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HISTORIEK  
 

 

Een stukje GESCHIEDENIS van VTB-VAB MEISE nu: vtbKultuur Meise 
 
Hoe is VTB-VAB Meise ontstaan? Het ware verhaal… 
In 1967 bestond er in Meise nog een eigen afdeling van VTB-VAB. Wel waren er al 
een 35 leden die via VTB-VAB Nationaal (toen: Sint-Jacobsmarkt 45, 2000 
Antwerpen) aangesloten waren. Ikzelf was reeds lid van VTB-VAB sinds 1965 toen 
wij met VTB-Reizen op huwelijksreis gingen en lid moesten worden… 
In 1967 vraagt Herman Van Dormael (de latere conservator van het kasteel van  
Gaasbeek) aan Karel De Goeyse (student in Leuven met Van Dormael) , die op zijn 
beurt aan Frans Keppens vraagt of hij in Meise niemand kent die’ vertegenwoordiger’ 
(want zo heette de verantwoordelijke van een afdeling in 1967) van VTB-VAB zou 
willen worden. Frans Keppens zegt aan Karel De Goeyse  : vraag het aan Frans 
Heyvaert en Karel De Goeyse verwijst Herman Van Dormael naar Frans Heyvaert. 
Na een telefoontje van Herman Van Dormael zeg ik hem dat ik eventueel bereid ben 
dat te doen… 
Kort daarna wordt ik in Aalst op de Parklaan uitgenodigd bij onze toenmalige 
voorzitter Jozef Van Overstraeten die mij gedurende 2 uur voorhoudt wat hij van mij 
verwacht…Veel te veel om er mee te beginnen maar wij doen het toch…Wij schrijven 
september 1967… 
In november 1967 begin ik opnieuw te studeren om licentiaat Handels- en Financiële 
Wetenschappen te worden na 5 jaar avondschool aan Sint-Aloysius (later EHSAL, nu 
HUB-EHSAL)…. 
Ik schrijf een brief aan de voorzitter Van Overstraeten om hem te melden dat ik de 
‘vertegenwoordiging’ van VTB-VAB Meise niet meer kan doen gezien mijn studies, 
maar dat hij mijn naam mag gebruiken tot wanneer hij een opvolger gevonden 
heeft…Hij zoekt hierboven nog steeds… 
Vandaag (2013) telt onze afdeling VTB-VAB Meise meer dan 1300 aangesloten 
gezinnen-leden waarvan wij er een groot aantal aansloten… 
Van voorzitter Van Overstraeten die meerdere malen te gast was in onze afdeling 
kreeg Meise een afdelingsvlag (maar een 15-tal uitgereikt!). 
 

       
Logo’s vanaf 1922 tot op heden….. 

 
Overzicht van onze belangrijkste activiteiten 
 : 
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Maar bij velen zit zeker nog in het geheugen de inhuldiging van 5 wandelpaden in 
1972 en 6 wandelpaden in 1976 met onder meer een prachtig wandelbord (maar 
ondertussen verdwenen!! Het stond vooraan op de parking van het Gemeentehuis…)  
Onze afdeling mocht voor 3 speciale nummers van de “Autotoerist” zorgen o.m. 
eentje over Meise (1972), Wolvertem (1976) en over Sport- en Recreatie Meise. 
Velen zullen zich nog de memorabele “Hongaarse avond” herinneren in de overdekte 
speelzaal van Sport en Recreatie Meise en de “Sherry-avond “in 1977 waar niet 
minder dan 2 “aventiadors” en heel het bestuur van William en Humbert uit Jerez de 
la Frontera (Sp) aanwezig waren… 
Ondertussen werden 2 ONDERAFDELINGEN opgericht nl in 1972 VTB YOGA met 
Mw. Joske De Ridder als voorzitter en in 1976 de wandelgroep de SINT-
ELOOITROTTERS met als eerste voorzitter Jan De Groof, opgevolgd door Achiel 
Bettesone. 
 
 

