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      Vraag uw gezins-vtbKultuurpas en mis de vele culturele kortingen niet. 
Voor nieuwe leden is dit 10€/gezin/jaar; gratis voor VAB-leden 
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Vraag uw gezins-vtbKultuurpas en mis de vele culturele kortingen niet.  
Voor nieuwe leden is dit 10€/gezin/jaar; gratis voor VAB-leden mits voorlegging van uw lidnummer  

--------------------------------------------------------------------------------------------------  
Beste leden,  

Blij dat jullie zo voltallig meedoen met onze aangeboden activiteiten.                                 

Dit brengt met zich mee dat wij graag enkele afspraken willen uitwerken. 

* Vertrek uitstappen met eigen vervoer: 
   op weekdagen steeds op de parking Bellekouter 

 op zaterdag of zondag en feestdagen steeds op de Pendelparking E40 (Bellestraat) 

 

** Inschrijven en deelnamegeld:   

A.u.b. maak gebruik van onze website www.vtbkultuur.be/affligem of onze mail  affligem@vtbkultuur.be.  

Alzo heeft u reeds een geschreven bewijs van inschrijving  maar nog niet van deelname. Dit kan slechts bij 

het definitief ontvangen van uw betaling welke datummatig wordt bijgehouden. Een aantal activiteiten 

kennen spijtig genoeg een numerus clausus. Ontvangen wij uw betaling nadat het maximum aantal werd 

bereikt dan plaatsen wij u op de wachtlijst. Als er niemand meer af valt storten wij uiteraard het volledig 

bedrag terug, hetzelfde geldt ook voor wie tijdig melding maakt dat hij/zij om medische of andere ernstige 

redenen niet mee kan gaan. Ter info: telefonisch en mondeling inschrijven blijft ook mogelijk. 

 

Korte herhaling activiteiten   MEI  : 
 

KnipoogDag vtbKultuur    (volzet) 

Ronse en Oudenaarde: twee bijzondere steden in de Vlaamse Ardennen 

Zondag 5 mei 2019:  Parking Rantour, Bellestraat 98 Affligem om 8 uur 

Prijs: leden € 53, niet-leden € 58  (inbegrepen: deelnameprijs, vervoer, lunch en gidsen) 

 

Wandeling Vollezele: ‘in het spoor van de Brabander’ 
Zondag 12 mei 2019:  Vertrek: Pendelparking Affligem om 14 uur 

                                      (mogelijkheid tot pendelen) 

Inschrijven vóór 3 mei – vermelden of je zelf rijdt of meerijdt!   

 

Daguitstap naar Gouda: Kaas, water en ambachten 
Donderdag 23 mei 2019:  Parking Rantour, Bellestraat 98 Affligem om 7.30 uur 

Prijs: leden € 67, niet-leden € 70   Meer info op de website en lunchkeuze opgeven bij betaling. 

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


 

 

Voor de maand  JUNI  staan volgende activiteiten op het programma: 

“De Goede Manieren Show”  door  Brigitte Balfoort 
 

Ludieke causerie over hedendaagse etiquette   

 
Donderdag 6 juni 2019: Gildenhuis, Kerkstraat 82 Hekelgem om 20 u 

 

Houden mannen nog steeds de deuren open voor de dames? Begroet iedereen elkaar nog met een stevige 

handdruk? enz. Het valt wel op dat veel etiquetteregels hebben 

afgedaan.. Maar hoe moet je je gedragen in deze digitale 

postmoderne jungle?  

Journaliste en royaltywatcher Brigitte Balfoort werd 

gecertificeerd etiquetteconsultant van Minding Manners, de 

bekendste etiquetteschool van Europa. Het ontstoffen van 

etiquette tot zijn essentie is nu haar hoofdbezigheid of hoe we het 

samenleven en –werken net iets aangenamer kunnen maken. 

Tijdens haar humoristische “Goede Manieren show” komt 

Brigitte ons geheugen opfrissen want ja, die hebben nog zin, meer 

dan ooit zelfs. “Goede manieren zijn even belangrijk als 

diploma’s. 

