
 

 

NIEUWSBRIEF NOVEMBER – DECEMBER 2022 

 

 

Welkom 

De herfst is in het land en het wordt stilaan winter.  

Genieten doen we nog van een heerlijke nazomer. 

De temperaturen stijgen naar ongekende hoogtes  

voor de tijd van het jaar. 

 

Met de wintermaanden in het vooruitzicht bieden  

wij u graag nog enkele activiteiten aan.  

 

 

 

 

Wijnavond 

Dinsdag 08 november 2022 om 20.00 uur (deuren om 19.45 uur) 

Gildenhuis, Kerkstraat 82 te 1790 Affligem 

Inkom leden 15 euro / niet-leden 18 euro 

 

Onze tweede wijnproeverij gaat door op dinsdag 08 november 2022. 

Een ludieke en geanimeerde ontdekkingstocht doorheen de wereld van 

wijndomeinen en druivenrassen. 

Kevin van Schuerbeek, gediplomeerd sommelier, neemt ons mee op 

deze reis aan de hand van beelden, woorden en onze smaakpapillen. 

Proeven moeten we doen om deze wijn te kunnen ontdekken. Wij 

zorgen voor enkele aangepaste hapjes. 

 

Graag inschrijven vooraf via www.cultuursmaker.be/affligem/activiteiten 

Betaling op rekening BE55 1030 7373 70 44 met vermelding wijnavond 2022 

about:blank


 

Daguitstap naar de kerstmarkt 

Zondag 11 december 2022 om 10.00 uur - Samenkomst om 09.45 uur 

Vertrek: Parking Rantour, Bellestraat te 1790 Affligem 

Prijs leden 54 euro / niet-leden 60 euro 

 

 
 

Een dagje kerstmarkt in Roermond. In de weken voorafgaand aan de kerst wil je ook helemaal 

in deze gezellige en speciale sferen komen. In de aanloop naar de feestdagen straalt 

Roermond en beslist om te ontspannen of jezelf te verwennen. Hier ligt het grootste outlet 

shoppingcenter van Nederland met maar liefst 185 winkels.  

 

Een bezoek aan de oude binnenstad slaan we ook niet over. We hebben voor u het restaurant 

l’Union met volgend menu: 

 

Soep van de dag 

Hoofdgerechten: 

Entrecote van de grill, geserveerd met huisgemaakte kruidenboter, seizoen groenten 

of  

Op de huid gebakken zalmfilet op een nestje van champagne-zuurkool met komijn 

en beurre blanc saus 

Dessert: 

Choco lava cake met vanille ijs, (slagroom) 

Cheesecake met vanille ijs, (slagroom) 

 

Inbegrepen: vervoer met luxe car Rantour, lunch in de binnenstad, fooi chauffeur 

Niet inbegrepen: dranken en eigen aankopen 

Keuzes a.u.b. aangeven : vlees of vis – choco of cheese bij inschrijving 

Inschrijven en betalen voor 05 december  

Terug thuis omstreeks 20.00 uur. 

 

 

 

 

 



 

 

De Zwarte Spin 

 

Met Halloween en de Eindejaar periode in het vooruitzicht,  

stellen we jullie graag het boek voor van “Lucienne Van Belle”, 

"De zwarte spin”. 

 

Zij is lid van Cultuursmakers Affligem en (her)schreef  

deze roman. Origineel was het geschreven in de  

oude spelling. 

  

Het boek werd in 1937 door het Davidsfonds uitgegeven.  

De auteur was de Zwitser Jeremias Gotthelf, geboren  

te Murten in 1797 en overleden in 1854. Het werk werd uit het Duits ,vertaald door Prof. L. 

Scharpé. Deze man is helaas ook al overleden.  
  
Lucienne vond het boek als jong kind bij haar grootouders en las het meermaals. 

Waarschijnlijk omdat ze nog te jong was, bleef het verhaal bij haar hangen. Telkens ze het las 

had ze een gevoel van: "Dit boek moeten meer mensen lezen”. Tijdens de corona periode 

maakte ze er haar werk van om de verouderde spelling, de zinsbouw en woordenschat aan te 

passen. Vele oude woorden bleven bewust behouden en hun betekenis werd met enkele 

voetnoten uitgelegd. Enkele alinea’s bleven evenwel in de oorspronkelijke taal staan (tekst in 

cursief) en de inhoud bleef eveneens hetzelfde. Het is vlot leesbaar voor iedereen. 

Het verhaal gaat over een “ZWARTE SPIN” en is een middeleeuwse thriller. Het 

onderliggende thema is de strijd van de mens tegen het kwade en hun zoektocht naar het 

goede. In het boek werden ook 3 korte verhalen, van dezelfde auteur, erin opgenomen. Dit 

thema is 'zoektocht naar een levensgezellin.' 

  

Het is niet louter fictie want de levensomstandigheden van de lijfeigenen zijn trouw 

weergegeven. Ook de levenswijsheden en het herkennen van onszelf in bepaalde situaties, 

onderscheidt het boek zich van een 'gewoon' horrorverhaal. 

  

Op de achterflap staan recensies van 2 Nobelprijswinnaars in de Literatuur en van een 

professor in de Literatuur! 

  

Het boek werd ook verscheidene malen verfilmd. Deze was enkele maanden terug te zien in 

een bioscoop in Zwitserland, waarvan de auteur nog leeft. De auteur en de titel van het boek 

zijn in Zwitserland door iedereen gekend. 

