
Geachte Kunstkringleden,
Beste vrienden,

Weer een nieuw nummer van onze ‘Zoutkistgazet’ vol herinneringen van wat geweest is – dat zijn heel wat 
activiteiten! – en een vooruitblik op wat gaat komen! 

Wat komen gaat, is in de zeer nabije toekomst ons jaarlijks Salon DT. Het evenement van het jaar VOOR 
ALLE leden en sympathisanten en vooral VAN ALLE leden. Het ogenblik dat elke Kunstkringer zijn of haar 
kunnen toont op de ledententoonstelling of door deelname aan het Vrij Podium. Maar ook het evenement van 
het jaar waar we elkaar weer eens ontmoeten, gezellig kunnen bijkletsen en een helpende hand uitsteken! 
Want de Koninklijke Kunstkring Sint-Truiden zijn wij allemaal en deze kan maar bestaan door ons samenzijn 
en samenwerken!

Dus bij deze ook nog eens een warme oproep om mee te werken aan onze dagelijkse werking:
- de verbouwingen komen eindelijk in hun eindfase, wie graag nog een hand uitsteekt kan dit zeker aan Piet 
melden via info@zoutkist.be
- we zouden ook naar de toekomst toe een aantal mensen willen vragen om een vaste kuisploeg te vormen 
om voor en na een activiteit onze lokalen weer spik en span te maken, met hoe meer we zijn, hoe minder 
belastend dit werk is! 
- Gezien de vele activiteiten, zou het leuk zijn als ieder eens, op zijn beurt een barshift zou doen! We zouden 
het fijn vinden als je ook op deze manier je steentje kunt bijdragen aan onze Kunstkring… 

Gewoon doen! Je kan je naam steeds opgeven aan onze secretaris Annie via info@Zoutkist.be en zij zorgt 
dan dat je naam bij de juiste verantwoordelijke terecht komt! Namens alle organisatoren, leden en bezoekers, 
alvast bedankt!!!

Verder krijgen jullie al een eerste ‘sneak peek’, weliswaar onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen, op 
wat het nieuwe werkjaar zal brengen! Activiteiten waar we jullie ook allemaal graag zien komen…

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

Jaargang 2, nr2 - juli 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 onze ‘Kunstkringers gaan 
vreemd’ rubriek! Of heb je een vertelselke of gedicht om onze gazet mee af te sluiten in 
de rubriek ‘ten slotte…’ aarzel niet en bezorg het ons! 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.
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KUNSTKRING IN DE KIJKER

Deze editie zetten we onszelf in de kijker… want Salon DT komt er weer aan en dus ook 
onze jaarlijkse ‘Ledententoonstelling’ en ‘Vrij Podium’

U I T N O D I G I N G
deelname ledententoonstelling

deelname vrij podium
Salon DT 6 en 7 augustus 2016

Beste Kunstkringer,
Het is weer zomer… en ons jaarlijks Salon DT komt nu heel dichtbij! Graag willen we jullie dan 
ook warm oproepen om deel te nemen aan de ledententoonstelling (doorlopend vanaf zaterdag 6 
augustus 2015, 14u tot zondag 7 augustus 2015) of het vrij podium (zaterdagav.)

PRAKTISCH:

Ledententoonstelling: 
we vragen jullie één (1) beeldend werk binnen te leveren. De werken kunnen binnengebracht 
worden in het Scharesliephuisje op woensdag 3 augustus 2016 vanaf 15u! Lukt deze dag niet? 
Maak dan een telefonische afspraak bij een bestuurslid. (Eric Goossens 0478/62.05.41, Patrik De 
Wolf 0484/85.91.25 of Annie Vermôte 0497/54.88.53)
Alle werken die later binnen geleverd worden, kunnen helaas niet meer opgenomen worden in de 
tentoonstelling. We streven er immers naar om een mooie en evenwichtige tentoonstelling op te 
bouwen. Dit kost tijd! 
Zorg dat je werk vergezeld is van een kaartje met de titel van het werk, naam uitvoerder, datum, 
afmetingen en gebruikte materialen.
Graag een mailtje (info@zoutkist.be) per kerende om je deelname te bevestigen!!!

