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KESSEL
ZO 06/03

Lentetocht langs 
Neteboorden
Een natuurwandeling over de 
Kesselse Heide, langs de Nete-
boorden en door het groen in 
en rondom Kessel. Dat is wat 
de Lentetocht van Club 76 
Merksem zondag in de aan-
bieding heeft. De startlocatie 
tussen 8 en 15u is de zaal To-
renven, Torenvenstraat 5 in 
Kessel. Er is keuze tussen ver-
schillende afstanden van 5 tot 
30km. (kl)

 www.wsvclub76merksem.be

De verkiezing van de Fietsroute van het
Jaar gaat uit van de Fiets- en Wandelbeur-
zen in Utrecht en Antwerpen. De Van
Gogh-route haalde het van drie andere ge-
nomineerden: la Vélofrancette in Frank-
rijk, de Herzroute in Zwitserland en het
fietsnetwerk Picardisch Wallonië. Volgens
jurylid Bert Sitters won Nederland omdat 
het een unieke combinatie van cultuur, na-
tuur en culinair genot vormt.

VIJF LUSSEN IN NOORD-BRABANT 
Het winnende project neemt de fietsers

mee naar delen van Noord-Brabant waar
Vincent van Gogh woonde, studeerde en 
werkte. “Op heel wat plekken ziet het land-
schap er nog uit zoals Vincent het op doek
vastlegde. De samenstellers van het net-
werk bouwden de nodige flexibiliteit in. Je
kan er een meerdaagse fietsreis van maken
wanneer je de 335 km wil uitrijden, maar
het is ook mogelijk een van de vijf lussen te
selecteren die telkens een andere plaats als
uitvalsbasis hebben. Alles is gebundeld in
een overzichtelijk routeboekje. Over dit 
ringbandje met uitneembare kaartjes, die
elk een deel van het parcours belichten, is
duidelijk goed nagedacht. De info is verras-
send compleet en ordelijk gepresenteerd”,

luidt het oordeel van de jury. 
De Van Gogh-route volgt het knooppun-

tennetwerk maar is ook herkenbaar aan de
aparte routebordjes. De vijf lussen vertrek-
ken in Etten-Leur, Tilburg, ’s-Hertogen-
bosch, Zundert en Nuenen. Pim Sybesma
van de toeristische dienst Visit Brabant is
trots op het Van Gogh-project: “Fietsers uit
Vlaanderen zou ik Nuenen, een dik half-
uurtje vanuit Antwerpen, als vertrekplaats
aanraden. Op deze lus vinden ze een twin-
tigtal luisterlocaties met infopanelen. Ze 
staan op plekken die verwijzen naar wer-
ken van Vincent. Heel wat Vlamingen kwa-
men de route al ontdekken. Jullie zijn ove-
rigens graag geziene gasten. Terwijl wij,
Nederlanders, onderweg de lunch-
box openen, combineren Vlamin-
gen de fietstocht vaak met een
restaurantbezoek. Daar zijn
onze horecamensen uiteraard
gelukkig mee.”

Een andere lus start in Zun-
dert, vlak over de grens. De
schilder is hier in 1853 geboren
in een huisje aan de Markt 26.
Daar staat nu het Vincent van
Gogh-Huis. In dit museum neemt
de kunstenaar je mee voor een inkijk op
zijn wereld. In Tilburg ging Vincent
naar school op de hagelnieuwe Rijks-
HBS. Precies 150 jaar geleden, in
1866, stapte hij er voor het
eerst binnen. Hier ver-
trekt een fietsroute aan
Vincents Tekenlokaal,
waar een klas uit die tijd
gereconstrueerd werd.

Je kunt er zelf aan de slag in het digitale lo-
kaal om er je eigen artistieke talenten te
ontdekken.

