
Geachte Kunstkringleden,
Beste vrienden,

Mogen we jullie presenteren: 
de eerste editie van onze tweede jaargang van de Zoutkistgazet! 

Wat ruim een jaar geleden begon als ‘zouden we geen ledennieuwsbrief maken met het reilen en 
zeilen van onze kunstkring?’ is ondertussen uitgegroeid tot een volwaardige info- en ledenkrant! 
Als redactielid en één van de oorspronkelijke initiatiefnemers doet het ongelooflijk veel deugd om 
te horen dat deze ‘gazet’ graag en gretig gelezen wordt! Ook ‘vergeet je dat niet in de gazet te 
zetten?’ is een fijne opsteker! Na elke editie komen er mailtjes met felicitaties binnen. Maar ook met 
opmerkingen… en dat is goed! Zo kunnen we bijleren en bijsturen. Ook fijn dat we steeds meer 
redactionele bijdragen krijgen van leden die niet tot de kernredactie horen! Waarvoor dank! En… 
graag meer van dat! Dit is een ledenkrant van en door de leden gemaakt!

Deze editie is best uitgebreid geworden: enerzijds door de vele activiteiten en de viering van ons 
85-jarig bestaan met als orgelpunt ons tentoonstellingsparcours ‘Tour Royale’ maar anderzijds ook 
door de dichterlijke bijdrages van onze workshop Poëzie (in de rubriek ‘Wat is geweest!’) en de 
mooie ode aan ons gebouw geschreven door ons Marcelleken (in de rubriek ‘ten slotte…’)
Misschien deze editie best met mondjesmaat verorberen, zodat jullie er lang van kunnen genieten… 
en hou ons zeker op de hoogte van jullie bevindingen!

Vergeet zeker niet de kalender te checken! Er zijn een paar belangrijke data bijgekomen!!!

Dan wens ik jullie, namens de voorzitter, de bestuursleden en de redactie, heel veel leesplezier! 
(NH)

Jaargang 2, nr1 - MAART 2016

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@gmail.com.

KON I N KL IJ KE
K U N S T KR I N G
S I NT-TRU IDEN

vzw

VU
: P

at
rik

 D
e 

W
ol

f -
 T

ie
ns

ev
es

t 2
5 

- 3
80

0 
Si

nt
-T

ru
id

en



KUNSTKRING IN DE KIJKER

Hoe zou het geweest zijn, die 23ste november 1930? Op de naamdag van Sint-Trudo, een zondag, 
vergaderden onze voorvaderen in een achterafzaaltje in de Capucienenbaard, een fatsoenlijk 
etablissement. Begon het toen ook allemaal met grootse dromen? Met het verlangen de streek te 
verrijken met hedendaagse kunst?
85 jaar later hebben de nazaten blijkbaar nog steeds niets geleerd. Zo mogelijk nog wildere dromen. 
Kunst van het nu. In alle vormen en maten. Uit alle disciplines. En als het niet bestaat, vinden we 
het uit.
Coupe Royale nadert de grote finale met een Tour Royale als een ‘tour de force’. Nu is het aan de 
beeldende kunsten om uit te pakken. Niet alleen in de Zoutkist, maar ook elders. De Koninklijke 
Kunstkring Sint-Truiden reikt de hand uit. Naar het publiek, naar de handelszaken, naar particuliere 
kunstminnaars en naar de kunstverspreiders.  Bij deze gelegenheid worden enkele ruimten omgeturnd 
tot toonruimten voor kunst: winkels, gevelramen en vroegere galerijen (tijdelijk) tooien zich met 
kunstwerken.  Ook het stadhuis en museum De Mindere maken plaats voor onze kunstenaars.  
Omdat kunst van Sint-Truiden een nog mooiere stad kan maken.  Omdat er nood is aan kunst tout 
court.
Laat u verrassen door de juweeltjes (soms letterlijk) en ingrepen die u her en der vindt.  Wandel en 
laat het bezinken.  Geniet met volle teugen.  En doe dat vooral in gezelschap, want dat maakt het 
dubbel zo aangenaam. (EVL)

Nog tot 10 april 2016!





Algemene Vergadering en Nieuwjaarsreceptie
Naar jaarlijkse traditie kwamen de Kunstkringers op een zondag begin januari tegen elven samen 
voor de eerste Algemene Ledenvergadering van het nieuwe jaar. 
De ledenlijst werd gechecked en het lidgeld geïnd, de nieuwe werkgroep ‘Activiteiten’ kwam zich 
voorstellen en de werkgroep ‘Coupe Royale’ gaf extra uitleg over de op til zijnde ledententoonstelling 
‘Tour Royale’. We kregen een update van de verbouwingswerken en de boekhouding werd ter inzage 
voorgelegd. Onze nieuwe leden stelden zich voor door middel van hun ‘Nieuwjaarsbrief’ en het 
ledengeschenk van 2016, een prachtige reproductie van een werk van onze Jef Vannijlen, werd 
uitgedeeld. Heb jij je ledengeschenk nog niet ontvangen? Vraag het na bij Frank Delbeke of Annie 
Vermôte! 
Na de gebruikelijke formaliteiten passend bij zo’n Algemene Vergadering werd er een glas gedronken 
op het Nieuwe jaar en onze Kunstkring. Met een hapje en een lekkere kom soep werd tot laat in de 
namiddag gezellig bijgebabbeld. 
En zo zijn we officieel klaar voor een nieuw en goedgevuld Zoutkistjaar! (NH)

