
 
        Verschijnt maandelijks                                          Verantwoordelijke uitgevers:     

         André Rayée                                       Tel: 053/66.22.00       Gsm: 0472/38.29.98         e-mail: affligem@vtbKultuur.be                                                    
         Ludo Compernolle                                                         Gsm: 0485/86 85 06         e-mail: affligem@vtbKultuur.be      
         www.vtbKultuur.be/affligem                                           Bankrek:     BE38 0016 5572 9372                     

 
 

vtbKultuur Affligem – Januari 2019 
 

 

 
 

Het volledig vtbKultuur-team biedt u zijn beste wensen voor 

een gelukkig en gezond  nieuw jaar! De plannen zijn 

gemaakt en de voorbereidingen zijn volop aan de gang voor 

de invulling van een nieuw spetterend en smaakvol 

vtkKultuur-jaar. Laat onze vriendschap jullie vreugde en 

geluk groter maken in 2019! 

 

 

Jaarthema vtbKultuur: Smaak! Proeven van cultuur 

 
Na “Vlaamse Meesters” in 2018 gaan we 

dit jaar aan de slag met een nieuw 

jaarthema, nl. ééntje om je vingers bij af te 

likken We trekken in 2019 de kaart van de 

zintuigen of beter: de kaart van de 

‘Smaak’. Toch werden de voorbije jaren 

ook af en toe onze smaakpupillen 

aangesproken als onderdeel van een daguitstap. Herinner je o.a. nog smaakvolle bedrijfsbezoeken zoals “La 

Lorraine” in Ninove met lekkere broodjes en taartjes, brouwerij “ten Dormaal”, een levendig familiebedrijf 

in Tildonk, Pomme Charelle, natuurzuivere appelwijn in het Meetjesland, een wijnproeverij in het Hageland, 

Blueberry Fields in Koersel en onlangs nog mattentaarten in Geraardsbergen! Vlaanderen heeft heel wat 

streekproducten om te ontdekken. Maar smaak eindigt niet aan onze landsgrenzen. Ook onze volgende reis 

in Frankrijk zal doorspekt worden met proevertjes zoals een bezoek aan distillerie Denoix, een 

notenlikeurstokerij. We maken ook kennis met de productie van foie gras en met de bekende kaas in Salers. 

 

Niet alleen letterlijk met allerlei proeverijen willen we jullie verwennen maar zullen ook boeiende lezingen 

over bv. bourgondische onderwerpen in de kijker zetten, wat dan weer naadloos aansluit bij het jaar van Pieter 

Bruegel die overal extra aandacht krijgt met evenementen en tentoonstellingen. We doen uiteraard ons best 

om jullie allerlei culturele pareltjes voor te schotelen waarbij “smaak” een jaar lang de rode draad zal zijn 

tijdens onze activiteiten. 

 

Heb je de smaak al te pakken? Je kan ons maandelijks volgen via onze nieuwsbrieven en onze website 

www.vtbkultuur.be/Affligem. 

mailto:affligem@vtbKultuur.be
mailto:affligem@vtbKultuur.be
http://www.vtbkultuur.be/affligem
http://www.vtbkultuur.be/Affligem


 

 

Dauwtrap – Sint-Antonius te Essene 

 

Zondag 20 januari 2019: vertrek Kerkplein Essene om 8 u.  
 

Voor de vroege vogels voorzien we elk jaar met Sint-Antonius een 

dauwtrap van ongeveer 4 km. Na deze verkwikkende ochtendwandeling 

en vóór de viering in de kerk om 10 u. zijn we welkom in de parochiezaal 

waarbij we koffie, 2 ontbijtkoeken en een jenevertje aanbieden. Na de mis 

volgt dan de verkoop per opbod van de offergaven en genieten we mee 

van de gezellige volkse sfeer. 

 

Inschrijven vóór 14 januari 2019:    € 4  
Inbegrepen: begeleide wandeling, koffie, 2 grote koffiekoeken en jenever. 

 

 

 

Matineeconcert in Bozar                  Zondag 27 januari 2019  

De inschrijvingen zijn afgesloten.  

 

Programma: 

Toneelmuziek voor Egmont, op.84 door Ludwig van Beethoven 

Symfonie nr.5, op. 47 door Dmitri Sjostakovitsj 

 

Opstapplaats (bus): ‘Den Beer’, Brusselbaan Hekelgem om 13.45u   i.s.m. vtbKultuur Aalst 

 

 

 “Pieter Bruegel, 1569-2019’  Voordracht door Leen Huwet 

 
Donderdag 31 januari 2019: Parochiezaal, Balleistraat te  

Teralfene om 20 u. 

 
2019 wordt het Bruegeljaar; het is dan 450 jaar geleden dat hij overleed. Wie 

was deze meester die zo met onze geschiedenis en identiteit vervlochten is dat 

er in elk Vlaams dorp wel eens Bruegelfeesten plaatsvinden. Leen Huwet 

plaatst de meester stevig in zijn milieu, de bruisende steden Rome, Antwerpen, 

en Brussel. Zo maakt ze duidelijk waar precies Bruegels sterkte ligt en waarom 

zijn schilderijen zoveel humanisten en topverzamelaars bekoorden. 

Organisatie Davidsfonds Teralfene   i.s.m. vtbKultuur Affligem  

 

Toegang: € 6 



 
 

 

 

Antwerp Symphony Orchestra - Latino belevenis met Richard Galliano 

 

Vrijdag 8 februari 2019 - Elisabethzaal om 20 uur 
De inschrijvingen zijn afgesloten.  

Praktische informatie: Vertrek trein Denderleeuw 16.23 u  met aankomst Antwerpen-Centraal 17.36u 

 

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 

kunnen we onze ideeën omzetten in concrete initiatieven. Dat 

belooft om in de toekomst nog vaak samen met jullie cultuur 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) 

 

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 

 
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: € 58  (inbegrepen: treinreis h/t, alle ingangen , audiogids, gids en lunch) 

Inschrijven: vóór 25 februari 2019 

 

Zeven dagen Corrèze – Lot – Dordogne – Cantal 
Van zaterdag 8 juni 2019 tot vrijdag 14 juni 2019 

 
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 vindt je hier. Laat het jullie bekoren en vooral letterlijk én figuurlijk smaken! 

 

Inschrijven, voorschot en supplementen te betalen vóór 28 februari 2019 

 

Lidgeld  (uiterste betaaldatum: 15 januari 2019)  

 
Het lidgeld van vtbKultuur blijft € 10. Daar krijg je de intussen gekende vtbKultuurpas voor die je op elke 

georganiseerde activiteit van elke afdeling tegen verminderde prijs laat deelnemen. Leden van VAB-

pechverhelping zijn automatisch lid van vtbKultuur en kunnen op vertoon van hun VAB-lidkaart ook 

deelnemen aan dezelfde voorwaarden. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------    
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.  


