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SAMEN CULTUUR BELEVEN SINDS 1922 

         Blankenberge,  november 2021  

Beste leden,     

Velen zien al reikhalzend uit naar deze langverwachte Nieuwsbrief.   

2021 is een jaar van willen en niet kunnen, en telkens als we een beetje hoop hebben, slaat het 

virus weer ongenadig toe.  Toch hebben we ondanks Covid-19 enkele activiteiten kunnen 

organiseren tijdens de zomer: de wandel- en fietstochten in juli en augustus trokken 

regelmatig deelnemers.  Op 29 augustus sloten wij de zomer af met de Knipoogdag te IEPER. 

Eerder werd die uitstap tweemaal uitgesteld. Dit jaar konden wij een krans neerleggen tijdens 

de ingetogen Last Post.  Nog twee van de drie concerten in het Brugs Concertgebouw staan op 

het programma in het najaar. Alles samen toch 14 activiteiten in dit vreemde jaar 2021. 

De jaarlijkse Brusseldag gaat dit jaar om evidente reden niet door. Volgend jaar 

hopen wij er toch weer bij te zijn.  

We hebben met het bestuur een Planningsdag in Antwerpen bijgewoond, 

samen met onze collega’s uit alle Vlaamse provincies en Brussel. Er staat 

heel wat te gebeuren in het jaar 2022.  

In 2022 zal het 100-jarige bestaan van VTB gevierd worden.   

Op 29 januari 2022  verwachten wij de grote aankondiging: de nieuwe naam van 

onze vereniging : u leest het goed : een nieuwe naam, een nieuw logo voor “ SAMEN 

CULTUUR BELEVEN SINDS 1922 ” – het logo hiernaast is een smaakmaker, maar nog niet de 

definitieve naam.  

Wat het wordt kunnen we nog niet onthullen. Wij zijn zelf zo benieuwd, maar konden het 

geheim niet ontfutselen aan ons nationaal bestuur. Ze hielden de lippen stijf op elkaar.  

Onze afdeling Blankenberge – die bestaat sinds 1926 - zal het nieuwe jaar inzetten op  de 

traditionele manier :  vtbKultuur trakteert!  

Dit jaar doen we dat in stijl op onze prachtige PIER,  met bubbels  en een heerlijk hapje. Noteer 

de datum : vrijdag 21 januari 2022 om 14:00 uur.  Graag alvast een seintje voor uw 

deelname.  

Ons feestprogramma 2022 staat al stevig in de steigers : voor de eerste zes maanden staan er  

12 activiteiten gepland,  de zomerse wandel- en fietstochten, die we al midden juni zullen 

starten, niet meegerekend.  

 

 

 

mailto:blankenberge@vtbkultuur.be


De zomer zullen we inluiden met een heuse pick-nick.  Daar willen we het jonge volkje ook bij 

want we gaan voor verjonging.   

In juli 2022 plannen we  een grotere activiteit in het teken van de 100 JAAR CULTUUR 

SAMEN BELEVEN.    

Op onze Nieuwjaarsreceptie komt u ook daarover meer te weten. Het is 

iets wat we nog nooit hebben gedaan!  

De zomermaanden zullen we afsluiten zoals Jaak het jarenlang deed 

namelijk met een avondwandeling te Brugge.  

De muziekliefhebbers mogen zich ook verwachten aan een 

smaakvol programma. We zouden nu reeds alles willen verklappen, 

maar we zijn nog volop onze voorstellen aan het afwerken. En vergeet 

niet dat het programma van Brugge voor het najaar pas in de maand mei wordt aangekondigd.  

Ook dit is belangrijk :  

LIDGELD = 20 euro per gezin -  

Wie in 2021 het lidgeld betaalde, hoeft voor 2022 niet opnieuw te betalen. Dat is goed nieuws. 

Door de vele afgelastingen, werd door vtbKultuur nationaal besloten om het lidgeld van 2021 

ook voor 2022 te laten gelden. Heel wat leden hebben in 2021 betaald. Weet u niet meer of u 

betaalde, geef een seintje per email aan Irene Scherpereel. Wij hebben alles bijgehouden.  

De kortingen die onze ledenkaart geeft op een Museumpas (6 euro) en op een Erfgoedpas (5 

euro)blijven gelden. Details staan op de website en ook hier in bijlage. In tal van attracties en 

tentoonstellingen zijn er ook kortingen met onze ledenkaart. Zelfs hier in Blankenberge geeft 

het Sea Life een korting van 10% (pas op : buiten de zomermaanden) .  

Tenslotte wensen wij u een goede gezondheid toe voor uzelf en uw familie, vrienden en 

naasten. Tot nader order zullen we voor onze activiteiten alle geldende Corona maatregelen 

toepassen.  Wij verwachten u allen op onze Nieuwjaarstraktatie op de Pier. Vergeet niet te 

verwittigen.  

Bijlage:  - vtbKultuur trakteert!  

 - Ledenkaart vtbKultuur 2021-2022 met uitleg over de vele kortingen 

Rita Van Stalle  (voorzitter) _ Gsm: 0486- 45 11 61 of tel: 050- 41 46 85 
 
Irène Scherpereel  (secretaris)- Gsm: 0476- 97 19 01 of tel. 050- 69 12 41 
 
Trees Van Kersschaever  (Muziekberg)- Gsm: 0485- 42 54 74 of tel. 050- 41 32 76 
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