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Nieuwe pas, nieuwe voordelen, nieuwe prijs. 

Beste vrienden van vtbKultuur,  

Wij beseffen allen maar al te goed dat 2020 een bar slecht cultureel belevingsjaar is geworden. Als afdeling 

hadden wij voor de voorbije maanden weer zo veel mooie momenten op de planning staan, maar één voor 

één moesten wij ze allemaal opbergen of verplaatsen omwille van COVID-19. 

In Affligem proberen wij zo goed en zo kwaad mogelijk opnieuw op te starten, maar het is en blijft met 

vallen en opstaan omdat de richtlijnen, ons opgelegd van hogerhand, op elk ogenblik alles kunnen 

onmogelijk maken.  

Nieuw lidmaatschap.  

Toch mogen we niet stilstaan en werd er grondig nagedacht over een nieuwe formule van de vtbKultuur-pas. 

In de eerste plaats dient gezegd dat 10 euro voor een 

gezinslidmaatschap een zeer lage prijs was. De klemtoon moet 

inderdaad gelegd worden op het gezin. Verder bood onze 

lidkaart feitelijk weinig voordelen. Vanaf 2021 werd daarom 

besloten de prijs voor de vtbKultuur-pas op te trekken 

naar 20 euro (nog steeds voor het gezin), maar werd gezocht 

naar een aantal voordelen voor de cultuurliefhebbers.  

Zo krijg je voortaan op vertoon van de cultuur-pas 

 5 euro korting bij aankoop van een Open Monumentenkaart 

 6 euro korting bij aankoop van een Museumpas 

 Minstens 4 keer per jaar de nationale nieuwsbrief OOGwenk, boordevol culturele inspiratie 

 Uiteraard minimum 12 keer per jaar onze eigen nieuwsbrief 

 

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 kan storten.  

 

Ook op de ‘algemene pagina’ www.vtbKultuur.be/word-lid kan je je gegevens invullen. In dat geval moet je 

eerst wel aanduiden in welke afdeling je wenst aan te sluiten.  
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Van zodra de afdeling je storting op rekening ziet verschijnen, zal je via de hoofdzetel van vtbKultuur je pas 

toegestuurd krijgen.  

 

Je kan natuurlijk ook nog steeds via telefoon, of tijdens een van onze activiteiten aangeven dat je wenst lid te 

worden. 

 

Eens je bij ons in Affligem bent aangesloten krijg je bovendien ook op regelmatig tijdstip onze eigen 

nieuwsbrief in uw mailbox, of per gewone post in geval je geen internet hebt.  

 

VAB-leden 
Het automatische lidmaatschap van VAB vervalt per 30 september 2020.  VAB-leden moeten dus voor 

2021 ook de bijdrage van 20 euro betalen om aangesloten te blijven bij vtbKultuur. Kreeg je de maandelijkse 

Nieuwsbrief als VAB-lid in je mailbox, dan wordt dat behouden tenzij je je uitschrijft. Je geniet echter niet 

meer van de voordelen van de vtbKultuur-pas.  

 

Activiteit november  

Wandeling in Essene met beeldentuin van De Montil 
Zondag 8 november 2020 om 14.30  uur 

Samenkomst : De Montil, Moortelstraat Essene 

 

AFGELAST wegens de laatste richtlijnen van de veiligheidscel Affligem die alle 

vrijetijdsactiviteiten verbiedt tot en met 08 november. 

 
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. We bezoeken de beeldentuin 

van De Montil onder begeleiding van gids Jos Baetens. 

 

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. 

 

Activiteit december 
 

Kerstwandeling en gezellig rond de Kerstboom 

Zondag 13 december 

 



 
 

 

 

Gezien de huidige situatie hebben we na overleg met het bestuur besloten om dit jaar geen Kerstavond te 

organiseren. Als het al zou mogen tegen die datum, zouden we er weinig plezier aan beleven om elk in zijn 

bubbel aan tafeltjes te zitten op 1,5 m afstand van mekaar. Het is beter nog een beetje op onze tanden te 

bijten en hopen tegen de zomer volgend jaar over een beschermend vaccin te beschikken. 

 

Last minute info 
 
De voordracht van Carine Caljon over taalkronkels werd, gezien de laatste evolutie van de pandemie, uit 

veiligheidsoverwegingen afgelast en verplaatst naar 26 oktober 2021. We betreuren allen ten zeerste deze 

beslissingen, maar het zou onverantwoord zijn onze leden en cultuurvrienden aan de dreiging bloot te 

stellen.    

 

Heuglijk nieuws 
 
Het hoeft niet altijd triestig nieuws te zijn. Zoals jullie allen sinds vorige maand vernamen, zetten Ghislaine 

en André een stap opzij. Ghislaine verlaat het bestuur, André blijft nog tijdelijk aan, maar beiden verlaten 

zeker niet de vereniging. Wij mogen u vandaag reeds aankondigen dat wij vier nieuwe bestuursleden  mogen 

verwelkomen die zich willen inzetten en mee willen zorgen voor het voorbereiden en aanbieden van mooie, 

leerrijke en aangename activiteiten om alzo onze vereniging verder te laten bestaan. De namen willen we u 

nog niet verklappen, wij hopen oprecht hen voor te kunnen stellen in de loop van de maand januari 2021.  

Wat we u wel kunnen verklappen, is dat het een serieuse verjonging van het bestuursteam inluidt.  

 

Van zodra we terug op een normale manier kunnen beginnen plannen en organiseren zal éénieder kunnen 

zien dat vtbKultuur herleeft en een mooie verdere toekomst zal kennen. Hou dus goed de volgende 

Nieuwsbrieven in de gaten en vergeet ook niet regelmatig onze website www.vtbKultuur.be/affligem  te 

raadplegen. 
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