Vrij Podium: 
hier hopen wij onze woordkunstenaars en muzikanten, danstalenten en andere performers 
aan het werk te zien! Maar er is zeker ook ruimte voor een kortfilm of animatie! Afhankelijk van de 
inschrijvingen zal er een programma opgemaakt worden. Wij zijn erg benieuwd naar jullie werk! 
Inschrijven doen jullie door een mailtje te sturen voor 25 juli 2016 naar Frank (nijssens_
frank@hotmail.com) waarin jullie vermelden wat jullie precies willen doen, hoe lang dit ongeveer 
gaat duren en wat jullie van ondersteunend materiaal nodig hebben/zelf meebrengen, vermeld ook 
contactgegevens zodat wij terug contact kunnen opnemen voor concrete afspraken!

De deelname aan de ledententoonstelling en/of het vrij podium is volledig kosteloos en exclusief voor 
de Kunstkringleden. Wel willen we jullie er op attent maken dat de verzekering voor de binnengebrachte 
werken volledig ter persoonlijke titel van de kunstenaar valt. De Koninklijke Kunstkring Sint-Truiden 
vzw kan op geen enkel ogenblik aansprakelijk gesteld worden voor beschadiging en/of diefstal van 
binnengebrachte werken.

Met kunstzinnige groeten,

Patrik De Wolf, voorzitter Koninklijke Kunstkring Sint-Truiden
Nele Herbots, namens de Werkgroep Salon DT



Action Hero Night

Op zaterdag 9 april bracht Raf Roefflaer hulde aan de echte helden van het witte scherm. Van 
oerhelden als Errol Flynn en John Wayne tot de grote actiehelden van de jaren ’80 en ’90. Dit alles 
werd rijkelijk geïllustreerd met filmmateriaal. Het overgrote deel van het publiek voelde zich even 
terug een tiener. Uiteraard werd er na deze nostalgische avond nog lang nagekaart over wie nu 
eigenlijk de enige echte Action Hero is. Wij zijn er nog altijd niet uit… (PG)

Foert Maastricht

Sinds dit jaar neemt Magina de culturele uitsappen, genaamd “FOERT”. Voor haar rekening. Als 
eerste bestemming koos zij voor Maastricht. Hier volgt haar verslag

10u. Afspraak: Parking Sint-Pieterskade.  
Gelegenheidsgids: Magina
voormiddag: 
- wandelen over de “Hoeg Brögk” (fiets- en loopbrug) naar de Céramique wijk. 
- bespreking van de architecten en hun gebouwen o.a. Aldo Rossi, Alvaro Siza, Mario Botta, Aerelio 
Galfetti, Bob van Reeth enz
- kunstwerk “Stars of Europe”
- Bonnefantenmuseum. Architect Aldo Rossi  (de tentoonstelling bezochten  we  NIET.)
- middagmaal  in cafetaria “Ipanema” van het museum.
namiddag: 
- wandeling langs de Maas, via de Rechtstraat (bezoek aan Galerij Kunstuitleen) 
- via de Sint-Servaasbrug naar het oude stadsdeel. 
- Pons Mosae
- stadspark, stadswallen, Helpoort, Jekerkwartier, Martinushofje enz….
- bezoek aan Galerij O.M.A. aan de Grote Looiersgracht. (speciaal voor ons open)
- terrasje “De Lure”
- verder door het oude stadsgedeelte
- bezoek aan het Kruisherenhotel.
- via het Vrijthof naar de Bobbel. Jenevertje drinken. 
- ’s avonds eten bij “Pieke Potloed”, een typisch Maastrichts restaurantje.
- nog even door de smalle straatjes dwalen met tips van Jef.
- moe en voldaan naar huis. 