Marla Tyler Presents@zoutkist.be
Op zaterdag, 16 januari was onze culturele partner Marla Tyler Presents voor een tweede keer te gast 
bij de kunstkring. Dit keer brachten zij de documentaire “The Grey Gardens” mee. Dit bizarre stukje 
film werpt een licht op het leven van twee wereldvreemde vrouwen in hun aftakelend landgoed in 
New York. Deze documentaire vormde de inspiratie voor de nieuwste theaterproductie van Abattoir 
Fermé. Enkele filmliefhebbers trotseerden de koude om deze toch wel zeer eigenzinnige film te 
komen bekijken.(PG)

Mini Expo Frank Delbeke 
Op zondag, 24 januari stelde Frank Delbeke zijn keramiek tentoon. Frank’s werk met zijn organische 
vormen, wist het talrijk opgekomen publiek aangenaam te verrassen. Bovendien stelde hij zich 
bijzonder genereus op. De opbrengst van de vogeltjes in keramiek, die hij verkocht, ging integraal 
naar de kunstkring. Dit om onze aanslepende verbouwing een beetje te sponsoren.  Merci! Deze 
mini expo werd in alle gezelligheid afgesloten in ons scharensliephuisje. (PG) 

WAT GEWEEST IS!



Een workshop poëzie op Gedichtendag
Op een doordeweekse donderdagavond eind januari verzamelde enkele poëtische zielen in het 
Scharesliephuisje om een ode te brengen aan de gedichtendag. Als opwarmertje schreven we om 
beurt een vervolgzin om zo een ‘Cadavre Exquis’ te creëren. Het resultaat? Onvervalst Belgisch 
surrealisme!

jaren die druppelend versmelten
rood van klaprozen op het veld
wiegend door de zomerse leefruimte
lachend en toch een beetje nodeloos
twijfel kommer en gaan
moedeloos en met slepende tred
omringd door muzikale vrienden
waarheid verscholen achter een mysterieus laagje fantasie
woordkeuzes, een afgewogen keuze tussen woorden
dansen is moeilijk als je droevig bent
vergeef me, want zo ver was ik niet gegaan
omdat leven zonder dromen niet mogelijk is

Nadien had Peter een poëtisch kaartspelletje bedacht om ons aan het dichten te krijgen. Door het 
trekken van 3 kaartjes kregen we een dichtvorm, een onderwerp en een sfeer waarin we een gedicht 
konden schrijven… haïku, rondeel, sonnet of pantoum, vormen voor ons geen geheim meer… De 
schrijfsels kwamen de ene keer moeiteloos en vlot, de andere keer haperende en bedachtzaam uit 
de pen. Een lach en een traan net zoals het leven is… 

An Van Broeck trok volgende kaartjes: sonnet, surrealistisch en nieuwe schoenen. Hier is het 
resultaat:

Roepend in het etalageraam
Staan ze me aan te staren
Blits als pas geslepen scharen
Schreeuwen ze m’n naam
Doen of niet?
M’n gedachten flitsen heen en weer
en van weer terug naar heen, alweer!
Durf ik gaan voor een pratende schoen
Knipogende oogknipjes
Schieten m”n richting uit
Dat in combinatie met pruilende lipjes
Virtuele zoentjes op m’n snuit
M’n mondhoeken schieten op en neer als wipjes
en dan toch m’n zuurverdiende centjes uit.

Seema Van Dooren kreeg deze opdracht: komisch gedicht over de liefde van je leven

Verliefd zijn is zo zalig en mag eeuwig blijven duren. 
Helaas.
Ik wil blablabla 
En verlang enkel en alleen naar jou: mijn idool
Jij wilt boem boem boem
En verlangt de herhaling van de beslissende goal



Pieter Geeroms pende enkele erotische kwatrijnen neer met een zelf gekozen onderwerp: 

Kwatrijn 1
Vurige blik in de ogen
chemisch aangetrokken lichaam als een magneet
tintelingen die er niet om logen
niet eens wistend hoe je heet
Kwatrijn 2
Wiegende neuzen op een muizenafstand
eerst twijfelend, daarna vol vuur
in m’n nek voelde ik een warme vrouwenhand
steeds zwoeler, steeds dichter tegen de muur
Kwatrijn 3
Plots een aanraking in m’n nek, zwoel en warm
verlangend naar onontgonnen terrein
beetje plagend een lieflijke kus op je bovenarm
daaropvolgend twee intens verkennende lichamen, met nog heel veel wijn

Van L’pseudoniem leverde volgende, weliswaar interactieve bijdrage, via onze pagina op het 
welbekende smoelenboek:

In het putje van de gootsteen ijlt water weg.
De ring! Zinkt! Verdrinkt! My presssious!
Ik verlies mijn ogen een blik later.
Theater van handen en water.
Ik wens het ware wijn, klare wijn.
Mijn geest in mijn blik,
mijn blik in mijn ring,
mijn ring in dit putje.

