
 
        Verschijnt maandelijks                                          Verantwoordelijke uitgevers:     

         André Rayée                                       Tel: 053/66.22.00       Gsm: 0472/38.29.98         e-mail: affligem@vtbKultuur.be                                                    
         Ludo Compernolle                                                         Gsm: 0485/86 85 06         e-mail: affligem@vtbKultuur.be      
         www.vtbKultuur.be/affligem                                           Bankrek:     BE38 0016 5572 9372 
 

      Vraag uw gezins-vtbKultuurpas en mis de vele culturele kortingen niet. 
Voor nieuwe leden is dit 10€/gezin/jaar; gratis voor VAB-leden 

               

 
 

vtbKultuur Affligem – december 2019 

 

 
 

 
Verschijnt maandelijks     Verantwoordelijke uitgevers:  

Ludo Compernolle    Gsm: 0485/86.85.06 e-mail: affligem@vtbkultuur.be 
André Rayée   Tel: 053/66.22.00  Gsm:0472/38.29.98  e-mail: affligem@vtbkultuur.be 
www.vtbKultuur.be/affligem    Bankrek: BE38 0016 5572 9372  
 

Vraag uw gezins-vtbKultuurpas en mis de vele culturele kortingen niet.  
Voor nieuwe leden is dit 10€/gezin/jaar; gratis voor VAB-leden mits voorlegging van uw lidnummer  

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

Nieuw jaarthema vtbKultuur 2020:     ‘Buren’ 

 
Het voorbije jaar schotelden we jullie allerlei activiteiten voor waarbij het thema ‘smaak’ de rode draad was. 

Dit jaar stappen we met uitgestoken hand naar onze ‘buren’. We trekken dit jaarthema door in de inhoud van 

onze activiteiten. Ook dit zal ons inspireren en verbinden. Het begrip ‘buren’ is uiteraard breed. Het begint al 

heel dichtbij. Door wandelingen in buurdorpen bv. kom je heel wat te weten over je eigen streek. Met het 

thema ‘buren’ komen ook de grenzen in beeld. Als klein land zijn we omringd door boeiende cultuur van 

onze buurlanden. We kunnen er historische steden en charmante grensdorpjes verkennen, fiere belforten en 

trotse vestingen bezoeken. We steken ook graag de taalgrens over en zijn nieuwsgierig wat onze buurregio’s 

ons te bieden hebben. We vergeten even de clichés over Vlamingen versus Walen. Tussen al het 

natuurschoon liggen er heel wat Waalse steden met cultureel erfgoed verscholen. Allerlei boeiende lezingen 

kunnen evenzeer het jaarthema aansnijden. 

 

Stof genoeg dus om aan de slag te gaan en jullie ook in 2020 mee op sleeptouw te nemen. Of het nu gaat om 

in groep een tentoonstelling te bezoeken, een concert, een lezing of een interessante daguitstap, er staat altijd 

cultuur op het menu om ons leven te verrijken. Je kan onze vtbKultuur-afdeling maandelijks volgen via 

Nieuwsbrieven en onze website www.vtbkultuur.be/affligem. En om in de sfeer van ons jaarthema te 

blijven: “Beter een goede buur dan een verre vriend!”. 

 

Kersttocht en –viering  (herhaling) 

Zondag 8 december 2019  
Vertrek wandeling:   Kerk Hekelgem om 14 uur 

Kerstviering: Gildenhuis, Kerkstraat 82 Hekelgem (vanaf 16.30 u.) 

 
Onderweg maken we even tijd voor enkele kerstgedichten, verhalen of liederen, alsook glühwein en 

chocomelk. Na een frisse neus genieten we van de feesttafel, de lichtjes en de romantiek van de Kerstsfeer. 

Enkel deelnemen aan de avondactiviteit is ook mogelijk. 

 

Leden vtbKultuur:   € 8, niet-leden € 10 (de wandeling is gratis en vrijblijvend) 

Inbegrepen: tijdens de wandeling glühwein of chocomelk, s’avonds belegde broodjes, koffie, kerststol  

en dessert 

Inschrijven vóór 1 december 2019   via mail, website of klik hier  
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Hernieuwing lidgeld 2020           

 
We kloppen nog even aan de deur om het jaarabonnement voor 

2020 te vernieuwen. Het lidgeld van vtbKultuur blijft € 10. Daar 

krijg je de vtbKultuur-pas voor waarmee je met heel het gezin een 

jaar lang aan onze activiteiten en deze van andere vtbKultuur-

afdelingen tegen verminderde prijs kunt deelnemen. Ook VAB-

leden zijn automatisch lid van vtbKultuur  en hebben recht op alle voordelen en kortingen: nationaal, 

provinciaal en lokaal. 

 

Activiteiten januari 2020 

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

 

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

 
 

In 2020 blaast Ludwig van Beethoven 250 kaarsjes uit. Hij wordt onder de invloedrijkste componisten 

gerekend. Zij oeuvre heeft een overheersende invloed gehad op de 19
e
 eeuwse muziek. 

