
Van 27 februari tot 7 maart vindt de ‘Week van de Vrijwilliger’ plaats. Dat laten wij bij vtbKultuur niet 
onopgemerkt voorbij gaan. Elke vrijwilliger van onze vereniging zet zich met veel enthousiasme in om 
mensen en cultuur dichter bij elkaar te brengen. En dat is in deze 'coronatijden' net iets minder evident. 
 

Jullie worden dan ook enorm gemist door jullie deelnemers, de cultuurliefhebbers waarvoor jullie het 
allemaal doen. En daarom laten we tijdens de Week van de Vrijwilliger elke dag een deelnemer aan 
het woord op onze Facebookpagina. Hij of zij vertelt waarom vtbKultuur-vrijwilligers zo belangrijk voor 
hem/haar zijn. Een blijk van appreciatie en een hart onder de riem van de vele vrijwilligers. Volg het op 
onze Facebookpagina www.facebook.com/vtbKultuur. Geen Facebook of kan je niet wachten om de 
reacties te lezen? Je vindt ze ook hieronder. 

Wij missen natuurlijk cultuur en de ontmoeting 
van mensen die de vtbKultuur-vrijwilligers door 
het inrichten van hun activiteiten teweeg 
brengen. Wij danken hen voor hun inzet en 
vinden het spijtig dat hun plannen momenteel 
niet kunnen doorgaan wegens Covid 19. 
Hopelijk in september beterschap. We kijken er 
al naar uit om nieuwe dingen te ontdekken en te 
genieten van de toeristische voordrachten en 
films, concerten, stadbezoeken …  

Alex Grauwels, deelnemer uit Antwerpen 

http://www.facebook.com/vtbKultuur


 

Beste vrijwilligers van vtbkultuur, ik mis jullie zo. 
Ik kijk al uit naar betere tijden zodat we elkaar 
weer terugzien en kunnen genieten van al de 
activiteiten die jullie met zoveel liefde in elkaar 
steken: de voordrachten, de daguitstappen, 
museumbezoeken, de jaarlijkse bezoekdag aan 
een of andere stad in België. Op je eentje kan je 
dat voor jezelf niet organiseren en in groep is 
het ook veel gezelliger. Ik heb al veel ontdekt 
dankzij jullie. Bedankt en tot vlug. 
 
Andrée Verheecke uit West-Vlaanderen 
 

 

Bedankt aan alle vrijwilligers van vtbKultuur voor 
hun inzet, ideeën, enthousiasme. Het is altijd 
een plezier om mee op uitstap te gaan met 
mensen die zo gedreven zijn en zo’n culturele 
bagage hebben. Ik mis jullie en de sociale 
contacten met de andere deelnemers enorm dus 
ik kijk er al heel erg naar uit om terug op stap te 
gaan met vtbKultuur. In tussentijd geniet ik 
graag van enkele online activiteiten. Ook die zijn 
top!  
Anne Christiaens, deelnemer uit Vlaams-
Brabant 
 

 

Ik weet met hoeveel enthousiasme en energie 
jullie dagelijks bezig zijn om ook in deze “rare” 
tijden vtbKultuur levendig te houden. Hopelijk 
mogen we straks allemaal samen genieten van 
al deze mooi plannen. 
 
Annie Van Acker, deelnemer uit West-
Vlaanderen 
 



 

Wat ik vooral mis, zijn de culturele uitstappen 
met vtbKultuur. De gids neemt je dan mee op 
verkenningstocht in een (minder) bekende stad. 
Er worden deuren voor je geopend die anders 
gesloten blijven. Met veel enthousiasme nemen 
ze je mee op ontdekkingsreis in eigen land en 
krijg je een originele inkijk achter de 
schermen. Dit zijn altijd super leuke uitstappen. 
Ook de georganiseerde uitstappen met de bus 
naar Cirque du Soleil of een ander optreden 
(musical) kunnen op mijn goedkeuring rekenen. 
Ik zou zeggen: doe zo verder en hopelijk kunnen 
de weldra de draad weer opnemen. Ik kijk er 
alvast naar uit. 
 
Carine De Jans, deelnemer uit Oost-Vlaanderen 
 

 

De vrijwilligers van vtbKultuur zijn steeds op 
zoek naar nieuwe, leuke ideeën. In onze 
gemeente kunnen we zo met alle 
leeftijdscategorieën samen een leuke ervaring 
beleven. Een superteam! 
 
