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Korte herhaling activiteiten OKTOBER:  

 

Provinciale Daguitstap vtbKultuur  -  

Pajottenland, ’t land van Bruegel 
Zaterdag 5 oktober 2019  (Opgelet !!! Vertrekplaats en uur zijn 

veranderd) 

Vertrek: Parking Rantour, Bellestraat 98 Affligem om 8.15 u. 

 

Herfstwandeling in Liedekerke en Hertigembos   
Zondag 13 oktober 2019 

Vertrek: Pendelparking, Affligem om 14 u. (mogelijkheid om 

mee te rijden) 

Voor NOVEMBER staan volgende activiteiten geprogrammeerd:  

Koude neuzen wandeling in Mazenzele 
Donderdag 7 november 2019  

Vertrek: Parking Bellekouter, Affligem om 14 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. 
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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! 

 

Omwille van de heetste zomerdag van 2019 op donderdag 25 juli werd deze wandeling verplaatst. We 

maken er graag een winterwandeling van. 

 

Inschrijven vóór 31 oktober! Via mail of website of klik hier 

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

biertje. 
 

Vertelavond: “Van buikske vol en lik mijn lip” door Veerle Ernalsteen 
Woensdag 20 november 2019: Gildenhuis, Kerkstraat 82 Hekelgem om 20u 
Nog steeds in het kader van ons jaarthema ‘smaak’ kozen we voor een vertelavond om goesting van te 

krijgen met verhalen over lekker eten en genieten. “Van buikske vol en lik mijn lip” is een avondvullend 

programma met emotie en plezier, met humor en 

deugnieterij verteld en in interactie met het publiek. 

 

Veerle Ernalsteen volgde een opleiding Drama aan de 

Academie voor Woord en Muziek in Gent. Ze heeft een 

ruim repertoire en brengt al 16 jaar sprookjes en 

volksverhalen uit verschillende windstreken. Vertellen is 

een uniek gebeuren. Wie voorleest houdt zich aan zijn 

tekst, maar een verteller heeft enkel de structuur van het 

verhaal en gaat veel vrijer met de tekst om. Ook 

lichaamstaal en mimiek zijn anders. Veerle vertelt in tal 

van bibliotheken, op evenementen en internationale 

vertelfestivals en is initiatiefnemer en mede-organisator van de Midzomervertellingen in Gent. Het gaat 

telkens over verhalen, soms waargenomen of uit de duim gezogen vertellingen voor een publiek van nu; 

fris, eigenzinnig én met een lichte draai eraan! Alleszins de moeite waard om haar aan het werk te zien en 

vooral te horen hoe makkelijk zij met woorden speelt. 

 

En uiteraard, om gepast af te ronden, horen bij deze gezellige vertelavond ook enkele lekkere hapjes. 

 

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

Inschrijven om organisatorische redenen vóór 11 november 2019 via mail of 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. Na een 

kopje koffie vertelt de gids tijdens een rondleiding over de 

keukengeschiedenis, het bewaren van groenten, de uitvinding van het 

conservenblik en over vergeten groenten. We maken er kennis met 

tuinbouwmateriaal van vroeger, innovaties in de tuinbouw en komen meer 

te weten over het ontstaan van de groentestreek. In de prachtige tuinen 

wandelen we tussen de groentebedden en kunnen we de typische serres uit de streek bewonderen. Dit 

bezoek zal ongeveer 2 uur duren. Na de museumsite van ’t Grom zetten we koers naar Mechelen, waar we 

op de Grote Markt met uitzicht op  de Sint-Romboutstoren van een typische lunch genieten in Brasserie De 

Met: Mechelse koekoekfilet met dragonsaus, gebakken krielaardappelen en witloofsalade, Dame Blanche 

en koffie of thee. 

