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2008: een nieuw cultureel jaar voor Niel

Dit boekje vat de Nielse culturele bijoekes samen die jullie dit jaar door de
cultuurraad aangeboden krijgen. Buiten de klassiekers zoals de cultuurdag voor
de jeugd, de Erfgoeddag en de Open Monumenten Dag, kan u er ook enkele nieuwe
initiatieven in terugvinden. De cultuurraad is er weer in geslaagd om een zeer
mooi en divers aanbod samen te stellen. Van harte proficiat voor de samenstellers
van zowel de keuze aan concerten als van dit mooi uitgegeven boekje. Een nuttige
agenda die u dit jaar binnen handbereik moet houden.
Het Straatfestival had zijn beste tijd gehad. Daarom werd er gezocht naar een nieuwe
formule. Het slechte weer is de laatste jaren de boosdoener geweest die dit cultuur
festival letterlijk en figuurlijk meerdere keren in het water deed vallen.
Dit jaar zullen de verschillende optredens verspreid worden over verschillende dagen.
Telkens is er ook de mogelijkheid voorzien om, in geval van slecht weer, het optreden
binnen te laten plaats vinden.

De cultuurraad heeft ook als doel om de verschillende culturele actoren bij elkaar te
brengen. Daarom wordt het eerste concert op 26 april in samenwerking met de KAN
georganiseerd. Een Place du Tertre zoals we die nog van vroeger kennen, waarbij de
Kunstacademie Niel zijn kunst en zijn kunnen laat zien, begeleid door een optreden
van het Hildegard De Buck Trio (Hildegard geeft trouwens ook les in onze Nielse
muziekacademie).
Het volgende concert heeft plaats aan de boorden van de Rupel. Pladek is een plaatse
lijke groep die liederen uit de Rupelstreek brengt en waar kon dat beter geplaatst
worden dan in de tuin van de Koninklijke Nielse RupelSneppen. Muziek van bij ons,
met zicht op het water, temidden van de oude steenbakkerijen.
Afsluiter van de concertenreeks wordt eind augustus voorzien in de tuinen van de
bibliotheek. Een licht klassiek aperitiefconcert met vier mooie violistes.
En natuurlijk wordt er ook steeds aan de innerlijke mens gedacht. Bij elke voorstelling
hoort een hapje en een tapje: cultuur in de breedste zin van het woord.
Zoals u dus merkt is er voor elk wat wils. Nu nog mooi weer en het Nielse culturele
jaar 2008 kan niet meer stuk.

Veel kijkplezier en aangenaam luistergenot!
Els Verelst,
Schepen voor cultuur

Tentoonstelling op 13 april 2008

Erfgoeddag 2008
Wat doe jij op 13 april 2008?
Op zondag 13 april 2008 vindt de
achtste editie van Erfgoeddag plaats.
Het thema “Wordt verwacht”: neemt
de toekomst als uitgangspunt. Mensen
probeerden (en proberen nog steeds)
het onvatbare van de “toekomende
tijd” op de een of andere manier te
begrijpen en hierop pro-actief in te
spelen. Het vooruitgangsdenken, Expo
‘58, het wetenschappelijk positivisme,
de weg naar de hemel/hel/vagevuur,
het klavertje vier, sience fiction en de
utopie...
Kom kijken naar de boeiende
en verrassende tentoonstelling
die onderverdeeld is in 4 luiken:
1. wordt verwacht ...presentatie van oude en
recente filmbeelden uit het NEA over Niel.
2. wordt verwacht ...het is 1952... hoe ziet Niel
er dat jaar uit en wat is het toekomstbeeld?
3. wordt verwacht ...hoe evolueert een gezin
in de tijd?
4. wordt verwacht ...hoe hoog waren de
verwachtingen 50 jaar geleden bij de opening
van de Wereldtentoonstelling te Brussel Expo
1958?

