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Beste cultuurvrienden, 

Graag hadden wij reeds vele activiteiten dit jaar samen willen doen! Maar helaas … verheug 

jullie in deze bizarre tijden toch aan alles wat mooi is en wat u lief is. 

In maart hadden we nog buien, in april nog wat grillen, maar in mei steken de meiklokjes de 

kop op. De bloem die bij uitstek staat voor levendigheid en een nieuw begin. Alles komt weer 

tot bloei. Velen zullen regelmatig wandelingen gedaan hebben! Hebben jullie dan ook  

kunnen genieten van de diverse klanken die zich voordoen in de natuur. Gewoonweg zalig! 

 

Zoals iedereen wel kan vermoeden, mogen wij zoals gehoopt nog steeds niet echt opstarten 

met onze activiteiten. We duimen alvast dat de vaccinatiecampagnes wat sneller vooruit gaan 

zodat iedereen uit onze doelgroep weldra volledig zal gevaccineerd zijn. Ons streefdoel is dan 

ook om onze activiteiten stapsgewijs weer op te starten. 

 

We konden ons niet weerhouden Pasen voorbij te laten gaan zonder eens bij jullie langs te 

komen. De respons van vele leden heeft ons deugd gedaan, waarvoor onze dank. 

 

 



 

Verandering in ons Dagelijks Bestuur    

Is het te wijten aan de pandemie, het te lang thuis stil zitten of het gebrek aan degelijke 

communicatie? Op 02 maart gooide Ludo de handdoek in de ring en wou hij het 

voorzitterschap terug overdragen aan André. Nochtans met de komst van  vier ‘echt’ 

enthousiaste nieuwe bestuursleden was opnieuw een stevig fundament gelegd maar de 

gelegenheid had zich nog niet mogen voordoen om echt samen te vergaderen en te werken 

aan mooie activiteiten. Daar André zijn vorige functie niet wenste te hernemen en Ludo niet 

de reden wou zijn dat de vereniging op deze wijze zou stoppen heeft Ludo besloten als 

teamlid het bestuur te vervolledigen zonder voorzitterstitel. André besloot om niet meer in te 

stappen in dit bestuur en gaf hierop zijn ontslag. Zijn jarenlange bijdrage zal niet vergeten 

worden. Ook al hadden wij het graag anders willen vieren met de nodige toeters en bellen en 

eerbetoon is het misschien een idee als éénieder van jullie hem een bedankingsbericht stuurt 

zodat dit voor hem niet ongemerkt blijft en toch een mooie opsteker mag zijn! We wensen 

hem vele gelukkige jaren om samen met Ghislaine nog te genieten van vele culturele 

momenten.  

Dank je wel, André! 

 

GEPLANDE ACTIVITEITEN   Jammer maar nog steeds onder voorbehoud 

Arte Amanti 

Zondag, 20 juni 2021 om 20.00u in de OLVB kerk te Essene 

Kamermuziek festival opnieuw te gast te Affligem. Dit initiatief gaat jaarlijks uit van de 

Cultuurraad en het lokaal bestuur Affligem maar vermits ons jaarthema ‘klank’ is doet ook 

onze vereniging vtbKultuur mee. 

Voor meer info: Bel ons! 

Gemeentelijke 11juli viering  georganiseerd door de Cultuurraad  

met medewerking van de Gidsen en vtbKultuur 

Zaterdag, 10 juli 2021 om 15.00 u. met vertrek Parking ‘De Montil’ 

 15.00 u Guldensporenwandeling door de Gidsen Affligem en vtbKultuur 

 18.00 u Verwelkoming in ‘De Montil’ te Essene  

 19.00 u Tuinconcert  



 

Musical 1830 

Woensdag, 18 augustus 2021 

Provinciale Knipoogdag te Ieper 

Zondag,  29 augustus 2021 

Tweedaagse reis  Van dinsdag, 07 september tot woensdag, 08 september 

 

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

Het wordt een binnenlandse reis doorheen de Condroz en ingekort tot twee 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. 

