
Geachte Kunstkringleden, 
Beste vrienden,
 
Welkom bij de derde editie van onze Zoutkistgazet! Een beetje later dan beloofd, maar na een 
drukke zomer is september hard aangekomen en was het al lang oktober voor we het goed en wel 
beseften…
Onze Kunstkring draait dan ook op volle toeren en zoals jullie verderop zelf kunnen lezen, puilt onze 
agenda uit van de activiteiten! Een agenda waar we toch bijzonder trots op mogen zijn… 
Onze programmamaker Peter heeft weer een bijzonder gevarieerd aanbod voor ons kunnen 
samenstellen! Zo zijn de Mini Expo’s naar de zondagmiddag verhuisd wat toch een leuk moment 
is om een tentoonstelling mee te pikken! Stefan Vanlangendonck mocht de spits afbijten op 27 
september met een zeer gesmaakte editie vol vele kleine juweeltjes. Dit najaar laten ook nog Jef 
Vannijlen, Patrik De Wolf en Annie Vermôte hun artistieke kunnen op jullie los. Verder staan er nog 
enkele leuke zaterdagavonden op het programma, dus raadpleeg die planning en noteer alvast in 
je agenda!
Op 11 november 2015 om 15u stellen we jullie officieel het feestprogramma ‘Coupe Royale’ voor, 
ter gelegenheid van het 85 jarige bestaan van onze Kunstkring. De werkgroep rond deze ‘Coupe 
Royale’ heeft een zeer feestelijk programma op poten gezet. We beginnen al op 7 november met 
een culinair luik in een ‘Coupe Zythologie’, een bierdegustatie met foodpairing. Een echte aanrader! 
Het hoogtepunt in het najaar wordt zeker onze ‘Coupe Diner’ ofte ‘Galadiner’ exclusief voor 
onze Kunstkringleden (en partner). We hopen op een memorabel feestje… dus heb je nog niet 
ingeschreven? Dringend werk van maken!!!
In het voorjaar van 2016 ronden we onze festiviteiten af met een heus kunstenparcours door onze 
geliefde stad Sint-Truiden. Maar meer daarover in onze volgende editie van de Zoutkistgazet!
Tot op één van onze activiteiten…

Namens de voorzitter, de bestuursleden en de redactie: Veel Leesplezier! (NH) 
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WELKOM

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.
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KUNSTKRINGER IN DE KIJKER

Marjolein Hendricx: Dans
Marjolein , geboren op 4 augustus 1987 te Sint-Truiden is al een aantal 
jaren lid van onze kunstkring. Omdat zij een slechte houding had als kind, 
is zij als 6 jarige ballet beginnen volgen, bij Arlette Nolens in de danszaal 
van Sint-Pieter.

Daarna (6 tot 18 jaar) volgde zij klassiek ballet aan de academie  te Sint-
Truiden (Academie Haspengouw). Gelijktijdig startte (10-20 jaar) Marjolein 
een opleiding in jazzdans bij cre@rt Sint-Truiden. 

Marjolein Hendricx

Zij had de smaak ondertussen goed te pakken en er volgden nog tal van opleidingen waaronder 
twee jaar (14-16 jaar) Horton techniek (moderne dans) te Hasselt en twee jaar (16-18j) Limon 
techniek (moderne dans) te Leuven.
Later volgde het hoger instituut voor Dans, te Lier (nu koninklijk conservatorium voor dans, Artesis 
Hogeschool te Antwerpen) en een specifieke lerarenopleiding dans.
Tijdens een verblijf van 4 maanden volbracht zij een Erasmus stage in de Escola Superior de Dança 
in Lissabon. Tegenwoordig geeft Marjolein voltijds dansles.

Zij heeft geen concreet voorbeeldfiguur. Marjolein volgt liever haar eigen pad. Haar mama geeft 
haar absoluut wel inspiratie en dit verwoord Marjolein als volgt: “ik zal me gelukkig prijzen als ik na 
zoveel jaren nog met evenveel passie lesgeef als zij nu doet”.
Haar voorkeur gaat naar klassieke dans en neo-klassiek. Vroeger was dit zeker hedendaagse dans, 
maar na zoveel voorstellingen te zien waar ze een beetje in hun blootje staan te schudden en dit 
conceptueel noemen, is zij de kunst en schoonheid van techniek weer gaan waarderen.
Als Marjolein naar een voorstelling of evenement toe werkt, is dit meestal solo werk, behalve als het 
een stuk voor haar leerlingen is natuurlijk.