Foert Gent

Op zondag 1 mei stapten een aantal Kunstkringers de trein op richting Gent. In het SMAK liep namelijk 
een fantastische tentoonstelling van toptalent Rinus Vandevelde. Het was een kleine tentoonstelling 
die op iedereen veel indruk maakte. Zowel het werk zelf als de opbouw waren bijzonder geslaagd. 
De tentoonstelling van Michaël Buthe, die ook in het SMAK liep werd met meer gemengde gevoelens 
onthaald. Maar van al dat kunst kijken kan een kunstliefhebber al eens honger en dorst krijgen. 
Gelukkig heeft Gent ook op dit vlak heel wat te bieden. Bovendien was het weer ons goedgezind 
en konden we onze innerlijke mens versterken onder een stralende zon. En het zou geen studiereis 
geweest zijn, als we niets zouden bijgeleerd hebben. Zo leerden wij o.a. dat
‘O’de Flandre’ een verdomd lekkere jenever uit Balegem is. (PG)

WAT GEWEEST IS!



De Foute Quiz

Op zaterdag 9 mei werd er voor het eerst een quiz georganiseerd. Wie zich aan een serieuze quiz 
had verwacht, was hier aan het verkeerde adres. Eric en Raf groeven in hun en ons collectieve 
geheugen en gingen op zoek naar de meest foute weetjes. Plaatselijke held Phil Kevin passeerde zo 
meermaals de revue. 
Maar liefst 13 ploegen streden voor de eeuwige Zoutkistroem en de mooie prijzen. Uiteindelijk won 
Ploeg ‘de dag’ met ruime voorsprong, gevolgd door ‘De slimste Pens’. Kunstkringster An eindigde 
met haar team ‘Gekloet zeit dje altijd’ knap derde.  Na afloop was iedereen het eens: dit was een 
geslaagde eerste editie! De deelnemers kijken al uit naar de volgende quiz. (PG)

Expo Nele Herbots

…   Soms stap je een tentoonstelling binnen en dan gebeurt het.  Er verandert iets.  Je bevindt je 
dan in een andere wereld.  In de wereld die de kunstenaar heeft geschapen.  Ik vertoef graag in zo’n 
wereld.  Heerlijk vind ik het om op zo’n gelegenheid op verkenningstocht door die wereld te gaan.
   Op zondag 15 mei ll. mocht ik op haar Mini Expo de wereld van Nele Herbots binnentreden.  
Nele Herbots was als solo-exposant tot dan een debutante en dan zou je verwachten dat je een 
bloemperkje of een aardige jardin clos te zien krijgt met zoiets als een bloemlezing van het eerste 
werk.  Het tegendeel was waar: de schilderijen, installaties en teksten vormden een universum dat 
de geest waarin het werk gemaakt was, liet uitdijen over de toch niet geringe ruimte van de grote 
zaal van de Zoutkist.
   Neem nu de reeks werken die op haar uitnodiging afgebeeld stonden.  Op het eerste gezicht 
collages zoals er sinds ‘dada’ wel meer gemaakt zijn.  Ware het niet dat hier voor mij ten minste drie 
dingen op een licht ontwrichtende manier botsen.  Dit werk bestaat ten eerste uit teksten, uitgeknipt 
en daardoor ook verknipt.  De cuttings laten voldoende van de tekst heel om uit te nodigen tot lezen.  
De toeschouwer bekruipt de neiging om de betekenis van de oorspronkelijke teksten te achterhalen.  
Of het nu gaat om een “ritje op [...] een weggetje voor [...] met rommelige erven”, of  “[een reis 
naar] Rome onderneemt”, of “[Sch]openhau[er]”, telkens gaat het om intrigerende communicatie 
die wordt afgehakt, onderbroken en toch ook weer ongestoord ‒ zo lijkt het wel ‒ doorgaat.  Ieder 
gesprek lijkt ook een geschreven monoloog die uitgaat van de menselijke vorm waartoe de tekst is 
verknipt.  Bijna schreef ik hier “veroordeeld”.  Andere figuren spreken dan weer niet, maar tonen 
kleuren.  Niet een figuur is gelijk aan een andere, noch in vorm, noch in inhoud.  De figuren staan 
in verschillende plans voor en achter elkaar en ook naast elkaar.  Schouder aan schouder, maar dan 
niet in eenheid.  Eerder als een staalkaart.  Mocht Spencer Tunick tekst kunnen fotograferen, hij zou 
het zo doen.  En alsof het werk daarmee nog niet geladen genoeg is, zie je er ook nog ijzerdraad 
voor gespannen.  Op het eerste gezicht een gemakkelijke manier om de gevangenheid van de 
hedendaagse mens te verbeelden, maar Nele Herbots beeldt hier geen harde gevangenschap uit.  
Daarvoor zijn het raster te onregelmatig en de draden te dun, zodat ze wat fragiel ogen.  De mens 
oogt gebonden, maar niet zo gebonden dat hij het juk niet van zich zou kunnen afwerpen.
   ‘Geketend’ was voor mij dan ook geen pessimistische tentoonstelling, geen expo noir.  Daarvoor 
was er te veel wit, opstandig grijs en zilver.  Niet ter versiering, maar ter verluchting stonden enkele 
witte bloemen gewoon zichzelf te wezen.  Ook dat toont aan dat hier een wereld te kijk stond.  
Een existentiële wereld, maar dan niet uit een existentialisme van de uitzichtloze soort.  



