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Beste cultuurvrienden, 

Het nieuwe jaar is weer volop gestart, 

een nieuw jaar maar het blijft apart. 

Je denkt te weten hoe het zal verlopen en blijft maar hopen. 

Nieuwe ervaringen komen zeker weer voorbij, 

koester de mooiste want dat maakt je blij. 

 

Zoals jullie weten is de huidige situatie opnieuw verlengd tot begin maart.  

Wij kunnen niet anders dan deze trend te volgen waardoor wij jammer genoeg nog steeds 

geen activiteiten kunnen organiseren.  

Hoe mooi we dit jaar hebben bedacht is er in onze jaarkalender opnieuw weer veel geschrapt 

en gewijzigd en blijft het zenuwslopend stil!  

Nergens zijn er op dit ogenblik publieke culturele klanken te bespeuren! Alle activiteiten voor 

de maand februari worden opgeschort en wat wordt de maand maart… ????  

Weet echter ook wij hopen om elkaar ooit, maar natuurlijk hoe sneller hoe liever, terug te zien 

en weer samen te mogen genieten van heel veel leuke culturele momenten! 



 

Dank je wel, Ghislaine!                      
Zoals uitgebreid vermeld in de vorige NB heeft 

Ghislaine vanaf 01 januari zich teruggetrokken uit het 

Dagelijks Bestuur. Ondanks de rare en vervelende 

tijden hebben we er toch kunnen voor zorgen om haar 

letterlijk coronavrij in de bloemetjes te zetten. We 

konden niet wachten om haar jarenlange 

onbaatzuchtige bijdrage aan de vereniging te 

benadrukken. Eerst verbaasd maar zeker gelukkig! 

Ook al hadden wij het graag anders willen vieren met 

het nodige applaus vonden wij dat dit niet ongemerkt 

mocht gebeuren. We wensen haar nog vele gelukkige 

jaren om samen met André nog genieten van vele 

culturele momenten. 

Jaarreis  

Van dinsdag, 07 september tot vrijdag, 10 september 

 

Onze jaarreis zal er geheel anders uitzien als aangekondigd op onze Jaarkalender.  

Het wordt een binnenlandse reis doorheen de regio’s Dinant en Namen en ingekort naar 

vier dagen.  

Het hotel ligt in een groen juweeltje vlak bij de Ourthe en op slechts 800m van het centrum. 

We overnachten in modern ingerichte kamers met ontbijt en avonddiner. 

De regio’s bieden een mogelijkheid aan het bezoeken van de stad Dinant met stadswandeling, 

met de bus naar het kasteel van Lavaux Ste-Anne alsook eventueel een bezoek aan Couvin (de 

commandopost van Hitler) en haar grotten en een bezoek aan Mariembourg met haar 

Brasserie des Fagnes zouden onze twee eerste dagen kunnen vullen. 



 

De regio Namen met stadswandeling en met de bus de dorpjes Thon, Crupet, Annevoie, 

Mozet , Falaen.... alsook Brasserie Du Bocq (Purnode) of Brasserie Caracole en de abdij van 

Floreffe zouden de andere twee dagen kunnen vullen. 

Van zodra we een betere planning hebben, komen we met uitgebreide informatie maar laten 

we deze datums reeds noteren. Bij mij staan ze al reeds aangevinkt, bij jullie nu toch ook!  

Lidgeld 2021! 

Hartelijk dank aan de vele leden die reeds hun lidmaatschap reeds vernieuwd hebben. Graag 

dit bericht als herinnering voor diegenen die nog niet gedacht hebben het te vernieuwen!  

Deze vtbKultuur-pas geeft vanaf heden extra voordelen, zoals: vele kortingen door groepsaankoop - 

5€ korting op een Open Monumentenkaart – 6€ korting bij een Museumpas – 12x per jaar onze 

Nieuwsbrief – 4x per jaar de nationale nieuwsbrief OOGwenk 

Hoe lid worden? 
Wens je lid te worden surf dan eenvoudig naar onze website www.vtbKultuur.be/affligem of 

mail ons of bel ons. Het is slechts 20 euro per gezin per jaar.  

OPGELET!     VAB-leden 

Het automatische lidmaatschap voor VAB bestaat niet meer. Om dus lid te blijven bij 

vtbKultuur is er vanaf heden ook lidmaatschap te betalen. 

  

Voordelen gelden alleen voor ingeschreven leden.  

 

 

Voor alle informatie, raadpleeg onze website of bel ons of mail ons 
Blijf voor elkaar zorgen en blijf gezond! 

De volgende Nieuwsbrief komt er in APRIL! 
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