Om 15u vertellingen door Hugo Ansems.
Locatie: op 13 april 2008 in de rotonde
van de gemeentelijke Kleuterschool Niel,
R. Berthoutlaan 1 te Niel van 10 tot 18 uur, met
drankgelegenheid.
Organisatie: Niels Erfgoedarchief “De Leuzze”,
i.s.m. de cultuurraad Niel, Het Wiel, de Nielse
Hobby- en Postzegelclub en Multimedia ‘97.
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Er zit muziek in
Muziek- en kunstevenement op 26 april 2008

Niels Erfgoedarchief “De Leuzze”
Bent u de bezitter van oude documenten
die handelen over de Nielse geschiedenis
of Nielse personen en u weet geen raad
met deze, contacteer dan het NEA (Niels
Erfgoedarchief ).
Het NEA is elke eerste zaterdag van de
maand van 10 tot 13 uur opengesteld voor
opzoekingen of bezoekjes en bevindt zich
op de tweede verdieping van de Bib te Niel,

Antwerpsestraat 24.
Voor meer info kan u
steeds terecht bij de
cultuurambtenaar, Sandy Van de Velde,
tel. 03 451 11 30.
Kijk ook uit naar de viermaandelijkse
NEA-berichten die u in de bib of in het
gemeentehuis gratis kan vinden.

Er zit muziek in. . .

Hebt u ook zo genoten van het prachtige optreden van Hildegard De Buck Trio vorig
jaar? Of hebt u het spijtig genoeg gemist? De cultuurraad geeft u nogmaals de kans
om naar deze nachtegalenstem te luisteren. De cultuurraad en de Kunstacademie
Niel slaan de handen in elkaar en organiseren samen “Er zit muziek in... Place du
Tertre” op zaterdag 26 april 2008.
Vanaf 13 uur wordt u vriendelijk uitgenodigd op Place du Tertre op de autovrije
parking voor de Kunstacademie (hoek Landbouwstraat/Antwerpsestraat).
• Een gelegenheid om cursisten
en andere kunstenaars aan het
werk te zien

Causerie op 25 april 2008
Misdaad en spanning met bestsellerauteur
Stan Laurryssens
Zwarte sneeuw, de eerste thriller van Stan
Lauryssens, bekroond met de Hercule
Poirot-prijs voor het spannendste boek van het
jaar, is de eerste aflevering van een reeks bloed
stollende misdaadromans met speurders van
de Antwerpse moordbrigade in de hoofdrol.
Daarna volgden Dode lijken, Rode rozen, Doder
dan dood en Bloter dan bloot. In september
2006 verschijntGeen tijd voor tranen.
Vrijdag 25 april 2008, om 20u.
Uit het leven gegrepen.
Stan Lauryssens neemt het publiek op
sleeptouw doorheen zijn turbulent leven en
vertelt over zijn avonturen en ontmoetingen,
over zijn zeven vette en zeven magere jaren, over
de fantastische verhalen achter zijn bestsellers.

De lezing is gratis, vooraf inschrijven is noodza
kelijk en kan in de bib, via niel@bibliotheek.be
of 03/888.30.06. Inschrijven kan tot dinsdag 22
april. Opgelet: de plaatsen zijn beperkt.

• Tekenen en schminken door en
voor onze jongste bezoekers
• Optreden van
Hildegard De Buck Trio
om 14u30
• Een hapje en een drankje
zullen niet ver te zoeken zijn
• Tentoonstelling van
kunstwerken in de lokalen
van de K.A.N.
Het wordt beslist een cultureel
inspirerend evenement, hopelijk
overgoten door de zon en gekruid
met het nodige amusement.
Iedereen is welkom !!
Gratis toegang.
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Muziekevenement op 1 juni 2008
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Smedenhappening 12-13 en 14 september 2008

Er zit muziek in...
Pladek is een volkse
muziekgroep uit de
Rupelstreek en legt zich
toe op het actualiseren
van oude en creëren
van hedendaagse
Rupelstreekliederen.

© Pladek

Pladek haalt oude liedjes
over de Rupelstreek van
onder het stof en maakt
eigen volksmuziek waarin
ze hun geboortestreek
bezingen. Een nostalgische

naast een hedendaagse klankwereld. Teksten
uit lang vervlogen tijden maar ook onder
werpen van vandaag. Een lach en een traan,
humor en ernst. De cultuurraad nodigt u
graag uit voor een gezellige namiddag: Er
zit muziek in…. de boorden van de Rupel
op 1 juni 2008. Kom op zondagnamiddag
1 juni 2008 vanaf 14 uur gezellig een frisse
pint drinken aan de Rupeldijk, lokaal van de
Koninklijke Nielse Rupelsneppen, Legastraat
te Niel. Omstreeks 15 uur kan u meezingen of
genieten van de volkse muziek van Pladek.
Ambiance verzekerd!!! Gratis toegang.

