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vtbKultuur Affligem – Februari 2019 
 

 
 

Graag herinneren we jullie kort aan onze februari activiteiten: 

Antwerp Symphony Orchestra - Latino belevenis met Richard Galliano 
Vrijdag 8 februari 2019 - Elisabethzaal om 20 uur 
De inschrijvingen zijn afgesloten.  

Praktische informatie:  Samenkomen vertrekhal station te Denderleeuw om 16.00 u.  

Vertrek trein Denderleeuw 16.23 u. (via Brussel dus 1x overstap) 

                                        Aankomst Antwerpen-Centraal 17.36 u.  

 

Open wandelingen, Toerisme Pajottenland en Zennevallei 
Zondag 17 februari 2019 – Sint-Jozefkerk, Pastoriestraat 34 Lot om 14.30 uur 
Gegidste wandeling “Van Laect naar Wolfshagen”  +/- 8 km 

 

 

Achteruitkijkspiegel 

Zondag 24 februari 2019:   Gildenhuis,   Kerkstraat 82   Hekelgem   om 15 u. 

 
Deze Achteruitkijkspiegel wordt alvast weer een mozaïek van 

kleurrijke verhalen, een nostalgische terugblik en een gezellig 

samenzijn. Kom zeker een kijkje nemen en maak meteen kennis 

met onze nieuwe voorzitter Ludo Compernolle die de fakkel 

overneemt en zorgt voor de continuïteit van onze vereniging. Hij 

doet dit met overtuiging en veel goesting. Samen zullen we onze 

ideeën omzetten in concrete initiatieven. Dat belooft om in de 

toekomst nog vaak samen met jullie cultuur en natuur te ontdekken, 

actief te beleven en ervan te genieten. We kijken tijdens deze 

Achteruitkijkspiegel dus ook even vooruit. En daar hoort uiteraard 

ook een feestelijk glaasje cava bij. 

 

Prijs: € 8  Inbegrepen: koffie of thee + portie taart, een feestelijk glaasje en belegde broodjes 

Inschrijven vóór 18 februari 2019  (i.s.m. het Gemeentebestuur) 
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Voor maart staan volgende activiteiten op het programma: 

Brussel, een uitgesproken cultureel en creatief broeinest 

Woensdag 6 maart 2019 - Samenkomst: Station Essene-Lombeek om 9.05 u. 

Trein naar Brussel-Centraal om 9.27 uur   
Parking is voorzien op het hof van Ronny Merckx (ong 300m voor het station) 

 
Brussel heeft zijn eigen problemen maar ook veel troeven en kansen en een enorm cultureel 

aanbod. We laten Brussel niet los en werden geprikkeld door twee tijdelijke tentoonstellingen 

en een wandeling. Flower Power is helemaal terug met de tentoonstelling op het Koningsplein 

“Revolutions van 1966-1970”. We duiken er helemaal onder in de idealen, aspiraties en de 

drang naar vrijheid van de sixties. Samen met het toenmalige militantisme en de anti-

establishment-betogingen hebben ze onze huidige levensstijl geboetseerd en bepalen ze nog 

ons toekomstbeeld. Meer dan 250 foto’s van o.a. 

wereldtentoonstellingen, studentenrevoltes, affiches en 

symbolische voorwerpen uit mode, design en grafische 

kunsten zijn gecombineerd met 3D-beelden en video-

animaties voor een unieke beleving. De bezoeker krijgt een 

audiogids en terwijl je verder gaat hoor je ook muziek uit 

die tijd. 

De lunch nemen we in de koepel van het Old England art nouveau gebouw, 

waarin ook het Muziekinstrumentenmuseum is ondergebracht. Je krijgt er 

een spectaculair zicht op de hoofdstad.  
Na de middag begeven we ons naar het “Broodhuis”, het prestigieuze historische museum van de stad. Met 

virtual reality wordt de bezoeker visueel ondergedompeld in de Grote Markt van vóór het bombardement van 

1695. Je krijgt er met de unieke tentoonstelling “The Grand-Place to be” een beter inzicht in de historische 

realiteit en de gebeurtenissen die tot de heropbouw van de flamboyante Grote Markt hebben geleid. We krijgen 

er een rondleiding van Machteld De Schrijver, die ons ook graag gidst tijdens een 2-uur durende 

stadswandeling, genaamd “Verrassend Brussel, Brussel met 101 gezichten”, waarbij ze quasi alle aspecten 

van onze hoofdstad zal belichten. Na deze boeiende bezoeken en het slenteren door de Brusselse straten vinden 

we café “Goudblommeke in papier” een uiterst geschikte locatie om af te sluiten en wat na te praten. 

 

Prijs: leden € 58,  niet-leden € 63   
Inbegrepen: treinreis h/t, alle ingangen , audiogids, gids en lunch zonder drank 

Inschrijven: vóór 25 februari 2019 

 

Hopkeestenwandeling 
Zondag 17 maart 2019 om 14 uur  Startplaats: Toren abdijkerk Affligem 
 
Een organisatie van de Gidsen Affligem – meer nieuws in volgende uitgave nieuwsbrief 

Inschrijven via de website van Toerisme Affligem 

 



 
 

 

 

Voordracht: “Jezus de Mens” - feiten, gissingen en verzinsels - Marc De Bie 
Donderdag 28 maart 2019: Gildenhuis, Kerkstraat 82 Hekelgem om 20 uur 

 
Jezus van Nazareth trok als predikant door Galilea. Zijn volgelingen geloofden 

dat hij de zoon van God was. Uit hun geloof ontstond het christendom. Zoon 

van God maar toch ook een mens? Ja, daar bestaat historisch bewijsmateriaal 

van. Bovendien zoeken wetenschappers altijd naar meer. Waar en wanneer 

werd Jezus geboren? Hoe verliepen zijn kinderjaren? Wat voerde hij 

beroepsmatig uit? Hoe zag hij eruit? Welke taal sprak hij? Was hij getrouwd? 

