuisje
			
Strand (concert ism Marla Tyler Presents)
08/05/2015		
Mini Expo
			
Eric Goossens – schilderijen
23/05/2015		
Zaterdagavonden@scharensliephuisje
			
Factory Night (Lezing, Multi Media, Concert, Workshop)
12/06/2015		
Mini Expo
			
An Preuveneers - fotografie
20/06/2015		
All that Jazz
			
Jazz for Vikings (Peter)
27/06/2015		
Zaterdagavonden@scharensliephuisje
			Eindfeest
8-9/08/2015		
Salon DT
			
24 uren van de Kunstkring
21-22/11/2015
‘Coupe Royal’
			
Openingsweekend viering 85 jaar Kunstkring
			

LEDENNIEUWS
“Valentijn vervroegd”
Ja, goed gelezen, Valentijn vervroegd, toch voor Johannes , onze ondervoorzitter en Winnie Chong,
zijn geliefde.
Op 17 januari 2015 hebben zij het engagement aangedurfd en elkaar hun ja-woord gegeven. Niet
voor god of gebod maar des temeer voor elkaar en volledig in sfeer, in de mooie neo-gotische kapel
in Wellen.
In het bijzijn van hun familie en beste vrienden werden zij begeleid door een harige schone met veel
pit, als bruidsmeisje. Hermes, hun trouwe viervoeter bracht de ringen aan.
De zon was van de partij als ode aan het bruidspaar.
12 Jaar geleden sloeg de vonk over in de Tekenacademie, intussen hebben zij samen woelige
stormen doorstaan en problemen getrotseerd. Vorige lente trokken ze in, in hun huis in Ulbeek,
samen met Hermes, uiteraard! (RV)

Graag stellen we ook onze nieuwe leden voor:

David Creten, muzikant, petekind van Peter Geerts
Gerda Fransen, actief in verschillende disciplines, petekind van Patrik De Wolf
Marleen Smets, schilderkunst, petekind van Rhonny Houwaer
Basil Vassilicos, kunstfilosoof, petekind van Annie Vermôte
Raf Vanwest, grafisch kunstenaar, petekind van Eric Goossens
Door het lezen van hun ‘Nieuwjaarsbrief’ tijdens de Algemene Vergadering werden zij officieel lid
van onze Kunstkring! WELKOM!!! (NH)

In Memoriam
Op 7 januari 2015 overleed Yvonne Vossius. Ze werd op 20 november 1930
in Sint-Truiden geboren. In de jaren zeventig volgde ze bij Paul Wilmots aan
de Academie Beeldende Kunsten van Sint-Truiden de cursus tekenen. Hierna
vervolmaakte Yvonne haar opleiding in de schilderklas van Raoul Chanet. Ze was
jarenlang penningmeester van OLVA (de Oud-Leerlingen Van de Academie). Ze
sloot zich in de late jaren zeventig aan bij de Koninklijke Kunstkring. Toen haar
artistieke activiteit verminderde, werd ze erelid, wat ze tot het einde trouw zou
blijven. (EVL)

Florent Menten ruilde het tijdelijke voor het eeuwige op 24 december 2014. Hij
was 88 jaar geworden. Florent, ruim 40 jaar lid van onze Koninklijke Kunstkring,
was een meer dan verdienstelijk aquarellist. Hij beoefende consequent de
moeilijkste van alle schilderdisciplines om de wereld rondom hem te vatten in
kleines ‘tranches-de-vie’, die de ene keer sec de realiteit weerspiegelden, de andere
keer een subtiele schittering toonden. Talloze jaren was Florent penningmeester en
schatbewaarder. Hij heeft met een uiterste zorgvuldigheid de financiële reserves
opgebouwd waarzonder de huidige verbouwingen onmogelijk zouden zijn. In 2004
verliet hij het dagelijks bestuur; lid bleef hij tot het einde. (EVL)