En we eindigen met een eigenhandig geschreven pantoum passend bij deze avond.
Op een dichterlijke avond

In de Zoutkist
Tussen pot en pint
Wordt er vrijelijk gedicht
In de Zoutkist
Ons geliefde toevluchtsoord
Wordt er vrijelijk gedicht
Een ode aan de kunst der letteren
Ons geliefde toevluchtsoord
Waar harten kloppen in ‘t zelfde ritme
Een ode aan de kunst der letteren
Surrealistisch, frivool, zwaarmoedig of blij
Waar harten kloppen in ‘t zelfde ritme
Vriendschappen voor het leven gesmeden
Surrealistisch, frivool, zwaarmoedig of blij
Kunstig geknutsel
Vriendschappen voor het leven gesmeden
Tussen pot en pint
Kunstig geknutsel
Op een dichterlijke avond



Op naar de volgende editie! (NH)

Coupe de Parole
Geleidelijk aan druppelden die avond enige ongure individuen het Scharensliephuisje binnen.  Eerst 
dichters, acteurs, voordragers, kortom het gewone zootje ongeregeld, en vervolgens liefhebbers 
van uitgesproken woorden.  Een staanlamp, wat tafeltjes en geconcentreerde gezichten turend 
naar wijn die door het glas walst.  De avond ging niet bepaald goed van start: van L, dat 
zielige pseudoniem, liet verstek gaan.  Zijn impersonator, Erik Vanlangendonck, startte met een 
improvisatiegedicht, bestaande uit de lievelingswoorden van het publiek.  Vervolgens bracht hij 
drie ultrakorte gedichten die verwezen naar filmtitels en vooral veel aan de interpretatie overlieten.
De volgende performer, Annicka Deroose, schiep een heel sfeerrijk universum op de tonen van 
Bach.  De heel zachte muziek en haar tekst versmolten tot één ervaring, één hartslag.  Als een 
tikkende klok die het leven in de tekst dicteerde.  Griezelig perfect.
Didier Bessemans trok de lijn door met een magisch-realistisch stukje Sint-Truidens proza in de 
Albert Heijn gesitueerd.  Geef nu toe: Sint-Truidens in de Albert Heijn, dat kan je niet overtreffen.  
Ik zou zelfs zeggen, dat kan je niet verzinnen.  Levensechtere personages bestaan er ook niet.  De 
rillingen liepen je over de rug.
Frank Nijssens, coördinator van de avond, hield het gelukkig bij wat luchtiger teksttheater.  Frank 
ademt teksten, staat bijna fysiek naast, in en achter de tekst.  Spreken en acteren ineen.
En zeg niet dat hij ons niet verwittigd had: niet voor kinderoren bestemd waren de gedichten 
van Zeger Desmedt.  Aandoenlijk hoe hij de teksten uit het hoofd had geleerd, ze over-the-top 
declameerde en zich daarbij niet uit het lood liet slaan door onverwachte reacties uit het publiek.  
Hij eindigde met een ware scheldpartij, die om van te smullen zou zijn geweest, had hij het niet 
zo gruwelijk geformuleerd.  Horror ten voeten uit.
De afsluiter was een onaangekondigde verrassingsact: Jos Journée, even oud als de Kunstkring zelf, 
smeet zichzelf in het literair gedrang met een verfrissend palet aan smaken, klanken en kleuren.  
Soms impressionistisch, soms romantisch, soms breed uitgesmeerd, maar altijd enthousiast.  Zelfs 
Basil Vasilicos heeft zijn Engelse woordenschat kunnen uitbreiden dankzij Jos’ persoonlijke vertaling 
van “Little John once saw prunes hanging”. (EVL)

Mini Expo Raf Roefflaer
Op Valentijnsdag was het de beurt aan Raf om zijn werk tentoon te stellen. De mensen die het 
gebruikelijke grafisch werk verwacht hadden (zoals dit fout gecommuniceerd werd door Peter) 
kwamen bedrogen uit, want Raf verraste iedereen met een conceptueel werk. Hij toverde onze 
Zoutkist om tot een heuse wasserette waar hij zowel grafisch werk, zelf ontworpen knuffels, 
animatie, video, mini T-shirts (eigen ontwerp) en schilderen in textiel combineerde. Deze zeer 
verrassende tentoonstelling werd bijzonder gesmaakt door de zeer vele aanwezigen. Meer dan 
honderd mensen bezochten die namiddag onze Zoutkist en dat is meteen ook een record voor 
onze Mini Expo’s, die meer en meer aan het uitgroeien zijn naar Maxi Expo’s. (PG)

 



JuniorKring
Met onze JuniorKring haalden we zowaar het Belang van Limburg (19/02/2016)! Hartelijk dank voor 
het inzenden van het artikel Katelijne Beerten!

