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Een nieuw jaar tegemoet!   

 
Terwijl we volop in de feestsfeer zitten is het ook goed om even 

te reflecteren en stil te staan bij het voorbije jaar. Ook al waren 

er soms donkere wolken, er waren vast ook lichtpuntjes om mee 

te nemen in het nieuwe jaar. Laat ons vechten tegen de 

obstakels op onze weg en iedere dag genieten van de mooie 

momenten; er zijn er heel wat als je ze wil zien. We kunnen 

grijpen wat zich aandient, soms het toeval een handje helpen en 

gaan voor wat haalbaar is. We wensen jullie allen een gelukkig en gezond 2020! Mogen de dagen, weken 

en maanden gevuld zijn met veel liefde en een mooie lach! 

 

Het vtbKultuur-team 

 

Herhaling activiteiten januari 2020      
 

Matineeconcerten Bozar 

Zondag 5 januari 2020 – Nieuwjaarsconcert  
(afgesloten) 
Nationaal Orkest van België onder leiding van George Pehlivan 

 

Zondag 26 januari 2020 – Matineeconcert   
Nationaal Orkest van België onder leiding van Hugh Wolff  

Missa Solemnis in D major, op. 123, Ludwig van Beethoven 
 

Sint-Antoniusviering in Essene – Dauwtrap 
Zondag 19 januari 2020 – vertrek: Kerkplein Essene om 8 uur 

 

Jaarlijks, traditiegetrouw de derde zondag van januari, viert de Sint-Antoniusgilde van Essene het feest van 

haar patroonheilige, de beschermer van mens en vee. Al vóór dag en dauw gaan we met vtbKultuur (en 

ARS) op pad en genieten we van het winterse landschap en de stilte. Na de wandeling genieten we van 
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koffie en ontbijtkoeken in de parochiezaal.Na de Gregoriaanse hoogmis en de verkoop van de offergaven is 

iedereen welkom om mee te delen in de gezellige sfeer van dit volkse gebeuren. 

 

Inschrijving en betaling verplicht voor koffie en ontbijtkoek (vóór 13/1/2020):  € 4 – wandeling gratis 

 

Activiteiten februari 2020 
 

Wandeling: Van abdij tot waterkasteel   
Zondag 9 februari 2020 om14 uur 

Vertrek: Abdij Affligem, Abdijstraat Affligem 

 
De Sint-Pieters- en Sint-Paulusabdij, beter gekend als de Abdij van Affligem, groeide uit tot één van de 

machtigste van de Nederlanden. Het complex domineerde de hele omgeving en was opgetrokken uit 

zandsteen van de eigen groeven. De wandeling (ca 7 km) leidt ons 

door de prachtige natuur van de Faluintjes. De Molenbeek en haar 

zijbeken kronkelen als natuurlijke linten door het landschap. In 

Moorsel vinden we de Sint-Martinuskerk, de eeuwenoude Sint-

Gudulakapel en natuurlijk het mooie waterkasteel, een 

renaissance waterslot, gebouwd als buitenverblijf in opdracht van 

de toenmalige abt van Affligem. Ook dit imposante gebouw, 

gelegen in een ommuurd park, was vroeger tot ver in de 

omgeving te zien door haar verheven ligging. Tegenwoordig 

onttrekt een hoog groenscherm het waterkasteel aan het zicht. En 

uiteraard was het vooral de hopteelt die eeuwenlang het leven van de inwoners en het landschap kenmerkte. 

Het hopveld aan de voet van de abdij herinnert ons nog aan de rijke hopgeschiedenis van onze streek. Op 

deze manier wordt toch een stukje levend erfgoed beschermd. 

