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Activiteit: Tweedaagse excursie naar Brussel (B) en kasteel Gaasbeek 

Wanneer: Woensdag 4 juli vanaf 09.45 uur en donderdag 5 juli tot 20.00 uur. 

Locatie: Opstapplaatsen: Kelvinstraat 1 te Weert (Kampershoek, Touringcarbedrijf Kupers) en 

Ittervoorterweg 51 te Thorn (sportpark Ter Koel) en Carpool Urmond (Mauritslaan) 

 

 
Aan de dames en heren van de kring Weert van het LGOG,  

 

In het kader van het Van Hornejaar hebben wij een tweedaagse excursie naar Brussel en het kasteel 

Gaasbeek georganiseerd. Wij bezoeken de eerste dag kasteel Gaasbeek en dan gaan we naar 

Brussel, waar u `s avonds getuige kunt zijn van de Ommegang. Op de tweede dag staat een bezoek 

met rondleiding aan de St- Michiels en St-Goedelekathedraal en een beiaardconcert gepland.  

 

Eerste dag 

 

We rijden op 4 juli eerst naar kasteel Gaasbeek. Bij aankomst bij het kasteel gaan we in restaurant 

Graaf van Egmond een kop koffie met appelgebak nuttigen. 

Vervolgens gaan we met een gids kasteel Gaasbeek ontdekken. 

 

Kasteel Gaasbeek 
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In de dertiende eeuw werd een voorloper van het huidige kasteel gebouwd als onderdeel van de 

verdedigingsgordel rond Brussel. In de daarop volgende eeuwen werd het kasteel diverse malen 

verwoest en heropgebouwd. Het werd onder meer bewoond door Lamoraal, graaf van Egmont. Aan 

het einde van de negentiende eeuw is het huidige kasteel grondig verbouwd op initiatief van 

markiezin Arconati Visconti, die het in 1921 schonk aan de Belgische staat. Thans is er een 

museum in gevestigd.  

In de Roelantszaal kunt u in het kader van een hommage aan van Egmont foto`s (van fotograaf 

Erwin Olaf) zien die een beeld oproepen van de entourage van de graaf en de Brabantse adel die 

hem een groet brengt.  

In de Ridderzaal staan tijdelijk twee topstukken uit het kasteelarchief opgesteld: het 

huwelijkscontract en het testament van Peter Paul Rubens, de beroemde Vlaamse schilder.  

Eind van de middag komen we in ons hotel in Brussel aan.  

 

Thon Hotel Brussels City Centre 

 

Het Thon hotel, Avenue du Boulevard 17, ligt op een paar minuten lopen van de trendy Nieuwstraat 

met veel winkels en restaurants en van Winkelcentrum City 2. De Grote Markt is 15 minuten lopen. 

Tegenover het hotel is metrostation Rogier. 

De kamers in het hotel zijn voorzien van airconditioning en thee- en koffiefaciliteiten. U kunt 

gebruik maken van gratis Wi-Fi. 

 

Vanuit dit hotel zal de bus u naar het centrum van Brussel brengen. Hier kunt u op eigen 

gelegenheid dineren. Burgemeester en Wethouders van Weert sluiten zich die avond bij ons aan. 

 

De Ommegang 

 

`s Avonds trekt de Ommegang, een historische stoet, van de Grote 

Zavel naar de Grote Markt.  

De Ommegang was oorspronkelijk bedoeld om de overdracht te 

vieren van het wonderbaarlijke beeld van Onze-Lieve-Vrouw op `t 

Stoksken, van de kathedraal van Antwerpen naar Brussel. 

Vervolgens werd daarmee ook de historische optocht herdacht bij 

gelegenheid van de luisterrijke intrede van Keizer Karel en van zijn 

zoon Filips in 1549 in Brussel, dat toen de hoofdstad was van het 

grote Habsburgse Keizerrijk.  

De organiserende vereniging, Ommegang Oppidi Bruxellensis, zorgt 

ervoor dat deze traditie blijft bestaan. In de stoet kunt u onder meer 

Keizer Karel, zijn zoon Filips, kroonprins van Spanje en hertog van 

Brabant, de zusters van de keizer, Eleonora, Koningin van Frankrijk,  

 

en Maria van Oostenrijk,  

Koningin van Hongarije en 

Landvoogdes van de 

Nederlanden, graaf Philips van 

Horne en graaf Lamoraal Van 

Egmont voorbij zien schrijden.  



 

  

 
De deelnemers aan de stoet (1400 figuranten) zijn gekostumeerd. U kunt ook genieten 47 

folkloristische groepen, van vlaggenspel en dans. 

 

Dit jaar is er speciale aandacht voor “onze” graaf Philips van Horne, heer van Weert, en 

Lamoraal, graaf van Egmont, die in 1568 in Brussel op de Grote Markt onthoofd zijn. 

 

U kunt de Ommegang gratis bekijken. Er zijn echter ook bij ons plaatsen op een tribune op 

de Grote Mark te verkrijgen (€ 45,== per persoon). Deze zijn bij aanmelding door middel van 

betaling te reserveren.  

 

 

Tweede dag. 

 

Na het ontbijt in het hotel gaan we naar de St- Michiels en St-Goedelekathedraal. Hier zal de 

historicus van Brussel, de ons welbekende Roel Jacobs, ons rondleiden.  

    
 

Speciaal voor dit bezoek zal onze eigen stadbeiaardier, Frank Steijns, naar Brussel komen. Hij zal 

voor ons een klein concert geven op de beiaard van deze Brusselse kathedraal! 