 
VTB Meise richt al voor de 43ste keer Sint-Elooi in!  
We hebben meer dan 20 zoektochten ingericht samen met René Bellemans zaliger… 
Het ledentijdschriftje “’t BEIAARDJE” bestaat ondertussen ook al vanaf 1970 …maar 
spijtig genoeg kunnen wij dat niet meer aan alle aangesloten leden van onze afdeling 
bezorgen wegens te duur… 
Daarom zijn wij met onze tijd meegegaan en werken wij nu veel met E-POST en kan 
je onze activiteiten volgen op onze WEBSTEK! 
Door zijn onverdroten werk in de afdeling Meise werd hij door voorzitter Roger 
Quinteyn in 1990 gevraagd om toe te treden als lid van het Hoofdbestuur van de 
vzw’s VTB-VAB. 
6 maanden later vroeg de voorzitter om lid te worden van de Raad van Bestuur van 
de vzw’s en werd Frans Heyvaert met unanimiteit tot (onbezoldigd) bestuurder 
verkozen… 
Hij werd onmiddellijk door zijn economische en financiële kennis gebombardeerd tot 
penningmeester van de vereniging en is hij zo de financiële verantwoordelijke van 
VTB-VAB onder voorzitters Quinteyn, Prof. Dr. E. Suy en Johan Van den Driessche. 
 De aankoopakte van het huidige bondsgebouw in de Osystraat 35 te 2060 
Antwerpen werd o.m. door hem ondertekend… 
Daar de vzw’s nog voor 34 % aandeelhouder zijn in de NV VAB (66 % KBC) werd hij 
(onbezoldigd) bestuurder in de NV VAB en lid van het Bestuurskomitee van de NV 
VAB (soort dagelijks bestuur).  
In 2005 werd hij gevraagd om nationaal ondervoorzitter van VTB-VAB te 
worden…om de huidige voorzitter Johan Van Den Driessche bij te staan. 
Sinds 2007 – begin van 40 jaar VTB-VAB Meise,35 jaar VTB Yoga en 30 jaar Sint-
Elooitrotters – gingen wij een vruchtbare samenwerking aan met het G.C. de Muze 
van Meise waar in een prachtige theaterzaal reeds een Luxemburg avond, en 2 
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prachtige multivisie avonden over Portugal en China doorgingen…Anderen zullen 
nog volgen (Zuid-Afrika, Taiwan en de Adriatische Kust)  
Maar…na 40 jaar wordt het toch tijd dat wij aan vernieuwing gaan denken.. Het zou 
zonde zijn moesten wij geen opvolger vinden voor de afdeling Meise. Wij werken nu 
met een bestuur… men moet het niet alleen doen maar iemand moet de 
eindverantwoordelijkheid nemen 
 

 

1967 
 

-juli 1967: kandidaat vertegenwoordiger Frans Heyvaert heeft een onderhoud met 
voorzitter Jozef Van Overstraeten in de Parklaan te Aalst. 
Gedurende een 2 uur durend gesprek (monoloog) legt hij uit wat hij van een nieuwe 
vertegenwoordiger verwachtte. Eerlijk gezegd: de eisen waren niet min! Dank zij de 
bemoedigende woorden van de latere collega Van Dormael, die de eisen toch wat 
minimaliseerde, heeft Frans Heyvaert het toch durven aanvaarden… 
Hij schrijft een bevestigend antwoord naar hert bondssecretariaat te Antwerpen ter 
attentie van de voorzitter. 
Frans Heyvaert wordt bevestigd als vertegenwoordiger (zo heette dat vroeger – nu is 
dat voorzitter) van de nieuw op te richten VTB-VAB afdeling Meise. Op dat ogenblik 
waren er op de adressenlijsten van aangesloten VAB leden in Antwerpen 90 
Meisenaren die reeds lid waren. Dit was het startkapitaal! 
 

1968 
 
-1 januari 1968 start VAB met de Wacht op de Weg. 
Onze afdeling heeft de hele geschiedenis van de pechdienst van kortbij gevolgd. 
Directeur Palings, dhr Van Dessel, verantwoordelijke voor de pechdienst en 
pechverhelper Vergaelen uit Londerzeel waren de eerste mensen van de pechdienst 
die we leerden kennen. 
 
-30 juni 1968: onthulling van een VTB Beiaardbank ter ere van Arthur Meulemans 
door voorzittzer Jozef van Overstraeten en burgemeester Van Campenhout. 
 
-in november ’68 nam onze afdeling deel aan de boekenbeurs die door de 
Davidfonds afdeling Meise was iongericht. Onze afdeling had een eigen stand met 
VTB uitgaven.(reisgidsen, atlassen, wegenkaarten enz…) 
 

1969 
 
-verkeersavond te Meise 
 
-op zaterdag 26 juli 1969 mocht vertegenwoordiger Frans Heyvaert zijn eerste 
bondsreis als reisleider voor VTB Reizen leiden naar Mallorca. (brief van 21 januari 
1969 - KDM) 
Om reisleider te worden moest je de toelating vragen aan de voorzitter Van 
Overstraeten. Wanneer je goed werkte in je afdeling kon jr die toelating krijgen. 
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-1969: jaar van de doorbraak! Er worden 120 nieuwe leden aangeworven waarvan er 
90 in Meise woonden. Dit was een enorme start die niet ongemerkt voorbij ging bij 
onze nationale voorzitter! Een vertegenwoordiger die veel leden aanbracht kreeg 
meer gedaan van de voorzitter dan een andere vertegenwoordiger. 
 
-in 1969 verleende onze afdeling zijn medewerking aan de Nationale Rallye die in 
Meise doorging en ingericht werd door Piet Christleven. 
 
-onze afdeling startte reeds met verschillende dia-avonden 
 
-René Bellemans richtte voor onze afdeling een wandelzoektocht in onder het motto: 
 “Leer uw gemeente Meise kennen”. 
 
-zondag 11 oktober 1969 waren de Brabantse collega’s vertegenwoordigers te gast 
in Meise voor onze najaarsvergadering o.l.v. voorzitter Jozef Van Overstraeten. 
In de voormiddag werd er vergaderd. ’s Middags werden wij door de burgemeester 
en schepenen ontvangen op het gemeentehuis met een glaasje. (ja, onze voorzitter 
wou steeds zo’n ontvangst om de vriendschapsbanden tussen VTB-VAB en de 
gemeente te versterken). 
De lunch aangeboden door het nationale bestuur ging door  in het restaurant De 
Waet (Plasstraat) . De rest van de namiddag werd gebruikt om de collega’s, 
gedurende een busrit onze gemeente te tonen. 
 