Over dat soort niet-theologische vragen en over hoe Bijbelkenners er een 

antwoord op pogen te vinden, gaat het in deze voordracht van Marc De Bie, 

een vertrouwd gezicht bij onze afdeling vtbKultuur Affligem. 
 

In samenwerking met het Affligems Gemeentebestuur 

Toegang: leden € 3, niet-leden € 4 

 
Om zich tijdig in te schrijven worden volgende activiteiten aangekaart: 

Zeven dagen Corrèze – Lot – Dordogne – Cantal    onze jaarlijkse reis 
Van zaterdag 8 juni 2019 tot vrijdag 14 juni 2019 met vertrek Parking RANTOUR 
 

De vier departementen waarvan er sprake is tijdens onze reis kennen stuk voor stuk een rijke geschiedenis, die 

zelfs teruggaat tot aan de prehistorie. Herinneringen aan het indrukwekkende middeleeuwse- en renaissance-

verleden vormen fraaie herkenningspunten in het landschap. We bezoeken er prachtige eeuwenoude plaatsjes, 

opmerkelijke en charmante stadjes met veel erfgoed, een druipsteengrot, boottochtjes enz. Het jaarthema van 

vtbKultuur indachtig zit deze fijne bestemming niet alleen boordevol cultuur maar is ook smaakvol 

samengesteld met proevertjes en veelbelovende middag- en avondmalen.  

Het programma van Rantour met alle details vind je klik hier . 

Laat het jullie bekoren en vooral letterlijk én figuurlijk smaken! 

 

Voor iets late beslissers : nu zijn er nog plaatsen vrij. 

Inschrijven, voorschot en supplementen te betalen vóór 28 februari 2019 

 

Midsummer Mozartiade: Die Entführung aus dem Serail                                                                                  
Zondag 30 juni 2019 om 15 uur – “Théatre des Martyrs “ Martelaarsplein in Brussel 

Causerie vooraf (om 14 uur) met musicoloog Arne Herman 
Meer informatie volgt in volgende NB of klik hier . 

Prijs: leden € 34,60 en niet-leden  €36,60  Inbegrepen: treinreis h/t en rang 1 ticket 

Inschrijven: vóór 15 maart 2019 

 

 

 

 

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/files.vtbkultuur.be/pdfs/VTBKULTUURAFFLIGEM7DCORREZE2019FINAL.pdf
https://www.vtbkultuur.be/affligem/activiteiten/midsummer-mozartiade-in-brussel/datum/7058


 

 

Ronse en Oudenaarde, twee bijzondere steden in de Vlaamse Ardennen  

Deze dagreis is de Nationale KnipoogDag vtbKultuur            
Zondag 5 mei 2019: Parking Rantour  om 08.00 u. 

 

Meer informatie volgt in volgende NB of klik hier of ga naar onze website. 

Prijs:  leden  € 53, niet-leden  € 58.   Inbegrepen: vervoer h/t, lunch, gidsen 

Inschrijven:  vóór 25 maart 2019. 

 

 

Noteer ook al: Meer informatie volgt in volgende NB of klik hier of ga naar onze website. 

Dinsdag 9 april:  Floralia Brussels met Bruegeltintje 

Gegidste wandeling in de tuinen van het kasteel van Groot-Bijgaarden. 

 

Zaterdag 13 april:  Geleid bezoek aan Africa Museum Tervuren om 10 uur (uurwijziging!) 

Zaterdag 20 april:  Geleid bezoek aan Africa Museum Tervuren om  

 

Woensdag 17 april:  Daguitstap naar Haspengouw 

 

Zaterdag 27 april: Kluiswandeling met gids 

 

Hopelijk mogen wij jullie verwelkomen bij meerdere aangeboden activiteiten 

 

 

 

https://www.vtbkultuur.be/affligem/activiteiten/knipoogdag-in-oudenaarde/datum/6821
https://www.vtbkultuur.be/affligem/activiteiten


 
 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------    

Bescherming persoonsgegevens 

vtbKultuur hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In onze privacyverklaring leest u welke gegevens wij verzamelen en 
hoe wij omgaan  met deze gegevens. De privacyverklaring werd begin 2018 aangepast om in regel te zijn met de nieuwe wetgeving. (GDPR – sinds 
25 mei van kracht) Onze privacyverkaring kan u lezen op de website van de afdeling, deze vertelt u ook wat u kunt doen om uw gegevens te 
controleren, aan te passen of te laten verwijderen.  
 
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u ofwel lid bent van vtbKultuur/VAB of op één van onze activiteiten of via de website aangaf dat u op de hoogte 
wou  blijven van onze organisatie en onze activiteiten. U gaf toestemming om hiervoor uw e-mailadres te gebruiken. Wenst u onze nieuwsbrief niet 
langer te ontvangen dan kan u dat met een eenvoudig mailtje laten weten. Ons mailadres is te vinden in de hoofding van deze nieuwsbrief.  


