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Beste mensen, 

De jaarlijkse vakantieperiode komt eraan! Het is een heerlijke tijd om te ontspannen, de dagelijkse sleur, de 

drukte en stress, de professionele of andere zorgen van je af te schudden en thuis te komen bij zichzelf. Dat 

doe je best buiten; je hoofd leegmaken, de spanning laten afglijden en opgaan in de natuur! We kijken elk 

jaar graag uit naar de lente en de zomer. Er gebeurt daar van alles! Als de natuur open bloeit, de kikkers 

kwaken, de vogels fluiten en de vlinders fladderen zijn we het kale winterlandschap snel vergeten. Kijken, 

luisteren, genieten en bewegen! Vooral dit laatste geeft je een fit, vrolijk en gezond gevoel. Bewegen doet 

leven en zorgt voor een positieve ingesteldheid. Daarom bieden we tijdens de vakantiemaanden vooral 

wandelingen aan, die je vindt in deze nieuwsbrief. Wandelen is een heel natuurlijke en toegankelijke sport en 

biedt een waaier aan mentale en fysieke voordelen. Samen wandelen bevordert het sociale leven en leert 

ons met een frisse blik de pracht van onze streek of ons eigen dorp herontdekken. En dan maar hopen op een 

zonnige dag, een blauwe hemel en een stralende zon! Wandel met ons mee! Tijd doorbrengen in de natuur is 

een investering in een gezonde toekomst.  

Korte herhaling activiteiten  JUNI : 

“De Goede Manierenshow” door Brigitte Balfoort 
Ludieke causerie over hedendaagse etiquette 

Donderdag 6 juni 2019:  Gildenhuis, Kerkstraat 82 Hekelgem om 20 uur 
Prijs: leden € 8, niet-leden € 10 

 

Wandeldag in Zarlardinge 
Zondag 23 juni 2019:  Vertrek: Pendelparking Affligem om 9 uur 
Inschrijven vóór 8 juni – Gelieve te vermelden of je wil meerijden en of je de lunch neemt! Voor de keuze 

van de gerechtjes zie Nieuwsbrief van mei of de website! 

 

Midsummer Mozartiade: Die Entführung aus dem 

Serail   
Zondag 30 juni 2019:  Martelarenplein Brussel om 15 uur 

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

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

Inschrijvingen zijn afgesloten 
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Voor JULI en AUGUSTUS staan volgende activiteiten op het programma 

Zomeravondwandeling in Mazenzele 
Donderdag 25 juli 2019  

Vertrek: Parking Bellekouter, Affligem om 16.30 uur 

(mogelijkheid om mee te rijden) 

 
De dorpskern van Mazenzele, waar deze wandeling start, is op zijn 

minst gezegd merkwaardig. Het is nog de grote open zeer goed 

bewaarde dries met het pittoreske Sint-Pieterskerkje dat zo uit de 

Middeleeuwen lijkt weggeplukt. Deze oude parochiekerk met een 

vroeg-gotische toren uit de 13
e
 eeuw behoorde vroeger toe aan de 

benedictijnenabdij van Affligem en werd in 1997 definitief als 

monument beschermd. Met Sinksen vindt op het driehoekige plein jaarlijks het traditionele koningsschieten 

plaats door de Sint-Pietersgilde. Vroeger was Mazenzele gekend als “het witte dorp”. De naam verwees naar 

de vele kerselaars die bijna allemaal verdwenen zijn. In de volksmond en in de regio wordt Mazenzele 

Mazel of Mauzel genoemd. 

 

We stappen maximum 6 km door de Brabantse Kouters, een zeer rijk en gevarieerd landschap. Op amper 

een boogscheut van Brussel regeren hier nog steeds land- en tuinbouw tussen weidse landschappen en 

hoeves. We wandelen ook gedeeltelijk door het nabijgelegen Kravaalbos, een belangrijk natuurgebied met 

een merkwaardige fauna en flora. Dit uitgestrekte bosgebied heeft door de eeuwen heen een erg grote rol 

gespeeld in de historische, economische, sociale en ecologische geschiedenis van de streek. En krijg je 

onderweg honger of dorst? Dan vinden we wat soelaas in de frituur bij Kirsten en Geert op de 

Dendermondse Steenweg. Wandel met ons mee en kom proeven van de landelijke rust in de Brabantse 

Kouters! Niets is mooier dan een landschap onder het zachte licht op een zomeravond. 

 

Inschrijven vóór 18 juli! 