 

Eind 15
e
, begin 16

e
 eeuw promoveerden de Bourgondiërs Mechelen tot één van de belangrijkste steden van 

de Nederlanden. Je kan haar gerust de échte hoofdstad van de Bourgondische Nederlanden noemen, al 

behoort die taak officieel Brussel toe. Het was een gouden tijd, die tal van sporen heeft nagelaten en een 

bezoek aan de stad ook nu nog de moeite waard maakt. Onder leiding van gidsen treden we dan ook in 2 

uur tijd in de voetsporen van Hiëronymus en Margareta. Margareta van Oostenrijk was tussen 1507 en 

1530 landvoogdes van de Nederlanden tot haar neef, de latere Keizer Karel, meerderjarig werd. Ze 

resideerde in het Hof van Savoye, het eerste renaissancegebouw in de lage landen.  

 

Tijdens deze wandeling ontdekken we zowel de rijke geschiedenis als enkele architecturele parels, zowel 

binnen als buiten. De gegidste wandeling begint bij de muurschilderingen in het Schepenhuis, verder via 

een exclusief bezoek aan de Sint-Janskerk, eveneens met muurschilderingen, en leidt ons naar het Hof van 

Busleyden, een Italiaans stadspalazzo, compleet met zuiltjes en trapgevels. Als er één gebouw is dat de 

pracht en praal van het Bourgondische Mechelen weerspiegelt, dan is het dit wel; een paleis gebouwd in 

opdracht van Hiëronymus van Busleyden, een vooraanstaand staatsman en diplomaat, humanist en 

mecenas. Hij was lid van de Hoge Raad van Mechelen. Het Hof van Busleyden zag tal van verlichte 

geesten langskomen, van Erasmus tot Thomas More. Tijdens Wereldoorlog I raakte het paleis zwaar 

beschadigd maar werd later in verschillende fasen gerestaureerd. Vandaag herbergt het een gloednieuw 

museum. Je beleeft er de verrassende Bourgondische geschiedenis met zijn schatten en verhalen. Je ontdekt 

hoe Bourgondiërs naar de stad keken, hoe ze met macht  omgingen en wat voor hen meesterschap en 

vakmanschap betekende. Onze stadswandeling combineert een Bourgondische groepswandeling met een 

bezoek aan dit museum. Ook na de gegidste wandeling kan je met je ticket nog een tijdje in het museum 

blijven rondneuzen. Boeiend toch om ons te laten meevoeren naar de plaatsen en verhalen die kleur geven 

aan het Bourgondische heden én verleden van de Dijlestad! Afsluiten doen we eveneens in Brasserie De 

Met, misschien wel met een Gouden Carolus, het bekroonde bier dat er al eeuwenlang gebrouwen wordt en 

waar de inwoners van Mechelen trots op zijn. 

 



 

 

 

Prijs:  Leden € 72, niet-leden € 75  

Inbegrepen: Onthaal met koffie en koek, vervoer, bezoek ’t Grom, gegidste groepswandeling Mechelen, 

tickets museum Hof van Busleyden en lunch. Niet inbegrepen: dranken 

Inschrijven ten laatste op 15.11.2019 via mail of website of klik hier 

 

Groepsaankoop tickets    2020 

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 Vervoer NIET inbegrepen; informatie volgt later 

 

Wil je meedoen aan deze activiteiten, hou er dan a.u.b. rekening mee dat wij ten laatste op 15 oktober 
ons definitief aantal inschrijvingen moeten melden in Antwerpen. via mail of website of klik hier 

 

7-daagse reis naar het “Spreewald, Berlijn en Potsdam” 
Van zondag 14 juni tot zaterdag 20 juni 2020 
Wens je er weer bij te zijn, hou dan deze dagen vrij in jullie agenda!!! Een aparte nieuwsbrief volgt weldra ! 

 

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

Zondag 17 november 2019 om 14.30 u. 

Vertrek: Sint-Vincentiuskerk, Gemeenteplein 2 Buizingen 

Thema: “Dorp met stompe toren” 

Een organisatie van de Streekgidsen Pajottenland & Zennevallei 


