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EERSTE WIJNPROEVERIJ 'La bella Italia e i suoi deliziosi vini' 
 

Met het eindejaar in het achterhoofd willen wij u graag enkele Italiaanse wijnen voorstellen 

en laten proeven. 

 

Wanneer: Dinsdag 09 november 2021 om 20.00 uur 

Locatie: Gildenhuis, Kerkstraat 82 te 1790 Affligem 

Inkom: Leden 15 euro – Niet-leden 17 euro 

  (inkom – proeverij – hapjes) 

 

Inschrijven is verplicht en dit <<<voor<<< 05 november  

 

 

 

 

 

De herfst is in het land, de winter staat voor de deur. 

Vogels zijn vertrokken naar warme oorden en wij kruipen 

achter de verwarming, lekker warm. 

Tijd om te overschouwen wat voorbij is maar ook kijken wat  

de toekomst ons brengt. Wij hebben niet stil gezeten als 

afdeling en willen jullie dan ook onze aankomende 

activiteiten aankondigen. 

STIL ZITTEN! IN GEEN HONDERD JAAR! 

 

https://vtbkultuur-affligem.email-provider.nl/link/n6dfgzyvf2/3kfow1mcrw/ofhstehnod/tvmwr5ehyl/luqmhwcwdn


Voor het eerst organiseren wij een wijnproeverij met aangepaste hapjes. Tussendoor ook 

enkele beelden van het mooie Italië, voornamelijk de streek rond het Gardameer.. 

Wij presenteren jullie een 30-tal wijnen en hebben er hier 11 van geselecteerd om te 

proeven. Als deelnemer krijg je een lijst met de wijnen die we gaan proeven en waarop je je 

bevindingen kan meegeven. Vragen kunnen uiteraard gesteld worden aan onze 

gastsprekers, Corinne & Frank. Ze zijn in vele gekende wijnstreken op zoek gegaan naar 

kwaliteitsvolle wijnen en kwamen na heel wat proefsessies uit bij de wijnhuizen “Azienda 

Agricola Bottarelli”, “Azienda Agricola Coali” en “La Tunella Zorzettig”.  Zij bezitten de 

exclusiviteit in België om hun wijnen te mogen verkopen. Ook hebben zij afspraken met 

“Tenute Agricole Cleto Chiarli”.  

 

Wij nodigen u graag uit om te komen genieten van hun evenwichtig en uniek assortiment van 

Italiaanse wijnen. Een ontdekkingstocht doorheen de wijnstreek van Noord-Italië. 

Kom kijken, ruiken, proeven, drinken en genieten! 

 

Na een welkomstglaasje Prosecco met hapjes, wordt u de mogelijkheid geboden om tien 

andere wijnen te leren kennen en proeven. Enkele hiervan zijn: 

- Een Lambrusco di Sorbara "Premium" 

- Een Lambrusco di Grasparossa di Castelvetro "Centenario" 

- Een Lambrusco di Grasparossa di Castelvetro "Vigneto Cialdini" 

- Een Friulano DOC Colli Orientali di Friuli 

- Een Pinot Grigio DOC Colli Orientali di Friuli 

- Een Lugana DOC Selezione Etichetta Blu 

- Een Franconia IGT Venezia Giulia 

- Een Schioppettino DOC Coli Orientali del Friuli 

- Een Marzemino DOC del Garda 

- Een Cuffins Rosso Signo di Terra Colli Orientali del Friuli 

 

Met het wildseizoen en de eindejaarsfeesten in aantocht zal elkeen een gepaste, 

vernieuwende keuze vinden en zijn / haar gasten kunnen verrassen met deze wijnen. 

Als extra wordt, een niet te versmaden fles, verloot onder de aanwezigen. 

Wees er tijdig bij want de plaatsen zijn beperkt! 

 
Wandeling 'Callarisbos' 
Wanneer: Donderdag 18 november 2021  

Locatie: 13.15u:  Samenkomst aan parking gemeentehuis Bellestraat 99  

waar men kan afspreken om te pendelen  

ofwel om 13.45u op het kruispunt Wolvertemsesteenweg  (N211)  

met de Kleistraat te Mechtem (Brussegem) waar parkeerstroken  

aan zijkant van de weg voorzien zijn 

Vertrek: start wandeling stipt om 14.00 uur  



Info:  De wandeling is ongeveer 7,5 km lang waarvan 3,5 km onverhard.  

