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Korte herhaling activiteiten FEBRUARI: 

 
Gegidste wandeling: Van abdij tot waterkasteel 
Zondag,  9 februari 2020 – Vertrek: Abdij Affligem om 14 uur 

 

Achteruitkijkspiegel: Jaar  2019 in woord en beeld en toelichting programma 2020 
Zaterdag,  15 februari 2020 – Gildenhuis Kerkstraat 82  Hekelgem om 17 uur 

Prijs:  € 8   Inbegrepen: belegde broodjes, dessert en koffie of thee 

Inschrijven vóór 8 februari  

 

Voor MAART staan volgende activiteiten geprogrammeerd 

 
Antwerp Symphony Orchestra: Paul Lewis ontroert met Mozart 
(romantische middag met meesterwerken van Mozart) 

Zaterdag,  7 maart 2020  

Elisabethzaal,  Astridplein 26 te Antwerpen om 15 u. 

Vertrek: trein Denderleeuw 13.05 u. (via Brussel) 

Aankomst: Antwerpen-Centraal 14.20 u. 
Zijn pianoconcert nr. 27 was het laatste wapenfeit van Mozart als concertsolist. 

Je kan er een groot aandeel melancholie en berusting in ontdekken alsof de 

componist zijn einde voelde naderen. Ook met zijn indringende Maurerische 

Trauermusik, die hij schreef voor de vrijmetselaarsloge, bouwde Mozart een 

brug naar de Romantiek. 

 

Paul Lewis: piano – Philippe Herreweghe: dirigent 

 

Deelnameprijs (rang 2) zonder vervoer: Leden € 30, niet-leden € 33 inclusief programmaboekje 

(nog 2 plaatsen beschikbaar) 
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Wandeling “De Dikke van Pamel”    
Zondag,  8 maart 2020 
Vertrek: Pendelparking Affligem om 14 uur  (meerijden is mogelijk) 

 

De wandelroute (8 km) vertrekt aan de Sint-Gaugericuskerk van het dorpje 

Pamel en duikt de schilderachtige veldwegen van het Pajottenland in. De bunkers in het landschap 

herinneren aan de Tweede Wereldoorlog. We wandelen voorbij ‘De Kam’ en dwars door het natuurgebied 

‘de Turfput’. Het jaagpad aan de oever van de Dender brengt ons naar het vrolijke standbeeld van ‘de Dikke 

van Pamel’. Dat was de roepnaam van dorpsfiguur Victor De Klercq (1848-1885), één van de bekendste 

inwoners van Pamel. Het beeld, ontworpen door kunstenaar Patrick Van Craenenbroeck, werd ingehuldigd 

in 2001. Na enkele winterse maanden herleeft in maart de natuur. Ook de zonnestralen voelen plots wat 

warmer aan. Niets is heilzamer dan op een ontspannen manier en op ons eigen tempo wat bij te kletsen 

tijdens een verkwikkende groepswandeling 

 

Lezing: Klimaatverandering in België en Europa – een inleiding 
Dinsdag 10 maart 2020:   Gildenhuis,   Kerkstraat 82 Hekelgem om 20 uur 

 
Het milieu en de klimaatproblematiek komen regelmatig in het nieuws, van 

smeltende poolkappen over uitstervende diersoorten tot fijn stof. Er zijn nog tal 

van onzekerheden i.v.m. klimaatverandering. Twee hoofdlijnen komen altijd 

terug: “global warming” en “global dimming”. Beide problemen hebben 

wereldwijd gevolgen. Naast wereldgezondheidszorg en het voedselprobleem 

zijn milieuvervuiling, de atmosfeer en de klimaatopwarming onze aandacht 

waard. De gevolgen ervan dreigen uit de hand te lopen als we niet snel 

ingrijpen.  De klimaatmarsen maakten duidelijk dat jongeren zich terecht 

zorgen maken over de toekomst. Wetenschappers proberen de effecten op de 

volksgezondheid en op ecosystemen in te schatten. Politici volgen die inzichten 

erg schoorvoetend (Parijs 2015, Madrid 2019). Er zijn al maatregelen 

getroffen, maar niet voldoende. Het is van planetaire omvang en er moet 

gezocht worden naar globale oplossingen want de klimaatsverandering gaat gestaag door. Ten hoogste kan 

de snelheid waarmee ze zich voltrekt enigszins worden afgeremd door allerlei maatregelen à la Kyoto. Een 

ambitieus natuurbeleid is dringend nodig! Het gaat over ons eigen voortbestaan als mens. We staan niet 

buiten het probleem; we zijn de oorzaak, slachtoffer en oplossing tegelijkertijd. 

 

Ecoloog Erik Rombaut brengt duidelijkheid aan de hand van een BBC-reportage en een toelichtende 

presentatie. Hij gaat in op de mogelijke gevolgen voor het Europese klimaat, de mogelijke effecten op de 

golfstroom en een aantal scenario’s over wat de klimaatswijziging betekent voor België op het vlak van 

temperaturen, neerslag en de zeespiegel. De meest recente stand van zaken volgens de Vlaamse 

milieumaatschappij en volgens het KMI worden daarbij gehanteerd. 

