
 

 

   

 
Leuven, 20 februari 2018 

 
Beste cultuurliefhebber, 

 
Nu de dagen alweer wat langer worden en de winter bijna zijn laatste prik uitdeelt, kijken we vooruit 
naar het voorjaar. Op 27 maart sluiten we ons winterseizoen af, en op 14 april blikken we al vooruit 
naar de zomer met een eerste daguitstap. 
 

Maar voor diegenen die niet aanwezig waren op de Algemene Vergadering, volgt eerst de primeur 
van onze gloednieuwe website, opgesteld door ons bestuurslid en webmaster Marc Peetermans. 
 

Nieuwe website www.kriterion.be 
 

Om onze website te bezoeken open je je browser (bvb. Internet Explorer, Google Chrome, Apple 
Safari, Mozilla Firefox, … ) en tik je de naam www.kriterion.be in in het url-veld (“uniform resource 
locator”) van je browser. Dit invoerveld staat bij alle browsers helemaal bovenaan.  
Merk op dat onze website zich bevindt in het zgn. “deep web”, wat betekent dat geen enkele 
zoekmachine (zoals bvb. Google of Yahoo) een verwijzing heeft naar de website. Moest je onze 
naam toch met een zoekmachine willen opzoeken, dan zie je tal van andere websites verschijnen, 
die niets te maken hebben met onze activiteiten (zoals bvb. een bioscoop in Amsterdam). 
 

 
 
Eénmaal je de website gevonden hebt, kan je hem best bewaren in je favorieten of bladwijzers, 
waarnaar in de meeste browsers verwezen wordt door het stervormige icoon. Op die manier ben je 
met enkele muisklikken in onze website en hoef je dus niet telkens de domeinnaam in te tikken. 
 

De structuur van onze website werd eenvoudig gehouden: er zijn slechts 5 pagina’s:  
 

1. De homepage of welkompagina vertelt (in ietwat theatrale vorm) wie we zijn, hoe je kan 
deelnemen aan onze activiteiten, wat we te bieden hebben en hoe we communiceren via 
circulaires en vanaf nu ook via deze website.  
Onderaan de homepage is er een aansluitingsformulier, bedoeld voor nieuwe leden. 
Daarnaast is er ook een contactformulier: via deze weg kan je iets melden aan het bestuur, 
zoals een leuk cultureel voorstel, een vraag, een verslag of evaluatie van een bezoek, desnoods 
ook een klacht of voorstel om onze werking te verbeteren. 
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2. De activiteitenpagina toont alle aanstaande of reeds geplande activiteiten. Activiteiten die 
verschenen zijn in de laatste circulaire bevatten in de laatste kolom een link naar de 
beschrijving, zoals deze in de circulaire verschenen is.  
Daarenboven vind je onderaan een link naar het inschrijvingsformulier. Je hoeft het 
inschrijfstrookje dus niet meer in te vullen en terug te mailen, voortaan kan dit met één klik op 
het inschrijvingsformulier. Nadat alles is ingevuld, druk je op de verzendknop: de secretaris 
ontvangt automatisch een mail met jouw inschrijving, en jijzelf een mail met de bevestiging.  
En vermits de meeste browsers de ingevulde teksten onthouden, zal bij de inschrijving voor een 
volgende activiteit een aantal velden al onmiddellijk (bij het aanklikken) worden ingevuld. 
 

3. De pagina met het fotoalbum bevat alle foto’s die we mochten ontvangen van voorbije 
activiteiten. Deze foto’s zijn gegroepeerd per jaar en per activiteit.  
Momenteel is het aanbod nog beperkt, maar we hopen dit jaar flink wat foto’s van jullie te mogen 
ontvangen!  Je kan deze mailen, best rechtstreeks naar het e-mailadres van onze webmaster 
marc.peetermans@gmail.com, die ze dan prompt zal posten op de website. 
 

4. In de archiefpagina vind je alle circulaires terug sedert begin 2016. 
 

5. Tenslotte is er nog een pagina met links naar enkele bekende en minder bekende cultuursites, 
waar cultuurfanaten hun hart kunnen ophalen. Ken je nog andere interessante culturele sites? 
Laat het ons weten via het contactformulier!  