Op 30 september 2014 is Riet Pieters overleden. We verloren een flamboyante
en begeesterende dame. Via Juliana Swinnen had zij kennis gemaakt met de
Koninklijke Kunstkring en werd een gewaardeerd lid. Haar visie op kunst en
cultuur wist zij in haar werk uit te drukken met een enorme veelzijdigheid:
van macramé, weven over schilderkunst naar kant! In dat laatste ging ze zich
specialiseren om uiteindelijk prachtige juwelen te creëren in zilver en gouddraad.
De vele tentoonstellingen in de Zoutkist en elders waren hiervan getuige. Ook de
regelmatige expo’s in haar eigen atelier met bevriende kunstenaars groeide steeds
uit tot een ontmoeting van gelijkgestemden. Velen hebben in 2013, bij haar laatste
tentoonstelling in de Zoutkist, haar rode kanten kroonluchter kunnen bewonderen,
die meteen in het oog sprong, in prachtig contrast met het werk van de andere
textielkunstenaars. Haar aanwezigheid ging nooit onopgemerkt voorbij. Met haar
aanstekelijke lach en charmante verschijning kon ze iedereen bekoren. Wij voelen
haar aanwezigheid nog steeds, hier in de Zoutkist en dragen de herinnering aan
haar mee in ons hart. (AV)

KUNSTKRINGERS GAAN VREEMD
In deze rubriek willen we jullie op de hoogte houden van tentoonstellingen, openateliers, kunstroutes
en dergelijke waar onze leden aan deelnemen. Dus bezorg je gegevens aan ons
(zoutkistgazet@hotmail.com) en wij plaatsen de info hier! (NH)
“Stille getuigen”
Wie? Onze leden Annie Vermôte en Juliana Swinnen zijn ook verbonden aan Kantelink en zij
organiseren deze tentoonstelling in samenwerking met Experikant uit Nederland
Wat? Internationale Kant- en Textieltentoonstelling (meer info: kantelink.blogspot.com)
Waar? Museum De Mindere – Capuciennessenstraat 1 – 3800 Sint-Truiden
Wanneer? Nog tot en met zondag 8 maart 2015 (van di. tot za. Van 10u-12u30 en van 13u tot
17u, op zondag van 14u tot 17u)
“Het verschil schilderen of maken”
Wie? Het kunstenaarscollectief Artisit, enkele afgestudeerde kunstenaars van het HISK en Roeland
Kotsch. Kunstkringer Tinne Kers en Jos Holtappels zijn ook lid van Artisit.
Wat? Curator Joannes Késenne heeft een selectie werken gekozen die o.a. zijn ontstaan tijdens een
aantal speciale workshops ‘vrije grafiek’ gegeven door Roeland Kotsch.
Waar? FLACC (Casino Modern) – André Dumontlaan 2B – 3600 Genk
Wanneer? De vernissage is vrijdag 10 april 2015 om 19u, iedereen welkom! Je kan de tentoonstelling
bezoeken tot en met 10 mei 2015.

TEN SLOTTE ..
Kunstkringer Raf Roefflaer heeft onze website onder handen genomen en heel wat
gebruiksvriendelijker gemaakt! Zo zal je er ook onze Zoutkistgazet kunnen raadplegen onder een
speciale knop, in dit geval het gazetmanneke! Maar er is natuurlijk meer… Dus, ga als de gesmeerde
bliksem naar www.zoutkist.be en bewonder er al dat moois!!! (NH)

Om de sectie LEDEN te vervolledigen, zou het bestuur van de Kunstkring graag hebben dat elk lid,
een foto van zichzelf en een korte beschrijving van zijn of haar artistieke activiteiten (met eventueel
een persoonlijk webadres waar naar kan doorverwezen worden) doormailt naar Raf, zodat hij de
website verder kan actualiseren. Mailtjes asap naar raf.habk@hotmail.com
Dit was het ... Onze volgende editie kan je verwachten begin juni 2015!