Een realistische vorm van existentialisme die Nele Herbots’ wereld ‒ excuse le mot ‒ niet rooskleurig 
voorstelt, maar de zaken wel op scherp stelt.
    Hiermee stelt ze de kijker voor zijn of haar verantwoordelijkheid.  Haar wereld, of bij uitbreiding 
dé wereld, wat doe ik ermee?  Dat iemand zulks met een tentoonstelling kan verwezenlijken, is geen 
geringe verdienste.  Ik kijk alvast uit naar volgende tentoonstellingen van deze zelfbewuste dame. 
(EVL)

Klang

Acht muzikanten, twee gitaren, een basgitaar, een accordeon, twee drumstellen, een hele hope 
synths en enkele nieuwsgierigen vormden het decor voor de eerste editie van Klang. Onze zoutkist 
werd op 4 juni even omgetoverd tot geluidslaboratorium waar de muzikanten/geluidsknutselaars 
zich een avond konden uitleven. Soms melodieus, soms een chaotische notenbrij, van intiem tot 
teringhard,… Alles kon die avond en dat werd dan ook gedaan. Hier komt zeker een vervolg op! (PG)

All that Jazz – Ladies Night

Voor de laatste Jazzavond van dit seizoen kozen Basil en Peter ervoor om aandacht te schenken 
aan de vrouwen in de Jazz. Iedereen kent wel Ella Fitzegerald, Nina Simone, Billie Holyday,… de 
grote jazz-diva’s. Maar er zijn nog tal van vrouwen die hun stempel op dit muziekgenre drukten. Zij 
stonden misschien minder in de spotlights, maar zijn zeker het vernoemen waard. Aan de hand van 
beeld- en geluidsmateriaal werd hun verhaal verteld. (PG)

Eindfeest vrijdag 1 juli 2016

Seizoen 2015-2016 zit erop! Ondanks de voetbalgekte kregen we toch flink wat volk over de vloer. 
Maar daar zat de fantastische band van Hans Ramaekers, Dimitri Degreef, Jens en Hans zeker voor 
veel tussen. Zij gaven een fantastisch optreden.

Aan iedereen die ons dit seizoen bezocht, een dikke merci! Tot op één van onze volgende activiteiten. 
(PG)

 



WAT GAAT KOMEN...

