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Beste leden,  

Graag herinneren we jullie kort aan onze activiteiten van de maand APRIL: 

Floralia Brussels met Bruegeltintje:  

Gegidste wandeling (volzet) 

Dinsdag 9 april 2019 – Vertrek: Pendelparking Affligem om 13.45 u. 

Prijs ticket en groepsbezoek: leden € 18, niet-leden € 20 

 

AfricaMuseum Tervuren:  

Geleid bezoek om 10 uur (volzet) 

Zaterdag 13 april 2019 – Vertrek: station Denderleeuw: trein om 8.05 u. 

Prijs vervoerticket, groepsbezoek en drankje: leden € 27, niet-leden € 32 

 

Daguitstap naar Haspengouw     (Volzet) 

Woensdag 17 april 2019 – Vertrek: Parking Rantour, Affligem om 7.45 u. 

Prijs: Leden € 65, niet-leden € 68  Inbegrepen: vervoer, koffie, toegangen, gidsen en lunch 

 

Avondwandeling rond de Kluis 

Zaterdag 27 april 2019 – Vertrek: Kluizerij Hekelgem  om 17.30 u. 

Voor meer info en inschrijven kan via website, mail of telefoon 
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Voor de maand  MEI  staan volgende activiteiten op het programma: 

KnipoogDag vtbKultuur 

Ronse en Oudenaarde, twee bijzondere steden in de Vlaamse Ardennen 

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

In de ochtend van 10 u tot 11.30 u. nemen we deel aan de begeleide 

smaakroute in het gezellig en levendig stadje Ronse. Tijdens deze 

wandeling komen we niet alleen meer te weten over de geschiedenis van 

deze historische stad maar krijgen we enkele proevertjes en brengen we 

een bezoekje aan één van de beschermde cafés. Een Adriaen 

Brouwermenu is voorzien in Salons Mantovani aan de rand van 

Oudenaarde. In de namiddag vanaf 14 u. start het tweede deel van de 

KnipoogDag en kan je aan de hand van een programmablad 

Oudenaarde, de parel van de Vlaamse Ardennen, verkennen. We zijn welkom op 

verschillende bezoekpunten: monumenten, erfgoedsites, cultuurhuizen en musea. Gidsen 

zorgen ter plekke voor de nodige informatie of nemen je mee voor een korte rondleiding. Op 

onze website vind je enkele ingrediënten om een ‘smaakvol’ menu samen te stellen. We 

sluiten dit Cultureel Stadsfestival om 17.15 u. af met een typisch Oudenaards biertje ter 

hoogte van Maagdendale. 

Prijs: Leden € 53, niet-leden € 58 Inbegrepen: deelnameprijs, vervoer, lunch en gidsen                      
Slechts 4 plaatsen nog beschikbaar, uiterste datum van inschrijving 15 april 2019 via mail of telefoon. 

 

 Wandeling:    Vollezele “in het spoor van de Brabander” 

Zondag 12 mei 2019 Vertrek:Pendelparking Affligem om 14 u 
(mogelijkheid tot pendelen) 

Wandelparcours over het golvend landschap van Vollezele, een 

deelgemeente van Galmaarden, leidt ons langs de mooiste plekjes 

van dit charmante Pajotse paardendorp. Op de weiden van de Congoberg kan je de nazaten 

van Remi Vanderscheuren zijn kampioenpaard Brillant zien grazen. Deze getuigenheuvel 

vormt sinds 1976 een beschermd landschap. Onze wandeling heet dan ook 

‘Brillantwandeling’ en wordt uitgebreid met ‘Stiltepad-oost’. We doen er 7 km over, maar 

het is mogelijk om deze wandeling in te korten tot 4 km. Kenmerkend zijn ook de vele 

pachthoven. Er komt uiteraard enig klimwerk aan te pas, het gaat wat op en af, maar ook dat 

maakt dit stukje Pajottenland zo typisch. Zin om mee te wandelen? Laat het ons weten!                                           
Inschrijven vóór 3 mei! Gelieve bij inschrijving te vermelden of je zelf rijdt of wil meerijden via mail of 

telefooon. Vertrek wandeling: Museum van het Belgisch trekpaard, Oudstrijdersplein Vollezele 



 
 

 

 

Daguitstap naar Gouda: kaas, water en ambachten 

Donderdag 23 mei 2019: Parking Rantour, Affligem om 7:30 uur 

In het groene hart van de provincie Zuid-Holland ligt Gouda. De prachtige historische 

binnenstad met vele bezienswaardigheden, authentieke winkeltjes, kleine middeleeuwse 

straatjes en grachten is een bezoek meer dan waard. In een voormalig chocoladefabriek, 

getransformeerd tot bedrijfsverzamelgebouw waar 

cultuur, ambacht en historie samenkomen worden 

we verwelkomd met koffie of thee en Kruim’s 

plaatgebak. De geschiedenis van Gouda is 

onlosmakelijk met het water van de Hollandse IJssel 

en de Gouwe verbonden. Deze rivieren maakten de stad 

rijk, maar zorgden soms ook voor problemen. Onder 

leiding van een gids leren we aan de hand van 

sluizen en grachten alles over Gouda’s bijzondere 

waterverleden. We komen op unieke plekken met bijzondere verhalen. De wandeling leidt 

