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Graag herinneren we jullie kort aan onze MAART activiteiten: 

 

Brussel: Tentoonstellingen en geleide wandeling:  
(inschrijvingen zijn afgesloten) 
Woensdag 6 maart 2019 – Samenkomen  Station Essene-Lombeek    om 9.05 uur  
Parking is voorzien op het hof van Ronny Merckx (gelegen links tussen Bellemolen en station)  
 

Hopkeestenwandeling 
Zondag 17 maart 2019 om 14 uur - Vertrek: Toren abdijkerk Affligem 
 
We wandelen langs het Hopmonument en het hopveld van Meldert en houden halt in Hof den Tuitelaar waar 

een hapje met hopscheuten wordt aangeboden en we op krachten komen met een glaasje hopjenever. 

Deelname gratis, maar om organisatorische redenen, gelieve zich in te schrijven tot vrijdag 15 maart via 

de website van toerisme@affligem.be. Een organisatie van de Gidsen Affligem  

 

Voordracht: “Jezus de Mens” – feiten, gissingen en verzinsels 

door Marc De Bie 
Donderdag 28 maart 2019:  Gildenhuis, Kerkstraat 82 Hekelgem om 20 uur 

 
Marc De Bie benadert Jezus op niet-theologische wijze alsook het feit dat Jezus van Nazareth een mens was 

maar ook de zoon van God. Marc De Bie is een vertrouwd gezicht bij onze afdeling vtbKultuur Affligem. 

 

Inkom: leden € 3, niet-leden € 4  (ism het Affligems Gemeentebestuur) 

 

 

Ter info :  Jaarreis van Zeven dagen naar Corrèze – Lot – Dordogne – Cantal 

Van zaterdag 8 juni 2019 tot vrijdag 14 juni 2019 met vertrek parking Rantour 

 

Saldo wordt in de volgende nieuwsbrief meegedeeld. Klik hier voor het programma en inschrijven.  

mailto:affligem@vtbKultuur.be
mailto:affligem@vtbKultuur.be
http://www.vtbkultuur.be/affligem
http://www.vtbkultuur.be/affligem
mailto:toerisme@affligem.be


 

 

Voor april staan volgende activiteiten op het programma:  

 

Floralia Brussels met Bruegeltintje  
Kasteel Groot-Bijgaarden - Gegidste wandeling om 14.30 u. 

Dinsdag 9 april 2019 – Opstapplaats: Pendelparking Affligem om 13.45 uur 

 
Het kasteel van Groot-Bijgaarden, gelegen in een oase van groen, 

opent weer zijn deuren voor de jaarlijkse voorjaarsbloemenshow op 

het domein en in de kassen. Zoals ieder jaar zijn er ruim anderhalf 

miljoen tulpen, narcissen en blauwe druifjes geplant in het 14 ha 

grote kasteelpark. Het wordt een aangename gegidste wandeling 

tussen zeeën van bloemen onder eeuwenoude bomen. In de serre, de 

kapel en de Donjon zijn prachtige bloemencreaties te bewonderen. 

Ter gelegenheid van de 450
e
 verjaardag van Pieter Bruegel’s 

overlijden worden 15 reproducties van zijn schilderijen in ware 

grootte gepresenteerd, omringd met een bloemenkader, een 

combinatie van schilder- en bloemenkunst. De rondleiding begint om 

14.30 u. en duurt 1,5 uur. 

 

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

Adres bestemming: Kasteel van Groot-Bijgaarden  -  Isidoor van Beverenstraat 5, Groot-Bijgaarden 

Inschrijven vóór 29 maart 2019 

(Gelieve te vermelden of je zelf rijdt of wil meerijden – er is een  ruime parking) 

 

AfricaMuseum Tervuren: geleid bezoek   Inschrijvingen zijn afgesloten 
Zaterdag 13 april 2019 om 10 uur   

Vertrek: Station Denderleeuw, trein om 08.05 uur  

 
De totaalrenovatie van het Koninklijk Museum van Midden-

Afrika is een feit. Het gebouw met paleisallures aan de rand van 

een prachtig park opende opnieuw de deuren en schittert  terug in 

al zijn glorie. Het kijkt voortaan met een zeer kritische blik naar 

het koloniale verleden en biedt plaats aan het hedendaagse 

ontvoogde Afrika. De wereldbefaamde collecties zijn ronduit 

uitzonderlijk. Je vindt hier ’s werelds rijkste verzameling 

etnografische voorwerpen uit Centraal-Afrika, maar ook het 

archief van Afrika-pionier Stanley. Even uniek zijn de foto- en 

filmoteek en een enorme collectie kaarten. De zoölogische verzameling toont een groot aantal 

wetenschappelijk zeer belangrijke type-exemplaren van de Afrikaanse fauna. Enkele blikvangers van vóór 

de renovatie zijn terug: de opgezette olifant, de giraf, de krokodillen en de reuzenprauw. Het bezoek biedt 

een uitstekende gelegenheid voor een nieuwe kijk op Centraal Afrika: 

het Afrika van vandaag. 

