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Korte herhaling activiteiten NOVEMBER:  

Koude neuzen wandeling in Mazenzele 

Donderdag   7 november 2019 
Vertrek:   Parking Bellekouter, Affligem om 14 uur (mogelijkheid tot meerijden) 
Start wandeling: Sint-Pieterskerk Dorp Mazenzele  

 

Vertelavond:  “Van buikske vol en lik mijn lip”  door Veerle Ernalsteen 

Woensdag   20 november 2019     
Gildenhuis, Kerkstraat 82 Hekelgem om 20 uur 

Leden: € 8, niet-leden € 10 (enkele hapjes inbegrepen) 

Inschrijven vóór 11 november! Via mail, website of klik hier 

 

Daguitstap ’t Grom in Sint-Katelijne-Waver en Bourgondische rondleiding met bezoek 

“Hof van Busleyden” in Mechelen                                      

Vrijdag   29 november 2019   
Vertrek: Parking Rantour, Bellestraat 98 Affligem om 7.30 uur 

’t Grom is het allereerste doe-museum rond groenten en tuinbouwerfgoed 

in Vlaanderen. Het is gevestigd in een gerenoveerde 18
e
 eeuwse 

Midzeelhoeve in Sint-Katelijne-Waver, dé perfecte plaats om de wondere 

groentewereld te ontdekken. Dit bezoek zal ongeveer 2 u duren. Na het 

middagmaal in Brasserie de Met op de Grote Markt in Mechelen 

ontdekken we tijdens een wandeling zowel de rijke geschiedenis als enkele 

architecturele parels, binnen en buiten. Onder leiding van gidsen treden we 

dan ook in 2 uur tijd in de voetsporen van Hiëronymus van Busleyden en Margareta van Oostenrijk. We 

bezoeken het Hof van Busleyden dat vandaag een gloednieuw museum herbergt waar we ons laten 

meevoeren naar de plaatsen en verhalen die kleur geven aan het Bourgondische heden en verleden van de 

Dijlestad.  

Leden: € 72, niet-leden € 75  (inbegrepen: onthaal met koffie en koek, vervoer, bezoek ’t Grom, gegidste 

rondleiding in Mechelen, tickets museum en lunch) 

Inschrijven vóór 15 november! Via mail, website of klik hier 

Meer uitleg over deze activiteiten:    zie onze vorige Nieuwsbrief of onze website 

www.vtbkultuur.be/affligem 
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Voor DECEMBER staat volgende activiteit op het programma: 

 

Kersttocht en –viering                      
Zondag   8 december 2019 om 14 uur 
Vertrek: Kerk Hekelgem, Affligem 

 

De almaar lager wordende temperaturen en de steeds korter wordende 

dagen van december drukken ons misschien wat op ons gemoed, maar de dagen vóór Kerstmis voelt de 

winter altijd wat knusser aan. We zitten er warmpjes bij, maar zelfs de winterkou mag ons niet 

binnenhouden. De donkerste dagen van het jaar worden ook buiten opgevrolijkt door de vele lichtjes van 

Kerstmis. Ook in een stil winterlandschap is wandelen in de natuur puur genieten. Muts op, handschoenen 

aan en wegwezen! Onderweg maken we even tijd voor enkele kerstgedachten, verhalen of liederen. En onze 

handen rond een kop dampende glühwein zorgen altijd voor een warm hart. Na een frisse neus kunnen we 

nog heerlijk genieten van de feesttafel, de lichtjes en de romantiek van de Kerstsfeer. 

 

Leden vtbKultuur:  € 8, niet-leden:  € 10 

Inbegrepen: glühwein of chocomelk, belegde broodjes, koffie en taart 

Inschrijven vóór 1 december 2019!   Via mail, website of klik hier 

 

Hernieuwing lidgeld 2020 
We kloppen even aan de deur om het jaarabonnement voor 2020 te vernieuwen.  