 

1970 
 
-onze afdeling begint onmiddellijk met een eigen ledentijdschriftje, nl. “’t 
BEIAARDJE”. 
Toen moesten de teksten nog getypt worden op een stencil en daarna op een 
stencilmachine met de hand afgedraaid…De stencilmachine mochten wij van de 
gemeente gebruiken en stond toen in het AVC in het huis van de familie Janssens. 
 
-zaterdag 14 februari 1970 hadden wij ons eerste groot gewestelijk privé bal in het 
Feniksho te Grimbergen. 
De VTB-VAB afdelingen van Grimbergen (Gaston Asselberghs), Meise (Frans 
Heyvaert) en Vilvoorde (Erik Clerckx) waren de organisatoren. 
 
-op 21 april 1970 gaven wij in de lokalen van “Knödde” een avond over tuinaanleg 
en tuinarchitectuur met landschapsarchitect Van Der Cammen van de gemeentelijke 
Tuinbouwschool van Peizegem (Merchtem) 
 
-Op zondag 31 mei 1970 richtte onze VTB-VAB afdeling onze eerste VAB 
Autozoektocht in ten voordele van de plaatselijke meisjesschool. Gebuur René 
Bellemans en Cecilleke die in de zoektochtenwereld zeer bekend was, stelde de 
vragen op en dokterde de route uit. Het oudercomité van de meisjesschool zorgde 
jaar na jaar voor zeer mooie prijzen. 
 
-zondag 14 juni 1970 konden wij onze 6 eerste bewegwijzerde wandelpaden 
plechtig inhuldigen. 
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Marcel Heyvaert (broer van de vertegenwoordiger) had een ontwerp, eerst op schaal 
en dan op ware grootte gemaakt, en daarna de 6 wandelpaden (iedere in een andere 
kleur) op een blokplaat (geleverd door schrijnwerker De Block uit Limbos) 
geschilderd. Het bord met de wandelpaden  werd dan bedekt met een vinyl plaat om 
eventuele beschadigingen door vandalen te voorkomen. 
Het gemeentebestuur had een uitnodiging aan alle Meisenaren gestuurd, en niet 
minder dan 300 wandelaren stonden op het Oudstrijdersplein voor de plechtige 
opening. 
Spijtig genoeg was onze vertegenwoordiger die dag ziek en werd hij schitterend 
vervangen door zijn echtgenote Joske De Ridder, die de aanwezigern hartelijk 
welkom heette. 
Na toespraken van de burgemeester Van Campenhout, schepen van cultuur Jos 
Chabert en directeur-generaal Karel De meulemeester van het nationale bestuur van 
Antwerpen werden de 6 wandelpaden officiëel voor open verklaard en kon de 
menigte wandeling 1 inwandelen (Molen van Amelgem en kapel, Duivelschuur, 
Manke Vos, Sint-Elooikapel en terug naar Meise. Na de wandeling trakteerde het 
gemeentebestuur iedere aanwezige op een drankje! 
Deze 6 wandelingen werden beschreven in het boekje nr.121van de “Vlaamse 
Toeristische Bibliotheek”: “Wandelpaden te Meise”, geschreven door Frans Heyvaert 
en uitgegeven door de Vlaamse Toeristenbond vzw. 
-onze afdeling ging ook nog wandelen in de Kalmthoutse Heide. Vele kinderen 
legden samen met de volwassenen de wandeling af! 
 
-vrijdag    oktober 1970 werd er in de parochiezaal van de meisjesschool een 
toeristische avond over Yougoslavië gegeven. De toeristische dienst van 
Yougoslavië had voor mooie tombola prijzen gezorgd en de 1ste prijs was een 8-
daagse reis, alles erop en eraan. Deze reis werd gewonnen door Firmin en Nina Van 
den Eynde, die tot nog in Grimbergen woonden. 
De succesvolle avond werd besloten met een receptie met de plaatselijke drank, nl. 
“slivovitch”. Er werd menig glaasje gedronken en vele Meisenaren zullen deze avond 
nog lang geheugen…. 
 
-ons ledentijdschrift verscheen trimestriëel. In 1970 en 1971 heeft onze afdeling 3 
maal het Beiaardje aan de ganse gemeente Meise verstuurd! 3 x 1680 exemplaren… 
en maar draaien…. 
 
-in 1970 waren er verschillende dia-avonden: o.m. Dwars door Afrika (van Marcel de 
Smedt uit Blaasveld), Noorwegen, Amerika en Engeland. 
 
-1970 was terug een formidabel jaar: 125 nieuwe leden werden aangeworven 
waarvan 85 Meisenaren! Daarmee kwam het leden aantal van onze afdeling rond de 
300 leden te liggen. 
 