‘JUNIORKRING BEZORGT KIDS KUNSTZINNIGE NAMIDDAG
Regen tijdens de krokusvakantie? Geen probleem! De kinderen konden zinvol en creatief aan de slag 
tijdens een nieuwe editie van de JuniorKring, een creatieve kinderworkshop onder de vleugels van 
de Truiense Kunstkring
Voor deze nieuwe editie was gekozen voor drie verschillende workshops. De kinderen konden zelf 
een kanten juweel of een eigen animatiefilm maken, of aan de slag gaan met verf en penseel. Voor 
de begeleiding tekenden enkele ervaren Kunstkring-leden. Zij zijn allen experten in hun vak en 
begeleidden de kinderen met hart en ziel.
De grootste groep koos voor de schilderworkshop en maakten zeer kleurrijke dierenschilderijtjes. De 
iets geduldigere – lees: grotere – kinderen daagden op voor het fijne werk: kantklossen.Het resultaten 
waren pareltjes. Wie een eigen animatiefilm wilde maken, kon ook terecht bij de JuniorKring. Aan 
de hand van de stop/motion-techniek werden er enkele verbluffende filmpjes gemaakt. Als afsluiter 
konden kinderen, ouders en begeleiders genieten van een welgebakken pannenkoek.
Tour Royale
Wie nieuwsgierig is naar het resultaat, moet nog heel even geduld hebben. Tijdens ‘Tour Royale’, 
het kunstenparcours door Sint-Truiden, worden alle werkjes tentoongesteld. De tentoonstelling is te 
bezoeken van 12 maart tot 10 april in de Truiense binnenstad.’ (KB)

Algemene vergadering en bestuursverkiezingen.
Onze tweede algemene vergadering van het jaar! Nieuwe statuten werden goedgekeurd en de 
beleidsvisie voor de komende jaren uit de doeken gedaan…
Maar het was ook tijd om nieuwe bestuursverkiezingen te houden. Elke 4 jaar wordt de helft van het 
bestuur opnieuw verkozen. De andere helft van de bestuursleden blijft zetelen om de continuïteit in 
werking te kunnen garanderen.
Rita Vandevorst en Johannes Hendricx namen afscheid als bestuurslid en stelden zich niet opnieuw 
kandidaat als bestuurslid. Wij danken hen voor hun prachtige inzet, vele werk en hartverwarmende 
betrokkenheid bij onze kunstkring in de afgelopen jaren. En hopen hen nog vaak te mogen ontmoeten 
op onze activiteiten!
Bij de verkiezingen werden Erik Vanlangendonck, Nele Herbots en Frank Delbeke met een heel 
ruime meerderheid verkozen tot nieuwe bestuursleden, samen met de zetelende bestuursleden 
Patrik De Wolf (voorzitter), Piet Verheijden (penningmeester), Annie Vermôte (secretaris) en Eric 
Goossens vormen zij het bestuur van onze Kunstkring voor de komende 4 jaar. (NH)

All that Jazz! Find your Genre
Basil en Peter brachten begin maart weer een streepje jazz naar onze kunstkring. Ook dit keer was 
het geen traditionele lezing maar een interactieve workshop waarbij het publiek aan de hand van 
verschillende playlistst op zoek ging naar het soort jazz dat het best bij haar/hem paste.  Telkens kreeg 
een groep van een viertal personen de kans om in een knus hoekje één soort jazz te verkennen. Dit 
werd dan gedeeld met de hele groep en besproken. De kenmerken van het bepaalde genre werden 
kort toegelicht en enkele mijlpalen uit het welbepaalde genre werden afgespeeld. (PG)



Tour Royale
op 12 maart 2016 werd dan het einde van ons jubileumjaar Coupe Royale ingeluid. Nog tot 10 april 
kan men in onze stad een kunstenroute wandelen van het stadhuis op de grote markt, mits een 
kleine omweg, tot aan de zoutkist. 43 kunstenaars, op 18 locaties, 3 km kunst in het centrum van 
Sint-Truiden.
Op het stadhuis werden we verwelkomd door onze voorzitter en onze burgemeester, die de route 
voor geopend verklaarde. Daarna wandelden wij in groep het hele parcours. Zelfs de weergoden 
waren ons gunstig gestemd. 
Na de wandeling werd iedereen op een drankje en een hapje vergast in onze Zoutkist. (PG)

Enkele sfeer beelden van onze Truiense reporter ter plaatse, Rudi Festeraerts. Waarvoor hartelijk 
dank!

