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Beste mensen, 

 
Sedert het begin van corona zijn we allemaal op grenzen gestoten die we niet voor mogelijk hielden. Alles is 

zeer abrupt geëindigd. Het was bevreemdend om deze zomer maar met mondjesmaat te kunnen proeven van 

wat ooit normaal was. Maar we kregen sinds het voorjaar een frisse kijk op onze vertrouwde omgeving. 

Iedereen sloeg aan het wandelen en fietsen en herontdekte hoe schoon het dichtbij kan zijn. De sociaal-

culturele sector heeft uiteraard een ferme deuk gekregen, maar we geven niet op. Toch valt alles nog niet in 

zijn gewone plooi en moeten er nog een hele tijd enkele maatregelen in acht genomen worden. Blijven 

afstand houden en/of mondmaskers dragen: het gaat tegen onze natuur in, maar het is het enige dat 

voorlopig helpt. 

 

Covid-19 maakt onze wereld kleiner en een beperking van ons sociaal leven zal nog een tijdje behouden 

blijven. Maar in plaats van te piekeren over een toekomst die we niet kennen moeten we nu van de kleine 

dingen genieten. Eenvoudig is het echter niet om iedereen uit z’n ‘kot’ te lokken en ons op een veilige manier  

opnieuw te verenigen. We missen wel het contact met anderen en willen ventileren over deze verwarrende 

situatie, al was het maar via een nieuwsbrief. Maar om positief te eindigen: vroeg of laat, we’ll meet again!  

 

 

Persoonlijk bericht aan iedereen 

Het jaar  ’20 20’ had er één  kunnen zijn waarbij we met z’n allen hadden kunnen genieten van de vele 

zorgvuldig voorbereide activiteiten met uiteenlopende  thema’s zoals wandelen, lezingen, musical, 

tentoonstelling, daguitstappen,  jaarreis en zoveel meer.  Activiteiten waar bijleren op een gezellige sociale 

wijze samen gedeeld wordt en daardoor beter smaakt.  

Maar om dit alles te kunnen realiseren zijn er bedenkers en vele handen nodig die een stukje van hun tijd in 

onze vereniging willen steken.  In de vorige twee nieuwsbrieven had ik reeds een oproep gedaan waarop 

spontaan gereageerd werd. Mijn dank hiervoor, maar….het zou nog beter kunnen. Onze vereniging kan 

nooit te veel maar eerder te weinig vrijwilligers hebben.  

Zelfs in deze onzekere tijden, blijft ‘enthousiasme’ het sleutelwoord. Daarom kom onze ploeg vervoegen 

voor het organiseren/meewerken aan culturele activiteiten want we willen reeds denken aan het komende 

jaar 2021. 

Cultuurliefhebbers, toon dat jullie er zin in hebben om te ‘vrijwilligen’ in Affligem en mee te bouwen aan 

onze toekomst. 

Dank bij voorbaat 

Ludo Compernolle 

Voorzitter 
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Activiteiten in SEPTEMBER 

 
Lezing: “Teralfene mei 1940, 80 jaar terug in de tijd”  

door Jan Van Liedekerke 

 

Donderdag 24 september 2020 om 20 u. 

Cultuurzaal Sanderus, Gemeentelijk Centrum Bellekouter, Affligem 

 
Gezien de maatregelen rond COVID-19 , hier de richtlijnen voor de aanwezigen van de lezing : 

- In de Sanderus zaal kunnen 125 personen op een veilige manier zitten. Dit is ook het maximum aantal dat 

we binnenlaten. Deuren zijn reeds open vanaf 19uur. Wees er tijdig bij want plaatsen worden niet 

voorbehouden. 

- Er zijn twee ingangen voor registratie (verplicht ) en betaling. 

Gelieve gepast geld mee te brengen ( 6 euro) 

- De zitplaatsen worden ingenomen naargelang  je binnenkomt, te beginnen vooraan 

- De lezing gebeurt zonder pauze en er is geen mogelijkheid tot aankoop van een drankje 

- Mondmasker verplicht gedurende de gehele voordracht. 