Niet geschikt voor rolstoelgebruikers en buggy's. 

 

 

Doorheen de Brabantse kouters brengt de Callariswandeling ons, via het Callarisbos en 

het Hungerbos, naar het Hof te Lovemgem. De wandeling is genoemd naar het Callarisbos, 

een natuurgebied in Merchtem. Je wandelt doorheen het licht glooiend landschap van 

Brussegem, met mooi “intact bewaarde” landschappen door gebrek aan intense landbouw. 

Het Hof te Lovemgem, later Predikstoelhof gaat terug naar de 13e eeuw. Actueel bestaat de 

hoeve uit losse bestanddelen waarvan de oudste bebouwing teruggaat tot de 17e eeuw. 

Het Callarisbos is bestemd voor natuurbehoud waardoor het een dichte ondergroei kent en 

ontoegankelijk is door gebrek aan wegen. Je wandelt er langs op weg naar taverne 'In de 

Volle Pot' voor een verdiende verfrissing. Nadien gaat de wandeling verder naar het 

Hungerbos waar de poel de ideale observatieplaats is voor kikkers. 

 

 

Daens de Musical (VOLZET) 
Wanneer: Zaterdag 11 december 2021 om 20.30 uur 

Locatie: Pop-up theater studio 100 te Puurs 

Vertrek: Samenkomst aan parking Rantour, Bellestraat 88 te Affligem  

  Vertrek met de bus om 18.15 uur 

 

De musical Daens neemt ons mee naar het Aalst van 1888.  

 

De rijdende tribunes en decors zorgen voor een unieke, nieuwe versie van deze 

succesmusical. De onvergetelijke beleving voor publiek wordt gegarandeerd door het groots 

speelveld, state-of-the-art theatertechnieken en een kwalitatief audiosysteem met 

hoofdtelefoons dat eerder ook al zijn dienst bewees tijdens de spektakel-musical 40-45. 

 

 
KERSTWANDELING 
Wanneer: Zondag 12 december 2021 om 14.00 uur 

Locatie: Gildenhuis, Kerkstraat 82 te 1790 Affligem 

Vertrek: wandeling start om 14.00 uur aan het Gildenhuis 

Info:  De wandeling is samengesteld uit 2 lussen met telkens een korte  

pauze. De eerste lus brengt ons aan de abdij van Affligem en de  

tweede lus brengt ons langsheen de Molen in de Molenberg.  

Kostprijs: leden 10 euro / niet-leden 12 euro 

 

Inschrijven <<<voor<<<01 december  

 



Eerst is er onze wandeling en nadien een gezellig samenzijn. De wandeling bedraagt 

ongeveer 5 km (beide lussen samen) en gaat langsheen de abdij waar we een eerste 

kerstverhaal te horen krijgen en langsheen de molen in de Molenberg voor het tweede 

kerstverhaal. Tussen de twee lussen door vergasten wij jullie op een lekker glas glühwein of 

een warme chocomelk met cake. 

Na de wandeling verwelkomen wij jullie in het Gildenhuis. We genieten er samen met de 

vrienden van broodjes met daarna een zoete verwennerij en een drankje. We keuvelen wat 

rond de kerstboom. Iedereen van harte welkom. 

 

 

Nieuwjaarsconcert Bozar Brussel 
 

Wanneer: Zondag 09 januari 2022 om 15.00 uur 

Locatie: Paleis voor schone kunsten, Ravensteinstraat 23 te 1000 Brussel 

Vertrek: Brusselbaan aan de Bushalte ‘Den Beer’ 

Info:  Nieuwjaarsconcert door het nationaal orkest van België & Wolff 

Kostprijs: leden 30 euro / niet-leden 35 euro  (Ticket en vervoer) 

  Inschrijven en betalen <<< voor <<< 30 november 

 

De Amerikaanse socioloog Nicholas Christakis voorspelde onlangs een nieuwe ‘roaring 

twenties’ (roerige jaren twintig). Waar honderd jaar geleden het einde van de Eerste 

Wereldoorlog en het wegebben van de Spaanse griep voor een enorme ontlading zorgden, 

daar zou nu het verslaan van het coronavirus wel eens voor een ongekende heropbloei 

kunnen zorgen, zowel in sociaal, economisch als in cultureel opzicht. Het Belgian National 

Orchestra bereidt zich hierop voor door op het nieuwjaarsconcert niet alleen walsen, polka’s 

en marsen van de Strauss-familie te spelen maar ook een muzikale ode te brengen aan de 

jaren 1920.  