Nacht van de geschiedenis – Smaak in de kunst
Onze vrienden van Davidsfonds Brustem Ordingen Aalst (BOA) kozen de kunstkring dit jaar als 
partner voor de Nacht van de geschiedenis. Hugo Duchateau werd als gastspreker uitgenodigd. Hij 
zou het die avond hebben over smaak in de kunst. Of toch niet?
“DE GUSTIBUS ET COLORIBUS NON EST DISPUTANDUM” (Over smaken en kleuren valt niet te 
twisten), wordt al wel eens gezegd. Doch, dit gaat niet op voor de kunst volgens onze gastspreker. 
Over kunst kan net wel gediscussieerd worden volgens hem. Kunst is geen kwestie van smaak, maar 
van begrijpen. En hoe wij kunst kunnen begrijpen legde hij ons die avond uit. Rijkelijk geïllustreerd 
met voorbeelden uit zijn eigen, veelomvattende oeuvre. 
Deze avond was een eerste geslaagde samenwerking van de kunstkring en Davidsfonds BOA. (PG)

 



WAT GAAT KOMEN...

FOERT! Een dagje cultureel verantwoord stappen!

Vorige werkjaren hebben we al enkele uitstappen gemaakt onder de werktitel Foert! Vanaf dit 
werkjaar heeft Magina de fakkel van Peter overgenomen en gaat zij ons meenemen op ‘cultureel 
verantwoorde’ uitstappen! Op zondag 17 april kan je mee voor een dagje Maastricht en op 1 mei 
gaan we naar Gent om de tentoonstelling van Rinus Vandevelde te bezoeken. Oppassen: in-
schrijven bij Magina via mail magina_sioulants@hotmail.com

Verder nodigt Magina ons ook uit voor een meerdaagse FOERT! Van 11 tot 15 augustus 2016 naar 
Polen voor een bezoek aan o.a. Auschwitz-Birkenau en de Europese Culturele hoofdstad van 2016, 
Wroclaw. Dit is een organisatie van Toerisme Bilzen en de gidsenvereniging van Bilzen
Hieronder vind je de nodige uitleg over deze uitstappen!

 

POLEN: Bezoek AUSCHWITZ-BIRKENAU en de Europese culturele hoofdstad 2016, 
WROCLAW
11 – 15 augustus 2016
PROGRAMMA:
We reizen met het vliegtuig van Eindhoven tot Krakow en trekken dan verder met de autocar. 
We bezoeken onder meer de sites van de concentratiekampen van Auschwitz en Birkenau, IG 
Farben, de zoutmijnen van Wielieczka (uniek Unesco Erfgoed), Boleslawiec, de fabriek van Os-
kar Schindler, de joodse wijk Wawel te Krakow, het centrum van Krakow en de burchtheuvel, 
het mooie centrum van Wroclaw (culturele hoofdstad van Europa in 2016).
Deze groepsreis is exclusief, van hoog niveau en toch toegankelijk voor iedereen. Het bezoek 
aan de concentratiekampen is geen standaardrondleiding maar een uitgebreide en aangrij-
pend gegidste tour. 
Ik wil nog graag enkele zaken vermelden ter verduidelijking:
- In Polen verplaatsen we ons met een eigen autocar!
- De hotels zijn op basis van half-pension en van goede kwaliteit.
- Het bezoek aan Auschwitz en Birkenau zal zeer grondig en emotioneel zijn met degelijke gid-
sen (in het Nederlands). Het is geen blitzbezoek; u krijgt een zeer precies beeld van wat zich 
daar heeft afgespeeld.
- Wroclaw is op dit moment de culturele hoofdstad van Europa.
- De prijs is voorlopig en afhankelijk van het aantal inschrijvingen, richtprijs is 650 euro (af-
hankelijk van het aantal deelnemers) De organisatie is in handen van een erkende touropera-
tor.
INFO-AVOND
Op vrijdagavond 8 april om 19 u organiseert Christophe Beukelaers (Primo-tours) een in-
foavond over deze reis in het (oud) stadhuis van Bilzen op de Markt.
Daar kan je ook definitief inschrijven voor deze reis. Wil je even laten weten of je aanwezig 
zal zijn? Indien je niet aanwezig bent kan je uiteraard ook nog inschrijven…
Momenteel hebben we een 24 tal belangstellenden om mee te gaan. Dit aantal mag zeker 
nog groeien. 
Voor verdere info en inschrijving contact opnemen met Rudi Boelen via mail: rudi.boelen@
telenet.be of (0486)87 91 24