 



 

  

Hierna bent u vrij om de rest van de dag tot ons vertrek huiswaarts in te vullen zoals u zelf wilt. In 

Brussel zijn vele bezienswaardigheden. Hieronder staat er een aantal in het centrum van Brussel 

vermeld: 

       

• De Grote Markt: het plein waarop de graven Van Egmont en Horne zijn onthoofd, omzoomd 

met prachtige gebouwen 

• De Grote Zavel met antiekmarkt en antiquairs en bij de Lieve Vrouwekerk 

• Het Coudenberg paleis: een museum vlak bij het Koninklijk Paleis 

• Koninklijke Musea voor Schone Kunsten  

• Manneken Pis op de hoek van de Stoofstraat en de Eikstraat’. 

• De Kleine Zavel met standbeeld van de graven Van Egmont en Horne in een park met 

beelden van historische personen 

• Het Koninklijk Paleis van Brussel met daartegenover de Warande waar tijdens ons verblijf 

een middeleeuws dorp is opgetrokken om jong en oud het leven van weleer te laten 

ontdekken. Het publiek wordt verwelkomd in het midden van dit dorp dat aan de kant van 

het Paleizenplein van het park staat. Ambachtslieden geven daar de geheimen van hun stiel 

prijs zoals in het verleden. Tijdens ons verblijf zullen bierdegustaties worden aangeboden 

door Brouwerij Haacht, de officiële brouwer van het Ommegangbier. Bovendien zullen 

meerdere riddertornooien plaatsvinden op 300 ton zand dat speciaal voor dit gebeuren naar 

het Park van Brussel werd aangevoerd. 

 

U krijgt een stadsplattegrond zodat u gemakkelijk uw weg kunt vinden. 

 

Omstreeks 18.00 uur verlaten we de Belgische hoofdstad en rijden richting Limburg. 

 

 

Informatie over de excursie 

 

Wanneer: woensdag 4 juli t/m donderdag 5 juli 2018. 

 

Opstapplaatsen: Touringcarbedrijf Kupers, Kelvinstraat 1 (Kampershoek) Weert om 09.45 uur. 

Sportpark Ter Koel, Ittervoorterweg 51 te Thorn (om 10.00 uur) 

Carpool Urmond, Mauritslaan, langs Van der Valk Hotel Urmond (om 10.25 uur). 

 

KOSTEN: 

 

Leden en gezinsleden LGOG,  

(op basis van een tweepersoonskamer)   € 144 per persoon 

Exclusief tribuneplaats Ommegang 

 

Leden en gezinsleden LGOG,  

(op basis van een tweepersoonskamer)   € 189 per persoon 

Inclusief tribuneplaats Ommegang 

 

Toeslag 1-persoonskamer:                € 41 per persoon 

 

Niet-leden (exclusief tribuneplaats Ommegang)      € 169 per persoon 

 

Niet-leden (inclusief tribuneplaats Ommegang)       € 214 per persoon 

 

Vrienden van de Aldenborgh en leden van de GHK Thorn kunnen ook  

deelnemen tegen het gereduceerd ledentarief. 



 

  

 

  

IN DE PRIJS ZIJN BEGREPEN:  

Kosten busvervoer + fooi chauffeur 

Koffie met appelgebak van het huis in restaurant Graaf van Egmond 

Toegang en rondleiding kasteel Gaasbeek en tentoonstellingen 

Exquisite Corpses / Hommage aan Egmond (1522-1568) en ‘In den Naeme ons Heeren amen’ / Het 

huwelijkscontract en laatste testament van Rubens 

1 overnachting met ontbijt in het Hotel Thon Brussels City Centre  

(15 minuten loopafstand Grote Markt) 

Exclusieve rondleiding door stadshistoricus Roel Jacobs in de St- Michiels 

en St-Goedelekathedraal 

Speciaal beiaardconcert door Frank Steijns. 

 

 

Facultatief:  

Gidsen en musea Brussel. 

 

Aandachtspunten: 

• neem een geldig identiteitsbewijs mee 

• let goed op uw eigendommen 

• u dient zelf indien gewenst te zorgen voor een reis- en/of annuleringsverzekering 

• het is aan te bevelen naam, telefoonnummer en polisnummer van uw zorgverzekering en 

eventuele reisverzekering bij u te hebben.   

 

AANMELDING:  

door overmaking van het verschuldigde bedrag voor donderdag 31 mei  

op Rabobank-nummer NL31RABO0176968334 ten name van stichting De 

Aldenborgh te Weert onder vermelding van “ voorletters en achternaam ” 

van de deelnemers en de “opstapplaats”. 

 

Mocht de inschrijving binnenkomen, wanneer de bus reeds is volgeboekt,  

dan ontvangt U daarvan tijdig bericht door terugboeking van het 

betaalde bedrag. 

Bij afmelding (alleen bij Peter Korten), waarvoor geen vervanging 

gevonden wordt, kan helaas geen terugbetaling plaatsvinden.  

 

Deze excursie is mede voorbereid door onze voorzitter Peter Korten.  

Voor meer informatie kunt u bij hem terecht (tel. 06-53284665 of 

korten@piobv.be).  

 

Wij hopen dat velen van u deelnemen aan deze interessante  

excursie, die mede in het teken van Van Horne staat. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Peter Korten     Paul Lammeretz 

Voorzitter      Secretaris 

 