 

Toegang: € 6 

 

 

‘Coigneau’ wandeling                     

 

Zondag 27 september 2020 om 14.30 u 

 

Vertrek:  

Gemeentelijk Centrum Bellekouter, Affligem            

                                                                                                     

Lengte wandeling: ca 6 km 

 
                                                                   

Coigneauplant in de tuin van André en Ghislaine 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Herhaling activiteiten OKTOBER 

 
Wandeling in Merchtem – Callarispad (7 km) 

 

Zondag 11 oktober 2020 

Vertrek: Pendelparking, Bellestraat Affligem om 14 u. 

Of 

Vertrek wandeling: Café ‘In de volle pot’, Brusselse Stwg 272 Brussegem om 14.30 u. 

 
                                                                   

 

 

 

Taalcauserie: “Een leven vol taalkronkels” door Carine Caljon 

 

Dinsdag 27 oktober 2020 om 20 uur 

Gildenhuis, Kerkstraat 82 Hekelgem  

 

 
’t Leven zit vol kronkels. We zullen het hebben over typerende termen 

en uitdrukkingen doorheen een mensenleven. Het begint al bij je 

(familie)naam, speelt met je innerlijk en uiterlijk en doorloopt je hele 

hebben en houden, al je doen en laten. Carine Caljon is al zowat 30 jaar 

met talen bezig, van courante tot heel exotische talen en zelfs Vlaamse 

dialecten. Ze doet niets liever dan op zoek gaan naar de oorsprong en betekenis van onze woordenschat en 

uitdrukkingen. Door de jaren heen heeft ze al een 12-tal taalcauserieën bijeen gesprokkeld die steeds rond 

een bepaald thema draaien. We kozen hieruit voor “een leven vol taalkronkels” met op het eerste zicht 

misschien banale woorden maar die toch zo verrassend interessant zijn opgebouwd! Zo worden ook een paar 

merklogo’s onder de loep genomen. We kennen ze allemaal, die internationale merken. Maar wie weet 

welke tekst erachter schuilgaat? In welke taal? 

 

Via een vrolijke interactieve taalcauserie ontdekken we samen met haar hoe woordenschat al eeuwen 

meereist en uitgewisseld wordt en zo ‘onze taal’ bepaalt. 

 

Toegang: Leden € 6, niet-leden € 8 

 

 

 

 

 



 

 

Activiteit NOVEMBER  

 

Wandeling in Essene met beeldentuin van De Montil 

 
Zondag 8 november 2020 om 14 uur 

Vertrek: De Montil, Moortelstraat Essene 

 
De lagere temperatuur en de steeds korter wordende dagen mogen geen hinder zijn om te profiteren van de 

gezonde buitenlucht. Recreatief wandelen biedt een waaier van mentale en fysieke voordelen en er is geen 

sprake van competitiedruk. Ook in het najaar vind je in de natuur rust en harmonie en veranderen de bossen, 

de parken en de tuinen in een ritselend kunstwerk van bruine, gele en rode tinten. Essene is trouwens een 

dorp dat door zijn natuurschoon en bezienswaardigheden het hele jaar door tot een bezoekje uitnodigt. 

 

Ook aandacht voor kunst en cultuur in de rand van een wandeling is belangrijk. Bij het betreden van de 

beeldentuin van De Montil vind je een prachtige verzameling beeldhouwwerken die vragen oproepen. We 

vinden er expressief bronzen beeldhouwwerk van o.a. Georges Grard, alsook de tot de verbeelding 

sprekende mythische figuren van Roel d’Haese enz. … Op verschillende plaatsen in deze schitterende tuin 

werden bankjes aangebracht zodat je rustig kan genieten van de combinatie kunst en natuur. Bordjes bij de 

kunstwerken geven meer informatie. 

 

En zelfs al is de lucht grijs en blauw, weet dat beweging zorgt voor een dynamiek die ons gelukkiger maakt. 

Treuzel dus niet en laat deze deugddoende wandeling met een meerwaarde niet aan jou voorbijgaan! Voor de 

meesten onder ons is het trouwens bijna letterlijk om de hoek. 
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