STADSWANDELING: “MAASTRICHT OUD EN NIEUW”
Zondag 17 april 2016
Om 10u. komen we samen aan het station van Maastricht met eigen vervoer.
Denk er aan dat het ’s zondags ook betalend parkeren is. 
Gelegenheidsgids: Magina
PLANNING:
-voormiddag wandelen we via de Ceramique-wijk naar het Bonnefantenmuseum. (de ten-
toonstelling bezoeken  we  NIET.)
-’s middags is er mogelijkheid om iets te eten in het cafetaria “Ipanema” van het museum of 
om te picknicken (zelf meebrengen) aan de oevers van de Maas. 
-namiddag wandelen door het oude stadsdeel.
-we houden regelmatig een plas- en drankstop.
-’s avonds, rond 18u eten we bij “Pieke Potloed”, een typisch Maastrichts restaurantje.
KOSTPRIJS:Geen kosten. Alles wat je eet of drinkt betaal je zelf.
ZORG VOOR:schoenen waar je goed mee kan wandelen, want in Maastricht liggen nog veel 
kasseien.
LET EVEN OP:Als je over de Maas rijdt, zie je rechts een grillig gebouw, dit is het Gouverne-
mentsgebouw (zoiets als ons Provinciehuis) en links zie je een kogelhulsachtig gebouw dit is 
het Bonnefantenmuseum van architect Aldo Rossi.

GRAAG JE DEELNAME BEVESTIGEN via mail naar magina_sioulants@hotmail.com
 met vermelding van naam, aantal personen en GSM-nummer. Geef ook aan of je mee gaat 
lunchen in het Ipanema-cafetaria van het Bonnefantenmuseum en/of bij Pieke Potloed (ivm 
reservaties!!!)

GENT (met o.a. Rinus Van de Velde)
Zondag 1 mei 2016
PLANNING:
-7u30: Station Sint-Truiden.
-7u45: trein naar Gent Sint-Pieters.
- 9u20: aankomst Station Gent (als de trein op tijd is).
- wandelen naar het SMAK.
-10u: bezoek aan de tentoonstellingen: Rinus Van de Velde, Michael Buthe, Schenking Korakrit 
Arunanondchai “Letters to Chantri” en ‘Uit de Collectie/ Nieuw’
Vergeet je BON (uit de Standaard) niet en/of je lerarenkaart!
-13u: een hapje in het SMAKcafé of je eigen lunchpakket.
-14u: wandelen naar het centrum
-15u: bezoek aan de tentoonstelling: ”Pieter Jan De Smet en de Indiaanse Tragedie”
Caermersklooster,Vrouwebroersstraat 6 (Patershol) Gratis. Open tot 17u
- 17u tijd voor een terrasje.
- 18u een restaurant??? voor wie dit wenst.
- 19u30 wandelen naar het station.
- 20u38 trein naar Sint-Truiden.
- 22u15 Station Sint-Truiden
TER INFO:
Ik reis met een railpas. 65 plusser kopen best een seniorpas = € 6. (heen en terug)
Of ga je liever met eigen vervoer dan zien we jullie om 10u aan het SMAK. 

GRAAG JE DEELNAME BEVESTIGEN via mail naar magina_sioulants@hotmail.com
 met vermelding van naam, aantal personen en GSM-nummer.



Action Hero Night zaterdag 9 april 2016 20u30
Raf Roefflaer neemt je mee op een nostalgische trip naar de ‘Action’-films uit vervlogen dagen… 
Wie was jouw ultieme ‘Action Hero’? Was het Arnold Schwarzenegger als Terminator of Peter Wel-
ler als Robocop? Maak de trip naar het einde der tijden… Iedereen Welkom! (NH)

Afsluiter Coupe Royale vrijdag 22 april 2016 20u
Onder de noemer van een Algemene Vergadering willen we graag onze Coupe Royale afsluiten! 
Er wordt jullie een Coupe’ke Royale aangeboden met een borrelnootje, waarna we in een ge-
moedelijke sfeer kunnen nakaarten over de activiteiten van dit feestelijk jaar! Het bestuur en de 
werkgroep ‘Coupe Royale’ nodigen bij deze alle leden van harte uit om ons die avond te komen 
vergezellen... tot dan? (NH)

De Foute Quiz 7 mei 2016 20u30
Raf en Eric zijn al een tijdje aan ’t brainstormen voor een quiz in onze eigenste Zoutkist! Wie een 
cultureel verantwoorde quiz verwacht, zit aan ’t verkeerde adres! Verwacht de foutste vragen over 
de meest voor de hand liggende faits-divers! Hoe goed is jouw foute kennis? Kom het testen op 
onze quiz! Inschrijven voor deze avond vol kolder kan via zoutkistgazet@gmail.com. We verwach-
ten groepjes van maximum 4 personen! De winnaar mag zich aan eeuwige Zoutkist-roem ver-
wachten! (NH)