Salon DT 6 en 7 augustus 2016

Naar jaarlijkse traditie houden we binnenkort weer ons SalonDT! Belangrijk zijn onze ledenten-
toonstelling voor onze beeldende kunstenaars en het vrije podium voor onze woordkunstenaars en 
muzikanten. Op zaterdagmiddag is er weer een JuniorKring met workshops voor de kinderen rond 
druktechnieken en schilderen op doek. En onze pannenkoekenbakkers staan weer paraat om jullie 
van lekkers te voorzien. Dit jaar hebben we ook  gekozen om – op algemeen verzoek – terug een 
BBQ te houden.
Traditiegetrouw is er op zondagochtend ons Kunstenaarsontbijt met bubbels waarna Marcel Gres-
sens ons op sleeptouw neemt voor een impressionistische wandeling. En zondagnamiddag komt 
Kunstkringer Didier Bessemans met zijn kompanen van de Bòddelkèèr ons verblijden met onver-
valst Truiens Straattheater, vergeet je stoeltje niet! Wij zorgen voor een natje en een droogje!
Hierbij nogmaals de uitnodiging… (NH)

U I T N O D I G I N G
Salon DT 6 en 7 augustus 2016

Geachte Kunstkringleden, aspirant-leden en sympathisanten,
Beste vrienden,

Graag nodigt de Koninklijk Kunstkring Sint-Truiden jullie uit voor haar jaarlijkse Salon DT in het 
weekend van 6 en 7 augustus 2016. 

Hieronder vinden jullie alvast het gevarieerde feestprogramma:

Zaterdag 6 augustus 2016:
• 14u officiële opening van Salon DT editie 2016 door onze voorzitter Patrik De Wolf.
• 14u-16u30 JuniorKring (6-12jaar) met kinderworkshops rond druktechnieken en 
          schilderen op canvas (graag inschrijven zodat we voldoende materiaal kunnen voorzien! 
          Kostprijs: € 2 per deelnemend kind ter plaatse te betalen)
• 14u-16u30 pannenkoeken (€ 3 voor 2) en koffie
• 18u Koninklijke Kunstkring BBQ vlees (3 stukken) of vis (vispannetje + scampi
 brochette) aan € 17 pp en Dame Blanche of huisbereide Tiramisu aan € 3 pp (inschrijving        
 verplicht! graag een mailtje naar info@zoutkist.be)
• 21u30 vrij podium (met en door onze leden) gratis toegankelijk

Zondag 7 augustus 2016:
• 9u Kunstenaarsontbijt met bubbels uitgebreid ontbijtbuffet aan € 9 pp glaasje cava  
 inbegrepen, kinderen tot 3 jaar gratis, van 3 tot 6 jaar aan € 3 en van 6 tot 12 jaar aan € 6  
 (inschrijving verplicht! graag een mailtje naar info@zoutkist.be)
• 11u Impressionistische wandeling met kunstzinnig woordje uitleg onderweg
• 13u hotdogkraam en bar
• 15u optreden De Bòddelkèèr 
• 17u30 gezellig nakaarten op ons terras

Doorlopend kan u onze ledententoonstelling gratis bezoeken in de Zoutkist

Meer info en/of inschrijven voor BBQ en/of ontbijt kan bij onze secretaris Annie via 
info@zoutkist.be (betalen kan op rek.nr.BE71 7775 9632 6269 tav Koninklijke Kunstkring 
Sint-Truiden met vermelding van je naam en BBQ of ontbijt)
Inschrijven voor de kinderworkshops graag bij Nele via zoutkistgazet@gmail.com



Wij hopen jullie allemaal te mogen ontmoeten op 6 en 7 augustus 2016! 
Met kunstzinnige groeten,

De voorzitter en het bestuur van de Koninklijke KunstKring Sint-Truiden
De leden van de werkgroep Salon DT

INSCHRIJVINGEN SALON DT:

