
 

Vtb Kultuur Affligem     Juli - Augustus 2021 

                       

                                 ZOMER 

 De zomer is er weer en de zon schijnt dit keer, 

 Vogels fluiten, bloemen bloeien, waterfonteinen spuiten, terrasjes zitten vol, 

 Spelende kinderen en gezellige bubbels met heerlijke versnaperingen. 

De uitgestrekte krachtige zee spoelt schuimend water over het wachtende 

zand en is hemel en aarde, vreugde en pijn in één groot en blijvend 

verlangen.  

De wijde lucht omspant mijn ganse wezen. 

 Zomer, wat een prachtig jaargetij! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GEPLANDE ACTIVITEITEN    

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’ 

Programma 

 15.00 u Guldensporenwandeling door vtbKultuur uitgestippeld (4km) met zang en 

teksten. De Gidsen Affligem zullen ons toelichting geven over bezienswaardigheden.  

 18.00 u Verwelkoming in ‘De Montil’ te Essene met een drankenkaart en broodjes 

 19.00 u Tuinconcert met optreden van het ‘Firgun Ensemble’ met klarinettist 

E.Sauvagie en bruisend jong talent E. en S. Vanderpijpen 

Deelname is gratis maar inschrijven is verplicht via ons of via welzijn-cultuur@affligem.be  

 

Musical 1830  AFGESLOTEN 

Woensdag, 18 augustus 2021  

In de zomer van 2021 brengt Historalia Productions het spektakel '1830' in het kasteel van 

Merode te Westerlo. Het wordt een ongeziene voorstelling waarbij de geboorte van ons 

koninkrijk België (her-)beleefd zal worden en bol zal staan van actie en spektakel. 

 

Provinciale Knipoogdag te Ieper 

Na aankomst neemt onze groep in de 

voormiddag deel aan een 

vertelwandeling “ De Baron van 

Bellewaerde”, waarin de wederopbouw 

van de streek wordt verteld. 

Daarna genieten we van een 

groepsmaaltijd en vanaf 14 uur start het 

tweede gedeelte van de KnipoogDag 

vanop de Grote Markt in Ieper waar we 

in de juiste stemming zullen komen met 



 

fijne straatanimatie. Aan ons dan om er aan de hand van een programmablad en een plannetje 

een fijne namiddag van te maken in de historische binnenstad. We sluiten de KnipoogDag af 

om 17.15 u. ter hoogte van het evenementenplein ‘Cultuurcentrum Het Perron’. Aarzel niet en 

kom met z’n allen het Heuvelland en de gezellige Ieperse binnenstad beleven! Voor meer 

informatie over het programma zie website. 

Deelnameprijs: leden 52€   niet-leden 58€. Inbegrepen: vervoer, lunch, ochtend wandeling 

met gids en namiddagprogramma, fooi voor de chauffeur 

Inschrijven en betaling voor 02 augustus! 

 

Tweedaagse reis  Dinsdag, 07 september en woensdag, 08 september 

 

Tweedaagse reis doorheen de Condroz . 

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. 

Dag 1 : Vertrekken naar Couvin voor een koffie met ochtendkoek. Na een korte wandeling 

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

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

ondersteunen deze geschiedenis. Vervolgens naar Mariembourg voor een verkwikkende 

lunch in de Brasserie des Fagnes. Vervolgens via Vierves-sur-Viroin, één van de mooiste 

dorpjes, naar het jachtkasteel Lavaux Ste Anne. Daarna richting 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. Het kasteel Petite Somme bevindt zich in het hart van de Belgische 

Condroz, op 3 km van Durbuy. Toen de Hare Krisna beweging het kasteel kocht in 1980 

kreeg het de naam “Radhadesh”. De nieuwe bewoners hebben het kasteel grondig 

gerestaureerd en omgevormd tot een echte oase voor mensen op zoek naar spirituele rust. Het 

kasteel dat ook geopend is voor het publiek heeft sinds 1988 reeds meer dan 800.000 

bezoekers ontvangen. 

Op weg langs mooie dorpjes naar Rivière voor een lunch (dranken inbegrepen) in het 

panoramisch restaurant Les 7 Meuses. Dan via Crupet waar de grot van St Antonius van 

Padua staat rijden we om onze korte intense tweedaagse af te sluiten naar de abdij van 

Floreffe welke we volledig met gids bezoeken. Mogelijkheid tot een terrasje moet daarna 

kunnen!  

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

professioneel reisbureau Rantour.  

In de prijs is inbegrepen: vervoer, overnachting, ontbijt, 2x lunch, gastronomisch diner, alle 

gidsen en toegangstickets voor een prijs van 250€ pp (op basis van een tweepersoonskamer). 

Niet leden : 260€ pp.   Single room +15€  

Optioneel: Annulering- en bijstandsverzekering voor 10€ pp.  

Niet inbegrepen: dranken behalve anders vermeld en eigen uitgaven 

Maximum plaats voor vijftig personen. Wees er vlug bij! 

 

 

Op de planning voor het najaar: 

23.09.2021  14.30u  wandeling:  

Van de abdij te Affligem naar het Waterkasteel te Moorsel 

02.10.2021  Provinciale daguitstap naar Herentals en Tongerlo 

21.10.2021  14.30u  wandeling: Roofridderspad te Affligem 

26.10.2021  Lezing:   

Een leven Vol én Merkwaardige Taalkronkels met als gastspreker Carine Caljon 

 



 

09.11.2021  Lezing:  

Italiaanse wijnen met proeverij, aangepaste hapjes en een filmreis doorheen ‘La 

Bella Italia’ 

18.11.2021   14.30u  wandeling : Callarisbos te Merchtem  

12.12.2021 wandeling: daarna gezellig samenzijn rond de Kerstboom 

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 – 6x 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! 

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

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    NIEUWE   Bankrek: BE55 1030 7373 7044 
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