Zij heeft al flink wat voorstellingen op haar naam staan: De kaartridder, Landen 800, Sinterklaasshow 
TV Limburg, kleine demonstraties...

Om op te dansen heeft zij niet echt een muzikale voorkeur. Het  hangt vooral van haar gemoed af.
Zij bereidt natuurlijk al haar lessen (oefeningen) zelf voor, alsook alle choreografieën  voor haar 
leerlingen (zo’n 20 à 25 dansen afhankelijk van het aantal voorstellingen dat jaar). Als zij daarnaast 
nog tijd heeft, maakt zij liefst zelf choreografieën, zij het voor zichzelf, zij het voor een groep. 
Zij heeft dan ook tijdens haar opleiding het keuzevak choreografie gevolgd (in tegenstelling tot 
repertoire, dit is voor uitvoerende dansers). Zij wist al van jongs af aan dat zij balletjuf wou worden, 
dus dit lag logisch gezien in die lijn. (PG)



De kunstkring heeft deze zomer niet stil gezeten, integendeel hier was helemaal geen sprake van 
een zomerreces…

WAT GEWEEST IS!

Einde seizoen 2015-2016

In juni waren er nog 3 activiteiten in het scharensliephuisje. Jef Vannijlen toonde ons op 6 juni foto’s 
van een uitstap naar Valencia. Enkele kunstkringers bezochten deze prachtige stad en deelden hun 
herinneringen en beelden met ons. Annie en Patrik zorgden voor een heerlijke paella. Alhoewel dit 
gepland was in het scharensliephuisje, moesten we gezien de opkomst verhuizen naar de zoutkist 
zelf. Een mooie opkomst dus.
Een week later was het dan de beurt aan een andere fotografe van onze kring. An Preuveneers hield 
op vrijdag 6 juni haar Mini Expo.  Met een vrolijk deuntje op de achtergrond en een cava of cocktail 
in de hand genoten de aanwezigen van haar mooie foto’s. Ook hier was er een flinke opkomst, de 
weergoden waren ons gunstig gestemd en zo konden we ons gezellige terras gebruiken.
Het seizoen werd afgesloten op zaterdag 27 juni. Het geplande optreden ging die avond niet door. 
Dit hebben jullie nog te goed en zal doorgaan bij onze seizoensopening op 11 september. Het werd 
die avond een gezellig feestje dat tot in de vroege uurtjes duurde. Er werden zelfs enkele beentjes 
losgegooid op onze dansvloer. (PG)

OpenAtelier@Scharesliephuisje

Deze zomer zijn we van start gegaan met een nieuw initiatief: OpenAtelier@Scharesliephuisje. De 
bedoeling was op woensdagmiddag samen te komen om samen te werken, te babbelen en van 
elkaar te leren… De dames van Kantelink, die ook lid zijn van de Kunstkring, zijn onmiddellijk op 
onze kar gesprongen en hebben aangeboden om – voor de geïnteresseerden – de techniek van het 
kantklossen aan te leren… 
Pfff! Moeilijk hoor ik jullie nu al zuchten, neen hoor! Er waren enkele kindjes tussen 7 en 10 jaar van 
de partij, die vlot op een middagje de linnenslag onder de knie hadden.
Waren we die eerste middag met een 6-tal enthousiastelingen, breidde dit al vlug uit tot een 
gemiddelde van 15 personen. Je had de ijverige kantklossers, hier en daar iemand die liever wat 
tekende en er waren ook enkele tooghangers… 
Een lovenswaardig initiatief, zeker voor herhaling vatbaar, volgende zomer! (NH)



Renovatiewerken

De werken gaan gestaag verder. Onze keuken werd in operationele toestand gebracht voor Salon 
DT en kan dus weer gebruikt worden. Ook de zoutkist werd al weer een beetje verder afgewerkt 
aan binnen- en buitenkant. De zijgevel werd bezet met planken, één binnenwand werd afgewerkt. 
In het Tolhuis onder de zoutkist wordt alles stilletjes aan in gereedheid gebracht om het jeugdhuis 
tijdelijk in op te vangen. Het plafond werd er geïsoleerd en klaar gemaakt voor afwerking, een 
muur werd met hout bezet, muren werden opgemetst,… Een kleine harde kern van Kunstkringers 
bijgestaan door enkele jongeren van Jeugdhuis Expo! verzette deze zomer flink wat werk. (PG)