 
Capella Amsterdam 

Ensemble Vocal de Lausanne 

Camilla Tilling, sopraan 

Marianne Beate Kielland, mezzosopraan 

Thomas Walker, tenor 

Hanno Müller-Brachmann, bas 

 

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

 

Voor de toelichting zie:  www.vtbkultuur.be/affligem 

 

Inschrijven vóór 14 december 2019    via mail, website of klik hier 

Prijs per concert (ticket + vervoer): leden vtbKultuur  € 30, niet-leden  € 34 

Opstapplaats (bus):  Bushalte ‘Den Beer’ Brusselbaan, Hekelgem om 13.45 uur 

 

i.s.m. vtbKultuur Aalst  
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Sint-Antoniusviering in Essene – Dauwtrap 
Zondag 19 januari 2020  
Vertrek: Kerkplein Essene om 08 uur 

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

haar patroon, de beschermer van mens en vee. De bijzondere band van Essene met de heilige Antonius is te 

merken aan zijn aanwezigheid in het dorp. Al vóór dag en dauw gaan we met vtbKultuur (en ARS) op pad 

en genieten we van het winterse landschap en de stilte. Na deze ochtendwandeling zijn we welkom in de 

parochiezaal waar koffie en ontbijtkoeken op ons wachten en een jenevertje wordt aangeboden. Om 10 u. 

starten de feestelijkheden met een Gregoriaanse hoogmis, die gevolgd wordt door de verkoop van allerlei 

offergaven op het dorpsplein. Ondertussen komen de geuren van erwtensoep, pensen en streekbieren ons al 

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

 

Wandeling gratis 

Inschrijving en betaling verplicht voor koffie en ontbijtkoeken: € 4 

 

Groepsaankoop tickets 2020 
 

Expo Jan Van Eyck, een optische revolutie  (4 tickets vrijgekomen)  

Zaterdag 18 april 2020: Museum voor Schone Kunsten, Gent om 10.30 u. 

 
Vertrek: station Denderleeuw – trein om 8.42 u. (aankomst Gent Sint-Pieters om 9.19 u.) 

               te voet naar MSK: ca 20 minuten 

In 2020 organiseert het MSK de grootste Van Eyck-tentoonstelling ooit. Nog nooit zal zoveel Van Eyck te 

zien zijn op één plaats. Met 9 kunstwerken door Van Eyck, meerdere werken uit zijn atelier én ruim 100 

internationale topstukken uit de late middeleeuwen maakt het MSK de beloften waar. Centraal in de 

tentoonstelling vind je de buitenluiken van ‘De aanbidding van het Lam Gods’, die voor de eerste keer 

worden samengebracht met de andere werken van Van Eyck. Ga met ons mee naar Gent en laat je zintuigen 

prikkelen! 

Prijs ticket:  leden € 22, niet-leden € 25  (inclusief audiogids) 

Vervoer: zelf treinticket aanschaffen! 

Inschrijven via mail, website of klik hier 

 

Musical Daens   (volzet) 

Vrijdag 1 mei 2020: voorstelling om 20.30 uur in Puurs 
Vertrek: Parking Rantour, Affligem om 19 uur 

Prijs ticket  + busvervoer inbegrepen:  leden € 75, niet-leden € 80 

 

Algemene Info 
‘Open wandelingen’:  Afstand 7 à 9 km – deelname € 1 pp 
Zondag 15 december 2019   Vertrek: Sint-Gertrudiskerk, Kerkplein 1 Ternat om 14.30 uur 

Thema: “Bij de patrones tegen ratten en muizen” 

Een organisatie van de Streekgidsen Pajottenland & Zennevallei 



 

 

Nieuw: 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 

Lewis wordt internationaal beschouwd als één van de toonaangevende musici van zijn generatie. Hij treedt 

regelmatig op met ’s werelds meest vooraanstaande orkesten waaronder de symfonieorkesten van Boston, 

Chicago en Londen, de New York Philharmonic, het Koninklijk Concertgebouworkest. 

Philippe Herreweghe: dirigent 

Herreweghe werd geboren in Gent en combineerde zijn universitaire studies met een muzikale opleiding aan 

het Conservatorium. In 1970 richtte hij het Collegium Vocale Gent op. Sinds 1997 engageert hij zich als 

dirigent van het Antwerp Symphony Orchestra en is een veel gevraagd gastdirigent in tal van buitenlandse 

orkesten. 

 

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

Inschrijven en betalen vóór 31 december 2019  via mail, website of klik hier 

 

Zeven dagen Spreewald – Potsdam en Berlijn  
Van zondag 14 juni tot zaterdag 20 juni 2020 
Vertrek: Parking Rantour, Affligem om 6 uur 

Op slechts een uurtje ten zuidoosten van Berlijn ligt het prachtige natuurgebied Spreewald, ook wel eens het 

Venetië van Duitsland genoemd. Het is een oud moeras en veenweidenlandschap dat zijn naam en ontstaan 

dankt aan de rivier Spree. De regio is geliefd om zijn schattige dorpjes, idyllische waterwegen en de 
goddelijke Spreewalder augurken. We gaan op ontdekking naar het sinistere verleden van het voormalige 

DDR regime te Cottbus  en bezoeken Berlijn en Potsdam. We verblijven in het Spreewald Parkhotel Van 

der Valk ****, gelegen in een groene oase aan de rand van Bersteland. Zie www.spreewald.vandervalk.de 

 

Meer uitleg over het programma vind je 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.  

Inschrijven en voorschot betalen vóór 31 januari 2020  via mail, website of klik hier 

 

Noteer ook al: 
3-daagse vtbKultuur-trip naar Bonn in het kader van “250 jaar Beethoven” 

Van zaterdag, 14 maart, tot maandag, 16 maart 

KnipoogDag vtbKultuur in Ieper 

Zondag, 22 maart 
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