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Belangrijk bericht voor onze trouwe leden en lezers.  

 
Eind juli verstuurden wij onze nieuwsbrief van augustus.  Een aantal onder jullie 

ontvingen deze blijkbaar niet. Hebt u dus eind juli niets ontvangen, laat het ons dan weten 

a.u.b. ! U bewijst er ons een dienst mee.   

 

Tip!   Goed om weten is dat wij iedere laatste donderdag van de maand om 10 uur precies 

de nieuwsbrieven per mail doorsturen. 

 

 

 

Korte herhaling activiteiten  SEPTEMBER: 

Titanic, de musical 
Zaterdag 7 september 2019 – Donkmeer 

Vertrek: Parking Rantour, Bellestraat 98 Affligem om 19.45 u. 

 

 

 

Daguitstap:  

De Westhoek met Zonnebeke en het 

Visserijmuseum in Oostduinkerke 

Zondag 15 september 2019 

Vertrek: Parking Rantour, Bellestraat 98 Affligem om 8 u. 

Prijs: leden € 64, niet-leden € 67      Inschrijven vóór 31 augustus! 
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Gecombineerde gegidste wandeling:  

Bruegelopenluchtmuseum en tijdelijke expo  

“De Blik van Bruegel” 

Donderdag 19 september 2019 

Opstapplaats: Parking Bellekouter, Affligem om 13.30 u.  

(mogelijk om mee te rijden) 

Prijs: leden € 5, niet-leden € 6       Inschrijven vóór 5 september! 

 

 

 

Lezing: “Smakelijke kunst” door Tamara Ingels 

Woensdag 25 september 2019 

Gildenhuis, Kerkstraat 82 Hekelgem om 20 u. 

Prijs: leden € 6, niet-leden € 8 

 

 

Voor OKTOBER staan volgende activiteiten op het programma: 

 

 

Provinciale daguitstap vtbKultuur :  Pajottenland, 

’t Land van Bruegel 
 

Zaterdag 5 oktober 2019 
 

Vertrek: Pendelparking, Bellestraat Affligem om 8 uur 

 
Het Pajottenland heeft al lang een speciale band met Pieter Bruegel. De schilder zit diep in het collectief 

geheugen geprent en is er nooit ver weg. Hij was de man die in Vlaanderen, en eigenlijk in Europa de 

‘landschapsschilderkunst’ introduceerde. Het is dan ook logisch dat we voor onze provinciale daguitstap 

2019, 450 jaar na zijn overlijden, deze Bruegelregio kozen. Gelukkig bleef een deel van het mooie landschap 

wel bewaard. Vlakbij Brussel vind je prachtige plekjes en groene parels en in het Pajottenland blijven kleine 

dorpjes en prachtige oude kastelen verbazen. 

 

In de voormiddag doorkruisen we - per bus - het golvende Pajottenland, bezaaid met akkers en weiden, waar 

de taferelen en het boerenleven van Bruegel’s schilderijen zich afspeelden. Uiteraard zijn er onderweg 

enkele ‘afstapplaatsen’ en ‘bezoekjes’ gepland: denk maar aan het kerkje van Sint-Anna-Pede en de 

watermolen van Sint-Gertrudis-Pede, die al lang tot de verbeelding spreken in het Pajotse landschap. In de 

namiddag worden we in cc Westrand in Dilbeek teruggebracht naar 1569: Vlaanderen en Brabant kreunen 

onder de wurgende Spaanse inquisitie. Fanatieke religieuzen hitsen de radeloze bevolking op. Genadeloze 



 
 

 

 

geuzen en paapsgezinde benden trekken moordend en brandend door dorpen en steden, waar op elke hoek 

een brandstapel smeult en op elke heuvel een galg te wachten staat. In de theaterproductie ‘de Ezels van 

Bruegel’ , georganiseerd door lokale vrijwilligers, wordt de geniale schilder Pieter Bruegel opnieuw tot 

leven geroepen: “Ik wil schilder worden” zegt hij als kleine jongen aan z’n moeder. 60 acteurs, muzikanten 

en logistieke medewerkers zorgen voor een uniek spektakel. We volgen de schilder die zijn weg zoekt én 

vindt als kunstenaar in de woelige 16
e
 eeuw onder het Spaanse bewind. Humor, liefde en drama brengen 

historische feiten en lokale verhalen tot leven met theater, muziek en dans. 

 

Voor de ochtendkoffie met koek en de Bruegel-lunch (*) zijn we te gast in het zalencomplex ‘Casy’ in 

Vlezenbeek. 

(*) Lunch: Dagsoep – Gebraiseerde beenham met mosterdsaus of Zalmsteak op Oosterse wijze – Groenten, 

kroketten – IJsbeker met caramel en slagroom – één drankje + kopje koffie 

De traditionele afsluiter gebeurt in cc Westrand na ‘de Ezels van Bruegel’. 

 

Gek in feite hoe Bruegel na bijna 500 jaar nog weet te inspireren! Na een zomer met heel wat verschillende 

Bruegelprojecten in binnen- en buitenland willen we met vtbKultuur dit Bruegeljaar gepast afsluiten in onze 

eigen regio. Bruegel leeft hier nog in de hoofden en de harten van de mensen. Het is zeker een gevoel dat 

nog bij menig Pajot aanwezig is. 

 

Prijskaartje: Leden € 60, niet-leden € 65 (inbegrepen: busvervoer, onthaal met koffie/thee en  

                       koekje, lunch, afsluiter, dagprogramma met toegangen en gidsen) 

Inschrijven vóór 6 september 

Gelieve jullie menukeuze (ham of zalm) bij inschrijving te vermelden! 