1. JuniorKring: stuur een mailtje naar Zoutkistgazet@gmail.com met vermelding van de 
naam en leeftijd van het kind en de voorkeur (druktechnieken of schilderen) indien er voldoende 
tijd is kan er nog aangesloten worden voor de andere workshop. De kostprijs van €2 per kind, kan 
de dag zelf betaald worden.
2. BBQ: stuur een mailtje naar onze secretaris Annie via info@Zoutkist.be met vermelding in-
schrijving BBQ! Zet in je mail met hoeveel personen jullie komen én hoeveel personen kiezen voor 
vlees en/of voor vis. Indien jullie nog graag extra dessert willen meld dan ook hoeveel personen 
kiezen voor een Dame Blanche en hoeveel gaan voor de Tiramisu. Bereken wat het allemaal gaat 
kosten en schrijf deze som asap over op reknr. BE71 7775 9632 6269 tav de Koninklijke Kunstkring 
Sint-Truiden mvv BBQ (je naam) (aantal)pers.
3. ONTBIJT: stuur een mailtje naar onze secretaris Annie via info@Zoutkist.be met vermel-
ding inschrijving ontbijt Zet in je mail met hoeveel personen jullie komen én het aantal kinderen 
en hun leeftijd! Bereken wat het allemaal gaat kosten en schrijf deze som asap over op reknr. 
BE71 7775 9632 6269 tav de Koninklijke Kunstkring Sint-Truiden mvv ontbijt (je naam) (aantal)
pers. (aantal) kinderen

Niet vergeten! Voor de BBQ en het ontbijt zijn jullie inschrijvingen 
pas definitief na betaling! Alvast bedankt!

 
Sneakpreview seizoen 2016-2017

In januari van dit jaar werd er een nieuwe werkgroep opgericht. Deze Kunstkringers hebben de 
hoofden bij elkaar gestoken om ook tijdens het seizoen 2016-2017 weer tal van activiteiten te or-
ganiseren in onze Zoutkist. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het programma. Van 
zodra dit volledig op punt staat, brengen wij jullie als eerste op de hoogte. Een tipje van de sluier 
kunnen we alvast oplichten: onze Mini Expo’s krijgen een ‘make-over’ en zullen in de toekomst 
iets minder mini zijn. Ook onze vrienden van Marla Tyler Presents (CC De Bogaard) zullen weer 
een paar keer te gast zijn. Uiteraard kijken we ook dit jaar weer uit naar een Hapje Tapje (in licht 
gewijzigde vorm echter). En voor de aftrap op zondag, 4 september verenigen wij ons tijdelijk met 
vzw Jeugdhuis Expo en vzw &Vynil en organiseren wij samen een platenbeurs. Kortom: beeldend 
werk, woord, muziek, film en theater zullen ook dit jaar weer een plaatsje krijgen binnen onze 
kunstkring. (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 uitvoering van jouw idee.
Ideeën mag je sturen naar: info@zoutkist.be



Kalender 

06/08/2016   Salon DT ledententoonstelling en vrij podium
    feest in de Kunstkring met o.a. JuniorKring en BBQ
07/08/2016   Salon DT ledententoonstelling
    Kunstenaarsontbijt met bubbels en wandeling
    15u De Bòddelkèèr

‘Sneak Peek’ nieuw seizoen: 
(onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen!)

04/09/2016   Vest & Vinyl 
    Platenbeurs - food & drinks (ism Jeugdhuis Expo!)
10-25/09/2016  Tentoonstelling ‘Op schaal 10’
    10 jaar Kantelink in Sint-Truiden
29/09/2016   BTKNSGVNG: feiten en cijfers
    lezing (deel I) door van Erik Vanlangendonck
01-02/10/2016  Expo Jos Holtappels
06/10/2016   BTKNSGVNG: hoe betekenis tot stand komt
    lezing (deel II) door van Erik Vanlangendonck
08-09/10/2016  Expo Jos Holtappels
22-23/10/2016  Expo met concert Lieven Peeters en Eddy Meers
29/10/2016   Vertelselkes
12/11/2016   Hapje Tapje ‘Beer & Burgers’
20/11/2016   Mis van de artiest
04/12/2016   Sinterklaasfeest en pannenkoeken
10/12/2016   Lezing ‘Sublimatie in de kunst’ Els Jeurissen
01/01/2017   Oester- en cavabar
08/01/2017   Algemene Ledenvergadering met Nieuwjaarsdrink
26/01/2017   Gedichtendag: workshop rond gedichten
04-05/02/2017  Expo Wim Demulder
18/02/2017   ‘Super Hero Night’ lezing Raf Roefflaer
11/03/2017   Marla Tyler Presents@Zoutkist ‘Lili Grace’
01/04/2017   Marla Tyler Presents@Zoutkist ‘Liesa Van der Aa
08-16/04/2017  Groepsexpo van onze nieuwe leden
22/04/2017   Italiaanse avond
01/07/2017   Eindfeest

