
 

Davidsfondsafdelingen Niel en Boom  

Niel, 30 augustus 2012 

 

Fietstocht langs het water met bezoek aan het Kasteel Marnix van 

Sint-Aldegonde 

Zaterdag 22 september 2012 

 

Beste Davidsfondsvrienden, 

De scholen doen weldra terug hun deuren open. Met heimwee in het hart naar de voorbije vakantie 

beginnen we weer aan een nieuw werkjaar. Maar niet getreurd, aan cultuur en ontspanning zal het 

ook dit werkjaar niet ontbreken. Uw DF-bestuur heeft dan ook niet stilgezeten om u te vergasten 

op een boeiend en rijk gevarieerd programma. Het programma vindt u in bijlage maar ook op onze 

webstek www.niel.davidsfonds.be of onze blog www.bloggen.be/dfniel waar u reeds veel 

informatie terug zal vinden. We proberen de informatie daar up to date te houden. 

Om de vakantie toch nog wat in gedachten voor te zetten hebben we voor u speciaal als eerste 

activiteit een fietstocht gepland langs de ‘Stille Waters’ die ons leidt naar een mysterieuze en 

integrerende plek vol geschiedenis en intriges… Het Kasteel Marnix van St.- Aldegonde, dat doet 

denken aan de Kastelen van de Loire. Alle nieuwsgierigen kunnen op keerzijde reeds genieten van 

een voorproefje. 

Programma: 

10:00 uur: Vertrek Heideplaats: fietstocht richting Bornem 

12:00 uur: Picknic (gelieve dus boterhammetjes en drank mee te nemen). 

14:00 uur: Geleid bezoek aan het Kasteel 

16:00 uur: Terrasje-, cafeetjestijd (hopelijk zijn de weergoden ons goed gezind) 

17:00 uur (of later?) terug huiswaarts per fiets. 

Opmerking:  Wie met de wagen wenst te komen is uiteraard ook van harte welkom om 14:00 uur 

aan het Kasteel 

Prijs: 10,00 euro (inkom kasteel kost ons 7,00 pp en 40,00 voor de gids voor een groep van max. 20 

personen) 

Inschrijvingen: 

-Johan Timmermans, voorzitter afdeling Niel, 03/888 73 81 - johan.timmermans@telenet.be 

-Frans Vercauteren, voorzitter afdeling Boom, 03/888 82 45 - frans.vercauteren@skynet.be 

 

Oproep:  

Beste vrienden,  Omdat we leven in een digitaal tijdperk leren steeds meer en meer mensen werken 

met computer en internet. Daarom zouden we het bijzonder op prijs stellen, mocht u over een e-

mailadres beschikken, dit te mogen gebruiken. De uitnodigingen en andere informatie zullen u via 

deze weg veel sneller bereiken, ook de papierberg wordt hierdoor kleiner en onze werking 

efficiënter. U kan uw e-mailadres bezorgen aan ellen.serrien@kvab.be . Als u graag daarnaast nog 

per post wilt uitgenodigd worden zet dit dan even mee in het e-mailtje.   

Alvast bedankt, uw DF-bestuur 
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Historiek  

Kasteel Marnix de Sainte Aldegonde werd eind 19
de

 eeuw gerenoveerd door architect 

Hendrik Beyaert. Hij bewaarde de proporties van het prachtige 

Renaissancekasteel gebouwd door de Spaanse edelman don Pedro Coloma. 

Het geleid kasteelbezoek spitst zich toe op de 16
de

 eeuw en de prachtige 

historische schilderijen van Margaretha van Oostenrijk, Karel V en Filips II 

dompelen de bezoeker onder in deze verwarde maar opwindende periode uit onze 

geschiedenis. 

Het kasteel is in het bezit van een collectie 18
de

 eeuws meubilair, prachtige gravures van Pieter 

Breughel de Oude, een kantkamer en een kamer met antieke poppen. De opstelling van het 

geheel getuigt van de passie van de eigenaars om bezoekers in een uitzonderlijk kader te ontvangen. 

Als afronding van het bezoek maakt u kennis met een permanente tentoonstelling over Filips de 

Marnix , rechterarm van Willem van Oranje. Zij brengt hulde aan de auteur van de Nederlandse 

nationale hymne en van de “Biëncorf” en daarnaast burgemeester en moedige verdediger van zijn 

stad Antwerpen tegen Alexander Farnese. 

In de bijgebouwen is een charmant museum met een verzameling perfect onderhouden koetsen 

ondergebracht. 

Bron: www.kasteelmarnix.be 

 

http://www.kasteelmarnix.be/