Het lidgeld van vtbKultuur blijft € 10. Daar krijg je de vtbKultuur-pas voor waarmee je met heel het gezin 

een jaar lang aan onze activiteiten en deze van andere vtbKultuur-afdelingen tegen verminderde prijs kunt 

deelnemen. Ook VAB-leden zijn automatisch lid van vtbKultuur -mits voorleggen van aansluitingsnummer-  

en hebben recht op alle voordelen en kortingen: nationaal, provinciaal en lokaal. 

 

 

Matineeconcerten Bozar in de maand JANUARI 
Uit het programma van het Brusselse Paleis voor Schone Kunsten (Bozar) kozen we twee hoogstaande 

concerten. Ze gaan door in de Henry Le Boeuf-zaal en duren ongeveer twee uur (met pauze). 

 
Nationaal Orkest van België onder leiding van George Pehlivanian 

Zondag    5 januari 2020 – Nieuwjaarsconcert                          
George Gershwin, Cuban Ouverture                                     

Georges Bizet, Suites uit Carmen 

Giacomo Meyerbeer, Les Patineurs (de Schaatsers) 

Charles Gounod, Wals uit Faust 

Johannes Brahms, Hongaarse dansen nr. 1 

Johann Jr. Strauss, Pizzicato Polka; Kaiser-Waltz, op. 437 

Alexander Borodin, Polovetzer dansen uit Prince Igor 

Aram Chatsjatoerjan, Adagio uit Spartacus suite; Wals uit Masquerade 

suite; Lezginka uit de Gayane suite nr. 1 

 



 
 

 

 

Toelichting: 

De negentiende eeuw was een grillige periode in Europa. Frankrijk bijvoorbeeld ging in honderd jaar tijd 

van monarchie naar republiek, terug naar keizerrijk om vervolgens weer een republiek te worden. De rijke 

Parijzenaren hielden zich echter liever bezig met andere zaken: “nergens werd over gesproken, behalve over 

danspartijen en schitterende soirees”, aldus de flamboyante modejournalist Octave Uzanne. Populair op deze 

festiviteiten was de wals, de levendig draaiende dans op de driekwartsmaat. Componisten schreven ze soms 

specifiek voor deze gelegenheden of als onderdeel van een opera of ballet. Parijs walste door. Ondanks deze 

perikelen in eigen land, bleef Frankrijk zijn macht op het wereldtoneel bruut vergroten, ten koste van 

honderdduizenden levens. De kracht van de muziek doet ons de ellende van de echte wereld even vergeten. 

Maar pas op voor u iemand ten dans vraagt: vergeten kan snel omslaan in ontkenning. 

 

Inschrijven vóór 23 november 2019  (opgelet: nog 7 kaarten beschikbaar)! Via mail, website of klik hier 

 

 

Nationaal Orkest van België onder leiding van Hugh Wolff 

 

Zondag 26 januari 2020 – Matineeconcert                                  
 

Capella Amsterdam 

Ensemble Vocal de Lausanne 

Camilla Tilling, sopraan 

Marianne Beate Kielland, mezzosopraan 

Thomas Walker, tenor 

Hanno Müller-Brachmann, bas 

 

Ludwig van Beethoven, Missa solemnis in D major, op. 123 

 

Toelichting: 

De jonge Beethoven was een aanhanger van het verlichtingsideaal, een broederschap van mensen in 

gelijkheid. Niet voor niets schreef hij een symfonie ter ere van Napoleon Bonaparte, die het feodale systeem 

zou breken na de Franse Revolutie. Echter, toen deze zichzelf uitriep tot keizer, kraste Beethoven zijn naam 

van de partituur, met de woorden: “Nu zal hij alle mensenrechten vertrappen, alleen om zijn ambitie gerust 

te stellen; hij zal een tiran worden!” In de Missa Solemnis plaatst Beethoven zijn vertrouwen niet meer in 

een enkele persoon, maar in de mensheid. Een mis heeft per definitie een religieus karakter en is gericht aan 

God. Filosoof Theodor Adorno beweert echter dat Beethoven het geloof in de christelijke God juist bevraagt 

in zijn Missa. De uitgebreide herhaling van het Credo – ik geloof – klinkt voor hem alsof “de eenzame man 

zichzelf en anderen moet overtuigen van een rotsvast geloof.” Daarnaast is het enorme koor te groot voor 

menig kathedraal, waardoor het stuk veel geschikter is voor de concertzaal. Hiermee breekt het werk 

letterlijk uit de muren van het geloof en wordt het door velen beschouwd als een universele mis voor de 

mensheid. 

