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Mededeling 

 

Het coronavirus beheerst en verstoort ons dagelijks leven. Het is irreëel en lijkt wel op een 

scenario uit een horrorfilm. Niemand kon dit voorspellen! Er bestaan geen eenvoudige 

oplossingen om deze crisis te lijf te gaan, maar de maatregelen die de overheid ons oplegt 

zijn broodnodig en het is essentieel om de veiligheidsvoorschriften strikt na te leven. Naast 

het enorme gezondheidsprobleem zijn de gevolgen voor de wereldeconomie niet te 

overzien. Ook cultuur en toerisme, hét DNA van onze vereniging vtbKultuur, zijn zwaar in 

het hart getroffen. Alles valt stil! Deze pandemie zal invloed hebben op onze activiteiten 

van de volgende maanden.  

 
Onze activiteiten van MEI waren voorbereid. Het staat nu al vast dat  de maatregelen van 

de overheid verlengd zullen worden  zodat  deze uiteraard ook afgelast of uitgesteld 

worden. Laat ons hopen dat we dit onzichtbaar en ongekend virus samen en met veel 

burgerzin de baas kunnen zodat ons leven uiteindelijk weer in zijn plooi kan vallen. Draag 

vooral goed zorg voor elkaar! We houden jullie verder op de hoogte! 
 

Activiteiten April 
 

Lezing: “Een leven vol taalkronkels” door Carine Caljon 

Dinsdag 7 april 2020 
Wordt verplaatst naar dinsdag 27 oktober. We komen hierop later in het jaar terug. 

 

Tentoonstelling Jan van Eyck “Een optische revolutie” 

Zaterdag 18 april 2020:  Museum voor Schone Kunsten , Gent om 10.30 u. 
De groepstickets aangeboden door vtbKultuur Nationaal zijn hiervoor reeds betaald en in ons bezit. Hier 

wordt ongetwijfeld door hen over onderhandeld. Verdere informatie is momenteel niet beschikbaar.  

 

Avondwandeling rond de Kluis   

Zaterdag 18 april om 17.30 u. 
De festiviteiten in en rond de Kluis zullen meer dan waarschijnlijk worden afgelast. Zodoende ook onze 

wandeling in groep.  

 

 

 



 

 

 

 

Voor MEI stonden volgende activiteiten geprogrammeerd. 

 

Musical Daens (volzet) 

Vrijdag 1 mei 2020: voorstelling om 20.30 uur in Puurs 

Vertrek met autocar: Parking Rantour om 19 uur 

 
De tickets zijn reeds betaald en in ons bezit. Wij gaan ervan uit dat vtbKultuur Nationaal onderhandelt met 

de organisatie om deze activiteit naar een latere datum te verschuiven. Informatie volgt zodra beschikbaar.  

 

Wandeling: Gaasbeek en Groenenberg   
Zondag 3 mei 2020      (afgelast) 
 

Beethoven blaast 250 kaarsjes uit 
Zondag 10 mei 2020 – Kursaal Oostende  (met openbaar vervoer) 

Vertrek: station Denderleeuw om 13.09 u. (overstappen in Gent St. Pieters) 

Aankomst: Oostende om 14.52 u. 
Dit concert maakt deel uit van de Kursaal Classics concertreeks. 

Prijs tickets:  Leden € 35, niet-leden € 38 

Programma: 

16.15 u. Inleiding door Frank Pauwels 

17 u. Vioolconcerto met o.a. Julia Pusker, 5
e
 laureate Kon. Elisabethwedstrijd voor viool 2019 

          Ludwig van Beethoven – Symfonie nr. 5 in c opus 67 

Muzikale leiding: Benjamin Haemhouts, chef-dirigent van Phil Casco 

 
Wordt waarschijnlijk afgelast of indien mogelijk verplaatst naar latere datum. Info volgt nog. 

 

Gevarieerde daguitstap in Riemst  
Zondag 17 mei 2020 

Vertrek: Parking Rantour, Bellestraat 98 Affligem om 8 uur 
Gevarieerde daguitstap in Riemst: 

- Mergelgrotten in Kanne 

- Belevingscentrum De Brug in Vroenhoven 

- Bezoek wijndomein Vlijtingen 

 
Afgelast.  We onderzoeken of een latere datum haalbaar is.  

 

 

 

 



 
 

 

 

Zeven dagen Spreewald – Potsdam en Berlijn 
Van zondag 14 juni tot zaterdag 20 juni 2020 

Vertrek: Parking Rantour, Affligem om 6 uur 

 
Met alle berichtgevingen in krant en nieuwsuitzendingen is het duidelijk dat wij hier voorzichtig moeten 

handelen. Momenteel staan alle bussen bij Rantour op de parking en is het bedrijf technisch werkloos. Het 

voorschot dat wij hadden moeten betalen houden wij voorlopig in. Het staat alleszins vast dat geen enkele 

verzekering deze epidemie dekt. Onze enige bekommernis is vandaag de leden die ingetekend hadden zo 

weinig mogelijk schade te doen lijden. Daarom houden we zeer goed de algemeen geldende 

reisvoorwaarden, die in deze gelden, in het oog. Alles zal ervan afhangen welke maatregelen in voege zijn 

begin mei, zowel in België als in Duitsland.   

 

1830 – Musical  (over de Belgische revolutie) 
Woensdag 19 augustus 2020, Kasteel de Merode Westerlo om 20 uur 

Vertrek: Parking Rantour, Bellestraat 98 Affligem om 18 uur 

 
Zin om op een onvergetelijke manier de geboorte van het Koninkrijk België te (her)beleven ? Historalia 

Productions brengt haar vierde musicalspektakel 1830. De musical vertrekt vanuit de wortels van onze 

nationale geschiedenis en brengt op een onvergetelijke manier hulde aan de geboorte van ons land. De 

voorstelling zal vol staan met spectaculaire en levensechte scènes. De opkomst van België wordt benaderd 

vanuit twee perspectieven: de Belgische en de Nederlandse. Als publiek ervaar je beide visies vanaf een 

andere locatie op het domein. Je verhuist letterlijk van de ene tent naar de andere en komt uiteindelijk samen  

voor een spectaculair einde tijdens de apotheose in openlucht. Het kasteel de Merode en het omliggende 

domein vormen het kader van deze unieke theaterervaring. Luc Stevens wil vooral het verhaal van de 

gewone man tijdens de revolutie brengen, wars van allerlei politieke intriges. Het wordt een hartverwarmend 

stuk met veel humor en emotie. 

 

Prijs: Leden  € 59 (ticket € 40 + busvervoer € 19),  niet-leden  € 63 

 

Op 20 april zullen we een evaluatie maken met vtbKultuur Nationaal om te bepalen of het risico kan 

genomen worden om deze kaarten aan de organisatie te betalen.   

 

Voor zover deze ingekorte Nieuwsbrief! COVID-19 doet ons op onszelf terugplooien. 

Laten we toch blijven communiceren. Missschien brengt het ons, figuurlijk dan, wat 

dichter bij mekaar!! 
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