 

Achteruitkijkspiegel     
Zaterdag 15 februari 2020: Gildenhuis, Kerkstraat 82 Hekelgem om 17 uur 

 
Het is elk jaar opnieuw een hele karwei om ons aanbod samen te stellen en onze ideeën uit te werken, maar 

ons jaarprogramma is klaar en we kunnen nu reeds aankondigen dat 2020 bol zal staan van interessante 

activiteiten. We blikken echter ook graag even terug op een succesvol jaar. Een mozaïek van beelden, 

indrukken en reisfoto’s, die de lokale sfeer weergeven, helpen ons al 

die mooie momenten herinneren. Kom zeker een kijkje nemen! Naast 

het nagenieten bij een hapje en een drankje hoort ook nog een woordje 

uitleg over wat er voor volgend jaar zoal op de plank ligt. Voor niet-

leden een uitstekende gelegenheid om de vereniging te ontdekken.  

 

Prijs:  € 8 

Inbegrepen: belegde broodjes, dessert en een koffie of een thee 

Inschrijven vóór 8 februari 2020 

(i.s.m. het Gemeentebestuur) 

          Het dansje uit de Dordogne 



 
 

 

 

Antwerp Symphony Orchestra: Paul Lewis ontroert met Mozart 
(romantische middag met meesterwerken van Mozart) 

Zaterdag 7 maart 2020 – Elisabethzaal, Astridplein 26 Antwerpen om 15 u. 

Vertrek: trein Denderleeuw 13.05 u. (via Brussel) 

Aankomst: Antwerpen-Centraal 14.20 u. 
 

Zijn pianoconcert nr. 27 was het laatste wapenfeit van Mozart als concertsolist. Je kan er een groot aandeel 

melancholie en berusting in ontdekken alsof de componist zijn einde voelde naderen. Ook met zijn 

indringende Maurerische Trauermusik, die hij schreef voor de vrijmetselaarsloge, bouwde Mozart een brug 

naar de Romantiek.   

Paul Lewis: piano - Philippe Herreweghe: dirigent (meer details in vorige nieuwsbrief) 

 

Deelnameprijs (rang 2) zonder vervoer: Leden € 30, niet-leden € 33 inclusief programmaboekje 

Inschrijven en betalen vóór 15 januari 2020 

 

Nieuw:  1830 – Musical  (over de Belgische revolutie) 
Woensdag 19 augustus 2020, Kasteel de Merode Westerlo om 20 uur   

Vertrek: Parking Rantour, Bellestraat 98 Affligem om 18 uur 

 
Zin om op een onvergetelijke manier de geboorte van het Koninkrijk België te (her)beleven ? 

Historalia Productions brengt haar vierde musicalspektakel 1830. De 

musical vertrekt vanuit de wortels van onze nationale geschiedenis en 

brengt op een onvergetelijke manier hulde aan de geboorte van ons 

land. De voorstelling zal vol staan met spectaculaire en levensechte 

scènes. De opkomst van België wordt benaderd vanuit twee 

perspectieven: de Belgische en de Nederlandse. Als publiek ervaar je 

beide visies vanaf een andere locatie op het domein. Je verhuist 

letterlijk van de ene tent naar de andere en komt uiteindelijk samen  

voor een spectaculair einde tijdens de apotheose in openlucht. Het 

kasteel de Merode en het omliggende domein vormen het kader van deze unieke theaterervaring. Luc 

Stevens wil vooral het verhaal van de gewone man tijdens de revolutie brengen, wars van allerlei politieke 

intriges. Het wordt een hartverwarmend stuk met veel humor en emotie. 

 

Prijs: Leden  € 59 (vervoer inbegrepen),  niet-leden  € 63 

 

3-daagse vtbKultuur-trip : Bonn in het kader van “250 jaar Beethoven”  
Van za 14.03.2020 tot ma 16.03.2020 

Zie ook speciale nieuwsbrief met 

het programma en op de website 

www.vtbkultuur.be/affligem  of 

klik hier. 
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KnipoogDag vtbKultuur in Ieper   
Zondag 22 maart 2020 

Vertrek: Parking Rantour, Bellestraat 98 

Affligem om 7.30 uur 

 
WO I maakte van de Westhoek het meest tot de verbeelding 

sprekende oorlogslandschap van ons land. Vandaag herinneren 

duizenden graven aan deze gruwel. Er stond van Ieper geen 

steen meer op elkaar. De charmante stad werd herleid tot een 

grote puinhoop. Verbazend hoe de heropgebouwde stad een 

eeuw later een toeristische hotspot is geworden. We ontdekken 

het zelf tijdens de KnipoogDag, ons jaarlijks cultureel 

stadsfestival. 