De Bòddelkèèr

Op zondag, 2 augustus sloeg de Boddelkèèr tijdelijk haar tenten op de Tiensevest op, voor de deur 
van onze Zoutkist. Het werd Truiens openlucht theater van de bovenste plank in een uniek decor 
met genoeg schaduw voor alle 350 toeschouwers op deze stralende zomerse zondag. 
De koninklijke kunstkring zorgde ervoor dat de hongerige magen gespijsd werden en de dorstigen 
gelaafd. Wij vestigden die namiddag trouwens een nieuw record. In het eerste uur hadden we reeds 
meer water verkocht dan dat er tijdens het hele seizoen verkocht werd in het Scharensliephuisje. 
Maar dat zegt misschien ook wel iets over de doorsneebezoeker van onze kunstkring.
De voorstelling zelf was een schot in de roos met een aaneenschakeling van grappen, verhalen en 
liederen in het dialect. Zuster Béatrice van de Urselinnen zorgde mede voor één van de hilarische 
hoogtepunten toen zij als vrijwilliger uit het publiek geplukt werd.
Na de voorstelling bleef een deel van het publiek nog wat nagenieten van de voorstelling op ons 
gezellige terras voor het scharensliephuisje. In de latere uren barstte er nog spontaan een exotisch 
feestje los toen enkel inwoners van het asielcentrum ons kwamen vervoegen. Jawel, cultuur kan 
mensen dichter bij elkaar brengen. (PG)



Salon DT

Dit jaar was Salon DT er weer in de oude vertrouwde 24 uren versie! We hadden een heel programma 
aan activiteiten dat weekend van 8 en 9 augustus 2015. Zo zijn we gestart met enkele leuke 
workshops voor de kinderen en kon er tussendoor een pannenkoek gegeten worden. 

Maar het belangrijkste was toch wel dat voor het eerst sinds lang onze oude vertrouwde Zoutkist 
weer gevuld werd met prachtige werken van onze leden… voor een volwaardige ledententoonstelling. 
De voorzitter werd er zowaar even stil van!

’s Avonds was er een vrij podium van onze acterende en musicerende kunstkringers. Zo was er 
het fascinerende optreden van ‘The’ met de psychedelische beelden van Lightshow Bob. Onze 
Didier zorgde even voor de serieuze noot met zijn speciaal ingestudeerde monoloog. Nog later op 
de zwoele avond zorgde ons aspirant lid Frank voor een humoristische afsluiter op het terras. De 
cocktails en biertjes hielpen ons gezellige terras tot ver na middernacht openhouden…

Enkele dappere Kunstkringers hebben de nacht doorgetrokken om de ontbijtploeg te kunnen 
verwelkomen… Ook dit jaar heeft Annie en haar ploeg, weer een fantastisch ontbijtbuffet voor ons 
klaargemaakt! Met dat stevige ontbijt achter de kiezen vertrokken een aantal leden voor een fikse 
wandeling!

We kregen volgend verslag binnen van de zondagse Salon DT wandeling, geschreven door onze 
wandelgids Marcel Gressens:

