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vtbKultuur Affligem – maart 2020 

 

 

 
 

 

        

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

Korte herhaling activiteiten MAART 
 

Antwerp Symphony Orchestra:   Paul Lewis ontroert met 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. 

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

(uitverkocht) 

 

Wandeling:  “Dikke van Pamel” 
Zondag 8 maart 2020   

Vertrek:   Pendelparking Affligem om 14 u.      (mogelijkheid om mee te rijden ) 

Vertrek wandeling:  Sint-Gaugericuskerk, Pamel  

 

Lezing:  Klimaatverandering in België en Europa    door Erik Rombaut 
Dinsdag 10 maart 2020   

Gildenhuis, Kerkstraat 82 Hekelgem om 20 u. 

Een samenwerking vtbKultuur Affligem met Milieuraad, Natuurpunt en Cultuurraad 

Gratis toegang! 

 

3-daagse vtbKultuur-trip:   Bonn – 250 jaar Beethoven  
Van za 14/3/2020 tot ma 16/3/2020   

Vertrek:  Parking Rantour om 7 u. 

Prijs: € 364  half pension – alle bezoeken inbegrepen 

 

KnipoogDag  vtbKultuur in Ieper      
Zondag 22 maart 2020   
Vertrek:  Parking Rantour, Bellestraat 98 

Affligem om 7.30 u. 

 

Deelnameprijs: Leden  € 52, niet-leden  € 58  

(inbegrepen: koffie, dagprogramma, lunch en 

vervoer) 

Inschrijven vóór 2 maart 2020 

 

Meer informatie in onze vorige Nieuwsbrief (februari 2020) en op onze website! 

www.vtbkultuur.be/affligem 
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Voor APRIL staan volgende activiteiten geprogrammeerd 
 

Taalcauserie:  “Een leven vol taalkronkels” door Carine Caljon 
Dinsdag 7 april 2020:  
Gildenhuis, Kerkstraat 82 Hekelgem om 20 u. 

 
’t Leven zit vol kronkels. We zullen het hebben over typerende termen en uitdrukkingen doorheen een 

mensenleven. Het begint al bij je (familie)naam, speelt met je innerlijk en uiterlijk en doorloopt je hele 

hebben en houden, al je doen en laten. Carine Caljon is al zowat 30 jaar met talen bezig, van courante tot 

heel exotische talen en zelfs Vlaamse dialecten. Ze doet niets liever dan op zoek gaan naar de oorsprong en 

betekenis van onze woordenschat en uitdrukkingen. Door de jaren heen heeft ze al een 12-tal taalcauserieën 

bijeen gesprokkeld die steeds rond een bepaald thema draaien. We kozen hieruit voor “een leven vol 

taalkronkels” met op het eerste zicht misschien banale woorden maar die toch zo verrassend interessant zijn 

opgebouwd! Zo worden ook een paar merklogo’s onder de loep genomen. We kennen ze allemaal, die 

internationale merken. Maar wie weet welke tekst erachter schuilgaat? In welke taal? 

 

Via een vrolijke interactieve taalcauserie ontdekken we samen met haar hoe woordenschat al eeuwen 

meereist en uitgewisseld wordt en zo ‘onze taal’ bepaalt. 

 

Toegang: Leden  € 6, niet-leden  € 8 

 

Expo :  Jan Van Eyck, een optische revolutie   (afgesloten) 
Zaterdag 18 april 2020   

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

               te voet naar MSK: ca 20 minuten 

Museum voor Schone Kunsten, Gent om 10.30 u. 

 

Van Eyck is één van de meest vooraanstaande kunstenaars uit de 15
e
 eeuw. Op 1 februari opende het 

Museum voor Schone Kunsten (MSK) de grootste collectie werken van Van Eyck ooit samen getoond. En 

dat is best bijzonder want wereldwijd zijn er van de kunstenaar maar weinig werken bewaard gebleven. Het 

gekende oeuvre van Van Eyck omvat een 24-tal werken waarvan ruim de helft in Gent tentoongesteld wordt 

naast werken van zijn meest getalenteerde tijdgenoten. Ze worden gekaderd in de fascinerende 15
e
 eeuwse 

stadscontext. Bovendien hebben ook de gerestaureerde buitenpanelen van het Lam Gods hier tijdelijk 

onderdak, een unieke kans om een stukje werelderfgoed van dichtbij te zien. 

 

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

Vervoer:  zelf treinticket aanschaffen 

 

Avondwandeling:  Rond de Kluis 
Zaterdag 18 april 2020  

Vertrek: Kluiskapel, Kluisdreef 1 om 17.30 uur naar Kluizerij Hekelgem   

 

 



 
 

 

 

De Kluiskapel gaat terug tot de 7
e
 of 8

e
 eeuw en ontstond nabij een zogenaamde kinderbron, het 

Kluizenputje. Het huidige gebouw (1758) is slechts het koor van de verdwenen kerk. Pieter Daens, die de 

streek rond Affligem op zijn duimpje kende, noteerde uit de volksmond de “Legende van het 

Eeuwigheidsvogeltje” die uitgebeeld is in één van de twee sierlijke brandglasramen die bij de restauratie 

eind vorige eeuw door de toenmalige VTB-VAB aan de kapel werden geschonken. 