 

 



LEDENNIEUWS

Ledententoonstelling en vrij podium op Salon DT

Ledententoonstelling:
We vragen jullie één (1) beeldend werk binnen te leveren. De werken kunnen binnenge-
bracht worden in het Scharesliephuisje op woensdag 3 augustus 2016 vanaf 15u! Lukt deze 
dag niet? Maak dan een telefonische afspraak bij een bestuurslid. (Eric Goossens 0478/62.05.41, 
Patrik De Wolf 0484/85.91.25 of Annie Vermôte 0497/54.88.53)
Graag een mailtje (info@zoutkist.be) om je deelname te bevestigen!!!

Vrij Podium: 
hier hopen wij onze woordkunstenaars en muzikanten, danstalenten en andere perfor-
mers aan het werk te zien! Maar er is zeker ook ruimte voor een kortfilm of animatie! Afhankelijk 
van de inschrijvingen zal er een programma opgemaakt worden. Wij zijn erg benieuwd naar jullie 
werk! Inschrijven doen jullie door een mailtje te sturen voor 25 juli 2016 naar Frank (nijs-
sens_frank@hotmail.com) waarin jullie vermelden wat jullie precies willen doen, hoe lang dit 
ongeveer gaat duren en wat jullie van ondersteunend materiaal nodig hebben/zelf meebrengen, 
vermeld ook contactgegevens zodat wij terug contact kunnen opnemen voor concrete afspraken!

INSCHRIJVINGEN SALON DT:
JuniorKring: stuur een mailtje naar Zoutkistgazet@gmail.com met vermelding van de naam en 
leeftijd van het kind en de voorkeur (druktechnieken of schilderen) indien er voldoende tijd is kan 
er nog aangesloten worden voor de andere workshop. De kostprijs van €2 per kind, kan de dag 
zelf betaald worden.
BBQ: stuur een mailtje naar onze secretaris Annie via info@Zoutkist.be met vermelding inschrij-
ving BBQ! Zet in je mail met hoeveel personen jullie komen én hoeveel personen kiezen voor vlees 
en/of voor vis. Indien jullie nog graag extra dessert willen meld dan ook hoeveel personen kiezen 
voor een Dame Blanche en hoeveel gaan voor de Tiramisu. Bereken wat het allemaal gaat kos-
ten en schrijf deze som asap over op reknr. BE71 7775 9632 6269 tav de Koninklijke Kunstkring 
Sint-Truiden mvv BBQ (je naam) (aantal)pers.
ONTBIJT: stuur een mailtje naar onze secretaris Annie via info@Zoutkist.be met vermelding in-
schrijving ontbijt! Zet in je mail met hoeveel personen jullie komen én het aantal kinderen en hun 
leeftijd! Bereken wat het allemaal gaat kosten en schrijf deze som asap over op reknr. BE71 7775 
9632 6269 tav de Koninklijke Kunstkring Sint-Truiden mvv ontbijt (je naam) (aantal)pers. (aantal) 
kinderen

Niet vergeten! Voor de BBQ en het ontbijt zijn jullie inschrijvingen pas definitief 
na betaling! Alvast bedankt!

Kunstproject ‘Le Moniteur perdu? Het melden waard’

Velen onder ons hebben de afgelopen maanden een ‘moniteur’ opgehaald bij Rhonny in Halmaal, 
met de opdracht ‘er iets kunstzinnigs’ mee te doen! Velen hebben concepten zitten bedenken, an-
deren zijn al volop aan de uitvoeringsfase bezig en enkelen moeten er dringend aan beginnen…

Bij deze toch even melden dat de ‘aangepaste Moniteurs’ bij Rhonny worden verwacht 
in het weekend van 27 en 28 augustus 2016, zodat de organisatie voldoende tijd heeft 

om de tentoonstelling op te bouwen!