 

Leden: Leden  € 8 , niet-leden  € 10 

 

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

Vertrek parking Rantour Affligem om 6 uur  
Voor het volledige programma zie website of  bij André Rayée te bevragen  

Saldo: € 657 p.p. -  uiterste betaaldatum 30 april ! 

 

 

Wandeldag in Zarlardinge 

 
Zondag 23 juni 2019 – Vertrek: Pendelparking Affligem om 9 uur  

(mogelijkheid om mee te rijden) 

 

Het schitterend heuvelend landschap en de eenvoud van het 

platteland zijn de hoofdingrediënten van deze wandeldag in 

de Vlaamse Ardennen. Zarlardinge, een deelgemeente van 

Geraardsbergen, is een oeroude landbouwgemeente met 

grote landschappelijke waarde en is gelegen op de taalgrens 

in de Denderstreek, een zuiderse uithoek van de Vlaamse 

Ardennen. In een rustig en groen kader tussen Goeferdinge, 

Everbeek en Zarlardinge laat deze wandeling “langs beken 

en gedichten” ons via wandelknooppunten kennis maken 



 
 

 

 

met “Vlaanderens mooiste landschap” zoals de Vlaamse Ardennen nu sinds enkele jaren op de toeristische 

kaart worden gezet. 

 

De twee wandellussen langs graspaden, veldwegen en beekvalleitjes vormen samen ongeveer 11 km en 

starten en eindigen aan de O.L.V. kerk van het pittoreske dorpje Zarlardinge. Deze werd in 1719 gebouwd 

en in 1959 beschermd. Het is een laatbarokke, driebeukige kerk en bevat heel wat opmerkelijke kunstwerken 

zoals de levensgrote laatgotische kruisdragende Christus, die dateert van 1500. Het “Hof te Nieuwenhove”, 

een gesloten hoeve, was ook het decor van de Ketnetreeks “De Nachtwacht”. En een oud dorpscafé op het 

Zarlardingeplein werd met behoud van oude elementen omgebouwd tot een warm, sympathiek eetcafé en 

genoemd naar de onverwoestbare caféplant “Sanseveria” (Zarlardingeplein 16). We kunnen er terecht voor 

de lunch. In de namiddag zetten we onze tocht verder en genieten we van nog meer ongerepte natuur en 

weidse landschappen. Stevig schoeisel of laarzen komen goed van pas als het regent.  

 

Bij recreatief wandelen, wat we nastreven, ligt het accent op lichaamsbeweging, wandelplezier in een mooie 

omgeving en onderweg stilstaan bij bezienswaardigheden; een break, een adempauze, een vakantiegevoel 

dicht bij huis en tenslotte heerlijk nagenieten bij een fris getapt pintje. 

 

Inschrijven vóór 8 juni 2019      Meer info en inschrijven kan op de website of bij het bestuur. 

Gelieve te vermelden of je zelf rijdt, wil meerijden en of je de lunch neemt! 

 

Voor de lunch kunnen we kiezen uit de volgende kleine huisbereide gerechtjes: 

1. Spaghetti bolognese 

2. Vegetarische spaghetti 

3. Melanzane + slaatje + ciabatta brood 

(Italiaans ovengerechtje met gegrilde aubergine, tomaat en mozarella) 

4. Feta au four + slaatje + ciabatta 

5. Croque (2 stuks) + slaatje 

Ook voor de lunch je keuze vermelden bij de inschrijving zodat alles vlotjes kan verlopen! 

 

 

Midsummer Mozartiade: Die Entführung aus dem Serail 
Zondag 30 juni 2019 om 15 uur – Martelarenplein Brussel 

Causerie vooraf (om 14 uur) met musicoloog Arne Herman 

Vertrek: trein Denderleeuw om 13.05 u. (Brussel-Centraal om 13.27 u.) 

