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vtbKultuur Affligem– september 2020 

 

 

 
 

 

        

 

Beste mensen, 

 
Alweer start een nieuwe maand en nog steeds is ons sociaal en cultureel leven verstoord. Hoe een klein virus 

een grote samenleving kan destabiliseren! Maar of we nu wat meer of wat minder mogen, het is aan ons de 

opgelegde regels strikt te volgen en altijd en overal ons gezond verstand te gebruiken met één doel voor 

ogen: dat verdomde virus op z’n knieën krijgen! Als we ons met z’n allen inzetten zal het ons zeker lukken. 

Dat de pandemie invloed heeft op de werking van onze vereniging is onmiskenbaar, maar we zijn niet alleen 

en we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Deze situatie laat ons niet toe om lang op voorhand en met 

zekerheid onze activiteiten aan te kondigen. Zonder tegenbericht gaat alles op een veilige manier en corona-

proof door. Laat ons hopen dat we de activiteiten van september kunnen afwerken en geven meteen ook deze 

van oktober mee. 

 

 
 

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 

  
  

   

Persoonlijk bericht aan onze lezers, 
  

   

Op 14 maart, zoals alles, lag ook vtbKultuur plat. Niemand van ons heeft dit ooit meegemaakt. Het virus 

heeft ons beschadigd maar het is aan ons om herop te bouwen, te herstellen en een nieuwe toekomst 

tegemoet te zien. Het heeft lang geduurd, te lang, maar nu kunnen we verantwoord en veilig vooruit.  
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De heropbouw is nu mijn opdracht maar de toekomst van deze afdeling ligt ook in jullie handen. Een unieke 

uitdaging. De tijd om een planning voor het volgend seizoen te maken is aangebroken. Veel zal niet kunnen 

zoals vroeger, het zal anders zijn.  

Goede cultuurvrienden, maak wat tijd vrij en word een van onze gedreven teamleden, of misschien kennen 

jullie wel iemand die ons bestuur wil vervoegen. Daarom herhalen we deze persoonlijke gerichte boodschap 

aan ieder van u. VtbKultuur Affligem heeft geleefd, leeft en zal leven. Samen blijven we sterk. 

Wij zeggen u dank bij voorbaat voor het willen meehelpen en het zorgen voor de continuïteit, voor de 

hergeboorte van vtbKultuur in deze virale tijden.  

Ludo Compernolle 

Voorzitter 

  
  

   

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

   

   

Herhaling activiteiten SEPTEMBER 

 
Lezing: “Teralfene mei 1940, 80 jaar terug in de tijd”  

door Jan Van Liedekerke 

 

Donderdag 24 september 2020 om 20 u. 

Cultuurzaal Sanderus, Gemeentelijk Centrum Bellekouter, Affligem 

 

Toegang: € 6 

 

 

‘Coigneau’ wandeling                     

 

Zondag 27 september 2020 om 14.30 u 

 

Vertrek:  

Gemeentelijk Centrum Bellekouter, Affligem            

                                                                                                     

Lengte wandeling: ca 6 km 

 

                                                                    
Coigneauplant in de tuin van André en Ghislaine 

 

 



 
 

 

 

Activiteiten OKTOBER  

 
Provinciale daguitstap vtbKultuur: 

Herentals, historische hoofdstad van de Kempen 

 
Zaterdag,  3 oktober 2020 
 

Gezien de huidige CORONA-toestand én een gemis van een 

teletijdmachine of glazen bol die ons de situatie van 3 oktober ek 

zou kunnen toelichten, heeft het provinciaal bestuur besloten de 

provinciale daguitstap naar Herentals en omgeving NIET TE 

LATEN DOORGAAN op zaterdag 3 oktober 2020, maar te 

VERSCHUIVEN naar ZATERDAG 2 OKTOBER 2021. 

 

 

Wandeling in Merchtem – Callarispad       

 

Zondag 11 oktober 2020 

 

Vertrek: Pendelparking, Bellestraat Affligem om 14 uur 

Of 

Vertrek wandeling:   Café ‘In de volle pot’,  

Brusselse Stwg 272 Brussegem om 14.30 u 

 

Lengte wandeling: ca 7 km 

 
Deze wandeling leidt ons doorheen het lichtjes glooiend landschap van de deelgemeente Brussegem, één van 

de best bewaarde landschappen van Vlaanderen. Langs de noord-oostelijke gehuchten Bosbeek en Linthout 

komen uitgestrekte landerijen met hier en daar een oud boerderijtje en grazige weiden aan bod. Op vele 

plaatsen zijn de kleine landschapselementen nog intact. Samen met de niet al te intensieve landbouw zorgen 

zij voor interessante natuurwaarden. Het wandelpad brengt ons naar de uitlopers van de golvende Brabantse 

leemstreek. Hier kan je nog ongestoord wandelen en volop genieten van de natuur en mooie vergezichten. 

 

De Callariswandeling is genoemd naar het Callarisbos, een natuurgebied in Merchtem. Dit bos is echter niet 

toegankelijk en bestemd voor natuurbehoud. Als het weer wat meezit is het ook in de herfst heerlijk 

wandelen langs prachtige natuurplekjes. De bladeren hebben hun taak volbracht, ze dwarrelen in het rond en 

de natuur is gehuld in een kleed van warme tinten. We dagen jullie uit om buiten te komen voor deze 

deugddoende wandeling. Niet alle wegen zijn verhard. Zorg alleszins voor aangepast schoeisel, vooral 

wanneer de aardewegen er drassig bij liggen. 

 

 

 



 

 

Taalcauserie: “Een leven vol taalkronkels” door Carine Caljon 

 

Dinsdag 27 oktober 2020 om 20 uur 

Gildenhuis, Kerkstraat 82 Hekelgem  

 

 
’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 
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