DE AARDAPPELETERS
De andere routes starten aan de Van

Gogh-kerk in Etten-Leur, aan het nieuwe
Van Gogh-museum Vincentre in Nuenen
(Eindhoven) en aan het Noord-Brabants-
museum in ’s-Hertogenbosch. In deze laat-
ste plek hangen de enige originele werken
van Van Gogh die Noord-Brabant rijk is.
Hier zie je onder andere de boerinnen uit
De aardappeleters, de pastorie van zijn va-
der en het Brabantse landschap.

Heel opmerkelijk op de route is het 600
meter lange Van Gogh-Roosegaardefiets-

pad dat bezet is met duizenden steen-
tjes die door een speciaal ontwikkel-

de technologie overdag opladen zo-
dat ze in het donker oplichten, wat
een feeëriek schouwspel creëert.
Het geheel is geïnspireerd op het
wereldberoemde werk De sterren-
nacht. Het pad ligt in het oostelijk

deel van Eindhoven.” 
Een tip: het ideale moment om dit
deel van de route te bezoeken is

wanneer het begint de scheme-
ren. Later op de avond is het ef-
fect minder zichtbaar”, geeft Pim

Sybesma nog mee.
KRIS LECOMTE

 Routes downloadbaar
op www.visitbrabant.nl/
vangoghfietsroute

De ‘Van Gogh-fietsroute’ is uitgeroepen 
tot Europese fietsroute van 2016. Het 
netwerk van 335 km ligt in de Nederlandse 
provincie Noord-Brabant. Vlak over de 
grens, op een boogscheut van Antwerpen. 
Vijf lussen van 35 tot 60 km belichten 
plaatsen die een rol speelden in het leven 
van de Nederlandse schilder. 

Het Van Gogh-Roosegaardefietspad dat bezet is met 
duizenden steentjes die overdag opladen, zodat ze in het 
donker oplichten. FOTO GVA

KAMPENHOUT
ZO 06/03

Op stap in
witloofstreek
De voorjaarswandeling van de 
Houtheimstappers heeft zon-
dag Kampenhout, bakermat 
van het witloof, als decor en 
loopt door veld- en boswegen 
en het Hellebos. De deelne-
mers worden tussen 7.30 en 
15u verwacht aan de school 
Ter Bronnen, Tiendeschuur-
straat 17 in Kampenhout. Er is 
keuze tussen zes parcoursen 
van 6 tot 23 km. (kl)

www.walkinginbelgium.be

STEKENE
ZO 06/03

Wandelen
rond Boudelo
Het Boudelocentrum aan de 
Kasteelstraat in Klein-Sinaai 
(Stekene) is zondag tussen 8 
en 15u de startplaats voor de 
Boudelotochten. Er zijn vijf 
uitgestippelde routes van 6 
tot 30 km langs de vaart van 
Stekene, de Moervaart, de 
meersen en door bossen rond 
de voormalige abdij van Bou-
delo. Die speelde een belang-
rijke rol in de regio. (kl)

 www.desmokkelaars.be

WUUSTWEZEL
ZO 06/03

Krokussen
wijzen de weg
De Krokustocht van zondag 
loopt langs 24.000 bloeiende 
witte krokussen op het traject 
van de dodendraad Wuustwe-
zel-Zundert. Wandelingen van 
5 km vertrekken tussen 12 en 
14u, aan visclub De Maatjes, 
Hanneke Wiewau in Nieuw-
moer. Voor fietsers is Jaiselings 
Specials, Wernhoutseweg 181 
in Wernhout vanaf 12u de 
startlocatie voor 30 km. (kl)

 www.wuustwezel.be

VLAANDEREN
PRIJSWINNAARS

Wandelroutes
van het jaar
De Wandelroute van het Jaar, 
een organisatie van de Ant-
werpse Fiets- en Wandel-
beurs, heeft dit jaar niet één 
maar twee winnaars. Het wan-
delnetwerk Getevallei pakt uit 
met 250 km langs knooppun-
ten in Vlaams-Brabant. De 
Streek-GR Haspengouw leidt 
bezoekers rond in de Limburg-
se fruitstreek, zeker in de len-
te een aanrader. (kl)