Daar iedereen reeds de steden Dinant en Namen bezocht heeft, hebben we onze aandacht 

gespitst naar andere minder bekende bezienswaardigheden en onze keuze is geworden:   

Dag 1 : Vertrekken naar Nismes voor een koffie met ochtendkoek. Na een panoramische trip 

bezoeken we Couvin en Bruly-de-Pesche, historische plaatsen die door Hitler opgeëist 

werden tijdens de WOII en er zijn hoofdkwartier van maakte. Uitleg en film ondersteunen 

deze geschiedenis. Vervolgens terug naar Nismes. Na een verkwikkende lunch vertrekken we 

via Vierves-sur-Viroin, één van de mooiste dorpjes, naar het jachtkasteel Lavaux Ste Anne. 

Daarna naar ons hotel via Rochefort en Marche-en-Famenne voor de kamerverdeling en het 

gastronomisch avonddiner. Voor de energieken onder ons duiken we het centrum van La 

Roche-en-Ardennes in voor het verlichte schouwspel van haar kasteel. 



 

Dag 2 : Na het ontbijt en uitgecheckt te zijn vertrekken we via binnenwegen naar het kasteel 

La Petite Somme. Daar is Radhalesh en kunnen ervaren wat de ideeën zijn van de Jehova 

communiteit. Op weg naar Purnode voor een lunch in de omgeving van de brasserie du 

Bocq. Dan via Crupet waar de grot van St Antonius van Padua staat rijden we om onze korte 

tweedaagse af te sluiten naar de abdij van Floreffe welke we volledig met gids bezoeken. 

Mogelijkheid daarna tot een terrasje moet kunnen!  

Onze reis zal begeleid worden door onze onverbeterlijke reisleider Alfons en het 

professioneel reisbureau Rantour.  

In de prijs is inbegrepen: vervoer, overnachting, ontbijt, 2x lunch, gastro-diner, alle gidsen en 

toegangtickets voor een maximum prijs van 250€ pp (op basis van een tweepersoonskamer)  

Niet inbegrepen: dranken en eigen uitgaven 

Bij ons staan deze datums reeds aangevinkt en zijn ook reeds ingeschreven. Maximum plaats 

voor vijftig personen. Wees er vlug bij! 

Maandelijkse wandeling: Van onze abdij te Affligem naar het 

Waterkasteel te Moorsel 

Donderdag, 23 september 2021 om 14.30 u. 

Provinciale daguitstap naar Herentals en Tongerlo 

Zaterdag, 02 oktober 2021 

Maandelijkse wandeling: Roofridderspad te Affligem 

Donderdag, 21 oktober 2021 om 14.30 u. 

Lezing: Een leven Vol én Merkwaardige Taalkronkels met als 

gastspreker Carine Caljon 

Dinsdag, 26 oktober 2021 

Lezing: Italiaanse wijnen met proeverij, aangepaste hapjes en een 

filmreis doorheen ‘La Bella Italia’ 

Dinsdag, 09 november 2021 

 



 

Maandelijkse wandeling : Callarisbos te Merchtem  

Donderdag, 18 november 2021 

Wandeling gevolgd met een gezellige avond rond de Kerstboom 

Zondag, 12 december 2021 

Lid worden! 

De nieuwe 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. 

  

Alle voordelen gelden voor ingeschreven leden.  

 

 

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

Alles komt weer goed! 

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

Verschijnt maandelijks    Verantwoordelijke uitgevers:  

Ludo Compernolle    Gsm: 0485/86.85.06 e-mail: affligem@vtbkultuur.be 

Denise Callebaut    Gsm: 0485/21.07.19 e-mail: affligem@vtbkultuur.be 

www.vtbKultuur.be/affligem    Bankrek: BE38 0016 5572 9372  
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