 

Het Kluisbos is een restant van het ooit veel grotere ‘Afflighem Bosch’ dat in de Middeleeuwen in het bezit 

was van de abdij. Om verwarring met het veel grotere ‘Kluisbos’ in Kluisbergen te vermijden doopte 

Natuurpunt het bos om tot ‘Kluizenbos’ en werd het de laatste jaren ook toegankelijker gemaakt. Naast 

cultureel erfgoed biedt deze omgeving dus ook heel wat groen dat zich gewillig leent tot mooie wandelingen. 

Met een knipoog naar cultuur en respect voor de natuur maken we met onze gids Hubert Van den Steen een 

kleine wandeling van 4 km. Nadien is er gelegenheid om de avondmis van 19 u. bij te wonen en samen met 

de ‘vrienden van de Kluis’ en de fanfare de Kluizenkermis eer aan te doen en de dag gezellig af te sluiten in 

de feesttent 
 

Jaarreis :  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 in onze vorige nieuwsbrieven of op onze website via ‘activiteiten’  

www.vtbkultuur.be/affligem. Voor de folder van Rantour (reisprogramma kan je terecht bij Ludo of André, 

maar staat eveneens op de website via ‘op de hoogte blijven’(Nieuwsbrieven). 

 

Nog te betalen saldo:  € 614  (vóór  10 mei ) 

 

Musical  1830 - over Belgische revolutie 
Woensdag 19 augustus 2020 

Vertrek: Parking Rantour, Bellestraat 98 Affligem om 18 uur 

Kasteel de Merode Westerlo om 20 uur 

 
Zin om op een onvergetelijke manier de geboorte van het 

Koninkrijk België te (her)beleven? 

Historalia Productions brengt haar vierde musicalspektakel 

1830. De musical vertrekt vanuit de wortels van onze nationale 

geschiedenis en brengt op een onvergetelijke manier hulde aan de geboorte van ons land. De voorstelling zal 

vol staan met spectaculaire en levensechte scènes. De opkomst van België wordt benaderd vanuit twee 

perspectieven: de Belgische en de Nederlandse. Als publiek ervaar je beide visies vanaf een andere locatie 

op het domein. Je verhuist letterlijk van de ene tent naar de andere en komt uiteindelijk samen  voor een 

spectaculair einde tijdens de apotheose in openlucht. Het kasteel de Merode en het omliggende domein 
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vormen het kader van deze unieke theaterervaring. Luc Stevens wil vooral het verhaal van de gewone man 

tijdens de revolutie brengen, wars van allerlei politieke intriges. Het wordt een hartverwarmend stuk met 

veel humor en emotie. 

 

Prijs: Leden  € 59 (ticket € 40 + busvervoer € 19),  niet-leden  € 63 

Inschrijven vóór 20 april 2020 

 

Voor MEI voorzien we o.a. de volgende activiteiten:   

 

Symphonie N°5 “Beethoven blaast 250 kaarsjes 

uit”: 
Zondag 10 mei 2020  (met openbaar vervoer) 

Vioolconcert gevolgd door  Symfonie nr. 5 in c opus 67 

Kursaal Oostende – Dit concert maakt deel uit van de Kursaal Classics 

concertreeks. 

Prijs tickets:  Leden € 35, niet-leden € 38 (ipv 45€) 

Programma: 

16.15 u. Inleiding door Frank Pauwels 

17 u. Vioolconcerto met o.a. Julia Pusker, 5
e
 laureate Kon. 

Elisabethwedstrijd voor viool 2019 

Ludwig van Beethoven – Symfonie nr. 5 in c opus 67 

Muzikale leiding: Benjamin Haemhouts, chef-dirigent van Phil Casco 

 

 

Daguitstap : Gevarieerde daguitstap in Riemst 
Zondag 17 mei 2020 

- Mergelgrotten in Kanne 

- Belevingscentrum De Brug in Vroenhoven 

- Bezoek wijndomein Vlijtingen 

 

Meer informatie over deze activiteiten op www.vtbkultuur.be/affligem en in onze volgende 

nieuwsbrief ! 
 

Algemene Info 
‘Open wandelingen’ : afstand 7 à 9 km – deelname € 1 

Zondag 19 april 2020 om 14.30 u.  
Vertrek:  Sint-Amanduskerk, Borrestraat Elingen 

Thema:  “Waar St.-Benedictus en St.- Amandus thuis zijn” 

Een organisatie van de Streekgidsen Pajottenland & Zennevallei 
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Heb je zin om je droom waar te maken? Wil je cultuur (mee) op de kaart zetten in je buurt?  

Dan ben je bij vtbKultuur aan het juiste adres!  

Enthousiastelingen die zin hebben om culturele activiteiten te organiseren of hieraan mee te werken 

zijn altijd welkom!  

Zeker cultuurliefhebbers die zin hebben om te vrijwilligen in Affligem zijn van harte welkom. 

Meer info:     affligem@vtbkultuur.be   of    0485/86.85.06   of    053/66.22.00 

 

vtbKultuur? 

vtbKultuur is een sociaal-culturele vereniging met zo'n 150 vrijwilligersgroepen in Vlaanderen en Brussel. 

Ze brengen mensen samen om van cultuur te genieten.  

Jaarlijks worden er ongeveer 2500 activiteiten georganiseerd. 
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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  
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