  

Enkele reacties zijn:  
“Ik heb weer wat levenswijsheid opgedaan” - "een must" en warm aanbevolen - "Ik heb onthouden dat we 

meer tevreden moeten zijn met wat we hebben" - "meeslepend" - "ik herken mezelf in sommige situaties" - 

"moet je gelezen hebben" - "geeft stof tot diepgaande gesprekken" - "duidelijk lettertype" 

Allemaal fijne reacties die Lucienne te horen kreeg. 

  

Voor elk verkocht boek schenkt Lucienne een deel van de verkoop aan een goed doel. Het 

Rode Kruis, afdeling Affligem-Liedekerke, is de gelukkige. Zij kunnen dit goed gebruiken. 



De prijs bedraagt 21,95 euro en heeft het ISBN nummer 9789464660401. Het staat ook 

geregistreerd in de Boekenbank en bij de Koninklijke Bibliotheek (KBR) 

Als je interesse hebt in dit boek stuur je een mail naar: luciennevanbelle@yahoo.com  

 

 

Champagneweekend van 14 – 15 en 16 oktober 

Hierbij enkele sfeerbeelden van dit weekend. De deelnemers waren “GEWELDIG” 

 

Zicht vanop “Le Phare de Verzenay” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kathedraal van Reims 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezoek aan enkele champagnehuizen 
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Nieuwjaarsconcert “Bozar” 

Zondag 08 januari 2023 om 15.00 uur 

Vertrek aan bushalte “Den Beer” om 1.30 uur 

Leden betalen 46 euro / niet-leden 53 euro (Vervoer en ticket inbegrepen) 

 

Op zondag 8 januari 2023 gaan we samen met Cultuursmakers Aalst naar het nieuwjaars-

concert in de Bozar te Brussel. Het Nationaal Orkest van België zet het nieuwe jaar in, onder 

leiding van de Amerikaanse dirigent Ryan McAdams. 

 

Naast werk van de walsenkoning Johann Strauss Jr.  

speelt het orkest ook enkele opera- en operette 

fragmenten van Jacques Offenbach, waaronder 

de wereldberoemde Barcarole. Nino Rota is de  

geschiedenis ingegaan als de componist van de  

filmmuziek van The Godfather-trilogie en van de films van Federico Fellini 
 

Op het programma: 

• Antonín Dvořák: Carnaval, Concertouverture, op. 92; 

• Jacques Offenbach: Grande valse (Les fées du Rhin); 

• Giuseppe Verdi: Ballàbili; 

• Jacques Offenbach: Barcarolle (Les contes d’Hoffmann) & Ouverture (La belle Hélène); 

• Ottorino Respighi: Tarantella (La boutique fantasque); 

• Dmitri Sjostakovitsj: Waltz no. 2 (Jazz Suite no. 2); 

• Nino Rota: Suite van ‘Amacord’ & Suite van ‘8 ½’ ; 

• Alberto Ginastera: Danza final (Estancia, op. 8a); 

• Johann Strauss (Jr): An der schönen blauen Donau, op. 314. 

 

Voor meer inlichtingen :  

Denise Callebaut, email : denise.callebaut@skynet.be, tel.GSM : 0485/21.07.19 

about:blank


 

Graag inschrijven vooraf via www.cultuursmaker.be/affligem/activiteiten 

Betaling op rekening BE55 1030 7373 70 44 met vermelding “Nieuwjaar Bozar 2023” 

 

 

Sint-Antoniusviering 

Zondag 22 januari 2023   om 08.30 uur – wandeling door Cultuursmakers 

     om 10.00 uur – Gregoriaanse hoogmis 

Kerk Essene, Assestraat te 1790 Affligem 

 

De Sint-Antonius gilde organiseert de zondag volgend op 17 januari  de Sint-Antonius viering 

in Essene. Tradities zijn er om in ere te houden! Verdere info in de volgende nieuwsbrief 

 
 

(Bestuurs)leden gezocht 

Onze vereniging is steeds op zoek naar nieuwe leden en bestuursleden.  

Vanaf januari zetten Ingrid en Ludo een stap opzij en gaan ze geen deel meer uitmaken van 

het dagelijks bestuur en zijn werking. Ludo gaat zich meer toeleggen op zijn grote passie: “het 

koken”. Als kok zal hij koken in verschillende bedrijfskeukens. Ingrid wil een adempauze na 

de drukke jaren van corona en zorgen voor familie en wil ook meer oma zijn voor de 

kleinkinderen. 

 

Wij willen hen danken voor hun inzet van de afgelopen jaren en veel succes wensen in het 

uitvoeren van hun hobby’s. 

 

Bedankt. 

Het bestuur.  

 

Cultuur smaakt beter samen! 

Cultuursmakers brengen mensen en cultuur dichter bij elkaar. 

Cultuursmakers kruidt het culturele leven. 

Ook in jouw buurt. 

  

Cultuursmakers Affligem 

Verantwoordelijke uitgevers: 

Robrecht Segers                         Gsm: 0473/89.44.40              

Denise Callebaut                       Gsm: 0485/21.07.19              

Ludo Compernolle                       Gsm: 0485/86.85.06              

e-mail:  affligem@cultuursmakers.be 

about:blank
about:blank


Bankrekeningnummer:  BE55 1030 7373 7044 

www.cultuursmakers.be/Affligem 
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