
Bezoek aan kasteel Gaasbeek

Op zaterdag 5 juni bracht een REBO-gezelschap een geleid bezoek aan het kasteel
Gaasbaek, in het Pajottenland. Van het busstation nabij het treinstation
Brussel-Zuid bracht een voertuig van lijn 142 (Brussel-Leerbeek variante via
Gaasbeek) ons op nog geen 25 minuten tot pal voor het hekken dat het park rond
het kasteel afsluit van de buitenwereld. Agnes, een gedreven gids, loodste ons
vriendelijk en deskundig door de fraai ingerichte vertrekken en enkele tijdelijk
tentoongestelde kunstwerken van Alter ego. Nadien werd gezellig getafeld in de
binnen het domein gesitueerde brasserie Graaf van Egmond.

Na een rustige wandeling door het fraaie kasteelpark, een bezoek aan de
boerenmarkt en het kerkje van Gaasbeek en een afrondende drink in een typisch
cafeetje, nam het REBO-gezelschap de lijnbus 142 naar Brussel. Aan de bushalte
aan het ziekenhuis Erasme werd overgestapt op de metro, kwestie van die uit te
testen en ook het recente geopende Weststation (overstap op trein) te beoordelen
op klantvriendelijkheid. Een geslaagde, rustige excursie, ondanks de wat drukkende
hitte.

Zelf op stap naar Gaasbeek?

* Kasteel Gaasbeek, Kasteelstraat 40, 1750 Gaasbeek (Lennik), tel. 02 531 01 30,
open van april tot 7 november 2010, bezoek 10-18u behalve 's maandags.
Individuelen bezoeken het kasteel met een audiogids en verplicht begeleid door een
medewerker, m.a.w. in een toevallig samengestelde groep. Voor individuelen is
geleid bezoek met gids mogelijk op de eerste zondag van de maand, om 11u00; in
dit geval moet u wel vooraf reserveren bij
marieke.debeuckelaere@cism.vlaanderen.be of 02 531 01 45, de vrijdag
voorafgaand aan de eerste zondag van de maand. Het kasteel is nauwelijks of niet
toegankelijk voor personen met een handicap.

* Bus De Lijn 142 (Leerbeek), variante via Gaasbeek, vertrekt van het busstation
nabij het Zuidstation. Tijdens het weekend rijdt bus 142 slechts om de 2 uur via het
kasteel. Neem een ruime marge tussen de theoretische aankomsttijd van "uw" trein
en de vertrektijd van de bus. LijnInfo 070 220 200 of www.delijn.be.

* Trein: naar Brussel-Zuid. Info 02 528 28 28 of www.b-rail.be