 
Dinsdag 27 maart 2018: Avondvoordracht door Guido Gryseels, Afrika-kenner en 
wetenschapper 
 

Op 27 november 2011 brachten we met Kriterion een bezoek aan het “oude” Museum voor Midden-
Afrika in Tervuren. Korte tijd later werd het gesloten voor renovatie. Deze loopt nog altijd, maar 
zodra het museum opnieuw zijn deuren opent, gaan we er zeker een kijkje nemen. 
 

In afwachting hebben we Guido Gryseels, Algemeen Directeur van het Museum, bereid gevonden 
ons meer toelichting te geven over het museum en zijn wetenschappelijke werking. Het 
Afrikamuseum is immers uniek in de wereld als museum en als wetenschappelijke instelling voor 
zowel mens- als natuurwetenschappen. 
 

Hoe gaat het museum eruit zien na de 
renovatie? De renovatie is met zeer 
grote zorg uitgewerkt. Moeilijke, netelige 
vragen zijn ze niet uit de weg gegaan. 
Vragen zoals: hoe omgaan met ons 
koloniaal verleden, Koning Leopold II, 
samenstelling van de collectie (oude 
collectie, hedendaagse stukken ), 
problematiek van restitutie van stukken, 
… Voor elke stap bij het uittekenen van 
het museumconcept was er een nauwe 
samenwerking met Afrikaanse 
Gemeenschappen. 
 

Het Afrikamuseum heeft een gigantische wetenschappelijke collectie waarvan volop gebruik wordt 
gemaakt voor wetenschappelijk onderzoek. Er zijn 85 wetenschappers in loondienst die zowel 
toegepast als fundamenteel onderzoek doen, er zijn internationale samenwerkingsakkoorden met 
20 Afrikaanse landen, jaarlijks worden er 130 Afrikaanse wetenschappers opgeleid, 
mijnbouwmaatschappijen maken gebruik van de geologische kaarten, … Belangrijk ook zijn de 
educatieve activiteiten voor 30.000 kinderen per jaar. 
 

Kortom, een boeiend verhaal over verleden, heden en toekomst. 
Daarna kunnen we ook nog kort even kennismaken met de Afrikaprojecten van ngo Trias. 
 

We mogen opnieuw rekenen op de gastvrijheid van Boerenbond. De voordracht in hun lokalen 
(Diestsevest 40 Leuven) begint om 19u30. Naar goede gewoonte is ook een drankje voorzien.  
 

De inschrijvingsprijs bedraagt 5 EUR.  
Inschrijven kan tot 20 maart via het strookje op p. 4 of via onze gloednieuwe website ! 
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Zaterdag 14 april 2018: Daguitstap naar Eupen 
 

Vorig jaar (op zondag 23 maart 2017) trokken we voor onze eerste daguitstap van het jaar helemaal 
naar het verre Oostende in West-Vlaanderen, dit jaar gaan we de andere richting uit, en kiezen we 
voor Eupen, hoofdplaats van de Duitstalige Gemeenschap en van de Oostkantons. Voor de 
voorbereiding en begeleiding ter plaatse mochten we rekenen op de medewerking van Joseph 
Weber, een “man van de streek”, en voormalig regiodirecteur van ABB/KBC Verzekeringen. 
 

 
 

Eupen, de hoofdstad van de Duitstalige Gemeenschap, is met haar rijk cultureel aanbod en 
talrijke monumenten de grootste toeristische attractie in de streek. De stad aan de Vesder, 
die haar welvaart ooit dankte aan de textielnijverheid, staat vol prachtige herenhuizen, 
kerken en fonteinen. Op talrijke pleinen verwelkomt de stad haar bezoekers, en laat hen 
voor en achter pittoresk gerestaureerde gevels genieten van culinaire streekgerechten. 

