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Beste cultuurvrienden, 

Ondanks de tijdelijke onnatuurlijke en vreemde tijden  

biedt het volledige vtbKultuur-team éénieder van u                                                            

zijn beste wensen aan voor een gelukkig en vooral gezond nieuw jaar 2021! 

Bijna een jaar geleden heeft het virus wereldwijd verregaande gevolgen gemaakt. 

Economische activiteiten werden teruggeschroefd maar ook op sociaal vlak werd ons leven 

drastisch veranderd. Reizen, afspreken met familie en vrienden, genieten van culturele parels, 

feesten….hebben we plots allemaal moeten missen. Zeer ingrijpend!  

Hopelijk heeft de gezondheid van jou en je naasten deze tijd goed doorstaan om in het 

volgende jaar voldoende moed en kracht te hebben om voorzichtig weer uit te kijken naar een 

mooiere toekomst… 

Laten we het schrik(kel)jaar 2020 maar vlug achter ons! 



 

Ook wij hebben u allemaal gemist maar blijven geloven in betere tijden want aan elke 

pandemie komt een eind. 

Houd moed, ook dit komt vast weer goed! 

Vele plannen liggen reeds op tafel om er een geslaagd jaar van te maken maar moeten ook 

beseffen waakzaam te blijven. Noteer alvast de datums van onze jaarkalender. 

Ondanks alle kommer en kwel kunnen we u ook aangenaam en vrolijk nieuws meegeven. Niet 

één maar liefst vier nieuwe bestuursleden mogen wij aankondigen die zich vanaf dit 

jaar enthousiast samen met ons zullen inzetten naar het zoeken, plannen en realiseren van 

nieuwe culturele ontdekkingen. Verder in deze nieuwsbrief stellen ze zich voor. 

Deze Nieuwsbrief mag niet voorbij gaan zonder even stil te staan bij Ghislaine die jarenlang 

voltijds onbaatzuchtig haar bijdrage heeft geleverd aan deze veelzijdige vereniging en door haar 

dynamiek en doorzettingsvermogen er een belangrijke rol heeft vervuld opdat deze zou blijven 

doorgroeien. Met haar mooie teksten, haar intense voorbereidingen.. heeft zij er mede voor gezorgd 

dat er steeds een gemoedelijke sfeer onder de leden heerste. Zij is een dame met bijzonder veel 

culturele wijsheid. Alhoewel zij eerder op de achtergrond bleef, ontging haar slechts weinig.  Met 

trots mag zij terugblikken op haar verwezenlijkingen en vele mooie herinneringen koesteren. Ze geeft 

de fakkel door maar blijft als lid en zal ons steunen met wijze raad.  Wij, het bestuur en de leden, 

willen haar bedanken.  

 

Zoals u weet wordt er ieder jaar gewerkt met een ander jaarthema.                                          

 

Wat is klank precies? Zijn het geluiden rondom je? Is het de muziek die een compositie is van 

verschillende klanken? Zijn het de woorden die elkaar ritmisch opvolgen of is het de stilte als 

er helemaal geen geluid meer te horen valt? 



 

Klank is er zo goed als altijd en overal. Er zijn zoveel geluiden, dat we de meeste ervan 

niet eens meer opmerken? Van sommige klanken wordt je heel rustig of blij, van andere wil je 

liefst zo snel mogelijk je vingers in je oren stoppen. 

Geluiden hoor je al dan niet bewust. Als je naar muziek luistert dan ben je bewust van de 

klanken die je kunnen ontroeren, troosten en op andere momenten je vreugde of zelfs in 

extase brengen.  

Er zijn de melodieuze concerten vergezeld van boeiende verhalen, er zijn de stilteplekken om 

tot rust te komen, er zijn de vredesklanken alsook de oorlogsgeluiden, er zijn de 

wereldklanken…Klanken bouwen bruggen tussen mensen.  

Kortom, vtbKultuur verlaat dit jaar de alom aanwezige en dominante beeldcultuur en nodigt 

je uit voor boeiende luistertochten met ongekende dimensies. 