Zomerconcert op 24 augustus 2008

Er zit muziek in...
Het Kirke Strijkkwartet heeft zijn naam te
danken aan de Griekse tovernimf Kirke,
die woonde op het paradijselijk eiland
Ayaya, waar heerlijke spijzen en dranken
in overvloed vloeiden. Zij bezat ook de
toverkracht om lastige mannen te veranderen in borstelige zwijnen. De leden van
het Kirke Strijkkwartet zijn Eva Vermeeren
(viool), Saartje De Muynck (viool), Evelien
Vandeweerdt (altviool) en Herlinde
Verheyden (cello).
Als vier enthousiaste collega’s/vriendinnen
uit Antwerpen begonnen zij enkele jaren
geleden op regelmatige basis als kwartet te
repeteren. Dit groeide spontaan uit tot een
hechte samenwerking. Zij putten bijzonder
veel muzikale voldoening uit het Kirke
Strijkkwartet. Het uitgebreid repertoire van
het Kirke Strijkkwartet gaat van klassiek over
tango tot pop.

De cultuur
raad nodigt
u graag uit
op: Er zit
muziek in...
de tuin van
de bib op
24 augustus
2008

Smeedfestival
Voor de 8ste maal organiseert de
Ambachtelijke Smedersgilde op het
Sint-Hubertusplein haar jaarlijkse smeedtreffen. Het tweede weekend van september,
een week na de Ekkerfeesten is het voor
belangstellenden verzamelen geblazen
op het bijzonder mooie plein aan de kerk.
Vrijdag, zaterdag en zondag zal er naar
gewoonte duchtig worden gesmeed.
Na het afwerken van de begraafplaatspoort en
het verleden jaar voltooien van het bloemen
boeket willen de smeden dit jaar aandacht
hebben voor de bezoeker. Het ligt in hun
bedoeling om kleine stukjes smeedwerk ter
plaatse te maken en deze aan de bezoekers
te overhandigen. Het volledige programma
omvat verder een werkmansmaaltijd, een
nachtsmederij, een herdenkingsdienst voor
overleden collega’s, een openbare verkoop
van handgesmede stukken, een bezegeling
van een huwelijk op het aambeeld, en bij
welzijn en goed weer, op zaterdagavond
een “bal populair” voor jan en alleman. Alle
Nielenaars zijn uitgenodigd.
Voor info: www.smedersgilde.be

© Kirke Strijk kwar tet

Welkom op
het openluchtconcert in de Antwerpsestraat
24 te Niel. Vanaf 11 uur kan u daar zalig
vertoeven met de nodige fruitige dranken
en genieten van het uitgebreid repertoire
van het Kirke Strijkkwartet van klassiek over
tango tot pop.
Aanvang: 11 uur. Gratis toegang.
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Nationale tentoonstelling
van smeedwerk

Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan
van de Ambachtelijke Smedersgilde wordt
een overzichtstentoonstelling georganiseerd
van klassiek en hedendaags smeedwerk in
der kerk van Hellegat. Deze zal toegankelijk
zijn op 4 zondagen van 11u tot 17u, te
beginnen op 14 september 2008 op de Open
Monumentendag (zie ook vermelding OMD
hierna). Tijdens de bezoekdagen wordt er
door de leden van de gilde gedemonstreerd.
De bezoeker kan daar meemaken hoe
smeedkunst tot stand komt.

Tentoonstelling op 14 september 2008

Open MonumentenDag

2008

Op 14 september 2008 vindt de twintigste
editie van Open Monumentendag plaats.
Het is dan ook toepasselijk dat er gewerkt
wordt rond het thema ‘20ste editie-20ste
eeuw’.
Dankzij 20 jaar Open Monumentendag heeft
het publiek nu een veel ruimer beeld van wat
erfgoedzorgers bezighoudt. Enerzijds is er
nu meer aandacht voor het actuele belang
en gebruik van erfgoed en anderzijds wordt
nu beter aanvaard dat ook relatief recente
objecten eventueel een erfgoedstatus
verdienen. Kortom, alle voorwaarden zijn
vervuld om tijdens de 20ste OMD over het
erfgoed van de 20ste eeuw te hebben. En dat
die snelle 20ste eeuw heel wat erfgoed heeft
voortgebracht mag duidelijk zijn. Het is de
eeuw van de verder evoluerende democrati
sering, niet alleen in politiek opzicht maar ook
inzake onderwijs, sociale rechten, welvaart,
welzijn, gezondheid, cultuur, sport,... Denk
ook aan allerlei technische vernieuwingen:
de opkomst van de auto, de luchtvaart, de
communicatie, de voortdurende uitvinding
van nieuwe materialen, met nieuwe
constructiemogelijkheden als gevolg. Ook
de toenemende vrije tijd en het toerisme