 

Gratis toegang 

In samenwerking met de Affligemse Cultuurraad, Natuurpunt en de Milieuraad 

 

 



 
 

 

 

3-daagse vtbKultuur-trip: Bonn – 250 jaar Beethoven 
Van za 14/3/2020 tot ma 16/3/2020 

Vertrek : Parking Rantour om 7 uur 

 
Bonn laat zich omschrijven als culturele stad met z’n vele musea, historische 

bezienswaardigheden én als uithangbord van Beethoven. We bezoeken er voor 

dit jubileumjaar zijn geboortehuis en de centrale tentoonstelling in de 

Bundeskunsthalle. Op ons programma staat ook een geleide stadswandeling met 

het Beethoven-Denkmal en een bezoek aan het indrukwekkend Friedhof waar 

o.a. Beethovens moeder begraven ligt. Het ‘Haus der Geschichte’, één van de 

meest bezochte musea van Duitsland is van een heel andere orde en presenteert objecten uit de Duitse 

hedendaagse geschiedenis van 1945 tot heden. In Königswinter brengt de tandradbaan ons naar de top van 

de Drachenfels en via een tussenstation bezoeken we het Schloss Drachenburg, een sprookjeskasteel van de 

late 19
e
 eeuw. We sluiten deze gevarieerde uitstap af met enige vrij tijd in het Eifelstadje Monschau. 

 

Prijs: € 364 half pension – alle bezoeken inbegrepen 

Niet inbegrepen:  singlekamer € 64 ; annulatieverzekering € 15 p.p. en dranken 
(Nog enkele plaatsen vrij, inschrijven uiterlijk 31 januari –voorschot € 100 + suppl. Single en evt. verzek.)  

Saldo uiterlijk op 15.02.2020 
De flyer van Rantour vind je op onze website www.vtbkultuur.be/affligem onder de rubriek ‘op de hoogte 

blijven’ – “Nieuwsbrieven”. 

 

KnipoogDag vtbKultuur in Ieper 
Zondag 22 maart 2020 

Vertrek: Parking Rantour,  Bellestraat 98 Affligem om 7.30 uur 
WO I maakte van de Westhoek het meest tot de verbeelding sprekende oorlogslandschap van ons land. 

Vandaag herinneren duizenden graven aan deze gruwel. Er stond van Ieper geen steen meer op elkaar. De 

charmante stad werd herleid tot een grote puinhoop. 

Verbazend hoe de heropgebouwde stad een eeuw later 

een toeristische hotspot is geworden. We ontdekken het 

zelf tijdens de KnipoogDag, ons jaarlijks cultureel 

stadsfestival. 

 

Na een onthaalkoffietje neemt onze groep in de 

voormiddag deel aan een vertelwandeling “ De Baron van Bellewaerde”, waarin de wederopbouw van de 

streek wordt verteld. De centrale rol in het verhaal is weggelegd voor baron De Vinck en zijn familie, die bij 

hun terugkeer na de oorlog een vernield kasteel en een verwoeste streek aantroffen. Met brieven, 

getuigenissen en foto’s uit het familiearchief neemt de gids ons mee langs de overgebleven relicten rond 

Hooge en Bellewaerde. Het hoogtepunt van de wandeling is de betonnen noodwoning van de baron. 

 

Daarna genieten we van een groepsmaaltijd en vanaf 14 u. start het tweede gedeelte van de KnipoogDag 

vanop de Grote Markt in Ieper waar we in de juiste stemming zullen komen met fijne straatanimatie. Aan 

ons dan om er aan de hand van een programmablad en een plannetje een fijne namiddag van te maken in de 

historische binnenstad. Hierbij alvast enkele ingrediënten om een smaakvol menu samen te stellen! Het ‘In 

Flanders Field Museum’ en het ‘Yper Museum’, beiden in de majestueuze Lakenhallen op de Grote Markt, 
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brengen samen met het Merghelynck Museum (met het leven van de Ieperse adel) een overzicht van de meer 

dan 1000 jaar Ieperse geschiedenis. Gidsen zorgen ter plekke voor de nodige informatie. Naast de 

Menenpoort is de Anglicaanse Saint-George Memorial Church het belangrijste monument voor de 500.000 

Britse gesneuvelden in Ieper centrum. Tot zelfs het meubilair werd alles door Britse verenigingen, 

regimenten of burgers geschonken. Deze kleine kerk staat schuin tegenover de Sint-Maartenskathedraal in 

gotische stijl, waar in de Proosdijzaal 23 prachtige glasramen uit de voormalige kapel van de Roesbrugge 

Dames een nieuwe bestemming kregen. Heel interessant zijn ook de vestingen van Ieper, de best bewaarde 

van ons land. Hun verhaal begint 10 eeuwen geleden toen de stad ontstond aan de Ieperlee. In “De 

Kazematten” achter de Sint-Jacobskerk kan je aan de hand van een presentatie de geschiedenis ervan 

ontdekken. Er is ter plekke ook een stijlvolle brasserie onder de vleugels van brouwerij Sint-Bernardus uit 

Watou waar je eventueel een streekbiertje kan proeven. Dit was maar een greep uit de mogelijkheden om 

deze vrije namiddag in te vullen. Ook van de vele concertjes op de historische locaties kan je intussen 

genieten. We sluiten de KnipoogDag af om 17.15 u. ter hoogte van het evenementenplein ‘Cultuurcentrum 

Het Perron’. Aarzel niet en kom met z’n allen het Heuvelland en de gezellige Ieperse binnenstad beleven! 

 

Deelnameprijs: Leden  € 52, niet-leden  € 58  

(inbegrepen: koffie, dagprogramma, lunch en vervoer) 

Inschrijven vóór 2 maart 2020 

 

Groepsaankoop tickets 2020 
 

1830 – Musical  (over 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 

 

Algemene Info 
‘Open wandelingen’: Afstand 7 à 9 km – deelname € 1 pp 

Zondag 16 februari 2020 – Vertrek: O.L.Vrouwkerk, Kon. Albertstraat O.L.V.-Lombeek 

Thema: De moeillie als bakermat voor de “Villa de Lombeke” 

Een organisatie van de Streekgidsen Pajottenland & Zennevallei 