DE SOLDAAT IN HET STRAETBEELD 

Die zondagochtend, In het gezelschap van een horde kunstenaars, waarvan enkele in staat van ontbinding, 
werd een overheerlijk ontbijt genuttigd in het feeërieke decor van het Zoutkistentuintje op de Tiensevest. 
Daarna vertrok onze gids richting Straeten, een berucht gehucht in de omgeving van het stille dorpje Bevin-
gen, voor zijn aangekondigde natuurwandeling in de vallei van de Cicindria. Op de parking van de slibvang 
van “De Dorpsweide”, stond een wat onverwacht klein maar pittig gezelschap te wachten aan het wachtbek-
ken (of hoe men over taal kan struikelen). Een GSM-berichtje van een verdronken voorzitter zorgde ervoor 
dat het gezelschap niet vertrok zonder de Nestor van de groep, die – waarschijnlijk vanwege zijn respect 
afdwingende leeftijd - wat laat op de plaats van delict verscheen. Neen, ik ga hier geen stukje schrijven over 
deze natuurwandeling; diegenen die hebben deelgenomen aan deze wandeling hebben kunnen zien, rui-
ken, smaken en voelen wat de natuur te bieden heeft, diegenen die vanwege omstandigheden niet konden 
meewandelen; spijtig voor hen en hopelijk een volgende keer. Voor diegenen die geen zin hadden; pech, zij 
zullen het geweten hebben. Ik noem geen namen, tenzij van de aangetroffen flora in dit gebied (in wille-
keurige volgorde) : - Wilde peen - Bittere ganzenvoet - Kamille(echte) - Ridder zuring - Muskuskaasjeskruid 
- Groot hoefblad - Rode kornoelje - Zomereik (met uitleg van eikengal) - Knotwilg - Weegbree (smalle en 
brede) - Citroengele ‘honingklaver’ (en niet ‘akkerklaver’ zoals ik aanvankelijk verkeerdelijk interpreteer-
de) - Speerdistel - Geel nagelkruid - Basterdwederik - Robertskruid - Bosandoorn - Sleedoorn - Bijvoet 
(artemisia vulgaris) - Wilde peen - Echte kamille - De spadix of bloeikolf (vruchtkolf) van de Italiaanse of 
gevlekte aronskelk - Determinatie van de lokale fruitbomen - Verse, nog eetbare inktzwam - Resten van oud 
elfenbankje - St-janskruid - Wilde marjolein (oef na veel zoeken) - Duizendblad - Hondsroos (eglantier)met 
bedeguaargal (mosgal) - En waarschijnlijk nog enkele die ik nu vergeten ben (ben ook maar een mens) 
Verder werden we tijdens onze wandeling belaagd door Romeinse troepen die over de heirbaan sukkelden 
en hun sandalen dienden op te vullen met bijvoet. Daarna was het de beurt aan de verwaande Franse zonne-
koning, Lowieke de veertiende, die (nu weet ik het weer : in 1675) hier even verpoosde en de stadspoorten 
in de fik liet steken. De reeks overstromingen van de Cicindria die daarna volgde deed er ook niet meer toe. 
Om de wandeling te kruiden vertelde ik wat meer over sommige kruiden (opnieuw een taalstruikeling) en 
niet in het minst over deze die maar iets te maken konden hebben met de soldaat in Straeten. Daarbij werd ik 
bijgestaan door een wulpse schone die telkens het woord ‘soldaat’ viel een streepje mocht trekken. 



Zij heeft zo negen streepjes getrokken. Geloof mij, ik was tevergeefs op zoek naar het tiende, een ‘rood solda-
tje’ (een weekschildkevertje) dat zich veelal op wilde peen tegoed doet aan nectar maar nu waarschijnlijk een 
scheve schaats reed op bereklauw. Ja, ook het dierenrijk was, weliswaar in mindere mate, aanwezig tijdens de 
wandeling. Waarschijnlijk heeft niemand die vluchtende boomklever opgemerkt en ook niet die drie boeren-
zwaluwtjes die boven de heggenrank op een oude telefoondraad zaten te keuvelen. 
Wat nog aan bod kwam was een korte beschrijving van de kronkelende beek (Cicindria), De uitbreiding van 
de startbaan van EBST,de holle wegen en het panorama van de Cicindriavallei. Tot slot was er nog een ver-
dwaald steenuiltje, achternagezeten door een steenezel. Maar om dat te begrijpen had je moeten mee gaan 
wandelen. Op te merken valt de steeds weerkomende onverwachte maar zeer gewilde inbreng van het mo-
ment. Bij de vorige wandeling in 2012 was dat de ‘missing link’, die zomaar, onaangekondigd het wandelgezel-
schap kwam vervoegen en spijts zijn ongepaste opmerkingen toch een meerwaarde gaf aan de natuurwande-
ling in het stadspark. Die zondag gebeurde er ook iets vreemds. Om de betekenis van het woord ‘flierefluiter’ 
(dat afkomstig is van de vlierboom) visueel uit te beelden toonde de gids een foto van een muzikaal duo uit 
vervlogen tijden; ‘De flierefluiters”. De afbeelding laat het duo in volle actie zien aan de voorgevel van het in-
validenstraatje nr. 9. Het jaar: 1946. Aan de drum; Leonard (Laarke) Vandenzande, aan het accordeon, Mau-
rice Vermote. Deze laatste stierf in 2006 op 78-jarige leeftijd. Het toeval wil dat de Nestor uit onze groep goed 
weet waar de beruchte accordeon zich nu bevindt. Nog straffer was toen na de wandeling een afstammeling 
van de accordeonist de Zoutkist binnenstapte … of hoe klein deze wereld toch is. Daarom; respecteer hem en 
geniet ervan. Bedankt aan mijn wandelaars, en aan het werkvolk van salon DT, Marcelleke, Kunst- en natuur-
liefhebber PS: Tijdens de wandeling werden er wat foto’s gemaakt van mijn blote, ongelooflijk goed gevormde 
kuiten. Als ’t kan stuur ze mij dan door (niet de kuiten, maar de foto’s a.u.b.). via Zoutkistgazet@gmail.com.