Begin dit jaar zal het nog stil zijn en in de loop van 2021 gaan we steeds meer en meer 

klanken ontdekken in onze vrije tijds belevenissen.  

Daarom dit gedicht ‘Stilte’ speciaal voor ons gemaakt door Maud Vanhauwaert. 

 

 

 

 

 

Er is de ruisende stilte tussen eeuwenoude bomen verscheurd in nevels 

Er is de kille stilte aan een tafel die met messen wordt gesneden 

De gedragen stilte van een minuut op een plein, de gedachten die bij slachtoffers zijn 

Er is de opgelegde stilte in een studiezaal, die voortdurend onder spanning staat 

De gezwollen stilte voor een overdonderend applaus waarin de laatste noot nog trilt 

De tikkende stilte van leidingen in het huis waar je weer alleen bent na een pijnlijk vertrek 

En er is de volbrachte stilte van ons op dit bankje terwijl de verte het overneemt 

En alles is gezegd 

 



 

Maar ondanks deze rare tijden wil ik het toch 

even hebben over het belang van lidgeld 2021! 

Vooreerst dank aan de vele leden die reeds hun 

lidmaatschap hebben vernieuwd. Dit getuigt in 

het vertrouwen dat jullie in onze vereniging 

stellen en met gelijkgestemden zo snel mogelijk 

opnieuw aan cultuur met een knipoog willen 

doen. 

Wij hopen iedereen opnieuw te mogen verwelkomen en ons niet af te laten schrikken van 

deze bijzondere periode waarbij wij steeds de opgelegde en nodige corona-maatregelen zullen 

respecteren en doen naleven. Hoe meer leden, hoe meer werkingsmiddelen er zijn. 

Een lidmaatschap is veel meer dan alleen kunnen deelnemen aan activiteiten van je trefpunt. 

Akkoord, voor vele mensen is dit het enige zichtbare, maar achter de schermen gebeurt er nog 

zo veel meer. Zoals de belangenbehartiging voor de cultuursector die verdedigt wordt 

waarvan slechts een topje in de pers komt, de diverse voordelen bij vertoon van uw kultuur-

pas waarbij het lidgeld in een wip is terugverdiend.  

De nieuwe formule van de vtbKultuur-pas geeft vanaf heden extra voordelen, zoals: 

Vele kortingen door groepsaankoop - 5€ korting op een Open Monumentenkaart – 6€ korting bij een 

Museumpas – 12x per jaar onze Nieuwsbrief – 4x per jaar de nationale nieuwsbrief OOGwenk 

Hoe lid worden? 
Wens je lid te worden surf dan eenvoudig naar onze website www.vtbKultuur.be/affligem en 

klik boven in de balk op ‘lid worden’  Je kan daar alle nodige gegevens invullen en bovendien 

zie je ook onmiddellijk het rekeningnummer waarop je de 20 euro per gezin per jaar kan 

storten.  

Je kan natuurlijk ook nog steeds via telefoon of via mail met naam, voornaam, adres, 

geboortedatum, telefoonnummer en vermelding ‘vtbKultuurpas 2021’ 

 

OPGELET!     VAB-leden 

Het automatische lidmaatschap van VAB verviel per 30 september 2020. Om aangesloten te 

blijven bij vtbKultuur is vanaf heden ook lidmaatschap te betalen. 

  

Van zodra de afdeling je storting op rekening ziet verschijnen, zal de hoofdzetel van 

vtbKultuur je nieuwe pas toesturen.  

 

Vanaf volgende maand zullen al deze voordelen alleen nog voor de ingeschreven leden zijn .  

 

We begrijpen dat het moeilijk is om een standpunt in te nemen want alle geplande activiteiten 

voor de maand januari tot 10februari zijn reeds opgeschort. Daar zijn wij ons van bewust 

maar willen de opgelegde C-19 maatregelen nauwkeurig opvolgen om bestwil van ieders 

gezondheid. 

Alle geplande activiteiten worden op onze website geplaatst en tijdig bijgestuurd. 
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Laten we nu even lezen wie ons bestuur komt vervoegen! 

