
 

vtbKultuur Affligem – december 2020 
 

 

 

Beste cultuurvrienden, 

2020 was geen jaar zoals alle andere en is voor vtbKultuur Affligem het meest droevige sinds 

haar bestaan. Een vreselijk virus hield ons in de greep en werden onze mooie voorbereide 

activiteiten maand per maand afgelast voor ieders bestwil. Het was buiten onze wil maar we 

hadden geen andere keuze. Met onze maandelijkse nieuwsbrieven hebben we geprobeerd 

éénieder nabij te blijven. 

WIJ  blijven dromen over de terugkeer naar één of andere activiteit met reële aanwezigheid 

van vele leden. Voorlopig blijft het bij een droom…maar we laten elkaar niet los. 

 

Houd moed, ook dit komt vast weer goed! 

 



 

Voor de maand januari hebben we reeds voorzichtige plannen gemaakt waarbij de corona-

maatregelen steeds zullen worden toegepast. 

ALLES ONDER VOORBEHOUD 

 

Viennese New Year    Bozar                               

Zondag 10 januari 2021 om 15 uur– Nieuwjaarsconcert  

Nationaal Orkest van België onder leiding van Stefan Blunder 

 

Voor meer info:  www.vtbkultuur.be/affligem  

Inschrijven vóór 31 december 2020    via mail, website of telefoon 

Prijs is nog niet volledig gekend t.w.a. C-19 evolutie maar zal rond 40€ zijn 

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

i.s.m. vtbKultuur Aalst  

 

Sint-Antoniusviering in Essene – Dauwtrap 

Zondag 17 januari 2021  

Vertrek: Kerkplein Essene om 08 uur 

Naar jaarlijkse gewoonte is er een wandeling, ontbijt met een jeneverke, Gregoriaanse 

Hoogmis gevolgd door de volkse verkoop van de offergaven en gezellige vuren met allerlei 

lekkernijen. Het kan er dit jaar volledig anders uitzien maar volg ons op onze website 

Wandeling is gratis  

Koffie en ontbijtkoeken: € 4  Nog te bevestigen! 

 

Vooruitkijkspiegel     

Zaterdag 23 januari 2021: Gildenhuis, Kerkstraat 82 Hekelgem om 15 uur 

 

Achteruit kunnen we ditmaal niet kijken maar des te meer vooruit.  

Graag willen we op die dag, ondanks de rare tijden, op de eerste plaats ons bestuur 

voorstellen. Het wordt boeiend. Vier nieuwe bestuursleden komen zich voorstellen en het 

team aanvullen voor het bedenken, uitwerken en realiseren van diverse culturele parels. 

Anderzijds zal Ghislaine Coigneau haar bestuursperiode afsluiten. Ook zullen we het hebben 

over onze plannen voor het jaar 2021 maar we kijken er vooral naar uit éénieder persoonlijk 

een goed en gezond jaar te wensen. 

Wordt opgevolgd via onze website  

Prijs:  € 8 

Inbegrepen: glaasje, hartig en zoet hapje een koffie of een thee 

Inschrijven vóór 8 januari 

(i.s.m. het Gemeentebestuur) 

 

 

http://www.vtbkultuur.be/affligem


 

 

Voor alle informatie, raadpleeg onze website of bel ons of mail ons 
 

Ook al kunnen we dit jaar Kerst niet samen vieren wensen we éénieder een bijzonder hartige 

kerstperiode toe en een gelukkig en gezond 2021! En dat wij in 2021 opnieuw heel veel 

warme gezellige leergierige vtbKultuur Affligem momenten samen mogen beleven! 

Blijf voor elkaar zorgen en blijf gezond 

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

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.  

Verlenging lidmaatschap en voor nieuwe leden is dit 20€/gezin/jaar 

about:blank