 

Prijs leden: € 27  niet-leden €32 (openbaar vervoer en drankje inbegrepen) 



 
 

 

 

Daguitstap: Haspengouw - bloesems, streekproducten en een vleugje cultuur 
Woensdag 17 april 2019: Parking Rantour, Affligem om 7.45 uur 

 
Elk jaar in april toveren de ontluikende witte en roze bloesems op de 

lange rijen fruitbomen Haspengouw om tot een ogenstrelend 

schouwspel. Sint-Truiden, als kloppend hart van de fruitstreek, groeide 

uit tot zesde monumentenstad van Vlaanderen. Na een koffie maken we 

samen met een gids een wandeling door de historische binnenstad. De 

Grote Markt met het imposante stadhuis komt op de tweede plaats qua 

oppervlakte, na deze van Sint-Niklaas. De stad kan pronken met meer 

dan 250 beschermde monumenten en landschappen. Reeds in het 

midden van de 13
e
 eeuw kwamen de Minderbroeders naar onze 

gewesten. De site op 50 m van de Grote markt bevat een kerk, klooster, 

kloostertuin en museum en is uniek in Vlaanderen. Meer uitleg verdient 

dit prachtig en hedendaags museum (of museum ‘de mindere’), dat ons 

leert over Franciscus van Assisi die al zijn bezittingen achterliet om in 

armoede te leven. Daarom noemde hij zijn volgelingen de ‘mindere’ 

broeders. Na een drie-gangen menu is het tijd voor een Haspengouwrit waarbij de gids ons meer uitleg  

geeft over de kastelen, de vele vierkantshoeven en de dorpjes terwijl de glooiende heuvels zich hullen in een 

lappendeken van bloesemblaadjes. Toegegeven, dit natuurfenomeen laat zich noch dwingen, noch 

voorspellen. Alles hangt af van de maartse buien en aprilse grillen. Tijdens de rit stoppen we voor een 

begeleid bezoek van 1,5 uur aan het fruitbedrijf Jacobs in Kortenbos. Je maakt er kennis met elk facet van 

de fruitteelt doorheen de seizoenen. De bloesems worden er bestoven door eigen bijen, die dan weer voor 

overheerlijke honing zorgen. We ronden smaakvol af met een fruitpakket en een huisgemaakt appelsapje en 

keren terug naar de Grote Markt van Sint-Truiden waar we onze groepsuitstap gezellig afsluiten. Om te 

genieten van feeërieke oorden is de lente hét uitgelezen seizoen. Pluk daarom samen met ons deze dag in 

Haspengouw, ons eigen Toscane! 

 

Prijs: Leden € 65, niet-leden € 68      

Inbegrepen: vervoer, koffie, toegangen, gidsen en lunch 

Inschrijven: vóór 8 april 2019 en graag via onze website 

 

Avondwandeling rond de Kluis 
Zaterdag 27 april 2019: Kluiskapel,  Kluizerij Hekelgem om 17.30 uur 
 

Natte winterse dagen nodigen niet altijd uit om naar buiten te gaan. Toch is wandelen op elk moment 

heilzaam. Je ruikt de frisse geur die de natuur verspreidt, je vindt er ook evenwicht en energie. Onze gids 

Hubert heeft andermaal voor vtbKultuur een schitterend parcours van een uurtje uitgestippeld ter 

gelegenheid van Kluizenkermis. Onlangs kocht Natuurpunt 21 ha van het Kluizenbos, dat meer toegankelijk 

gemaakt wordt door nieuwe wandelpaden aan te leggen en open te stellen voor iedereen. Die paden moeten 

mooi aansluiten op het Somergempark en de verbinding maken met de Affligemdreef. Daarnaast wil men 

een omvorming naar duurzaam en ecologisch waardevol bos realiseren in  het abdijlandschap. Na de 

wandeling is er gelegenheid om de avondmis van 19 u. bij te wonen in de Kluiskapel, een klein maar 

prachtig stukje erfgoed uit de tijd dat de monniken van de Affligemabdij er vertoefden. Samen met de 

vrienden van de Kluis en de fanfare sluiten we deze avond gezellig af in de feesttent 



 

 

KnipoogDag vtbKultuur: Ronse en Oudenaarde, twee bijzondere steden 

Zondag 5 mei 2019: Parking Rantour, Bellestraat 98 - Affligem om 8 uur 

 
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. Klik hier en je vindt 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. 

Deelnameprijs + vervoer + lunch: leden € 53, niet-leden € 58 

Inschrijven vóór 25 maart 2019 en graag via onze website 

 

Midsummer Mozartiade: Die Entführung aus dem Serail                                                                                  
Zondag 30 juni 2019 om 15 uur – “Théatre des Martyrs “ Martelaarsplein in Brussel 

Causerie vooraf (om 14 uur) met musicoloog Arne Herman 

Vertrek: trein Denderleeuw om 13.05 u. (Brussel-Centraal om 13.27 u.) 
Wist je dat Wolfgang Amadeus Mozart in zijn kinderjaren enkele weken doorbracht in Brussel? Voldoende 

aanleiding voor een festival in het teken van dit wonderkind. Het eerste echte meesterwerk van de Duitse 

opera komt naar Brussel tijdens het 4
e
 Midsummer Mozartiade-festival. Via de vtbKultuur-groepsaankoop 

kan je tickets kopen voor Die Entführung aus dem Serail. Ontdek Mozarts meest succesvolle opera, vele 

uitzonderlijk getalenteerde jonge zangers, een in Mozart gespecialiseerd kamerorkest en een neoklassieke 

parel van het Brussels Erfgoed! 

Leden: € 35 ;  Niet-leden € 40 (rang 1, vervoer inbegrepen) 

Inschrijven vóór 15 maart en graag via onze website 

 

Noteer ook al:  Zondag 12 mei: Wandeling in Vollezele  en Donderdag 23 mei: Daguitstap naar Gouda  

Deze activiteiten verschijnen met meer uitleg in onze volgende nieuwsbrieven. 

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------    
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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