Na de wandeling was het tijd om onze officiële 24u af te ronden met een aperitiefje… Het terras 
werd buitengezet en het Kubb-spel bovengehaald! Spijtig genoeg vonden de weergoden dát het 
ideale moment om een regenbui los te laten… een beetje afronden in mineur… maar een ware 
Kunstkringer laat een regenbuitje niet aan ’t hart komen… zolang er een toog zal staan in ons 
Scharesliephuisje en de frigo gevuld is, maken wij er een feestje van! Moe maar weltevree werd 
rond 20u30 de deur dichtgetrokken, ruim 24u na onze start op zaterdagmiddag! (NH)



Jeugdhuis EXPO! onder dak @Tolhuis
Jullie hebben de geruchten opgevangen… Jullie hadden een vermoeden door het jonge volkje dat 
heeft meegewerkt tijdens de renovatie van onze benedenverdieping, het zogenaamde Tolhuis aan 
de Gootstraat… Of jullie vernamen het wellicht in de pers! Het nieuwe Jeugdhuis van Sint-Truiden 
heeft terug een locatie! En een locatie met een traditie om hoog te houden, want ooit was hier dat 
andere Jeugdhuis… Menig Kunstkringer zal met weemoed terug denken aan hun ‘Kafka’ 
Wij wensen deze generatie jongeren veel succes en prachtige tijden in hun Jeugdhuis EXPO! Wij zijn 
ook heel blij met deze samenwerking en hopen op een mooie kruisbestuiving de komende jaren! 
(NH)

WAT GAAT KOMEN...

Coupe Royale
Viering 85 jaar KK Sint-Truiden van 11 november 2015 tot 10 april 2016
De Kunstkring Sint-Truiden (inmiddels met Koninklijke ervoor) 
ontstond in 1930 (eerste vergadering) of 1931 (eerste activiteit, 
een groepstentoonstelling).  Dit en volgend jaar dus 85 jaar gele-
den.  In een brainstorming van de werkgroep bedacht een pientere 
dame voor het gehele feestprogramma de naam Coupe Royale.
Coupe Royale staat voor een geste, een royaal gebaar
Coupe Royale wil een geschenk zijn van de jarige Koninklijke 
Kunstkring Sint-Truiden aan de stad, die gulle stad die haar en de 
kunst goedgunstig is, die haar Zoutkist als een te koesteren schat 
in de armen heeft gesloten.
Op 11 november wordt het programma officieel voorgesteld aan 
de pers, maar misschien kan u zelf al enkele sluiers lichten via de 
Zoutkistgazet of www.zoutkist.be. Of nog beter, u kent insidebron-
nen ...
Coupe Royale, op eenieders gezondheid en op het goede 
Sint-Truidense leven.

De werkgroep (EVL)



KALENDER

11/09/2015  Opening van het nieuwe werkjaar @Zoutkist
   Voorstelling van de activiteiten voor het werkjaar 2015-2016
   Optreden van Cosmo Combo
   Sweet Fridays@Scharesliephuisje
13/09/2015  Open Monumenten Dag
   Zoutkist kan bezocht worden, bar@Scharesliephuisje
15/09/2015  Mini Expo Stefan Vanlangendonck

02/10/2015  Opening Jeugdhuis EXPO! @Tolhuis
10/10/2015  Marla Tyler Presents@Zoutkist
   Optreden Leynn + support Lorana
18/10/2015  Mini Expo Jef Vannijlen
24/10/2015  All that Jazz@Scharesliephuisje
   Jazz for Vikings

07/11/2015  Coupe Zythologie@Zoutkist
   Bierdegustatie met foodpairing 
   (op voorhand in te schrijven!!!)
11/11/2015  Officiële (pers)voorstelling ‘Coupe Royale’ 85 jaar KKST
   Met Afternoon Tea @Zoutkist
15/11/2015  Herdenking van ‘den artiest’
   Foert! ‘Very Contemporary Art’
21/11/2015 Coupe Diner@Paulie’s
   Galadiner en ledenfeest
   (op voorhand in te schrijven!!!)
29/11/2015  Mini Expo Patrik De Wolf

12/12/2015  All that Jazz@Scharesliephuisje
13/12/2015  Mini Expo Annie Vermôte

10/01/2016 10u Algemene ledenvergadering
   Nieuwjaarsreceptie



LEDENNIEUWS

Diner Royale

Geachte leden en medekunstkringers vergeten jullie niet in te schrijven voor ons ledenfeest op za-
terdag 21 november 2015. Graag vóór 15 oktober een seintje via zoutkistgazet@gmail.com en niet 
vergeten de centjes over te schrijven op onze rekening want betaald is definitief ingeschreven! 