gaven de 20ste eeuw een ander aanzien. Al
die invloeden hebben sporen nagelaten.
Zelfs in het kleinste dorp zijn er precies in
de 20ste eeuw sterke contrasten aan te
wijzen. Bovendien leent een terugblik op de
20ste eeuw zich uitstekend voor beklijvende
getuigenissen, zowel van wetenschappelijke
of technische specialisten als van bewoners,
gebruikers en andere ervaringsdeskundigen.
Kortom, stof genoeg dus om er een
spetterende 20ste editie van te maken!
En Niel zal hierbij niet ontbreken!! Het OMD
comité in samenwerking met de smeders
gilde, de Nielse Hobby- en Postzegelclub,
Multimedia, Het Wiel en het Davidsfonds
zal weer zijn uiterste best doen om, vanuit
“het thema 20ste eeuw” Niel te belichten.
Zo komen volgende onderwerpen aan bod:
de 100-jarige Sint-Jozefkerk te Hellegat, een
neogotische verwezenlijking.
Belangrijke
gebeurtenissen in Niel tijdens de 20ste eeuw,
zoals de bevrijding in 1944. Een nieuwe
uitgave van een OMD brochure, e.a.
Datum: zondag 14 september 2008
van 10 tot 18 uur.
Locatie: St-Jozef kerk te Hellegat

Daguitstap op 4 oktober 2008

Op cultuuruitstap naar Utrecht,
de monumentenstad !!!
Utrecht is, na Amsterdam, de tweede
monumentenstad van Nederland als men
kijkt naar het aantal rijks- en gemeentelijke
monumenten. De stad en de omgeving
zijn rijk aan archeologische sporen uit de
Romeinse en (vroeg-) middeleeuwse tijd.
Utrecht heeft een belangrijke rol gespeeld als
kerkelijk, bestuurlijk, en handelscentrum en is
hierdoor de belangrijkste middeleeuwse stad
van Nederland. Die positie komt tot uiting in
de grachten, de werven, de middeleeuwse
kerken en de vele middeleeuwse panden.
In de loop van de 19e eeuw was Utrecht ook
een bloeiende stad omdat zij een belangrijk
spoorwegenknooppunt was. Tussen circa
1840 en 1940 werd een groot aantal belang
rijke woningbouwcomplexen opgericht en
werden veel bijzondere herenhuizen en karak
teristieke villa’s neergezet in verschillende
bouwstijlen.

© Albert De Troch
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De naoorlogse wijken hebben een kenmer
kende stedenbouwkundige opzet, zoals
Kanaleneiland en de door Rietveld ontworpen
huizen in de ‘stempels’ in Hoograven.

Het gebied buiten de stad, met als kernen
o.m. Vleuten en De Meern, heeft belangrijke
historisch-geografische en archeologische
waarden. Kasteel, park en landgoed De Haar
vormen een van de belangrijkste kasteel
complexen in Nederland.
Zoals u kan zien, het belooft weer op zijn
minst gezegd, een boeiende, leerrijke en
interessante uitstap te worden. Onze vast
gidsen Chris Geens en Willy Somers staan
volledig tot uw dienst en loodsen u graag
door deze cultuurrijke stad.