 

Na een onthaalkoffietje neemt onze groep in de voormiddag 

deel aan een vertelwandeling “ De Baron van Bellewaerde”, 

waarin de wederopbouw van de streek wordt verteld. De 

centrale rol in het verhaal is weggelegd voor baron De Vinck 

en zijn familie, die bij hun terugkeer na de oorlog een vernield 

kasteel en een verwoeste streek aantroffen. Met brieven, getuigenissen en foto’s uit het familiearchief neemt 

de gids ons mee langs de overgebleven relicten rond Hooge en Bellewaerde. Het hoogtepunt van de 

wandeling is de betonnen noodwoning van de baron. 

 

Daarna genieten we van een groepsmaaltijd en vanaf 14 u. start het tweede gedeelte van de KnipoogDag 

vanop de Grote Markt in Ieper waar we in de juiste stemming zullen komen met fijne straatanimatie. Aan 

ons dan om er aan de hand van een programmablad en een plannetje een fijne namiddag van te maken in de 

historische binnenstad. Hierbij alvast enkele ingrediënten om een smaakvol menu samen te stellen! Het ‘In 

Flanders Field Museum’ en het ‘Yper Museum’, beiden in de majestueuze Lakenhallen op de Grote Markt, 

brengen samen met het Merghelynck Museum (met het leven van de Ieperse adel) een overzicht van de meer 

dan 1000 jaar Ieperse geschiedenis. Gidsen zorgen ter plekke voor de nodige informatie. Naast de 

Menenpoort is de Anglicaanse Saint-George Memorial Church het belangrijste monument voor de 500.000 

Britse gesneuvelden in Ieper centrum. Tot zelfs het meubilair werd alles door Britse verenigingen, 

regimenten of burgers geschonken. Deze kleine kerk staat schuin tegenover de Sint-Maartenskathedraal in 

gotische stijl, waar in de Proosdijzaal 23 prachtige glasramen uit de voormalige kapel van de Roesbrugge 

Dames een nieuwe bestemming kregen. Heel interessant zijn ook de vestingen van Ieper, de best bewaarde 

van ons land. Hun verhaal begint 10 eeuwen geleden toen de stad ontstond aan de Ieperlee. In “De 

Kazematten” achter de Sint-Jacobskerk kan je aan de hand van een presentatie de geschiedenis ervan 

ontdekken. Er is ter plekke ook een stijlvolle brasserie onder de vleugels van brouwerij Sint-Bernardus uit 

Watou waar je eventueel een streekbiertje kan proeven. Dit was maar een greep uit de mogelijkheden om 

deze vrije namiddag in te vullen. Ook van de vele concertjes op de historische locaties kan je intussen 

genieten. We sluiten de KnipoogDag af om 17.15 u. ter hoogte van het evenementenplein ‘Cultuurcentrum 

Het Perron’. Aarzel niet en kom met z’n allen het Heuvelland en de gezellige Ieperse binnenstad beleven! 

 

Deelnameprijs: Leden  € 52, niet-leden  € 58  

(inbegrepen: koffie, dagprogramma, lunch en vervoer) 

Inschrijven vóór 2 maart 2020 



 
 

 

 

 

Zeven dagen Spreewald – Potsdam en Berlijn  
Van zondag 14 juni tot zaterdag 20 juni 2020 

Vertrek: Parking Rantour, Affligem om 6 uur 

 
Voor meer uitleg over het programma kan je hier klikken. Je kan het ook vinden in de vorige nieuwsbrieven 

en op onze website via ‘activiteiten’ www.vtbkultuur.be/affligem. Voor de folder van Rantour zelf kan je 

terecht bij Ludo of André, maar staat ook op de website via “op de hoogte blijven - Nieuwsbrieven”. Ook dit 

kan je eenvoudig vinden door hier te klikken.  

       

Nog slechts een zestal plaatsen vrij !!

      

      

      

      

      

      

      

      
                                                            Brandenburg Poort Berlijn 
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