1971 
 
-In 1971 startte onze afdeling met een eigen ledentijdschriftje voor alle leden. 
Toen was dat nog een hele bedoening! 
De teksten moesten op een stencil getikt worden. Titels konden met een speciale 
pen op de stencil aangebracht worden. Wij mochten van de gemeente het 
stencilapparaat  gebruiken dat zich op de zolder van AVC in het huis van de familie 
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Janssens  bevond.. De eerste stencilmachine moest met de hand rondgedraaid 
worden…300 ex à 4 blz is 1200 keer ronddraaien! 
In den beginne hebben wij zelfs 3 x een Beiaardje bezorgd aan alle postadressen 
van Meise, éénmaal zelfs aan de ganse fusiegemeente (+/- 6500 postadressen) 
Vanaf we 400 leden hadden moesten wij onze adressen uitkiezen (deelnemers aan 
activiteiten, reizigers, enz..)  Het begon teveel te kosten en wij verstuurden het gratis. 
Ook de posttarieven bleven stijgen! 
Sinds ongeveer 1993 kunnen wij aan een zeer groot publiek via mail de Beiaardjes 
versturen.(in totaal +/- 1700 mailadressen. 
 
-zondag 7 maart 1971 wandelden wij met meer dan 100 wandelaars langs de 
besneeuwde veldwegen van Meise 
 
-15 april 1971: start van een nieuwe danscursus die gegeven werd door de 
dansschool Walkiers uit Lier. 
 
-zondag 2 mei 1971: 2de toeristische VTB-VAB autozoektocht met 155 deelnemers! 
 
-Dinsdag 25 mei 1971: verkeersavond i.s.m. het Gemeentebestuur over de nieuwe 
reglementeringen en de ademtest in de Raadzaal van het Gemeentehuis 
(Brusselsesteenweg). Deze avond werd gegeven door kapitein van de Rijkswacht 
Romain Poté, verbindingsofficier bij het Ministerie van Verkeerswezen. Iedere 
Meisenaar werd met een “Bericht aan de bevolking” uitgenodigd! 
 
-vrijdag 28 mei 1971 : opening van de retrospectieve tentoonstelling Gilbert Van 
Waeyenberghe, met als gast kunstschilder Eugeen Bijsmans met een 
openingscocktail. De tentoonstelling ging door in de raadzaal van het Gemeentehuis 
van Meise (Brusselsesteenweg) 
Bij deze gelegenheid werd door voorzitter Jozef Van Overstraeten  een afdelingsvlag 
overhandigd aan vertegenwoordiger Frans Heyvaert die maar al te fier was na de 
lovende toespraak van de voorzitter. 
Meise is één van de 10 afdelingen die ooit een afdelingsvlag van de voorzitter kreeg. 
Wij hebben ze nog en ze wordt op grote momenten nog opgehangen. 
 
-zaterdag 2 oktober 1971 was er de opening met receptie van de tentoonstelling 
van westbrabantse schilders in de Raadzaal van het gemeentehuis. (reizende 
tentoonstelling op initiatief van de V.V.V. Noord-Westbrabant) 
 
-zondag 28 november 1971werd de eeuwenoude “Sint Elooi- en  Smidje Smee 
viering”  in ere hersteld op de Hasseltberg. 
Frans Heyvaert, zoon van Jef Heyvaert die jaren voordien (onder Bert Peleman) Sint-
Elooi te paard was, en zijn vrouw Joske de Ridder, organiseerden terug met de steun 
van het Gemeentebestuur opnieuw een Sint Elooiviering op de Hasseltberg. Na de 
zegening van de deelnemers trokken ze in stoet, onder het klingelen van de beiaard 
bespeeld door Jef Rottiers, naar Meise dorp om in en aan de zaal Triomf 3 pistolets 
en een pint bier te nuttigen. 
Een oude traditie bleef bestaan en leeft verder dank zij VTB-VAB Meise…. 
 
-we slaagden er in1971 terug in om 75 nieuwe leden te maken… 
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-in 1971 stuurden wij 3 maal het ledentijdschrift ’t Beiaardje naar alle postbussen van 
Meise – in totaal 1680 ex peer keer! 
 
-Ledenstatistiek afdeling Meise (brief van 3 mei 1971) 
 
Jaar VTB IL VAB TOTAAL 

1969 3 18 80 101 

1970 8 35 103 146 

1971 18 48 192 258 

 

1972 
 
 
VTB-VAB Meise de EERSTEN om te protesteren tegen het vliegtuiglawaai! 
 
-op 13 maart 1972 schreef de vertegenwoordiger van VTB_VAB Meise een brief 
naar het college van Burgemeester en Schepenen van Meise, nl 
… Geachte Heren, 
In naam van mijn 300 leden (huisgezinnen) zou ik U zeer dankbaar zijn moest U bij 
de bevoegde overheid tussenbeide willen komen en krachtig protest aantekenen 
tegen het feit dat men zinnens is de aanvliegroutes en de startroutes te verleggen, 
zodanig dat ze niet meer boven Brussel komen maar voor een groot deel over onze 
eigen gemeente en buurgemeenten. 
Tot nu toe heeft Uzelf als gemeentebestuur steeds er voor geijverd dat onze 
gemeente een gemeente was waar rust heerste. Vele mensen zijn hiervoor naar 
Meise gekomen. 
De Brusselaars wisten van in het begin dat ze geluidshinder zouden hebben van 
Zaventem! 
De leden van de VTB-VAB Meise rekenen op hun gemeentebestuur! 
Met opreche hopogachting, 
Frans Heyvaert, vertegenwoordiger VTB-VAB.” 
 
