
 

 

 
 
 
Leuven, 11 september 2022 
 

Beste cultuurliefhebber, 
 

De lange droge zomer van 2022 is nog niet helemaal ten einde, maar we kijken toch al vooruit naar 
het najaar. 
 

Zoals steeds in de circulaire van september moeten we het even hebben over het jaarlijks 
lidgeld. Als feitelijke vereniging zijn onze vaste kosten beperkt, de deelnemersprijs aan onze 
activiteiten is min of meer kostendekkend. De laatste jaren genieten we bovendien van een 
mooie jaarlijkse subsidie van de Stad Leuven.  Dit heeft ertoe geleid dat onze kas er momenteel 
goed voorstaat. Daarom werd op de laatste bestuursvergadering besloten om het jaarlijks lidgeld 
op te schorten voor 5 jaar. Daarna evalueren we dit opnieuw. 
 

 

Je lidmaatschap wordt dus automatisch verlengd tot 1 september 2027. 
 

 

Nieuwe leden blijven welkom. Zij betalen een eenmalige toetredingsvergoeding van 8 EUR 
(correspondentie via e-mail) of 10 EUR (correspondentie via brief), en zijn dan ook lid tot 2027. 
 
 

Ons programma voor het najaar van 2022 en het voorjaar van 2023 staat nog niet helemaal op punt, 
maar volgende activiteiten liggen al vast: 
 
Zondag 9 oktober: Theatervoorstelling “Babysit Opa” in Antwerpen 
 

Voor onze eerste theatervoorstelling van het nieuwe werkjaar kozen we voor Babysit Opa in het 
Klokhuis in Antwerpen, met een voor velen onder ons ongetwijfeld zeer herkenbaar thema. 
 

Rik Hoogendoorn is grootvader geworden van een kleinzoon waar 
hij één dag in de week op past, en is daarmee toegetreden tot het 
groeiende legioen van oppasopa’s. Die nieuwe verantwoordelijk-
heid roept herinneringen op aan zijn eigen jeugd en vaderschap. 
Hij ziet overeenkomsten maar vooral verschillen tussen hoe er in 
drie generaties werd en wordt gedacht over het krijgen en 
opvoeden van kinderen, en verwondert zich over de millennials die 
zich steeds meer ontpoppen als de watjes generatie. 
 

In Babysit Opa wordt menige kritische noot gekraakt over de 
helikopterouders van nu en maakt de kleinzoon kennis met de 
normen en waarden van zowel zijn groot- als overgrootouders.  
Dit resulteert in een theatermonoloog vol herkenbare en hilarische 
momenten. 
 

De monoloog stemt tot nadenken. Hoe veranderen de generaties 
juist in de manier waarop grootouders omgaan met hun 
kleinkinderen en ja, zelfs niets liever doen dan oppassen? 



 

 

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 is er nog een drankje in de gezellige cafetaria ter plaatse. 
 

Theater Klokhuis ligt in het centrum van Antwerpen (Parochiaanstraat 4, 2000 Antwerpen), 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 30 september via het strookje op blz. 3. 
Voor deze activiteit is het aantal plaatsen beperkt, je inschrijving is definitief na betaling.  
 
 
Zaterdag 5 november: Kinderactiviteit “Hans en Grietje” in Antwerpen 
 

Ook dit jaar is er in onze theaterzalen tijdens de Kerstvakantie weinig aanbod voor kinderen, en 
wijken we dus uit naar een andere vakantieperiode. 

 

Op zaterdag 5 november (tijdens de Herfstvakantie) trekken we 
opnieuw naar Antwerpen, dit maal naar het Fakkeltheater voor 
deze klassieker van de gebroeders Grimm, voor kinderen vanaf 
5 jaar. 
 

Poppentheater Klein maar Moedig brengt het gekende 
sprookje over twee houthakkerskinderen die helemaal alleen 
door het donkere bos hun weg moeten zoeken, maar aan het 
peperkoekenhuisje terecht komen. 
 

Knibbel knabbel knuisje, wie knabbelt er aan mijn huisje? 
Een prachtig sprookje met fantastische scenes. 

 

Ook voor deze activiteit trekken we op eigen kracht naar Antwerpen en ontmoeten we elkaar om 14u45 
aan de ingang van het theater. Daar worden de tickets overhandigd.  
Onze plaatsen bevinden zich helemaal vooraan, zodat de kinderen niets van de voorstelling moeten 
missen. Deze start om 15 uur. Na afloop is er nog een drankje in de cafetaria ter plaatse. 
 

En ook het Fakkeltheater ligt in het centrum van Antwerpen (Hoogstraat 12, 2000 Antwerpen, vlak bij 
de kathedraal). In de bevestigingsbrief mag je meer details verwachten over de bereikbaarheid incl. 
de uurregeling van de trein vanuit Leuven. 
 

De inschrijvingsprijs bedraagt 11 EUR per persoon, incl. het drankje achteraf. 
Inschrijven kan tot 15 oktober via het strookje op blz. 3. 
En ook voor deze activiteit is het aantal plaatsen beperkt, en is je inschrijving definitief na betaling.  
 
 
 

Onze verdere planning voor het werkjaar ziet er als volgt uit: 
 

- op vrijdagNAMIDDAG 18 november gaan we naar GC De Wildeman in Herent, waar  
   Roel Van Bambost (van Miek en Roel) ons meeneemt naar “De tijd van toen – at the movies”, 
 

- op zaterdag 10 december organiseren we een geleid bezoek aan de tentoonstelling 
   “Les Collectionneuses Rothschild” in La Boverie in Luik, 
 

- enkele weken na Nieuwjaar is er onze traditionele Algemene Vergadering, 
 

- en in 2023 herhalen we de daguitstap naar Gent, die in 2022 diende uitgesteld wegens 
   gezondheidsproblemen van onze collega, organisator en gids Wilfried Van Tulder. 
 

De overige activiteiten voor het voorjaar van 2023 zijn nog in voorbereiding. 
 

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



 

 

 

 
Tot 30 september 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 Babysit Opa in Antwerpen op zondag 9 oktober 
 

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

 
Tot 15 oktober 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 kinderactiviteit Hans en Grietje in Antwerpen op zaterdag 5 november 
 

voor  ……… volwassenen + ……… kinderen,  
 

in totaal ………………. personen x 11 EUR =  ................................. EUR 
 
Het correcte bedrag werd betaald op rekening BE77 7390 0930 6442 van Kriterion, Leuven 
 
Datum en handtekening:  …………………………………………………………… 
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