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vtbKultuur Affligem – mei 2020 

 

 

 
 

 

        

 

Aan onze leden en vrienden. 
 

De pauzeknop is momenteel ingedrukt. Onze beslissing, reeds aangekondigd in de Nieuwsbrief van april,  

om alle activiteiten tot en met de maand augustus af te gelasten of naar latere datum te verplaatsen, werd nu 

bekrachtigd in een rondzendbrief van het Gemeentebestuur aan alle verenigingen van Affligem. Dan maar 

uitkijken naar culturele activiteiten in het najaar? Ook daarover maken we ons zorgen. Het wordt wellicht 

moeilijk, zelfs al worden de maatregelen versoepeld. De meesten onder ons hebben een leeftijdsrisico en we 

zullen moeten leren om stap voor stap terug te keren naar ons gewone leven.  

 

Nu groepsactiviteiten uit den boze zijn, kunnen we de tijd nemen om tot rust te komen en te genieten van 

kleine en eenvoudige dingen. Het is wel jammer dat we elkaar geen hand meer kunnen schudden, een warme 

knuffel geven of nog maar gezellig samenzitten. Gelukkig is er de digitale communicatie, die steeds meer in 

onze fysieke wereld integreert, een meerwaarde biedt en die tijdens deze coronatijden goed van pas komt, nu 

we voldoende afstand moeten houden. Ook zo voelen we ons toch wat verbonden met elkaar. 

 

We kunnen niet anders dan hopen dat we allemaal gezond en wel door deze crisis kunnen komen en we 

samen nog veel mooie en interessante activiteiten mogen beleven ! 

 

Ziehier toch een beetje info - herhaling:   

 

14 tot 16 maart 2020  - 3-daagse Bonn  

 
De leden die ingeschreven hadden op de 3-daagse in Bonn bedanken wij nogmaals voor het geduld dat zij 

opbrengen in afwachting van resultaat betreffende de terugbetaling van deze reis. We krijgen iets terug, wees 

gerust, dat staat vast. Rantour wacht de creditnota’s af die de Toeristische Dienst van Bonn én het hotel 

beloofd hebben uit te schrijven. vtbKultuur Affligem is natuurlijk niet de enige getroffen vereniging, dat 

vergt dus tijd.  

 

22 maart 2020 - Knipoogdag in Ieper  
 

Deze activiteit wordt verplaatst naar maart 2021. Om de zaken niet te complex te maken werd het volledig 

inschrijvingsgeld terugbetaald en wordt ten gepasten tijde een nieuwe inschrijvingsronde op touw gezet.  

 

07 april 2020 - Voordracht “Een leven vol taalkronkels” door Carine Caljon  
  

Wordt verplaatst  naar dinsdag 27 oktober 2020, op hoop van zegen ! 
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18 april 2020 - Tentoonstelling Jan van Eyck “Een optische revolutie” 
 

Een aantal onder ons zullen reeds opgevangen hebben dat deze tentoonstelling jammer genoeg volledig 

wordt afgelast. Het is niet meer mogelijk deze te bezoeken; wij betaalden alleszins reeds het inkomgeld. Op 

de website van MSK Gent staat te lezen dat onderhandeld wordt met iedereen die een ticket gekocht heeft. 

Aangezien vtbKultuur Nationaal in groepsverband een groot aantal tickets kocht, is het duidelijk dat wij 

eerstdaags nieuws zullen krijgen over teruggave van de ticketprijs. 

 

Interssant weetje: op de website https://vaneyck2020.be/van-eyck-bij-je-thuis kan je gratis een 26 minuten 

durende virtuele rondleiding bekijken over de tentoonstelling.     

 

18 april 2020 - Kluiswandeling onder  leiding van Hubert en ermee samengaand “Kluizekermis” 

werden volledig afgelast.  

 

01 mei 2020 - Musical Daens  
 

De musical wordt verplaatst naar een latere datum, momenteel nog niet bekend. Het ticket is hier ook reeds 

door de afdeling betaald én is bovendien reeds in ons bezit. Teruggave van de ticketprijs ligt dus moeilijk. 

Zodra wij de nieuwe datum weten, zal deze per mail worden bekend gemaakt. Leden die  zien dat die datum 

voor hen niet past, kunnen dit per mail of telefoon laten weten.  

 

03 mei 2020 - Wandeling in Gaasbeek en Groenenberg  

 

Afgelast. 

 

10 mei 2020 - Ludwig van Beethoven blaast 250 kaarsjes uit  
 

Momenteel wordt onderzocht welke de mogelijkheden zijn: Wordt het concert verplaatst naar een latere 

datum  of kunnen wij voor dit concert op latere datum een waardige vervanging aanbieden?  

 

17 mei 2020 - Daguitstap: Mergelgrotten van Kanne  

 

Afgelast. 

 

02 juni 2020 - Lezing: Massamedia, een venster op de wereld door vrt journalist 

Peter Verlinden 

 

Afgelast. Mogelijks wordt de lezing later opnieuw geprogrammeerd.  

 

07 juni 2020 - Wandeldag  

 

Afgelast 
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14 t.e.m. 20 juni - 7-daagse reis naar Spreewald, Berlijn en Potsdam 

 

49 leden waren ingeschreven voor deze reis, allemaal zullen we ze moeten teleurstellen want de reis gaat niet 

door. In samenspraak met Rantour werd gekeken naar mogelijke oplossingen en  werd besloten dat het 

onmogelijk was nu te reizen. Dank zij de goede relaties die we onderhouden met Kurt Rollier, zijn we 

overeen gekomen de reis gewoon te verplaatsen naar 2021. Omwille van het feit dat de vereniging het 

voorschot aan Rantour nog niet heeft betaald, sluiten wij deze reis af met een volledige terugstorting van het 

reeds betaald voorschot. Volgend jaar openen we dan opnieuw de inschrijvingen.  

 

Wat de activiteiten van juli en augustus betreft, kunnen wij voor zover wij weten melden 

dat zij allemaal worden afgelast. Het Gemeentebestuur van Affligem deelde via de Adviesraden voor 

Cultuur en Sport mee dat alle grote evenementen, zoals kermissen en dus ook het jaarlijks “Vlaanderen 

Feest”, niet kunnen doorgaan.  

 

Het bestuur van de vereniging houdt eraan jullie allen een goede gezondheid te wensen, iets wat wij normaal 

in de Nieuwjaarsperiode doen, maar dat vandaag meer dan op zijn plaats is. Blijf allemaal veilig door de 

maatregelen te respecteren die ons worden opgelegd. En dan mogen we hopen binnen onafzienbare tijd 

opnieuw samen cultuur te beleven,   

maar onze leuze in deze crisistijd is: 

 

 

 

 
 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 
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.  
Voor nieuwe leden is dit 10€/gezin/jaar; gratis voor VAB-leden mits voorlegging van uw lidnummer  

about:blank