Salon DT 6 en 7 augustus 2016
De lente is in het land en hoewel de temperaturen het nog niet laten voelen, denken de leden van 
de werkgroep Salon DT aan warme zwoele zomerdagen en een feestje bouwen in de Kunstkring… 
Bij deze doen wij dan ook graag een oproep aan mensen die willen meedenken en meewerken 
aan deze werkgroep om zich te melden! Een mailtje naar de Zoutkistgazet@gmail.com en je ont-
vangt een uitnodiging voor onze eerste brainstormvergadering eind april! Alvast bedankt! (NH)

Werkgroep “Activiteiten”
Op 2 januari 2016 werd bij het bestuur het voorstel ingediend om een werkgroep “Activiteiten” op 
te richten. Dit werd goedgekeurd door het bestuur. De oprichting werd door Peter Geerts toege-
licht tijdens de algemene vergadering op 10 januari 2016.  Deze nieuwe werkgroep zal zich vanaf 
nu bezighouden met het organiseren van verschillende activiteiten voor onze kunstkring. 

Een maand later gingen een aantal leden voor een eerste keer rond de tafel zitten om al een keer 
te brainstormen rond de programmering van het volgende seizoen. Heel wat leuke ideeën kwa-
men hieruit tevoorschijn. 
Maar de kunstkring is er voor en door alle leden. Dus bij deze een warme oproep. (PG)

Heb jij een idee voor een lezing, optreden, tentoonstelling,…  activiteit? Laat het ons dan 
weten. Elk idee is welkom en indien het haalbaar is helpen wij jou uiteraard met de uitvoe-
ring van jouw idee.

Ideeën mag je sturen naar: peter—geerts@hotmail.com



Kalender (onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen)

13/03-10/04/2016  Tour Royale
    Tentoonstellingsparcours Sint-Truiden

09/04/2016   Action Hero Night Raf Roefflaer

17/04/2016   FOERT!
    Stadswandeling Maastricht

22/04/2016   Algemene Vergadering
    Afsluiter Coupe Royale

01/05/2016   FOERT!
    Gent met o.a. tentoonstelling Rinus Vandevelde

07/05/2016   De Foute Quiz
    Deelnemers (max. 4 pers per groepje) kunnen alvast 
    inschrijven via zoutkistgazet@gmail.com

15/05/2016   Mini-Expo Nele Herbots

11/06/2016   All that Jazz!

25/06/2016   Eindfeest seizoen 2015-2016

6-7/08/2016   Salon DT
    24u feest in de Kunstkring
    ledententoonstelling

07/08/2016   15u De Bòddelkèèr

11/08-15/08/2016  FOERT!
    Zomereditie Polen

04/09/2016   Vest & Vinyl 
    Platenbeurs - food & drinks (ism Jeugdhuis Expo!)

10-25/09/2016  Tentoonstelling Kantelink
    n.a.v. hun 10-jarig jubileum

Afbouw Tour Royale
Zondag 10 april 2016 is de laatste tentoonstellingsdag van Tour Royale. En dan is het tijd voor de 
afbouw... Wie werken in de Zoutkist heeft, kan deze op 10 april tussen 17u en 18u komen opha-
len. Let wel, er is die dag in de stad de uitgestelde Carnavalsoptocht! Het centrum zal zeker tot 
na 18u afgesloten zijn, maar de ring rond de stad wordt zo snel mogelijk opengesteld. Langs het 
zwembad moeten jullie zeker in de Zoutkist geraken! Past het niet op 10 april? Neem even contact 
op met een bestuurslid. Wacht wel niet te lang met je werken op te halen want onze klussende 
leden gaan weer aan de slag met de verbouwingen! 
Werken op locatie? Nemen even contact op met de desbetreffende handelaar of pandeigenaar en 
maak concrete afspraken met hen! (NH)



LEDENNIEUWS

Graag stellen we onze nieuwe leden voor:

Alyssa Bers, animatie en grafiek, petekind van Nele Herbots
Wim Demulder, animatie, tekeningen en schilderijen, petekind van Raf Roefflaer
Lucas Heylands, kunstminnaar, petekind van Patrik De Wolf
Jos Holtappels, schilderijen en installaties, petekind van Annie Vermôte en Tinne Kers
Renée Van Hoecke, tekenen en schilderen, petekind van Marleen Smets
John Petitjean, tekeningen, grafische vormgeving en multi-media, petekind van Peter Geerts
Irina Solovyck-Claes, schilderijen en tekeningen, petekind van Eric Goossens
Frank Nijssens, woordkunst, petekind van Didier Bessemans

Door het lezen van hun ‘Nieuwjaarsbrief’ tijdens de Algemene Vergadering van januari werden zij 
officieel lid van onze Kunstkring! WELKOM!!!