Verdere gegevens en het dagprogramma vindt
u in het gemeentelijk infoblad Niel Echo,
editie september-oktober.
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De bib stelt voor :

Bibliotheekweek
van 11 tot 19 oktober 2008

Bibliotheekweek
van 11 tot 19 oktober 2008
De bib, het leven van A tot Z staat deze week
weer volop in de kijker en zit boordevol
activiteiten en verwennerijen voor al onze
bibbezoekers. Zaterdag 11 oktober rollen
we naar jaarlijkse traditie de rode loper uit
en wordt iedereen feestelijk ontvangen in
de bib! Een volledig programma is in de
loop van september te verkrijgen in de bib
en via onze website.
Voorleesweek
van 20 tot 30 november 2008
Voorlezen, het leukste kwartiertje van de
dag. Tijdens deze week zit de bib boordevol
voorleestips en voorleesboeken. Iedereen
kan voorlezen. Vaders kunnen het, moeders
kunnen het. Grootouders en buren kunnen
het. Kinderen kunnen
elkaar voorlezen.
Voorlezen kan altijd.
Van ’s morgens bij
het wakker worden
tot ’s avonds bij het
slapengaan. Maak er
een ritueel van: als het
op een vast moment
gebeur t, zullen de
kinderen je eraan herin
neren…
Voorlezen kan overal. Op
de sofa, in bad, in bed, in
de tuin. Er is geen plek

+cu
ltu
ur
Jaarmarkttentoonstellingen op 8, 9,10 & 11 november 2008

waar voorlezen niet kan. Voorlezen doe je
samen. Wie voorleest is nooit alleen. Wie
voorgelezen wordt ook niet. Voorlezen
versterkt de band tussen ouders en
kinderen. Samen in een boek kijken geeft
een gevoel van verbondenheid.
Voorlezen is fijn. Wil je lachen, griezelen,
genieten van een verhaal… Voor elk
moment is er wel een boek dat luister- en
meeleesplezier garandeert.
Nog meer op het programma
Het bruist en leeft in de bib. Hou zeker de
website niel.bibliotheek.be in het oog,
het gemeentelijk informatieblad NielEcho
en de regionale pers of breng een bezoekje
aan de bib om meer te weten te komen
over alle activiteiten in onze bib.
Info:
Bibliotheek Niel:
Antwerpsestraat 24,
2845 Niel, Tel. 03/888.30.06
E-mail: niel@bibliotheek.be
Website: niel.bibliotheek.be.
Openingstijden:
maandag, dinsdag en
donderdag van 14u tot 20u;
woensdag van 12u tot 20u,
vrijdag van 10u tot 12u en
van 14u tot 18u en zaterdag
van 10u tot 13u.
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100 jaar

kunstonderwijs

						
Dit jaar is het 100 jaar geleden dat in Niel
het officiële kunstonderwijs van start ging.
De gemeenteraad besliste op 23 december
1908 dat een tekenschool zou opgericht
worden in de gemeente en minder dan één
jaar nadien werd een verzoek gericht aan
het bestuur om ook een muziekschool van
wal te steken.

Deze belangrijke gebeurtenis kan zeker niet
onopgemerkt voorbijgaan en dus hebben
de Kunstacademie Niel vzw (afgekort
K.A.N.) en de Gemeentelijke academie voor
muziek en woord, Hemiksem-Schelle-Niel,
de handen in elkaar geslagen om tijdens
de jaarmarktperiode 2008 deze 100-jarige
verjaardag te vieren met tentoonstellingen
en optredens.

te Niel

de diverse ateliers: jeugdateliers, kunst- &
projectatelier, 3D-atelier, atelier voor de
fotografische beeldvorming, teken- en schil
dersatelier, met ook de resultaten van het
portret- en modeltekenen.
2. In de voordrachtzaal op de 1ste verdieping
van de Gemeentelijke academie voor
muziek en woord, Em. Vanderveldelaan 23,
worden tekeningen en schilderijen van de
k unstenaars die deze 100-jarige “teken- en
schildersschool” ooit in huis heeft gehad.
Met andere woorden, er worden werken
geëxposeerd van de huidige directeur en alle
oud-directeurs, aangevuld met creaties van
huidige leerkrachten en oud-leerkrachten.

De Gemeentelijke academie voor muziek
en woord Hemiksem, Schelle en Niel heeft
voor deze gelegenheid reeds haar muzikale
deelname toegezegd. Zij zal voor deze
gelegenheid er ongetwijfeld een ‘feestwerk’
van maken.

kuns
De K.A.N. presenteert volgende tentoon
stellingen:
1. In de rotonde van de Gemeentelijke
kleuterschool, Ridder Berthoutlaan, worden
recente werken van cursisten getoond uit

© Alber t De Troch

Voorlezen
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Contact: Cultuurdienst Niel - pa Dorpsstraat 26 - 2845 Niel - Tel 03 451 11 30 - sandy.van.de.velde@niel.be