SMåRT (nieuws uit het archief van de KK)

Eredeken E.H. Rutten schonk twee eerlijke schilderwerken van oud-leden van de Koninklijke 
Kunstkring Sint-Truiden aan het SMåRT.
Een ongedateerd schilderij op doek van bij benadering 40 bij 30 cm 
van Oscar Poelmans toont een zicht op het begijnhof met enkele 
van de  typerende kleine huisjes.  De huisjes zelf zijn inmiddels 
verdwenen.  Het doek toont verder de waterput aan de 
rechterkant.  Helaas maakt de vernislaag het bijzonder moeilijk om 
dit doek treffelijk te fotograferen.

In 1934 kwam de Begijnhofkerk in handen van de Vrienden van het 
Begijnhof, waartoe ook enkele leden van de Kunstkring Sint-Truiden 
- toen nog niet Koninklijk - hoorden.  In datzelfde jaar ging de Kring 
trouwens op zoek naar een eigen stekje.  In eerste instantie zocht 
het bestuur onderdak op het begijnhof, maar dat bleek te duur.  Zo 
kwam dan het eerste lokaal in de Ursulinenstraat in beeld.

Het andere schilderij is op een wat ongebruikelijk paneel van 22 bij 51cm geschilderd.  Dit werk is 
gehandtekend en gedateerd.  E.H. Trudo Govaerts brengt een realistisch hoog zicht op de Grote 
Markt met een opvallend afgesneden dak van het stadhuis, de belforttoren en de Minderbroeders-
kerk (wellicht vanuit huis Govaerts) in beeld.  Het werk dateert uit 1937.  

Trudo Govaerts was toen nog geen lid van de Kunstkring. (EVL)



KUNSTKRINGERS GAAN VREEMD

Mogelijk is onderstaande lijst onvolledig, maar geef ons een seintje op zoutkistgazet@gmail.com en 
we nemen jouw tentoonstelling, optreden of evenement mee op in deze rubriek… Alvast bedankt! 

Kunstgroen H2O
Wie? Patrik De Wolf, Jos Herck, Rhonny Houwaer, Raf Roefflaer, Frank Delbeke, e.a.
Wat? Kunstwandelroute
Waar? Halmaal
Wanneer? 9 mei 2015- 27 september 2015

Expo Zak 
Wie? Raf, Steven, Magina, Alyssa, Wim,……
Wat? Beeldende kunst op een papieren zak
Waar? Tuincentrum De Hollander  te Sint-Truiden
Wanneer? Van 13 augustus tot 10 september 2015

Het kerkhofclubje
Wie? M-theater met onze Kunstkringers Annicka Deroose (acteerwerk) en Didier Bessemans 
(regiedebuut)
Wat? Toneel
Waar? Theater De Roxy
Wanneer? 12 september om 20u15, 13 september om 15u en 14 september om 20u15

Tentoonstelling Guido Luckermans
Wie? Guido Luckermans
Wat? tentoonstelling
Waar? Bel Art, Wisselstraat 22, 3583 Beringen
Wanneer? 8, 15, 22 en 29 november 2015 (van 14u tot 18u)
Info? www.bel-art.be

Barak Faunas
Wie? Toneelgroep Half Jassen in een regie van onze Kunstkringers Patrik en Didier
Wat? Een blijspel van Paul Coppens en Guy Didelez
Waar? Parochiezaal Sint-Martinus, Beekstraat 12, 3800 Sint-Truiden
Wanneer? 28 november, 4, 5, 11 en 12 december 2015
Info? halfjassen@telenet.be

TEN SLOTTE ..

Dit was al weer onze 3de Zoutkistgazet… Wij hopen dat jullie er van genoten hebben! Deze en de 
vorige editie kan je steeds terugvinden op onze website www.zoutkist.be Onze volgende editie kan 
je verwachten in december 2015! Tot dan…