ons langs de Museumhaven, een uniek stukje historisch erfgoed in de stad, het Tolhuis en 

het Houtmansplantsoen en laat ons zien dat Gouda naast het sprookjesachtige stadhuis en 

de Sint-Janskerk, de langste kerk van Nederland, nog veel meer te bieden heeft. Daarna 

brengen we een vrij bezoek aan de Goudse Kaasmarkt, die er al sinds 1198 elke donderdag 

plaatsvindt. Het is telkens een spectaculair historisch tafereel, waar kazen worden verhandeld 

door middel van het eeuwenoude handjeklap, een spel van bieden en loven. 

Na de lunch rond 12.30 u. rijden we uit de stadskern weg en ontdekken we het Ambachtelijk 

Gouda. In zes oude trapgevelhuisjes van rond 1800 krijgen we zes typisch oud Goudse 

ambachten te zien in beeld en geluid, met live demo en zelfs proeven van kaas, de bekende 

stroopwafel en zelfs bier. Gouda stond in de middeleeuwen immers bekend als dé bierstad 

en telde rond 1470 wel 200 brouwers. Na een busrit van 16 km, waarbij we even op adem 

komen, doen we ons jaarthema ‘Smaak’ helemaal eer aan. De melkvee- en Kaasboerderij 

Schep staat dan ook garant voor een boeiend én lekker bedrijfsbezoek. Op deze boerderij 

wordt van de melk van de ca 400 melkkoeien boerenkaas gemaakt. Bij aankomst staat de 

verse koffie/thee met een echte Goudse siroopwafel klaar. Hierna volgt een rondleiding van 

ca 1,5 uur bij de koeien, melken, kalfjes, kaasmakerij en ronden we deze gevarieerde dag af 

met het proeven van diverse soorten kaas. En rond 20.30 u. worden we na een goedgevulde 

dag én maag terug in Affligem verwacht. 

Lunch: Goudse Kaassoep – Varkenshaas Saté of Zalm met friet en frisse salade (Gelieve je keuze tussen 

varkenshaas en zalm bij de betaling te vermelden!)  Inschrijven vóór 2 mei 2019 via mail of telefoon. 

Prijs: Leden € 67, niet-leden € 70 (inb. vervoer, koffie, rondleidingen, lunch en proeverijen; dranken niet) 



 

 

Jaarlijkse reis: Zeven dagen Corrèze – Lot – Dordogne – Cantal 

Van zaterdag 8 juni tot 14 juni 2019 met vertrek: Parking Rantour, Affligem om 6 uur 

Saldo: € 657 te betalen uiterlijk tegen 30 april 2019. 

Algemene Info: 

‘Open Wandelingen’ – afstand: 7 à 9 km – Deelname: € 1 pp 

Zondag 19 mei 2019 om 14.30 uur  Een organisatie van de Streekgidsen Pajottenland &Zennevallei 

Thema: “Bij de Fossemannen”  Vertrek: Sint-Pieterskerk, Kammeersweg 1570 Galmaarden 

Meer weten over je dorp of streek? Een deskundige gids vertelt je er graag meer over! Tijdens hun 

wandelingen gaat aandacht naar geschiedenis, heemkunde, kunst, cultuur, maatschappij, legende, folklore, 

landschap, ecologie en … ‘la petite histoire’. 

 Vijfde Seniorenbeurs – evenementenhal Affligem i.s.m.de gemeente en het OCMW 

Dinsdag 21 mei 2019 van 13.30 u. tot 18 u. 

Er is voor onze vereniging vtbKultuur ook een plaats voorzien. Heel wat informatie is er te vinden over 

uiteenlopende onderwerpen. Maar er is veel meer te beleven.  

Nieuw initiatief van vtbKultuur:   Theaterclub  Pajottenland 

Voor de theaterliefhebbers onder ons is het wellicht interessant om te weten dat vtbKultuur van start gaat 

met een Theaterclub in het Pajottenland. Een groep waar toneelliefhebbers samen kunnen genieten van 

toneelvoorstellingen. Want samen naar toneel gaan, is toch veel gezelliger dan alleen!    Hun theateravonden 

of via hun nieuwsbrief op de hoogte blijven van hun activiteiten, kan je deze terugvinden op hun website: 

www.vtbkultuur.be/theaterclub-pajottenland. Wie zin heeft kan via die weg ook meteen inschrijven.  

Noteer verder ook al:  

Donderdag 6 juni:   ‘Goede manieren show’ door B.Balfoort  en  

Zondag 23 juni:        Wandeldag in Zarlardinge 

Deze activiteiten verschijnen met meer uitleg in onze volgende nieuwsbrief. 

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

WEES ERBIJ WANT HOE MEER VROLIJKE ZIELEN HOE MEER LEUTE 
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.  


