
 

 

   
 
 
Leuven, 21 oktober 2021 
 
 
Beste cultuurliefhebber, 
 
 
Na onze nieuwe start op de Algemene Vergadering van 18 oktober, waarbij we ons mochten 
verheugen op een ruime opkomst (44 deelnemers), gaan we er in het seizoen 2021-2022 opnieuw 
“vol” tegenaan. Via deze circulaire stellen we je 3 activiteiten voor waarvoor je kan inschrijven. Verder 
geven we je ook reeds enkele voorjaarsactiviteiten in 2022 mee, die je nu al in je agenda kan noteren. 
 
 
Donderdag 18 november: Daguitstap naar Antwerpen 
 
Een daguitstap in de tweede helft van november? Dat is inderdaad niet naar onze gewoonte. Maar 
voor deze gelegenheid maken we graag een uitzondering. 
 
Het Letterenhuis in Antwerpen organiseert de tentoonstelling “Oogen die kijken”, met foto’s 
gemaakt door Stijn Streuvels. Om 10u30 bezoeken we deze tentoonstelling zonder gids.  
Je kan dan rustig rondkijken op eigen tempo, en de nodige tijd nemen voor de foto’s die je het meest 
interesseren. 
 

 
 

Stijn Streuvels (1871-1969) was een rigoureus observator van het alledaagse. Dat blijkt uit 
zijn romans en verhalen. Minder bekend is dat zijn priemende blik ook een neerslag vond in 
fotografisch werk. Naast een omvangrijk literair oeuvre omvat Streuvels’ archief ook een 
opzienbarende collectie van duizenden foto’s. 



 

 

 
Wat opvalt in deze foto's is dat Streuvels' ogen steeds worden getrokken naar dezelfde 
“omstaande dingen”, zoals hij ze zelf noemde. Het gaat daarbij om bustes en paden, plekken 
en processies, dieren en vooral mensen. Niet het minst focust hij zich op zijn familie en 
zichzelf, waardoor de fotografische collectie een bijzonder intieme inkijk in zijn leven biedt. 
 

Het middagmaal neem je op eigen initiatief. In het centrum van Antwerpen vind je restaurantjes in alle 
smaken en prijsklassen. 
 
In de namiddag bezoeken we, dit maal wel onder begeleiding van een gids, rond het Modemuseum 
enkele “iconische” plaatsen die belangrijk zijn (geweest) voor de ontwikkeling van Antwerpen als 
modestad. 
 
Na afloop gaan we nog samen iets drinken. 
 
De verplaatsing gebeurt op eigen kracht.  
Voor wie per trein reist vanuit Leuven, is begeleiding voorzien door één van onze bestuursleden. 
Details hierover mag je verwachten in de bevestigingsbrief. 
 
De inschrijvingsprijs bedraagt 13 EUR, incl. het drankje achteraf. 
Houders van een Museumpas genieten van een korting, zij betalen 9 EUR. 
Inschrijven kan tot 10 november via het strookje op blz. 4. 
 
Om praktische redenen wordt de groep beperkt tot 20 deelnemers.  
Je inschrijving is definitief na betaling.  
 
 
Maandag 20 december: “Speech” door Wouter Deprez in de Leuvense Stadsschouwburg  
 
Wouter Deprez toert van oktober tot juni door gans Vlaanderen met zijn voorstelling “Speech”, en 
doet dit op zijn eigen, eigenaardige, eigenzinnige, eigenwijze, eigen… wijze. Ook een tussenstop 
in Leuven staat op zijn programma. Op de valreep konden we nog kaarten reserveren van Rang 1 
op maandagavond 20 december. 

 
Wat heeft Wouter na al die jaren 
begrepen van het instrument waar hij 
mee werkt? Wat doet hem lachen in 
taal? Wat ontroert Wouter in taal, nog 
meer dan vroeger? Welke dringende 
aanpassingen in taal wil Wouter 
doorvoeren? En waarom worden 
vraagtekens zo vaak gebruikt om u 
nieuwsgierig te maken?  
 
Deze voorstelling is een ode, een 
liefdesverklaring, een aanklacht. Ze is 
een samenzwering en een revolutionair 
congres dat jong en oud zal verzoenen. 
En misschien zelfs man en vrouw. 

 
We ontmoeten elkaar in de inkomhal om 19u45. Daar worden de tickets overhandigd (genummerde 
plaatsen).  
De voorstelling start om 20 uur. Na afloop gaan we samen iets drinken in de foyer ter plaatse. 
 
De inschrijvingsprijs bedraagt 29 EUR, incl. het drankje achteraf. 
Inschrijven kan tot 1 december via het strookje op blz. 4. 
 
Ook voor deze activiteit is het aantal deelnemers beperkt, en is je inschrijving definitief na betaling.  
 