 

 

Herfstwandeling in Liedekerke en 

Hertigembos 

 

Zondag 13 oktober 2019 

Vertrek: Pendelparking, Affligem om 14 uur 
(mogelijkheid om mee te rijden) 

 

We starten de wandeling van 7,5 km aan de kapel O.L.V. Ter 

Muilen. De legende vertelt hoe de kasteelheren van Liedekerke tijdens de voorlaatste kruistocht in 1249 in 

de problemen kwamen. Ze beloofden bij een veilige thuiskomst om een klooster en een kapel te bouwen. 

Tijdens hun tocht maakten ze kennis met de kloosterorde van de Karmelieten. In 1252 werd een kapel 

opgetrokken in Liedekerkebos, die een eeuw later aanzienlijk vergroot werd en die uitgroeide tot een 

volksbedevaartsoord. Pas in 1410, ruim anderhalve eeuw na de bewuste kruistocht, bouwde Arnoud Van 

Gavere het Karmelieten-klooster in de onmiddellijke omgeving van de kapel. We wandelen voorbij de 

restanten ervan en in  de buurt zien we ook een herdenkingsplaat. Bij de Boerenkrijgopstand werden twee 

jaar later 21 brigands vermoord. 

  



 

 

Het Liedekerke- en het kleinere Hertigembos, aan de rand van Liedekerke en de Ternatse deelgemeenten 

Wambeek en Sint-Katharina-Lombeek, zijn samen 200 ha groot en gedeeltelijk opengesteld voor het 

publiek. Het Agentschap voor Natuur en Bos beheert dit gebied en zorgt voor een rijk aanbod aan 

natuurwaarden én recreatiemogelijkheden. Het bos werd beplant met inheemse bos- en struiksoorten: es, 

wintereik, zwarte els en meidoorn. Het bossencomplex is vrij vlak en heeft een kwaliteitsvol padennetwerk; 

vrij intensieve wandel- en looprecreatie blijft er mogelijk, maar ook de natuur krijgt haar kansen. Daarom 

wordt het bosreservaat niet toegankelijk gemaakt. Dit reservaat is nl. uniek in Vlaanderen; al 40 jaar is hier 

een natuurlijke verbossing aan de gang. Het is dan ook een site van zeer hoog ecologisch en 

wetenschappelijk belang en broodnodig in onze dichtbevolkte regio. Halverwege stoppen we even voor een 

drink in Taverne Pallieter en zetten daarna onze weg verder. Op de grens tussen Lombeek en Wambeek staat 

de kapel “Steene Lindeke”. In de 17
e
 eeuw was hier een Sint-Annakapel, een bedevaartplaats tegen koorts. 

Het gebruik was stukjes stof te knopen aan het hek of rond de kapel in de struiken om de koorts af te binden. 

 

Laat ons dus samen met onze gidsen Jos en Arnout genieten van een verkwikkende wandeling. De natuur 

maakt zich alweer op voor mooie herfsttaferelen. De paddenstoelen schieten weelderig uit de grond en een 

schitterend palet van wel honderden tinten bruin en rood gunt het groen zijn laatste dagen. En als het even 

meezit genieten we nog even van een zalig oktoberzonnetje tussen de prachtige herfstschakeringen. 

 

Inschrijven vóór 6 oktober! 

Gelieve bij inschrijving te vermelden of je wil meerijden. 

 

 

 

 

Noteer ook al: 

 

Groepsaankoop tickets 2020 

 
Ook in 2020 biedt vtbKultuur een aantal evenementen aan voor haar 

leden en dit aan voordelige prijzen. Je vindt nu reeds twee activiteiten 

in deze nieuwsbrief. 

 

 

Expo Jan Van Eyck, een optische revolutie   

 

Zaterdag 18 april 2020: voormiddag – Museum voor Schone Kunsten, Gent 

 
Wereldwijd zijn er van de Vlaamse meester Jan Van Eyck slechts een twintigtal werken bewaard. Zeer 

uitzonderlijk reist zeker de helft daarvan in 2020 naar Gent voor deze tentoonstelling. Het wordt een once-

in-a-lifetime-ervaring die de wereld van Van Eyck en zijn revolutionaire blik tastbaarder maakt dan ooit. 

 

Prijs ticket:  € 22 (ipv € 28) inclusief audiogids 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Musical Daens 

 

Vrijdag 1 mei 2020: voorstelling om 20.30 uur in Puurs 

 
Het leven en de boodschap van priester Daens zijn een inspiratiebron 

geworden voor elke nieuwe generatie. Na het grote succes van 12 jaar geleden 

heeft Studio 100 de ambitie gehad om een nieuwe productie Daens 2 te 

maken. De rijdende tribunes en decors zorgen voor een unieke nieuwe versie 

van deze musical. Ook het groots speelveld, een kwalitatief audiosysteem en 

vooral tal van bekende Vlaamse acteurs en actrices dragen bij tot een 

totaalspektakel.  

 

Prijs ticket:  € 60 (ipv € 69,95) cat. 1 

 

 

 

Teken nu reeds in op onze groepsaankoop tickets!  

(in beide groepsaankopen is prijs transport nog niet inbegrepen)  

Verdere praktische informatie (prijs vervoer, vertrekuur) vindt je later in onze nieuwsbrieven.  
 

 

 

7-daagse reis naar het “Spreewald, Berlijn en Potsdam 
 

Van zondag 14 juni tot zaterdag 20 juni 2020 
 

Toch reeds een kleine info hierover: Het Spreewald-gebied wordt beschouwd in vele literatuur aangeprezen 

als het Venetië van het Noorden. 

 

Wens je er bij te zijn, hou dan deze dagen vrij in jullie agenda!!!  

 

Alle verdere informatie wordt in volgende NB meegedeeld.  

 

 


