Inschrijving - keuzeformulier (kruis aan wat past)
Gelieve indien mogelijk digitaal in te schrijven via www.vvb.org/aalst

Indien dit niet kan, kunt u deze strook gebruiken en samen met uw contactgegevens opsturen naar
Passendalestraat 1A, 2600 Berchem of via secretariaat@vvb.org.

Voormiddag:
❏ Ik doe geen voormiddagactiviteit
❏ V1: Toneelvoorstelling Daens
❏ V2: Familiezoektocht
❏ V3: Historische wandeling
❏ V4: Bezoek stedelijk museum

€0
€0
€0
€0
€5

Middagmaal:
Ik voorzie mijn eigen middagmaal
Ik aperitief en eet mee

€0
€ 25

❏
❏

Namiddag:

❏ Ik doe geen namiddagactiviteit
❏ N1: Toneelvoorstelling
❏ N2: Stedelijk museum
❏ N3: Familiezoektocht
❏ N4: Beiaard bespeling
De betalende activiteiten en de eventuele maaltijd
worden ter plekke cash betaald.
Er is dit jaar geen busvervoer naar Aalst voorzien.
Alle locaties en activiteiten liggen op wandelafstand van het treinstation Aalst.

Verantwoordelijke uitgever: Bart De Valck, Koxberg 41, 3040 Huldenberg
Organisatie: Jo Van Bever - Ontwerp & druk: zilt.design

€0
€0
€5
€0
€0

Erfgoeddag

Aalst

16
09
17

Verloop van de dag

Cultuur opsnuiven in

Aalst

De culturele erfgoeddag van de Vlaamse Volksbeweging vindt dit jaar plaats in
Aalst, door onze burgemeester steevast uitgeroepen wordt tot de meest charmante
stad van Vlaanderen.

9u30
10u00
10u15

Inschrijving activiteiten in de ridderzaal van het belfort.
Verwelkoming door schepen van Erfgoed, Inburgering en Vlaams karakter
Karim Van Overmeire.
Start ochtendactiviteit

12u00

Wandelaperitief naar het parijse cafe (voor anderstaligen café de paris).

12u30

Middagmaal: Varkenswangetjes op witvoetse wijze, koffie met Aalsterse Vlaaien (€25 p.p.).

14u15

Start Namiddagactiviteit.

16u00

Slotapotheose: afsluitende receptie in ’t belfort met slotwoord door burgemeester
Christoph D’Haese. De muziekgroep Tantris zorgt voor de muzikale opluistering.

Ik nodig u, als voorzitter van de VVB – afdeling Land van Aalst samen met mijn
bestuur, graag uit om de charmes van onze stad te komen proeven, beluisteren,
bekijken, de warme sfeer en de hartelijkheid van haar bewoners te komen
opsnuiven…
In deze folder ontdekt u een ruime keuze aan activiteiten zo hebt u de gelegenheid
Aalst in al zijn facetten te ontdekken. Onder de middag verwennen wij u graag met
een lekkere maaltijd in het Parijse café… Tussendoor is er zeker tijd om gezellig
bij te praten.
Als eerste stad in Vlaanderen vulden wij een schepenambt voor Vlaamse Zaken
in. Er wordt fel ingezet op het Vlaams karakter, niet weinig belangrijk gezien onze
liggen tegenaan de Vlaamse rand. Gebruik van de Nederlandse taal, verhoogde
inzet op inburgering, verfraaiing van het stadsbeeld, behoud van eigen waarden
en cultuur.. weerspiegelt het innovatieve karakter van de stad. En ook onze lokale
afdeling draagt haar steentje bij : de VVB Land van Aalst in samenwerking met het
11 julicomité Aalst reikt jaarlijks de Pieter van Aelstprijs uit aan een zaak met een
mooie Nederlandse naam…
In ons straatbeeld ontmoet u zeker -onze BA’s (bekende Aalstenaars)- Priester
Daens, Dirk Martens, Valerius De Saedeleer, Louis Paul Boon… de grootten van
weleer die wij met veel eerbied koesteren.

Keuzemogelijkheden
Ochtendactiviteit
start 10u15
V1

Hilde Heyvaerts
Voorzitter Vlaamse Volksbeweging Land van Aalst

Toneelvoorstelling:
Een aspect uit het leven van Daens
Aangrijpende, hedendaagse éénakter.
locatie: Gelijkvloers belfort
max. 50 pers

V2

Familiezoektocht
Gezellige zoektocht in Aalst
Locatie: Start aan het belfort

V3

Aalst, historische wandeling
Historische gebouwen,
beeldhouwwerken, boeiende vertelling
locatie: Start aan het belfort
max. 25 pers

Laat u op zaterdag 16 september 2017 op sleeptouw nemen
door de ajuin/alias witvoeter: tussen luim en ernst, natuur en
cultuur, geschiedenis en toekomst...
Hartelijk welkom,

Keuzemogelijkheden
Namiddagactiviteit

V4

Vrolijk Aalst… bezoek aan het Stedelijk
museum… met een vleugje carnaval
Aalst en de historie van het plezier
locatie: Start aan het belfort
max.25 pers
prijs: €5

Alle activiteiten zijn gratis tenzij anders vermeld

start 14u15
N1

Toneelvoorstelling:
Een aspect uit het leven van Daens
Aangrijpende, hedendaagse éénakter.
locatie: Gelijkvloers belfort
max. 50 pers

N 2 Vrolijk Aalst… bezoek aan het Stedelijk
museum… met een vleugje carnaval
Aalst en de historie van het plezier
locatie: Start aan het belfort
max.25 pers
prijs: €5
N 3 Familiezoektocht
Gezellige zoektocht in Aalst
Locatie: Start aan het belfort
Beiaard bespeling
N 4 en historische duiding
Techniek van het beiaard bespelen
en pracht van een panoramisch zicht
locatie: Start aan het belfort
Max. 4 maal 5 personen