 

Wist je dat Wolfgang Amadeus Mozart in zijn kinderjaren enkele weken doorbracht in Brussel? Voldoende 

aanleiding voor een festival in het teken van dit wonderkind. Het eerste echte meesterwerk van de Duitse 

opera komt naar Brussel tijdens het 4
e
 Midsummer Mozartiade-festival. Via de vtbKultuur-groepsaankoop 

kan je tickets kopen voor Die Entführung aus dem Serail. Ontdek Mozarts meest succesvolle opera, vele 

uitzonderlijk getalenteerde jonge zangers, een in Mozart gespecialiseerd kamerorkest en een neoklassieke 

parel van het Brussels Erfgoed! 

 

Prijs:  leden € 35, niet leden € 40  (ticket rang 1+ vervoer)   Inschrijvingen afgesloten 

 



 

 

vtbKultuur Affligem picknickt 
‘Culturele’ Bruegelpicknick en ‘wandeling van de vriendschap’ langs Kluis en Faluintjes 

 

Zondag 25 augustus 2019 – jeugdheem van de abdij Affligem   
 

10.30 uur: Aperitief met hapjes en aansluitend Picknick 

14.30 uur: Vertrek wandeling 

 

Zoals jullie reeds weten trekt vtbKultuur in 2019 de kaart van de smaak, waarmee we een jaar lang onze 

stempel drukken op het culturele landschap in Vlaanderen. We staan dus vandaag garant voor een 

Bruegeliaans volksfeest. Samen tafelen en eten delen is een oeroud ritueel dat onbewust zorgt voor meer 

verbinding. De beste gesprekken hebben vaak plaats aan tafel. Lekker eten is iets dat alle culturen met elkaar 

delen. Het zorgt altijd voor gezellige momenten en een aperitiefje maakt de tongen los. Onder muzikale 

begeleiding van “De Scheve noot” kan je kiezen uit enkele zinnenprikkelende gerechtjes. Naast de 

muzikale achtergrond dragen ook de smaak- en Bruegeltaferelen, gecreëerd door kinderen van 6-9 jaar uit de 

tekenacademie August De Boeck hun steentje bij tot de gepaste sfeer. Voor de eerste 50 geïnteresseerden is 

in de voormiddag een geleid bezoek aan de abdij mogelijk. 

 

Maar ook de natuur brengt mensen samen. De tijd 

om te oogsten breekt aan: druiven, appels en peren 

…Ook de hop wacht om geplukt te worden en 

versterkt de identiteit van onze regio. Na de 

picknick-brunch om 14.30 u. ben je dus hartelijk 

welkom op de wandeling van de Vriendschap, 

geleid door de Gidsen Affligem en opgedragen 

aan wijlen Leo De Rijck die deze route 

uitstippelde. 

 

Zowel samen tafelen als samen wandelen beïnvloeden onze relaties veel meer dan we vermoeden. Ze 

scheppen beide de beste mogelijkheid tot ontmoeting en een babbel waardoor vriendschappen ontstaan. Ook 

na de wandeling kan er verder genoten worden van een goed biertje of hapje. Maak er samen met gezin of 

vrienden een gezellig dagje van en laat het letterlijk én figuurlijk smaken! 

In de volgende editie krijgen we meer te weten wat LUDO en zijn team van lekkers zal klaarmaken. 

 

Prijs picknick: leden vtbKultuur  € 18, niet-leden  € 20 , kinderen jonger dan 11 jaar gratis 

(inbegrepen: aperitief met hapjes, hoofdgerecht en dessert onder buffetvorm) 

 

Voor de picknick is vooraf inschrijven verplicht:  vóór 5 augustus 

Liefst via www.vtbkultuur/Affligem of affligem@vtbkultuur.be 

 

Een samenwerking van vtbKultuur, Gidsen Affligem en Gemeentebestuur 

 

Volg ons ook regelmatig op onze website www.vtbkultuur/affligem 

WEES ERBIJ WANT HOE MEER VROLIJKE ZIELEN HOE MEER LEUTE 

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