De opening zal plaats vinden op vrijdag 2 september 2016 om 20u30 
Boerderij Houwaer, Halmaaldorp 10, 3800 Sint-Truiden
(NH)

Website in een nieuw jasje…

Binnenkort wordt de website van de Koninklijke Kunstkring in een nieuw jasje gestoken. Zo zal de 
volledige ledensectie onder handen worden genomen . Elk lid wordt met een foto vermeld en een 
korte biografie. Een link naar de eigen website of blog kan geplaatst worden! (NH/RR)
Opgelet: deze info stuur je naar raf.habk@hotmail.com

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

Expo Sint-Truiden by Lights 
Wie? Eric Goossens, Raf Roefflaer en Steven Vandervelpen, 
Wat? Wandelparcour met lichtinstallaties
Waar? Centrum Sint-Truiden
Wanneer? Vanaf 8 juli 2016

Kunstproject ‘Le Moniteur perdu? Het melden waard’
Wie? verschillende Kunstkringers
Wat? Groepstentoonstelling
Waar? Boerderij Houwaer, Halmaaldorp 10, 3800 Sint-Truiden
Wanneer? Weekends 3-4/9, 10-11/9 en 17-18/9, telkens van 13u tot 18u

‘Op schaal 10’ 10 jaar Kantelink in Sint-Truiden
Wie? Kunstkringers Juliana Swinnen en Annie Vermôte en de leden van Kantelink
Wat? Overzichtstentoonstelling
Waar? Museum De Mindere, Capucienessenstraat 1, 3800 Sint-Truiden
Dienst toerisme, Grote Markt en Zoutkist, Tiensevest 25, 3800 Sint-Truiden
Wanneer? 10 tot en met 25 september 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!

KUNSTKRINGERS GAAN VREEMD



 

... moet ik met spijt in het hart melden dat Peter Geerts, om persoonlijke redenen, niet langer als 
vast redactielid wenst mee te werken… het was een fijne samenwerking, waarvoor ik Peter dan 
ook van harte wil bedanken! De Zoutkistgazet gaat zijn bijdragen missen...

Gelukkig kunnen we op enkele losse medewerkers rekenen die voor het nodige fotomateriaal, tek-
sten en lay-out zorgen, toch zou het fijn zijn om een extra vast redactielid te hebben…

Wat wordt er verwacht van het vaste redactielid?
• Je helpt mee de inhoud van de gazet te bepalen
• Een aantal vaste rubrieken heeft tekstmateriaal nodig, voor o.a. ‘Kunstkringer in de kijker’, waar de  
           redactie beslist wie er gekozen wordt en wie het interview doet
• Je bent vaak aanwezig op de activiteiten zodat je een verslagje kan maken en/of foto’s maken
• Onze mailaccount helpen opvolgen (o.a. voor ‘Kunstkringers gaan vreemd’)
• Teksten en foto’s klaar maken voor lay-out
• Alle teksten helpen nalezen…
• De Zoutkistgazet rondmailen
• En met Nele kunnen samenwerken… ;-)

Vandaar een oproep aan alle leden: wie wil de voorlopige éénmans-redactie van de Zoutkistgazet 
komen versterken? Meer dan één iemand mag ook hé! Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Stuur 
een mailtje naar Zoutkistgazet@gmail.com (NH)

Werkten mee aan deze editie van de Zoutkistgazet:
 Erik Vanlangendonck, Magina Sioulants, Nele Herbots, Peter Geerts en Raf Roefflaer. 

Waarvoor dank!

Dit was het… onze volgende editie kan je verwachten aan 
‘t begin van het nieuwe werkjaar 

medio september 2016

TEN SLOTTE...