-op dezelfde dag schreven wij ook een brief aan de heer Jos Chabert, 
volksvertegenwoordiger te Meise met de vraag om tussen te komen bij de Minister 
van Verkeerswezen. 
 
 
-zondag 28 mei 1972: 3de VTB-VAB Autozoektocht 
 
-zondag                      1972: 2de vernieuwde Sint-Elooiviering. Vanaf nu werd aan de 
Sint Elooivrienden die tijdig inschreven een Sint Elooimaal voorgeschoteld in het 
restaurant van het Sport- en Recreatiecentrum. 
 

1973 
 
               Organiseerde VTB-VAB Meise i.s;m. het Vermeylenfonds een “Hongaarse 
Avond”.Een Hongaars trio speelde meeslepende en melancolische Hongaarse 
muziek in de overdekte speelzaal. Wanneer de avond gedaan was werd hij 
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verdergezet in de cafetaria tot een stuk in de nacht. Er waren plaatsen te kort en 
zelfs de trappen zaten bomvol! 
 
-zondag 6 mei 1973: 4de VTB-VAB Autozoektocht 
 
-op de derde dinsdag van september startte een eerste onderafdelin van VTB-VAB 
Meise met een “Hatha Yoga” cursus in de overdekte speelzaal van het Sport- en 
Recreatiecentrum. Joske De Ridder was de initiatiefneemster en verantwoordelijke 
voorzitter voor VTB-VAB Meise. De yogalerares was Mw. Jo Helon uit Wemmel (later 
Hamme) 
 
-zaterdag 20 oktober 1973 hielden wij een tweede dansavond samen met de VTB-
VAB afdelingen van Grimbergen en Vilvoorde in het Fenikshof. 
 
-zondag               : 3de vernieuwde Sint-Elooiviering op de Hasseltberg.  
 
 

1974 
 
-in de overdekte speelzaal bracht onze VTB-VAB afdeling Meise een gratis 
toneelnamiddag met het kindertoneel o.l.v. Dries Wieme en …………. 
 
-op 26 september 1974 verscheen in de 27ste jg. – nr. 19 op blz 983-985 een artikel 
met foto’s van het Sport- en Recreatiecentrum van Meise. Op de voorpagina stond 
een foto van de bar-cafetaria. 200.000 leden-gezinnen maakten kennis met ons 
centrum! 
 
-zaterdag 5 oktober 1974: derde ontspannings- en dansavond in de grote zaal van 
het Sport- en Recreatiecentrum te Meise en dit samen met het Davidfonds. Het 
Waltra orkest speelde ten dans. 
 
             Zondag 1974: 4de vernieuwde Sint-Eloooiviering 
 

1975 
 
-zaterdag 1 februari 1975 nodigden wij het muziekensemble “Amfiparnaso” uit in de 
overdekte speelzaal van het centrum dank zij de cultuursubsidies (1 x per jaar) van 
het Ministerie van Cultuur. 
 
-zondag 4 december 1975: 5de vernieuwde Sint-Elooiviering. 
 

1976 
 
-februari 1976: Frans Heyvaert wordt door de bondsleiding aangesteld als reisleider 
voor de karnaval reis naar Boppard. Dit was het begin van een jarenlange reisleiding 
naar Boppard aan de Rijn en Rosenmontag in Mainz tot wanneer de krokusvakantie 
een ganse week vakantie werd… 
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-in 1976 wordt de 2de onderafdeling van VTB-VAB Meise opgericht nl. de Sint-
Elooitrotters onder de koepel van de Vlaamse Wandelaarsbond (VWB). Jan De Groof 
wordt de eerste voorzitter. Een schare wandelleiders helpen hem om op de eerste 
zondag van de maand, buiten de grote vakantie, een prachtige wandeling samen te 
stellen langs mooie veldwegen en bossen. Ze zorgden ervoor dat iedere wandelaar 
een beschrijving van de wandeling kreeg en een wandelplannetje. 
Onze wandelleiders van den beginne tot nu zijn: Frans en Joske Heyvaert, Jan en 
Ranske De Groof, André en Maria Vanhalewijn (+), Paul Vanderborgt (+), Roger en 
Rachel Van Puymbroeck, Frans en Jeannine Leo, Achiel en Jeanneke Bettesone, 
Jan en Gaby De Vlieger (+), Karel en Mitje Nuyts (+)Paul en Hilde de Schutter, Louis 
en Mariette Clerbout, Fons en Claire Clerbout, Joris Hanssens en Julien Neirings. 
 

1977 
 
-vrijdag 28 oktober 1977kwam opp vraag van onze afdeling het “Nationaal 
Vokaalensemble Willy Mommer” en “het Koninklijk Eupener Männerchor” naar de 
Sint-Laurentiuskerk te Wolvertem om samen een prachtige muziekuitvoering te 
geven. 
 