 www.fietsenwandelbeurs.be

BUITEN

Vincent van Gogh fietst
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Zuidpool
biedt

studenten
platform

Achter de titel HonderdHuizen
hoef je alvast niet te veel te zoe-
ken. Yinka Kuitenbrouwer be-
zocht daadwerkelijk honderd hui-
zen en goot dat in een theater-
vorm. Vanwaar dat concept? “Het
is gegroeid vanuit mijn eigen ach-
tergrond. Ik kom uit Amsterdam
en ben in Gent in 2009 op de To-
neelacademie gaan studeren. Op
het einde van mijn studies besloot
ik in België te blijven wonen. Toen
ben ik me gaan afvragen wat dat
is: je ergens thuis voelen. Ik kom
nog erg graag thuis bij mijn ou-
ders in Amsterdam, in het huis
waar ik opgroeide. Maar ik voel
me intussen meer thuis  in Vlaan-
deren dan in Nederland.”

Het concept doet wat denken
aan de rubriek Mijn Straat van Li-
dewij Nuitten uit het tv-program-
ma Iedereen Beroemd. “Dat heb ik
nog gehoord, maar ik heb die ru-
briek nog nooit gezien. Ik heb
honderd verschillende mensen le-
ren kennen waarbij ik verder trok
dan mijn straat. Ik trok niet al-

leen terug naar Amsterdam,
maar ook naar West-Vlaande-

ren of Limburg. Ik was daar-
bij niet op zoek naar één

antwoord.”
Vond Yinka in al die ver-
halen dan misschien een
rode draad terug? “Uit-
eindelijk gaat iedereen

op zoek naar hetzelfde.  De men-
sen willen geaccepteerd worden
in hun buurt. Ze willen bij een ge-
meenschap horen. Mensen die
naar een nieuwe stad trekken,
vinden het ook belangrijk dat ze
daar iemand kennen. De mensen
vertelden vaak erg waardevolle,
persoonlijke dingen. Ik vond dat
ik daaraan trouw moest blijven.
Dus is de voorstelling een monta-
ge geworden van citaten. Daarbij
zit ik erg dicht op een klein pu-
bliek. Uit een fichebak haal ik de
citaten. Zo bouw ik de voorstel-
ling op.”

De 25-jarige theatermaakster
geeft nog weg dat ze de voorstel-
ling afsluit met een citaat van Ira-
kese vluchtelingen die ze sprak.
“Het is een koppel met kinderen.
Ik trok weg uit Amsterdam, maar
hun geschiedenis is natuurlijk zo
enorm. De vrouw heeft hier ook
twee jaar op haar man gewacht. 
Ze wist niet of hij kon overkomen.
Daar word je erg nederig van.
Toch zijn die mensen zo rustig. Ze
hebben hier ook een nieuw thuis-
land gevonden. Die man vertelde 
over een reis terug naar Irak, om
zijn familie te bezoeken. Toen hij
weer in het station van Gent
stond, wist hij het: hier
ben ik thuis.”

VEERTIG 
ARTIESTEN

HonderdHui-
zen, dat op 9
maart in The-
ater Zuidpool
speelt, maakt
deel uit van
Recup. Gedu-

rende drie weken wordt er nieuw
werk van veertig artiesten ge-
toond uit verschillende discipli-
nes. “Het festival zet vooral jong
en onaf werk-in-wording in de kij-
ker van bekende en onbekende
artiesten”, vertelt David Cornille 
van Zuidpool. “Veel studenten-
werk ook: op de openingsdag van
Ritcs en Kleinkunst/Conservato-
rium, op 9 maart van KASK Gent,
op 23, 24 en 26 maart ook van
UA, en doorlopend van ex-studen-
ten beeldende kunst van KASKA.
Naast voorstellingen vind je op
Recup gratis open lessen, kelder-
concerten, volkskeuken en beel-
dend werk.”