Familie Donders-Verheyen, deelnemers uit 
Vlaams-Brabant 
 

 

Graag willen wij onze waardering uitspreken 
voor de talrijke vrijwilligers van vtbKultuur die 
ons al zovele jaren laten genieten van de mooie 
dingen des levens.  Helaas moeten wij dit nu 
reeds lange tijd missen, maar wij weten dat zij 
met volle ijver terug zullen kunnen starten om 
ons (muzikaal) te verwennen! 
Aristoteles (384-322 v. Chr.) schreef: "De 
muziek dient tot verstrooiing, tot opvoeding, tot 
aansporing van geest en hart en tot bevrijding 
der ziel van de hartstochten". Kortom: 
onmisbaar.  
 
Hilda Vermeulen, deelnemer uit Oost-
Vlaanderen 
 



 

Sinds een drietal jaar zijn we lid van vtbKultuur 
en we probeerden zoveel mogelijk aan de 
activiteiten deel te nemen. De variatie in de 
activiteiten en de goede organisatie ervan is een 
groot pluspunt. Wat we vooral erg waarderen is 
de sfeer: gezelligheid, warmte, kameraadschap, 
geen kliekjes. We voelden ons meteen thuis in 
de groep. Bedankt hiervoor, beste vrijwilligers. 
We missen jullie en kijken uit naar betere tijden. 
  
Herman en Chris Vansteenkiste – deelnemers 
uit West-Vlaanderen 

 

Onze gemeente hecht veel belang aan cultuur. 
En hier doet vtbKultuur een grote duit in het 
zakje. Dit dankzij de organisatie zelf, maar 
natuurlijk ook door de plaatselijke vrijwilligers. 
Wij kunnen hier genieten van het enthousiasme 
en de grote inzet van hen. Enkele pluspunten: 
de vriendelijkheid, veelzijdigheid, prachtige 
communicatie, aandacht voor het sociale ... 
En ook in deze moeilijke periode blijven ze bezig 
met dezelfde gedrevenheid. 
Dankuwel en doe zo verder! 
 
Hilde Van Eyken, deelnemer uit Antwerpen 
 

 

Velen onder ons hebben behoefte aan meerdere 
belevingssferen buiten het werk en het familiale. 
Maar het is niet aan iedereen gegeven om 
verscheidenheid te brengen binnen een 
gelijkgestemde wereld van het (culturele) 
beleven. Veelal ligt het “niet weten” hier aan de 
oorsprong. Door hun gedrevenheid slagen de 
vtbKultuur-vrijwilligers er in om vanuit hun eigen 
ervaring een gevarieerd programma aan te 
bieden. Tot eenieders genoegen. Bovendien 
straalt het enthousiasme en de proactieve 
houding van de vrijwilligers uit naar de 
deelnemende leden, veelal gelijkgestemde zielen 
van gelijk welke leeftijd! Van harte dank daarvoor. 
 
Jacques Collen, deelnemer uit Limburg  



 

De vtbKultuur-vrijwilliger hebben kennis van 
zaken, zijn gepassioneerd, staan open voor 
iedereen en organiseren met zin voor perfectie. 
Merci hiervoor!” vtbKultuur is voor ons zowel 
perfect georganiseerde (dag-)evenementen met 
leerrijke lezingen, gevarieerde (museum-
)bezoeken aangevuld met deskundige uitleg, 
alsook niet overvolle dagindelingen met ’s 
middags een lekkere maaltijd en een 
aangename babbel met andere deelnemers 
over gedeelde culturele interesses. We kijken 
weer uit naar zulke momenten. Dit kan alleen 
maar bestaan omdat vrijwilligers de tijd en 
moeite die het hen kost wegcijferen, kennis van 
zaken en passie bezitten, open staan voor 
andere mensen en met zin voor perfectie elk 
evenement willen organiseren, alsof het voor 
henzelf bedoeld is. Dit verdient erkenning en 
een grote dank, telkens weer. 
 
Jan en Hilde Engelen-Geusens, deelnemers uit 
Limburg 
 

 

Al vele jaren mochten we deelnemen aan 
diverse culturele dag- en meerdaagse 
uitstappen. Hoed af voor al die vrijwilligers 
waardoor dit mogelijk was. We vertrouwen erop 
dat Covid snel tot het verleden hoort zodat we 
ons terug kunnen laven aan Cultuur met een 
grote C. Ieper, Bonn, Milaan, uitstappen en 
lezingen enz. je mag ons terug verwachten dank 
zij het engagement van zoveel vrijwilligers. 
Dank voor de inzet van zovele gekende en 
ongekende medewerkers. 
 
Marc en Annita Van Hoof  67 jaar Antwerpen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