 

We trekken naar ginder met de autocar en voorzien ook een opstapplaats in de buurt van Luik. 
Naar goede gewoonte is er bij aankomst koffie met gebak voorzien.  
In de voormiddag verkennen we de Oberstadt, van het Heidbergkloster naar het Klösterchen.  
Het middagmaal is voorzien in Restaurant Atelier, mooi gelegen en met historische achtergrond. 
In de namiddag worden we verwacht in het Parlement van de Duitstalige gemeenschap voor een 
rondleiding met gids. Na een korte verplaatsing met de autocar naar de Moorenhöhe en het 
Temsepark, sluiten we het officiële programma af met een wandeling door de Unterstadt. 
Na een uurtje vrije tijd in de Oberstadt vertrekken we omstreeks 18 uur terug naar Leuven. 
 

Ons volledige programma ziet er als volgt uit: 
 

  7u30 Vertrek van de autocar aan de rotonde in Rotselaar  
  7u45 Vertrek van de autocar aan Leuven station  
  8u00 Vertrek van de autocar aan de Bodart parking 
  8u40 Vertrek van de autocar aan afrit nr. 30 van de E40 in Crisnée 
 

  9u30 Aankomst in Sucré et Salé in Eupen voor koffie met gebak 
10u00 Voormiddagprogramma (zie hierboven) 
12u00 Middagmaal in Restaurant Atelier, 1 consumptie inbegrepen 
14u00 Namiddagprogramma (zie hierboven) 
17u00 Einde van het officiële programma. Vrije tijd.  
 

18u00 Terug naar Leuven  
19u30 Aankomst in Leuven  

 

De inschrijvingsprijs bedraagt 49 EUR per persoon.  
Inschrijven kan tot 31 maart via het strookje op p.4, of via onze gloednieuwe website ! 



 

 

 

Ondertussen ligt ons programma al vast tot aan de zomervakantie: 
 

Op zaterdag 26 mei brengen we een bezoek aan de Trappistinnenabdij van 
Brecht (bekend van het programma “In Gods naam” van Annemie Struyf, dat in 
2010 meer dan 1,3 miljoen kijkers haalde), en aan de alom gekende 
Trappistenabij van Westmalle. We maken kennis met het leven van trappisten 
en trappistinnen in al zijn facetten. 
 

En na de Filosofen- en Begijnenwandeling verkennen we op donderdag 14 juni in 
de namiddag de binnenstad van Leuven, op zoek naar heilige, adellijke en minder 
heilige en adellijke vrouwen. Op deze Vrouwenwandeling zijn ook onze mannen 
welkom! 
 

Noteer alvast deze data in je agenda ! 
 

 
 

Tot 20 maart sturen naar Kriterion, Diestsevest 40, Leuven of kriterion@telenet.be  
 

Inschrijven kan ook via onze website www.kriterion.be  
 
Ondergetekende .............................................................................................  (naam + voornaam) 
 
E-mail of telefoon- of gsm-nummer ………........................................................... 
 
wenst in te schrijven voor de avondvoordracht van Guido Gryseels te Leuven op dinsdag 27 maart 
 

voor ........……...…. personen  x 5 EUR =  .......................…......... EUR  
 

Het correcte bedrag werd betaald op rekening BE77 7390 0930 6442 van Kriterion, Leuven 
 
Datum en handtekening:  …………………………………………………………… 
 
 

Tot 31 maart sturen naar Kriterion, Diestsevest 40, Leuven of kriterion@telenet.be  
 

Inschrijven kan ook via onze website www.kriterion.be  
 
Ondergetekende (naam + voornaam) .................................................................................  
 
E-mail of telefoon- of gsm-nummer  ………………........................................................... 
 
wenst in te schrijven voor de daguitstap naar Eupen op zaterdag 14 april  
 

voor ........……...…. personen x 49 EUR =  .......................…......... EUR  
 

 

O  zal opstappen aan de rotonde van de Aarschotsesteenweg in Rotselaar  

O  zal opstappen aan het station van Leuven  

O  zal opstappen aan de Bodart parking  

O  zal opstappen aan afrit nr. 30 van de E40 in Crisnée  

O  zal met eigen vervoer reizen  
 

Het correcte bedrag werd betaald op rekening BE77 7390 0930 6442 van Kriterion, Leuven 
 
Datum en handtekening: …………………………………………………………… 
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