-vrijdag 3 november 1977 had onze afdeling een grootse ‘Sherry avond” in de 
overdekte speelzaal die bomvol liep! Tijdens zijn reisleiding in 1976 voor VTB Reizen 
in het Hotel Playa de la Luz in Rota en een uitstap met bezoek aan de bodegas van 
William & Humbert in Jerez de la Frontera, had Frans Heyvaert gezien dat William & 
Humbert in 1977 100 jaar bestonden! 
Voldoende reden om te trachten in Meise een sherry avond te organiseren. Er 
werden brieven geschreven, overlegd met de invoerder (Mahler en Besse) in 
Antwerpen . 
Dankzij Jos Chabert die toen Minister van Toerisme was konden wij deze avond 
gratis aanbieden. Anders hadden wij de helft van het verbruik moeten betalen… 
Men mocht immers een ganse avond gratis de 3 soorten sherry proeven van de 
bodega “William & Humbert” uit Jerez de la Frontera (Spanje - Andalusië).  
“aventiadors” waren meegekomen om met een sierlijke zwier de sherry glazen te 
vullen. 
Frans Heyvaert verwelkomde iedereen in het nederlands, Joske de Ridder die een 
aardige mond Spaans sprak verwelkomde de hele Raad van Bestuur van William & 
Humbert en Minister Chabert dankte voor de gulheid van de Spanjaarden…. 
Dit was nu eens een FANTASTISCHE avond zoals er maar 2 zijn in een dozijn! 
 

1978 
 
-zaterdag 4 oktober 1978: eerste integrale uitvoering van Bedrich Smetana’s “Mijn 
Vaderland” (Ma Vlast) gedirigeerd door Jan Vallach. 
Deze avond was een samenwerking tussen o.m. het Davidfonds en onze VTB-VAB   
afdeling Meise . Wij hadden onze subsidie van het Ministerie van Cultuur 
samengelegd en zo kon de Muziekschool deze avond organiseren. 
 

1979 
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-op 24 mei 1979 verscheen in de 32ste jaargang nr. 12 van de Autotoerist. 
Van blz 731 tot en met 749 kon je artikels lezen over de nieuwe deelgemeente 
Wolvertem en Oppem. Dit Wolvertem - nummer verscheen speciaal ter gelegenheid 
van de opening van 3 wandelpaden op zaterdag 9 juni 1979.  
Dit was reeds voor de derde maal dat onze afdeling en gemeente met zoveel 
bladzijden voorgesteld werd aan gans Vlaanderen! 
 
-zaterdag 9 juni 1971: opening van 3 wandelpaden. Het eerste wandelpad was het 
“Fusiepad” dat de kernen van meise, Oppem en Wolvertem aandoet en het 2de 
wandelpad “het Jan Hammeneckerpad dat naar Westrode loopt en het  Boskapelpad 
naar Imde. 
De Vlaamse Wandelaarsbond (VWB) bracht deze 3 w andelingen uit in hun 
wandelboekje nr. 68 Samenstelling: Jan de Groof en Frans Heyvaert 
 
-zater- en zondag 6 en 7 oktober 1979: nam onze afdeling deel aan de Kulturele 
week in het Sport- en Recreatiecentrum te Meise. Onze afdeling zorgde voor een 
toeristische avond in de overdekte speelzaal. 
 

1980 
 
-zondag 21 september 1980: 11de VTB-VAB Autozoejtocht 
 

1981 
-De Sint-Annakapel op de rand van de Plantentuin op de Nieuwelaan stond jaren te 
vervallen. 
Onze afdeling schreef een brief naar de conservator van de Plantentuin, de heer De 
Wolf met de vraag om deze kapel te restaureren. 
De conservator antwoordde ons dat hij daar geen geld voor had! 
VTB-VAB vertegenwoordiger Frans Heyvaert stuurde dan een brief naar de Minister 
van Landbouw, de heer Paul De Keersmaecker met dezelfde vraag die kort nadien 
de heer De Wolf aanmaande de kapel zo vlug mogelijk te restaureren. 
Van dan af was Frans Heyvaert geen goede vriend meer van de Conservator! 
 
-zondag 6 september 1981: dagwandeling in de Zwalmstreek o.l.v. Achiel en 
Jeanneke Bettesone. 
Voormiddag: een aperitiefwandeling van een 5-tal kms gevolgd door het aperitief van 
het huis: Kir aangeboden door een jarige op 6/9/19.. 
 
-zondag 27 september 1981: 12de  VTB-VAB Autozoektocht 
 
-11 november 1981: inwandeling van het derde Jagerspad o.l.v. Achiel en Jeanneke 
Bettesone. 
 