Aanvullen van de ledeninfo op onze website www.zoutkist.be

Naar aanleiding van onze Tour Royale wordt ook onze website www.zoutkist.be weer veel meer 
aangeklikt. Onze webmaster, Raf Roefflaer, laat weten dat daarbij de ledenpagina erg hoog scoort, 
maar er zijn heel wat leden die er nog niet vermeld staan…
Daarom nogmaals de oproep om een leuke foto van jezelf en korte biografie door te mailen. Je 
kan ook een korte tekst met uitleg over je werken indienen evenals een aantal foto’s. De vorm 
staat vrij. Een link naar een eigen website kan ook. Maak een goede selectie van foto’s, het aantal 
wordt beperkt tot 7.
Leden mogen ook hun vorige bijdrage altijd updaten. (AV/NH)
Opgelet: deze info stuur je naar raf.habk@hotmail.com



KUNSTKRINGERS GAAN VREEMD

Art Pop-Up 4
Wie? Steven Vandervelpen
Wat? Groepsexpo
Waar? Gasthuiskapel, Graethempoort 3bis, Borgloon
Wanneer? 11-12-13/3/2016 op za. en zo. geopend van 14u tot 18u

Gewoon Bijzonder Gewoon
Wie? Frank Delbeke
Wat? Groepstentoonstelling
Waar? Asster Campus Melveren
Wanneer? 20/03-01/05/2016

Art Pop-Up 6
Wie? Stefan Vanlangendonck
Wat? Groepsexpo
Waar? Gasthuiskapel, Graethempoort 3bis, Borgloon
Wanneer? 25-26-27/3/2016 op za. en zo. geopend van 14u tot 18u

Talitakum
Wie? Dion Tsekouras
Wat? Solotentoonstelling
Waar? Galerie De Oude Barrier, Luikersteenweg 773, 3501 Hasselt
Wanneer? 27/03-20/04/2016 (di. - za. 10u-18u, zo. 14u-18u)

Buiten – KANT - Binnen
Wie? Experikant en KantelinK met o.a. onze kunstkringers Annie Vermôte, Juliana Swinnen, 
Lutgarde Ory
Wat? Groepsexpo
Waar? Galerie De Ring, Gemeentehuis Epe, Markt 14, 8161 CL Epe, Nederland
Wanneer? 11/05-30/06/2016 (op werkdagen van 10u-12u en van 14u-16u)

Kermis Halmaal - Kunsthappening
Wie? Verschillende Kunstkringers (inschrijven kan nog via Rohnny Houwaer)
Wat? Kunsthappening
Waar? Boerderij Hoewaer, Halmaaldorp 10, 3800 Sint-Truiden
Wanneer? 27/05-30/05/2016

Open Tuin bij Marc Claesen en Gaby Dyck
Wie? Frank Delbeke
Wat? Kunst in de tuin
Waar? Achelmansstraat 76, Wychmaal, Peer
Wanneer? Op zaterdag en zondag van 28/05-16/6/2016

Deze lijst is verre van volledig, maar opgemaakt met informatie die we van onze leden kregen…
Willen jullie graag een vermelding in deze rubriek? Graag een mailtje naar zoutkistgazet@
gmail.com met vermelding van de titel van het evenement en verdere info onder het wie, 
wat, waar en wanneer principe! Vermeld in de titel van je email de rubriek ‘Kunstkringers 
gaan vreemd’ Alvast bedankt!



TEN SLOTTE ..

Nog een dichterlijke ontboezeming als uitsmijter…

Het Tolhuisje (de Zoutkist)

Als een wriemelende wrat 
op het verimpeld dun velleke 
van een kranig oud wijveken,
zo zit gij geworteld in die plooi
op de verhoogde Tiense Vest

Recht over Sint-Anneke ben jij geboren,
in een tijd voor ons al lang verloren
En boven op een zoutige toren
stond daar zowaar een Crayennest

De tijd heeft uw gezicht hertekend
met wat er van vroeger nog rest
Die scheve, schotse en gebogen lijnen,
in een stijl die vergaan is en ook wat funest

Jij drinkt van de Beek
en eet van de Wallen
Jij schudt aan de linde
en laat de kastanjes vallen

Jij trekt de Vest als een frakske over je heen
en bedekt uwe gekromde, bultige rug
Jij leunt lui tegen een muurtje in leem
gelijk een clochard onder een gammele brug

Het dak op uw hoofd hangt schuin gebogen
als een slappe muts over uw gesloten ogen
En met uw handen gevouwen op je schoot,
ligt gij met uw blote voeten in de Goot

Toch ben je niet arm, maar doet maar alsof
Jij lijkt wat sjofel en karig van stof
Jij bedelt van buiten, maar binnen uw rijk
zet je duizend-en-één artiesten te kijk

gom
april 2015
(MG)

Werkten mee aan deze editie van de Zoutkistgazet: An Van Broeck, Annie Vermôte, Erik 
Vanlangendonck, Katelijne Beerten, Magina Sioulants, Marcel Gressens, Nele Herbots, Peter 
Geerts, Pieter Geeroms, Raf Roefflaer en  Rudi Festeraerts. Dit was het… onze volgende 
editie kan je verwachten aan ‘t begin van de zomer, juni/juli 2016


