
vtbKultuur Izegem organiseert een daguitstap nl. 

Praktisch : 

 

06.30 uur : we verzamelen aan het station van Izegem. Iedereen neemt 

zijn eigen treinticket aan de balie de dag zelf of vooraf aan 

de balie of online. (seniorenbiljet of weekendbiljet) 

06.55 uur:  we nemen de trein naar Brussel-Centraal alwaar we 

aankomen omstreeks 09.20 uur 

09.30 uur : wandeling in de wijk “De Marollen” onder leiding van een 

gids en bezoek aan de “VLOOIENMARKT” 

12.00 uur : middagmaal in restaurant “Restobières”, Rue de Renards 9, 

Brussel. Middagmaal bestaat uit een vleesgerecht                   

(Ballekens Restobières) of Vispannetje op Oostendse wijze 

met Blanche de Watou + dessert. Dranken aan tafel niet 

inbegrepen. 

14.00 uur :  we nemen de tram naar het museum “TRAINWORLD” in 

Schaarbeek en bezoeken dit museum met gids 

17.30 uur :  terug huiswaarts vanuit Schaarbeek 

 

Deelnameprijs : € 35  
(inbegrepen in  de prijs :  museum + gidsen, middagmaal). 

Gelieve U in te schrijven tegen uiterlijk maandag 3 september a.s. en dit bedrag te 

storten op rekeningnr BE19 1030 4138 4312 van vtbKultuur Izegem met 

mededeling “BRUSSELDAG  8 september 2018 – vlees/vis”. Gelieve ook een maitje te 

sturen naar yves4straete@gmail.com  met vermelding van uw deelname en uw keuze 

tussen een vlees- of vismenu, waarvoor dank 

 

Namens vtbKultuur Izegem:  

Walter Vandewaetere, Johny Waelkens, Marleen Vinckier en Yves Vierstraete 

 



DE MAROLLEN + VLOOIENMARKT 

 

De Marollen (Frans: Les Marolles) is 

de oudste volksbuurt van Brussel, 

gelegen tussen het Justitiepaleis en 

het Zuidstation. In het hart van de 

Marollen bevinden zich de 

Miniemenkerk, de Kapellekerk en het 

Vossenplein, bekend van de rommel- 

en brocantemarkt die er dagelijks 

plaatsvindt. De grote verkeersaders 

door de Marollen zijn de Hoogstraat, 

de Blaesstraat en de 

Huidevetterstraat. Inwoners van de 

Marollen worden, op zijn Frans, 

Marolliens genoemd.  

Ongeveer sinds de overgang van de 20ste naar de 21ste eeuw zijn de Marollen aan een 

opmars begonnen en klimt de buurt uit een dal. Vroeger was het straatbeeld vol met 

zwervers en drugsdealers, maar tegenwoordig vestigen zich er steeds meer hippe winkels 

en spreekt men zelfs over verzaveling. 

 

 

Bekende Marolliens 

Andreas Vesalius, chirurg,  Alexandre Courtois, politiecommissaris en moordenaar, 

Jean Volders, socialistisch voorman,  Jef Bourgeois, Marollenprins, schilder wiens atelier 

vernield werd door de enige V-bom die op Brussel is afgeschoten, drijvende kracht van 

marionettentheater Toone,  Daniël Van Avermaet, televisie- en filmfiguur,  Toots 

Thielemans, jazzmuzikant,  Jean d'Osta,   

Jacques Van der Biest, sociaal bewogen pastoor 

 

 

TRAINWORLD 

 

Train World is het Belgisch treinmuseum 

van de NMBS, gelegen in en aan het 

station van Schaarbeek. Het museum werd 

door Koning Filip op donderdag 24 

september 2015 geopend. Het komt in de 

plaats van het vroegere museum in het 

Noordstation, de stelplaats van station 

Leuven en bevat ook delen van andere 

collecties.  

In totaal zijn er over 8.000 vierkante meter 

22 stuks rollend materieel tentoongesteld. 

Daarnaast zijn er talloze maquettes en 

meer dan 1.200 voorwerpen, net als een 

originele brug uit de 19de eeuw. 

 

 

P.S. Wenst u vanwege vtbKultuur Izegem geen mails meer te ontvangen van hun 

activiteiten, gelieve dan een mailtje te sturen naar yves4straete@gmail.com met de 

mededeling “uitschrijven” 