1982 
 
-zondag 7 februari 1982 wandelden wij o.l.v. Jan De Groof naar Beigem, 
Grimbergen en terug via het “Nieuw Kwartier”. 
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-29 oktober 1982: Viering van 60 jaar VTB-VAB Nationaal (1922) en 15 jaar VTB-
VAB Meise. 
Hiervoor had onze afdeling beroep gedaan op de Hongaarse Dienst voor Toerisme 
die een paar toeristische films vertoonde en op de firma Remaco uit Kontich die ons 
wijnen uit Hongarije liet proeven met de nodige commentaar (o.m; de Tokay 
wijnen…) 
 
-11 november  1982 organiseerden de Sintelooitrotters een wandeling langs de Sint-
Martinus kapel in het Hazenboskwartier in het kader van de gemeentelijke Wandel 
Meedag (Bloso) 
Vele jaren stond het kapelletje er verwaarloosd bij. Onze afdeling schreef een brief 
naar het College van Burgemeester en Schepenen om hulp bij de wederopbouw. 
Onze wandelleider Achiel Bettesone tekende een plannetje voor de heropbouw dat 
de gemeentewerklieden op zich namen. 
Dankzij pastoor Louis Geysen die mevrouwAnita Van Raemdonck goed kende 
kregen wij een plaasteren plaat in basreliëf met een Sint-Martinus die zijn mantel 
doorsneed met zijn zwaard en hem aan een bedelaar gaf. 
Onze afdeling zorgde er nog voor dat het beeld beschermd werd door een dik 
plexiglas. 
Tijdens de wandeling zegende pastoor Louis Geysen de kapel met het nieuwe 
beeldje opnieuw in. 
(Onze afdeling stuurde een eerste brief op 5/2/75 – een eerste herinnering op 
17/3/77 – eerste antwoord van de gemeente op 6/4/77 – restauratie in 1982). 
 
 
 

1983 
 
-zaterdag 2 juli 1983: busuitstap naar het Heuvelland o.l.v. André en Maria 
Vanhalewijn met bezoeken, o.m. aan de “Pool of Peace”. 
 
-zaterdag 17 september 1983: geleide stadswandeling door Oud-Antwerpen o.l.v. 
Mia Verdonck. 
 
-zondag 25 september 1983: 13de VTB-VAB Autozoektocht 
 
11 november  1983 : organisatie van de gemeentelijke Wandel Meedag.(Bloso) 
 

1984 
 
-11 februari 1984 bracht onze afdeling een bezoek aan de kerncentrale van Doel 
o.l.v. Dokter Van den Bossche (ex-Bloso). We hadden geluk: de reactor lag open 
voor nazicht zodat wij het hart van de centrale konden zien. 
Na het bezoek was iedereen gerustgesteld over de atoomenergie.  
 
-zondag 20 mei 1984: organiseerde onze afdeling i.s.m. de ASLK en Roularta een 
wandelzoektocht met veel prachtige prijzen o.m. 3-daagse vakantieverblijven aan 
zee 
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                : 1ste VTB-VAB wandelzoektocht in Brussel i.s.m. de FHS-EHSAL 
(Directeur Willy Maeckelbergh) Op voorstel van Frans en Joske Heyvaert hebben zij 
5 jaar opeenvolgend een wandelzoektocht ingericht voor VTB-VAB en de EHSAL. 
Willy Maeckelbergh is een oud prof fiscaliteit van Frans Heyvaert. Op zijn vraag 
hebben wij die wandelzoektochten ingericht. Om verspreiding te kennen in gans 
Vlaanderen vroegen wij de medewerking van VTB-VAB Nationaal, die wij ook 
kregen. 
Dhr. Maeckelbergh zorgde voor zeer mooie prijzen (alle jaren +/- 200000 BEF) 
In de loop van de grote vakantie begeleide Frans Heyvaert 5 begeleide wandelingen 
gespreid over de hele vakantie .Een grote groep (tot 150 personen)  volgden ons op 
deze begeleide wandelingen. Vele mensen hadden toen (en nu nog) schrik om naar 
Brussel te komen. Onder begeleiding wilden ze welfoor Brussel wandelen! 
De eerste wandelzoektocht liep langs het centrum van e stad. 
Frans Heyvaert schreef voor iedere van de 5 wandelzoektochten een 
wandelbrochure die verschenen in de reeks VWB wandelingen. 
 
-zaterdag 30 juni 1984: onze jaarlijkse daguitstap van de Sint-Elooitrotters, VTB-
VAB en VTB Yoga ging dit jaar naar een geheime bestemming. Iedereen kwam 
samen op de parking van het zwembad om 7u30 . Geen bus te zien! Wel stond er 
een ontbijttafel klaar met koffiekoeken van Diksmuide en verschillend soorten 
Yughurt.Rond 8 u was de bus er en konden we vertrekken. De buschauffeur werd 
door Frans Heyvaert even op zij genomen en ingewijd in de geheime bestemming.Hij 
wou het spelletje meespelen en via allerlei kleine wegen, zodat men niet kon raden 
waar we naartoe reden, naderden wij via Neerpelt de Nederlandse grens. Toen wij 
die overstaken begon hier en daar een lichtje te branden…Het einddoel was onze 
zustergemeente Waalre. We werden als heren ontvangen door Burgemeester en 
Wethouders op het gemeentehuis op de koffie. 
Daarna reden wij met de bus en o.l.v. Jan Van Zon en Jan …………..  als gidsen 
door Waalre en Aalst. ’s Middags werd het lunchpakket aangesproken. Nadien werd 
o.l.v. dezelfde heren een wandeling naar de hut van Mie Peel. 
’s Avonds wad er voor iedereen een uitgebreide B.Q. in een plaatselijk restaurant. 
Onze wandelleiders Frans en Joske hadden n,og een verrassing in petto. De bus 
reeds naar de           waar onze vriend Ad Dams woont. Daar was een afzakkertje 
weggestopt nl. een Maitrank en/of een jenever.. Al de extra’s werden gratis 
aangeboden door we wandelleiders. 
Moe maar zeer voldaan werd de kortste weg naar Meise genomen (autoweg). 
 