Aaron Copland  - Music for the Theatre 

Frank Martin   - Foxtrot 

William Walton  - Façade, suite nr.1 

- La création du monde 

George Gershwin  - Promenade 

Johann Strauss (Jr) - Ouvertüre (Die Fledermaus) 

- Unter Donner und Blitz, op. 324 

- An der schönen blauen Donau, op. 314 

Covid Safe Ticket verplicht. 

 

 
 
 



Sint-Antoniusviering te Essene 
Wanneer: Zondag 16 januari 2022 vanaf 08.00 uur 

Locatie: Essene 

Kostprijs: leden 5 euro / niet-leden 7 euro (prijs van ontbijtje) 

Inschrijven en betalen <<<voor<<<05 januari 
 

De Sint-Antoniusgilde van Essene viert het jaarlijks feest van hun patroonheilige, de 

beschermer van mens en vee. De Sint-Antoniusgilde waakt al ongeveer vier decennia over 

de instandhouding van deze eeuwenoude religieuze traditie.  

Om 08.00 uur start een herdenkingswandeling van ongeveer 5 km ter ere van Rik De Bolle. 
Deze eindigt met een geurige tas koffie, koffiekoek en een jenever. 
Om 10.00 uur de gregoriaanse hoogmis.  
Om 11.00 uur verkoop van allerhande spullen (brood, bier, geschenken, varkenskoppen en 
…) geschonken aan de gilde. 
In het patronaat kan men zijn honger stillen met soep, pensen en boterhammen.  

 

De muziek van ENNIO MORRICONE 

Niet zomaar een concert maar een fascinerend spektakel! 

Wanneer:  27 april 2022 om 20.00 uur  
Samenkomst:  Parking Rantour (indien voldoende inschrijvingen) 
Prijs:   leden 75€  niet leden 80€  (ticket en vervoer) 

Inschrijven en betalen <<< voor <<< 10 december, daar we een optie hebben 
genomen! 

Ongetwijfeld het grootste "Tribute" concert ooit georganiseerd! Originele partituren, 80 
muzikanten, 40 chorus-singers, cow-boys en gangsters, de man met de harmonica en 
al de anderen!! 

Een concert ter ere van Ennio Morricone, de ontdekking van een wereld vol contrasten… 
Een confrontatie tussen filmmuziek van uiteenlopende sferen, van romantische scenes tot 
bloederige machtsstrijd. 

In de Far West klinken melancholische klanken uit Italië , gangsters uit New York en 
cowboys van de prairie worden broeders in misdaad, de Godfather ontmoet een 
taxichauffeur …..Een symfonisch orkest en een fantastisch koor brengen de magische sound 
van het grote scherm op majestueze wijze tot leven. 

Een concert dat werd opgebouwd rond een selectie van klassieke filmmuziek, van de 
emblematische spaghettiwesterns van Sergio Leone, tot de moderne maffia meesterwerken 
van Francis Ford Coppola en de cultfilms van Quentin Tarantino. 

Op het programma : «The Big Gundown», «Inglourious Basterds», « For a fistful of dollars», 
«The hateful eight», «Once upon a time in the west», «The Untouchables», « The good, the 
bad and the ugly», «One upon a time in America» en «Le Clan des Siciliens», van Ennio 
Morricone ; «Taxi Driver», maar ook «Kill Bill» van Sonny Bono en, om het helemaal af te 
maken, «The Godfather» van Nino Rota. 



 

vtbKultuur-pas wordt gratis met 1 jaar verlengd 
Omdat onze leden in 2021 jammer genoeg niet optimaal hebben kunnen genieten van de 

voordelen van hun vtbKultuur-pas (je weet wel waarom ), verlengen we het lidmaatschap 

tot eind 2022. Wie een vtbKultuur-pas 2021 heeft, hoeft hiervoor niets te ondernemen. Begin 

2022 krijg je de nieuwe lidkaart in de bus.  

