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Beste vrienden van vtbKultuur Affligem, 

Samen met het ganse bestuur wens ik jullie een gelukkig en cultureel 

sprankelend jaar 2018 toe. Dat we allen in een zo goed mogelijke gezondheid 

verder mogen blijven genieten van het leven en voor zij die momenteel minder 

goed zijn een goed herstel!!! 

2018 wordt weer een goed gevuld jaar. De leden die op onze Kerstviering 

aanwezig waren hebben er al een voorsmaakje van gekregen. 32 activiteiten 

staan gepland voor het komende jaar en de allereerste is sinds zondag 7 januari 

al achter de rug. Het werd een sprankelend nieuwjaarsconcert in BOZAR onder 

de verbluffende leiding van een jong supertalent van 28 jaar. Fenomenaal!!!! 

Maar dat is al voorbij……… wat nu komt telt!!!! 

Lidgeld vtbKultuur 

 

Vanaf  2018 voert ook Affligem de vtbKultuur-pas is. Deze kost € 10 en is 

geldig voor gans het gezin. Het is dus geen bijdrage per persoon!!! Wie deze 

lidkaart in Affligem betaalt ontvangt bovendien 4 maal per jaar ons ledenblad 

“Klavervier” 

http://www.vtbkultuur.be/affligem


 Sint-Antonius Gilde Essene 

                        
Foto uit “Goeiedag” 

Op zondag 21 januari 2018 viert de Gilde onder leiding van haar nieuwe 

voorzitter, Rik Heyvaert, haar gouden jubileum.  

De wandelgroep “de Belletrekkers” van vtbKultuur Affligem opent 

traditioneel deze dag met een korte “dauwtrap” van 4 à 4,5 km.  Na de 

wandeling worden in de parochiezaal van Essene 2 ontbijtkoeken met koffie 

aangeboden. Na dit deugddoend ontbijt wordt de Gregoriaanse mis opgedragen 

ter ere van Sint-Antonius in de kerk waarna alle tentoongestelde offergaven van 

op de kiosk per opbod worden verkocht. Daarna breekt het Bruegeliaans feest 

los.  

Wil je na de wandeling genieten van het lekker ontbijt, vergeet dan niet in te 

schrijven.  

Deelname en inschrijving uiterlijk op maandag 15 januari. 

Leden vtbKultuur :  € 4         Niet-leden:  € 5   

Achteruitkijkspiegel 

                                          
Op bezoek bij Michelin in de Auvergne  (eigen foto) 

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIyerAxMjYAhVMEVAKHS8YDW0QjRwIBw&url=http://www.goeiedag.be/affligem/2017/01/rik-heyvaert-leidt-zijn-eerste-toontjeskermis/&psig=AOvVaw1ZFyFQwdG89IlUBPkhmxJC&ust=1515506633812200


Met een beetje nostalgie blikken we terug in de tijd van het afgelopen jaar en 

herbeleven we met een foto- en filmmontage de activiteiten van de afdeling. 

Onze fotograaf van dienst is Ferdinand Van Schuylenbergh en jaarlijks maakt 

hij van deze activiteit een klein meesterwerk.  

Ben je geïnteresseerd in vtbKultuur Affligem, of wil je graag weten hoe het er 

aan toe gaat, aarzel niet en kom mee (her)beleven.  

Waar:  Zaal Taverne Schettenberg in de Daalstraat 126 Teralfene 

Wanneer:  Zaterdag 24 februari om 18 u. 

Deelnameprijs:  € 8  

Inschrijving gewenst vóór 19 februari. 

Matineeconcert in BOZAR  

                                                                
De prachtige “Henri Le Boeufzaal” 

 

Op zondag 25 februari nemen we je mee naar het matineeconcert in de prachtige 

zaal “Henri Le Bouef” voor een concerto voor piano en orkest.  

Leiding Hugh Wolff    -  Gabriela Montero, piano. 

Deze concertnamiddagen zijn echt fantastisch en bovendien genieten wij van 

een fenomenale korting wegens groepsaankoop door vtbKultuur.  

Deelnameprijs (vervoer per bus inbegrepen ): 

voor leden € 31            niet-leden € 35 

Inschrijven vóór 21 januari 2018 

Opstapplaats bushalte “Den Beer”;  Brusselbaan te  Hekelgem om 13.45 u. 

 



Hou je van Musicals?  

vtbKultuur Nationaal heeft gezorgd voor een groepsaankoop voor 2 musicals. 

Musical  Rubens 

Westerlo, Kasteel de Merode 

Woensdag 22 augustus 2018 om 20.45 uur 

Historalia neemt je in de zomer van 2018 opnieuw mee in een betoverende en 

muzikale reis door de tijd. Eindhalte is deze keer het Antwerpen van de 16de en 

vroege 17de eeuw, de tijd waarin Rubens zich opwierp tot een van de 

beroemdste en meest veelzijdige kunstenaars. Het publiek mag zich verwachten 

aan een totaalbeleving in openlucht. Een sensationele voorstelling, een 

spannende en ontroerende verheerlijking van ons eigen erfgoed. 

Na het succes van Marie-Antoinette en Albert I zet Historalia samen met 

regisseur Luc Stevens het leven van Rubens in de verf. Letterlijk en figuurlijk. 

De acteurs worden bijgestaan door meer dan 100 figuranten en door een 12-

koppig live-orkest. 

Deelnameprijs: € 42 (zonder vervoer, later te bepalen) 

Musical 40-45  

Puurs 

Zondag 18 november 2018 om 14.30 uur  

Na het overdonderend succes van de spektakel-musical 14-18, komt Studio 100 

nu met een opvolger: de spektakel-musical 40-45. Deze productie belooft zo 

spectaculair te worden als zijn voorganger en zal het verhaal vertellen van het 

verzet in Vlaanderen tijdens de Tweede Wereldoorlog. De première is voorzien 

voor 2018, exact 100 jaar na het einde van de Eerste Wereldoorlog én het 

moment waarop helaas de kiem voor de Tweede Wereldoorlog werd gelegd. 

Deelnameprijs: € 60 (zonder vervoer, later te bepalen) 

Belangrijke mededeling:  Wegens overweldigend succes van beide musicals is 

het aantal plaatsen beperkt. Als afdeling moeten wij tegen 15 maart 2018 het 

aantal deelnemers melden.  