 

Hallo iedereen, 

 

U heeft het wellicht al gehoord of gelezen dat 

we één van de nieuwe bestuursleden zijn van  

VTB Kultuur Affligem. Graag willen we ons even  

voorstellen. 

 

Onze namen zijn Dina (56 jaar) & Robrecht (55 jaar).  

Wij wonen te Liedekerke maar hebben een sterke  

band met Affligem. Zij die ons kennen zullen wel  

zeggen; ah ja, das diene politieman van de wijk  

Affligem. Inderdaad.  

We hebben een zoon van 32 jaar die reeds uithuizig woont. 

 

Ik (Dina) ben afgestuurd als verpleegster maar heb meer dan dertig jaar gewerkt in de schaatsbaan te 

Liedekerke. Ik stond er onder meer in als verpleegster voor zij die ten val kwamen. Van kleine tot 

grote wonden verzorgde ik. Het geven van hartmassage was me ook niet vreemd en hierbij redden 

we verschillende bezoekers. Mijn hoofdtaak was personeelsbeheer. Sinds 2019 werk ik fulltime op de 

hoofdzetel van Sport Vlaanderen te Brussel, op de facilitaire cel. 

Ik (Robrecht) ken je me heel waarschijnlijk als politieman. Sinds 2014 ben ik de teamchef van de wijk 

Affligem. Voordien werkte ik bij de gemeentepolitie van Liedekerke en van 2001 tot 2014 was ik 

teamchef van de verkeersdienst.  

Wij beiden zijn ook bestuurslid van KWB Liedekerke, waar we samen lief en leed delen sinds 1987. 

Hiernaast hebben we een goede vriendenkring waaronder ook enkele cultuurliefhebbers. Eén van 

onze passies is reizen. We hebben reeds een stukje van de wereld gezien en hopen dit in de 

toekomst nog te kunnen doen.  

We hopen samen, met de andere bestuursleden van VTB Kultuur, onze schouder te zetten onder 

deze vereniging en jullie hopelijk mooie culturele momenten te bezorgen. 

 

Tot gauw. 

Dina & Robrecht 

 

 

 

 

 



 

 

Hallo, beste cultuurliefhebbers,      

 

 

Wij zijn Pierre en Denise uit Hekelgem, nieuwbakken bestuursleden van vtbKultuur Affligem, en 

willen ons graag even voorstellen. 

Na zijn opleiding industrieel ingenieur scheikunde is Pierre aan de slag gegaan in de beschildering in 

de automobielindustrie bij Renault Vilvoorde om 6 jaar geleden op pensioen te gaan bij Volvo Cars in 

Gent. 

Ikzelf heb na mijn studie Public Relations, mijn eigen zaak opgestart in Hekelgem. 

Na 42 jaar “patisserie Callebaut” ben ik 2 jaar geleden met pensioen gegaan. 

Eindelijk tijd om te genieten van reizen, uitstapjes, theater, concerten…… 

Na kennismaking met André en Ludo op de seniorenbeurs van 2019 kregen we “goesting” om mee 

aan de slag te gaan bij vtbKultuur Affligem. En toen kwam COVID-19. Activiteiten werden afgelast, 

even los gelaten en weer afgelast. Dit jaar hebben we elkaar nog niet veel gezien, maar we hopen dat 

in 2021 de gezelligheid mag terugkeren. 

We wensen jullie een deugddoend en vernieuwend Nieuwjaar. 

Denise en Pierre 

Voor alle informatie, raadpleeg onze website of bel ons of mail ons 
Blijf voor elkaar zorgen en blijf gezond! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Verschijnt maandelijks     Verantwoordelijke uitgevers:  

Ludo Compernolle    Gsm: 0485/86.85.06 e-mail: affligem@vtbkultuur.be 

Denise Callebaut    Gsm: 0485/21.07.19 e-mail: affligem@vtbkultuur.be 

www.vtbKultuur.be/affligem    Bankrek: BE38 0016 5572 9372  
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