 

 

Zondag 9 januari: Theatervoorstelling “The 39 Steps” in Antwerpen 
 
Op 9 januari trekken we naar het Noordteater in Antwerpen voor de thriller “The 39 Steps”. 
 

“The 39 Steps” is een verbluffend leuke toneelbewerking van de gelijknamige film van Alfred 
Hitchcock uit 1935, over een man die ongewild betrokken geraakt bij duistere spionage-
praktijken. We volgen Richard Hannay, de knappe held tegen wil en dank, op zijn chaotische 
vlucht van een schouwburg in London, tot op de Schotse Hooglanden en terug. Terwijl de 
liefde zijn pad kruist wordt hij onterecht beschuldigd van moord, raakt hij verstrikt in een web 
vol intriges en wil hij – door zelf de echte dader te vinden – zijn onschuld bewijzen.  
 

 
 
Slechts vier acteurs spelen alle rollen. Buiten Hannay, die als hoofdpersonage het ganse 
stuk zichzelf blijft, geven de drie anderen gestalte aan zowat 139 personages. Samen met 
het ingenieuze decor zorgt dat voor een hilarisch tempo, geestige one-liners en verrassend 
filmische beelden.  
 
Een grappige en nostalgische terugkijk op een vervlogen tijd van Britse stoomtreinen, 
gentlemen met pijp, whisky met soda, Bobby’s, bolhoeden en bloedmooie, maar verraderlijke 
spionnes en slinkse dubbelagenten. 

 
We trekken op eigen kracht naar Antwerpen en ontmoeten elkaar om 14u45 aan de ingang van het 
theater. Daar worden de tickets (genummerde plaatsen) overhandigd.  
De voorstelling start om 15 uur. Na afloop gaan we samen iets drinken in de cafetaria ter plaatse. 
 
Het Noordteater ligt in hartje Antwerpen (Sint-Nicolaasplaats 6, 2000 Antwerpen), een klein 
binnenpleintje vlakbij de hoek van de Lange-Nieuwstraat en de Sint-Katelijnevest, op ongeveer een 
kwartiertje stappen van het Centraal Station. In de bevestigingsbrief mag je meer details verwachten 
over de bereikbaarheid incl. de uurregeling van de trein vanuit Leuven. 
 
De inschrijvingsprijs bedraagt 15 EUR per persoon, incl. het drankje achteraf. 
Inschrijven kan tot 15 december via het strookje op blz. 4. 
En ook voor deze activiteit is het aantal deelnemers beperkt, en is je inschrijving definitief na betaling.  
 

 
En verder voorzien we voor 2022 … 
 

… op 12 of 19 februari (datum nog onder voorbehoud) een geleid bezoek aan de tentoonstelling  
     “Before time began, Aboriginal art from Australia” in het KMKG in het Jubelpark te Brussel.  
     Wie erbij was voor “Inca Dress Code” in 2019 of “Crossroads” in 2020 weet dat je hier een 
     tentoonstelling en gidsen van topniveau mag verwachten. 
 

… op 26 februari een kinderactiviteit: in het Wagehuys (Brusselsestraat Leuven) gaan we naar de 
     voorstelling “Hoe oma almaar kleiner werd” (6-10 jaar). Omdat vele culturele centra tijdens de 
     Kerstvakantie gesloten zijn, wijken we dit seizoen noodgedwongen uit naar de Krokusvakantie. 
 

… op 31 maart een uitvoering van de “Johannes Passion” in de Luca School of Arts (voormalige 
     Lemmensinstituut). Dit stond al op ons programma in 2020, maar door Corona … 
 

Meer info en mogelijkheid tot inschrijven vind je in de volgende circulaires. 
 



 

 

 

 
Tot 10 november 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 Antwerpen op 18 november 
 

voor      ....……...…. personen  zonder  Museumpas x 13 EUR   
 
     +  ....……...…. personen  met  Museumpas x 9 EUR  =  .....…..................... EUR 
 

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

 
Tot 1 december 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 voorstelling “Speech” door Wouter Deprez in Leuven op 20 december 
 

voor  ........……...…. personen x 29 EUR =  .....…..................................... EUR 
 
Het correcte bedrag werd betaald op rekening BE77 7390 0930 6442 van Kriterion, Leuven 
 
Datum en handtekening:  …………………………………………………………… 
 
 

 
Tot 15 december 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 theatervoorstelling “The 39 Steps” in Antwerpen op 9 januari 
 

voor  ........……...…. personen x 15 EUR =  .....…..................................... EUR 
 
Het correcte bedrag werd betaald op rekening BE77 7390 0930 6442 van Kriterion, Leuven 
 
Datum en handtekening:  …………………………………………………………… 
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