In het programma stippen we
nog een coverconcert aan van
Bert Dockx op 23 maart. Sofie De-
cleir, Koen van Kaam en Jorgen
Cassier, de kern van Zuidpool,
spelen op diverse data solo’s, om-
kaderd door documentaires en
concerten. Zo speelt Sofie Decleir
op 12 en 13 maart de laatste twee
voorstellingen van Opus XX.
DOMINIQUE PIEDFORT

Recup, van 5 tot 26/03, Theater 
Zuidpool, Lange Noordstraat 11, Ant-
werpen. www.zuidpool.be

Met het festival Recup 
presenteert Theater Zuidpool 
vanaf morgen drie weken lang 
nieuw werk van meer dan veertig 
kunstenaars. Een aanrader is de 
voorstelling HonderdHuizen van 
Yinka Kuitenbrouwer.

Links: Yinka Kuitenbrou-
wer in HonderdHuizen. 
Rechts: Bert Dockx 
speelt een coverconcert 
op Recup.
FOTO'S YURI VANDERHOEVEN, 

GEERT VANDEPOELE

Recup-festival ontvangt jonge makers uit Vlaamse kunsthogescholen

ANTWERPEN
ZO 06/03

Carry Goossens 
in CO Luchtbal
In zijn humoristische, met veel 
country akkoorden doorwe-
ven Cowboy Conference vertelt 
Carry Goossens zondag om 
15u in CO Luchtbal op een 
lichtvoetige manier dat het 
niet gemakkelijk is om in 
Vlaanderen een cowboy te 
zijn. Bij momenten waagt hij 
zich met een diepe stem aan 
countryliedjes met hulp van 
de Bobby Setter Band. (id)

www.coluchtbal.be

WILRIJK
VR 04/03

Henk Rijckaert 
zingt liedjes
In CC De Kern stelt Henk Rijck-
aert vanavond De fun, De Hits! 
voor. De komiek toont zich in 
zijn show  geobsedeerd door 
oorwurmen. Datzelfde effect 
wil hij met grappen bereiken, 
en dus paart hij humor aan 
muziek. Henk Rijckaert maakt 
dus grapjes en speelt liedjes.
Vandaar de titel van de show: 
De fun, De Hits!
(id)

www.henkrijckaert.be

DEURNE
VR 04/03

Kamagurka 
heeft vliegangst
Uit angst om te vliegen, be-
sluit de reizende Kamagurka 
om de auto te nemen. Maar 
zo belandt hij in een monster-
file, met de meest uiteenlo-
pende, bizarre en onwaar-
schijnlijke situaties als gevolg. 
In CC Rix presenteert Kamag-
urka vanavond zijn jongste 
show Vliegangst op de Pech-
strook. Absurd, zoals gewoon-
lijk. (id)

www.kamagurka.be

EKEREN
ZO 06/03

De dichter in 
Klaas Delrue
In de reeks ‘Dichter en dichter’ 
ruimt 252cc zondag om 11u 
het podium voor Klaas Delrue 
en Maarten Goethals. Deze 
laatste debuteert als dichter 
met zijn bundel Hees. Klaas 
Delrue is kleinkunstzanger, 
chansonnier en muzikant. Hij 
is bekend als de frontman van 
Yevgueni. Klaas maakte onder 
de naam Delrue een soloal-
bum als chansonnier.  (id)

www.252cc.be

BOOM
ZO 06/03

Auteurslezing 
Bavo Dhooge
De bib van Boom nodigt zon-
dag om 15u auteur Bavo 
Dhooge uit. Hij komt vertellen 
over zichzelf en zijn werk: het 
schrijven van misdaad- en 
sportliteratuur en scenario’s.
Dhooge tracht antwoorden te 
vinden op vragen als: Hoe 
komt een boek tot stand? Of 
wat is het verschil tussen het 
schrijven van boeken, film- en 
televisiescenario’s?  (id)

www.desteigerboom.be
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