Wie nog geen vtbKultuur-pas heeft, kan op elk moment aansluiten. Wie in 2021 nog een 

vtbKultuur-pas koopt, is voor 20 euro met het hele gezin lid tot 31/12/2022. Jouw voordelen 

ontdek je op www.vtbKultuur.be/ledenvoordelen. Lid worden kan via het 

inschrijvingsformulier op onze website van vtbKultuur Affligem.  

 

Alle gezinsleden kunnen deelnemen aan ledenprijs. Ook kan je aanschuiven bij activiteiten 

en evenementen van andere vtbKultuur-afdelingen. Jaarlijks organiseren die samen 

ongeveer 2500 activiteiten. 

 

Je krijgt 5 euro korting bij de aankoop van een Open Monumentenkaart. Je betaalt dan 20 in 

plaats van 25 euro en krijgt hiermee toegang tot uitzonderlijke erfgoed-plaatsen in 

Vlaanderen en heel wat kortingen en voordelen bij meer dan 250 monumenten in 

Vlaanderen. 

 

Je krijgt 6 euro korting bij de aankoop van een Museumpas. Je betaalt dan 53 in plaats van 

59 euro om een jaar lang de permanente tentoonstellingen van meer dan 170 musea gratis 

te bezoeken. Ook heel wat tijdelijke tentoonstellingen kan je gratis of met fikse korting 

bezoeken. 

 

Je krijgt van vtbKultuur Affligem tweemaandelijks de nieuwsbrief of nieuwsflits met de 

aankondiging van onze activiteiten. 

 

Je krijgt regelmatig extra voordelen, zoals mooie kortingen voor unieke voorstellingen of 

evenementen. 

 

Jammer genoeg is de samenwerking met VAB stopgezet. Dat betekent dat VAB-leden niet 

langer automatisch lid zijn van vtbKultuur. Als zij nog verder de voordelen van onze 

vereniging willen genieten, dan moeten ze ook een vtbKultuur-pas aanvragen en het lidgeld 

van 20 euro betalen. 

 

 

 

 

 

http://www.vtbkultuur.be/ledenvoordelen


Nieuwe nationale voorzitter loodst  
vtbKultuur naar het eeuwfeest 
 

Edith Vervliet werd op zaterdag 12 december 2020 door de 

Algemene Vergadering aangesteld om de volgende 4 jaar 

aan het roer te staan van vtbKultuur. Ze neemt de fakkel 

over van Willy Lenaers, die acht jaar lang voorzitter was 

van de vereniging. 

Edith Vervliet: “De mogelijkheden om cultuur te beleven zijn 

de afgelopen tijd door corona enorm beperkt. 

Cultuurorganisaties en verenigingen die cultuurbeleving 

faciliteren gaan door zwaar weer. Maar elke crisis houdt  

geweest, een prikkel om te innoveren. Als nieuwe voorzitter 

van vtbKultuur kijk ik uit naar de samenwerking met de collega-bestuurders en directeur 

Griet Janssens en haar team. Bij gelegenheid hoop ik de 1000 vrijwilligers die zich met hart 

en ziel inzetten voor de vereniging te mogen ontmoeten. Ik heb begrepen dat zij staan te 

popelen om – van zodra corona is geluwd – de activiteiten terug aan te zwengelen om 

mensen opnieuw samen te brengen en hen van een breed cultuuraanbod te laten proeven.” 

 

Nieuwe naam voor vtbKultuur  
 

Het 100 jarig bestaan van vtbKultuur gaat ook gepaard met een nieuwe naam. Op zondag 

29 januari 2022, start van het feestjaar, wordt deze voor het eerst kenbaar gemaakt. Pas 

dan zal iedereen de nieuwe naam te weten komen. 

Een heel jaar lang staan allerhande activiteiten op de agenda om het honderd jarig bestaan 

te vieren. We houden jullie op de hoogte van de nieuwe naam van onze vereniging. 

 

 

Voor meer info kan je terecht op onze website: www.vtbKultuurAffligem.be 

 

http://www.vtbkultuuraffligem.be/