 

Inschrijven vóór 14 december 2019   Via mail, website of klik hier 

Prijs per concert (ticket + vervoer): leden vtbKultuur  € 30, niet-leden  € 34 

Opstapplaats (bus):  Bushalte ‘Den Beer’ Brusselbaan, Hekelgem om 13.45 uur 

 

i.s.m. vtbKultuur Aalst 



 

 

Groepsaankoop tickets 2020 
 

Expo Jan Van Eyck, een optische revolutie   

Zaterdag   18 april 2020:  Museum voor Schone Kunsten, Gent om 10.30 u. 
Vertrek: station Denderleeuw – trein om 8.42 u. (aankomst Gent Sint-Pieters om 9.19 u.) 

               te voet naar MSK: ca 20 minuten 

 

In 2020 organiseert het MSK de grootste Van Eyck-tentoonstelling ooit. Nog nooit zal zoveel Van Eyck te 

zien zijn op één plaats. Met 9 kunstwerken door Van Eyck, meerdere werken uit zijn atelier én ruim 100 

internationale topstukken uit de late middeleeuwen maakt het MSK de beloften waar. Centraal in de 

tentoonstelling vind je de buitenluiken van ‘De aanbidding van het Lam Gods’, die voor de eerste keer 

worden samengebracht met de andere werken van Van Eyck. Ga met ons mee naar Gent en laat je zintuigen 

prikkelen! 

  

Prijs ticket:  leden € 22, niet-leden € 25  (inclusief audiogids) 

Vervoer: zelf treinticket aanschaffen! 
 

Musical Daens    (inschrijvingen afgesloten) 

Vrijdag  1 mei 2020:  voorstelling om 20.30 uur in Puurs 
Vertrek: Parking Rantour, Affligem om 19 u.  

Prijs ticket  + busvervoer inbegrepen:  leden € 75, niet-leden € 80 

 

Zeven dagen Spreewald – Potsdam en Berlijn  
Van zondag 14 juni tot zaterdag 20 juni 2020 
Vertrek: Parking Rantour, Affligem om 6 uur 

 
Op slechts een uurtje ten zuidoosten van Berlijn ligt het prachtige 

natuurgebied Spreewald, ook wel eens het Venetië van Duitsland 

genoemd. Het is een oud moeras en veenweidenlandschap dat zijn 

naam en ontstaan dankt aan de rivier Spree. De regio is geliefd om zijn 

schattige dorpjes, idyllische waterwegen en de goddelijke 

Spreewalder augurken. We gaan op ontdekking naar het sinistere verleden van het voormalige DDR 

regime te Cottbus  en bezoeken Berlijn en Potsdam. We verblijven in het Spreewald Parkhotel Van der 

Valk ****, gelegen in een groene oase aan de rand van Bersteland. Zie www.spreewald.vandervalk.de 

 

Meer uitleg over het programma vind je op onze website via ‘activiteiten’ www.vtbkultuur.be/affligem. 

Voor de folder van Rantour zelf klik je hier!     

 

Algemene Info 

‘Open wandelingen’:  Afstand 7 à 9 km – deelname € 1 pp 
Zondag 15 december 2019   Vertrek: Sint-Gertrudiskerk, Kerkplein 1 Ternat om 14.30 uur 

Thema: “Bij de patrones tegen ratten en muizen” 

Een organisatie van de Streekgidsen Pajottenland & Zennevallei 

http://www.spreewald.vandervalk.de/
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