
 
 

L.S. 

 

Wie vorig jaar in Den Bosch aan het Rederijkerscongres deelnam, herinnert zich 

misschien nog dat ik toen het 25ste congres mocht aankondigen. Ik ben nog altijd blij 

dat ik de Koninklijke Aloude Rederijkerskamer “De Catharinisten” uit Aalst toen als 

organisator mocht voorstellen. 

We zijn dan ook vrijwel onmiddellijk gestart met de voorbereidingen. Nu wordt het tijd 

om ook namens het Verbond enig nieuws hieromtrent te brengen.  

Dat de rederijkerij leeft, wordt bewezen doordat we een nieuwe Kamer kunnen 

aanstellen. We zijn er ook in geslaagd enkele interessante sprekers te engageren. Om 

alles in goede banen te leiden hebben we ons verzekerd van de medewerking van het 

stadsbestuur van Aalst.  

In de volgende nieuwsbrief zullen we de stad, waar we trots op zijn, uitgebreid 

voorstellen. We zullen aantonen dat deelname aan het congres alleen al omwille van de 

locatie de moeite waard zal zijn.  

Tradities zijn er om in ere gehouden te worden. Ook al stelt men de rederijkerij soms in 

vraag, we blijven ervan overtuigd dat we een culturele en sociale rol kunnen blijven 

vervullen. Dat we bovendien de verbondenheid binnen ons taalgebied hiermee helpen in 

stand houden is mooi meegenomen. 

Een rode draad doorheen onze activiteiten wordt “spelen met taal”.  

We willen al een tipje van de sluier oplichten. Als kennismaking met onze “denderende 

stad” is er een culturele wandeling. Wie dat te lastig vindt, kan genieten van een 

tentoonstelling en compilatie van vele van onze activiteiten. Daarna zullen we ook nog 

wat spelen met taal.  

Wie het vorige congres in Aalst heeft meegemaakt herinnert zich allicht ook dat 

gezelligheid bij een natje en een droogje bij ons zeker geen ijdele begrippen zijn. 

Meer concrete informatie over inschrijvingsmodaliteiten zullen wij u later nog 

meedelen. 

Afspraak dus op 31 mei en 1 juni 2008 in Aalst. 

 

Erik De Smet 

Deken. 



 

 

 

 

 

 

Programma Rederijkerscongres 2008 

 

Op zaterdag 31 mei en zondag 1 juni gaat in Aalst het jaarlijkse congres door met als 

thema: Spelen met taal. De Koninklijke Aloude Rederijkerskamer de Catharinisten 

heeft een tweedaags programma samengesteld met een passende diversiteit.  

 

Vanaf zaterdagnamiddag om 14.15 uur wordt u door de Kamer verwacht in haar 

lokaal ‘’t Katrientje’ in de Vooruitzichtstraat in Aalst. Vandaar vertrekken we om 15.30 

uur met de stadsgidsen voor een geleide wandeling. Er is een alternatief programma 

voor de niet-wandelaars: tentoonstelling van onze mooiste archiefstukken en een 

powerpoint-presentatie over onze Kamer.  

 

Het diner is voorzien om 19 uur in de Royal Astrid, Keizersplein. Later volgt een quiz. 

Per Kamer worden teams samengesteld. We sluiten de avond af omstreeks 21.30 uur, 

maar kunnen nog even de tijd nemen om na te praten. 

 

Op zondagmorgen is de academische zitting de hoofdmoot. Omstreeks 9 uur staat het 

ontvangstcomité klaar in de trouwzaal van het stadhuis (Grote Markt). 

Om 10 uur begint de zitting, met als sprekers Jef Dauwe en Kurt van Eeghem. Laatste is 

ook in Nederland zeker geen onbekende. 

Voor een muzikaal intermezzo zorgt Marc Masson.  

De aanstelling van de toneelgroep De Waag uit Liedekerke (Vlaams- Brabant), als 

rederijkerskamer is in het programma opgenomen. 

 

In het ons reeds bekende restaurant Royal Astrid gaat de lunch door vanaf 12.40 uur. 

 

Om 15 uur tonen de Catharinisten en de Joka’s (jong-Katrienen) hun kunnen als 

toneelspelers en zangers. 

 

Een uurtje later nemen we afscheid met een drink. 



Logiesmogelijkheden 

 

Hotels:  

� Hotel de la Gare **, Stationsplein 11, tel. 32 53 21 39 11 

 

� Keizershof ****, Korte Nieuwstraat 15, tel. 32 53 77 44 11 

www.keizershof-hotel.com 

 

� Station Hotel ***, A. Liénartstraat 14, tel. 32 53 77 58 20 

 

� Ibis **, Villalaan 20, Erembodegem-Aalst, tel. 32 53 71 18 19 

www.ibishotel.com 

 

Gastenkamers: 
 

� The Mansion, Stationsstraat 21, Aalst, tel. 32 53 70 39 50 

www.mansion4you.com 

 

� ’t Slaapmutske, Zijpstraat 97, Hofstade-Aalst, tel. 0472 53 00 70 

www.tslaapmutske.be 

 

� Hof Selmussen, Blektestraat 140, Hofstade-Aalst, tel. 32 53 21 50 53 

www.hofselmussen.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

www.aalst.be (met stadsplan en straatnamenlijst). 

www.catharinisten.be 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met de medewerking van de Stad Aalst 
 