Gelieve bij inschrijving te vermelden of je wil meerijden en of je zin hebt in frietjes en/of een fris biertje. 

vtbKultuur Affligem picknickt 
‘Culturele’ Bruegelpicknick en ‘wandeling van de 

vriendschap’ langs Kluis en Faluintjes 

Zondag 25 augustus 2019 – jeugdheem abdij Affligem 

10.30 uur: Aperitief met hapjes  

11.00 uur tot 12.00 uur : Gidsbezoek van de abdij 

12.00 uur tot 14.15 uur : Smullen van de buffetten 

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 betaalde en 

geïnteresseerd is er in de voormiddag een kort 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.  

 

Prijs picknick: leden vtbKultuur  € 18, niet-leden  € 21 – kinderen jonger dan 11  € 9 

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

Voor deze prijs kunt u tweemaal naar het buffet en genieten. 

 

Aperitief: Een Geuze of een Kriek of een eigen Bruegel of een fruitsap 

Hapjes: Drie volksfeestelijke hapjes 

Buffet koud: Vlaamse Beenham – Diverse patés met uienconfit – Gehaktballetjes met graanmosterd – 

Kalfskop en Kipkap - Zwarte en Witte pensen… Minisalade bar  

Brood : Karrewiel, stokbrood, rozijnenbrood,… met smout of boter 

Buffet warm: Erwtensoep met Breydelspek – Beuling met appelmoes –Frikandellen met Noordkrieken – 

Bruegels spek – Op stro gerookte kip … Parmentier puree 

Extra voor de kinderen : Gehaktballetjes in tomatensaus - Kippenbouten 

Dessert: Keuze uit hoeverijstpap of chocomousse. 

 

Voor de picknick is voor organisatorische redenen inschrijven verplicht:  vóór 5 augustus 

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

Een samenwerking van vtbKultuur en Gidsen Affligem 

Maak er samen met gezin of vrienden een gezellig ontspannen dagje van en  

laat het letterlijk smaken en gezellig chillen! 

 

Algemene Info 

 

Wandeling naar aanleiding van “Vlaanderen Feest”   
Zondag 7 juli 2019   
 Vertrek: De Patro, Fosselstraat Hekelgem om 9.30 uur 

° Onderweg: Koffiekoek in het oude Gemeentehuis 

° Na de wandeling vanaf 11.30 u.: Feestelijkheden met optreden van Duo Retro, barbecue en   

   Tombola. De winnaar ontvangt een ter plaatse gemaakte cartoon, een kunstwerk van Erwin Vanmol. 

° Toegang gratis 

Een samenwerking van ARS en vtbKultuur Affligem  
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Zomeravondwandeling  o.l.v. Gidsen Affligem; ca 6 km 

Donderdag 18 juli 2019  -  Vertrek: Kerk Essene om 19 uur 

 

Avondwandeling   in memoriam Rik De Bolle 

Vrijdag 9 augustus 2019  -  Vertrek: Parochiezaal Essene om 19 uur 

Na de wandeling: hapje en drankje bij KAJ – kleine bijdrage voor de vzw ‘Hart voor Tara’ 

 

“Open Wandelingen”  o.l.v.  Streekgidsen Pajottenland en Zennevallei 

Zondag 18 augustus 2019   
Vertrek: Sint-Reinildis, Place Adolphe Dupont, Saintes (Sint-Renelde) om 14.30 uur 

Thema: “Op bezoek in het Pais Roman” 

 

Titanic, de musical 
Zaterdag 7 september 2019: Donkmeer     (volzet) 

Vertrek: Parking Rantour, Bellestraat 98 Affligem om 19.45 uur  
 
Festivaria, pionier in grootse openluchtspektakels in Vlaanderen, kiest in 2019 resoluut voor een uitdaging 

van jewelste. Gebaseerd op echte mensen aan boord van het meest legendarische schip ter wereld, is Titanic, 

de musical een verbluffend en opwindend spektakel gericht op de hoop en dromen van haar passagiers. Elk 

van hen ging aan boord met een eigen verhaal, eigen ambities. 1517 mannen, vrouwen en kinderen konden 

hun verhaal echter niet verder vertellen. Titanic, de musical ging in 1997 op Broadway in première en kon 

op heel wat bijval rekenen. De muziek en liedteksten van Maury Yeston en het script van Peter Stone 

wonnen samen een Academy Award, een Emmy Award, een Olivier Award en drie Tony Awards. De 

originele Broadway-productie won vijf Tony Awards. Een absolute aanrader voor elke musicalliefhebber. 

 

Noteer ook al:  

Zondag 15/09 – Daguitstap Oostduinkerke met bezoek visserijmuseum 

Donderdag 19/09 – Gecombineerde gegidste Bruegelwandeling in Dilbeek 

Woensdag 25/09 – Voordracht  “Smakelijke kunst” door Tamara Ingels   

   

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

Het voltallig bestuur van vtbKultuur Affligem wenst u een prettige vakantie                  

en verwelkomen u graag op onze activiteiten. 

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.  
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