-zaterdag 7 en zondag 8 juli 1984: nam onze afdeling deel aan de organisatie van de 
11-juliviering  in Levedale. 
 
-zaterdag 15 september 1984: 5de en laatste geleide wandeling door Oud-
Antwerpen o.l.v. Mia Verdonck. 
 
-zondag 23 september 1984: 14de auto- en wandelzoektocht (ook voor fietsers) 
 
-11 november 1984: organisatie voor de gehele gemeente Meise van de Nationale 
Wandel Meedag 
 
-1 en 2 december 1984: 13de vernieuwde Sint-Elooiviering 
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1985 
 
Een jaar lang werd de 1ste europese samenkomst van Sint-Elooibroederschappen 
voorbereid. Er moest geld gevonden worden om de buitenlandse gasten goed te 
kunnen ontvangen.. Achiel Bettesone tekende een kalender voor het jaar 1985 met 
pentekeningen over Sint-Elooi Meise  die hij en zijn vrouw Jeanneke , Joske de 
Ridder en Frans Heyvaert, in weer en wind gingen verkopen aan de deuren van 
iedere kerk in onze gemeente. Dit bracht toch , samen met de afbeelding van “naar 
Sint-Elooi” van Edwin Ganz die te koop waren in de deelnemende banken, meer dan 
20000 BEF op. De banken hielpen ook met een serieus bedrag 
22 en 23-juni 1985: organisatie van de eerste Internationale Sint-Elooiviering 
(voorloper van EURELOY). In de 5 bankkantoren van Meise (KB, BAC, ASLK, ING 
en Cera) was er een tentoonstelling van Broederschappen uit Dülken, Kevelaer, 
Noyon,Béthune, Antwerpen en Meise. 
Zaterdag rond 14 u kwamen al onze gasten en gastgezinnen aan op het 
gemeentehuis te Wolvertem. Achiel en Jeanneke Bettesone zorgden dat iedereen 
een gastgezin had. 
Niet minder dan 50 gastgezinnen namen 1 of 2 gasten mee, eerst voor een bezoek 
aan de jaarmarkt en nadien naar huis. We hadden gasten uit Nederland, Duitsland 
en Frankrijk – een 70 in totaal. 
Zaterdagavond was er een academische zitting in de bovenzaal van het Kasteel van 
Bouchout, waarna iedereen afzakte naar de overdekte speelzaal om de vele 
streekbieren te proeven (Duvel, Palm, Sloeber, Steendonk, Ename,Affligem, ….) 
’s Zondags was er een gewone Sint-Elooiviering met een mis in de kapel, de 
“ommeganc”, de zegening van sde deelnemers en de stoet naar Meise onder 
beiaardspel. 
Onze gasten en hun gastgezinnen werden vergast op een Bruegelmaaltijd 
aangeboden door de Sint-Elooivereniging.. 
Met de aanwezige broederschappen werd ook nog kort vergaderd in de raadzaal van 
het gemeentehuis tegenover de kerk waar afspraken gemaakt werden voor latere 
europese bijeenkomsten. 
Meise had terug de toon gezet! 
 
-juni:1985: aperitiefwandeling naar en bezoek aan het Kasteel van Bever o.l.v. André 
Vanhalewijn 
 

-    Zaterdag 1985: 2de VTB-VAB wandelzoektocht  i.s.m. de FHS-EHSAL 
 
 
-begin juli 1985: deelname aan de 11 juli viering in het domein van Levedale. 
 
-zaterdag     juni 1985: jaarlijkse busuitstap naar DE HOGE VENEN o.l.v. Roger en 
Rachel Van Puymbroeck 
 
-11 november 1985: organisatie voor de gemeente van de Nationale Wandel 
meedag 
 

1986 
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-zaterdag 28 juni 1986: 3de VTB-VAB wandelzoektocht i.s.m. de Ehsal te Brussel 
met als thema: Beeldend Brusselen. 
 

1987 
 
-vrijdag 16 oktober 1987 nodigden wij iedereen uit op onze “Innichenavond” in de 
overdekte speelzaal. Frans Heyvaert had door zijn VTB Reisleiding naar de 
wintersport in Innichen een zeer goede band  met de eigenaars van het VTB hotel 
“Weisses Rössl” Hannes en Renate Kühebacher. 
Zij vertoonden hun dia-montage in overvloeiing “op wintersport in Innichen”. 
Medewerkers van onze afdeling zorgden voor een schotel met Bauernspeck en 
brood, een glas Zuid-Tiroolse wiojn en nog een afzakkertje: een obstler. 
Nadien kon iedereen nog deelnemen aan een gratis tombola. 
 
1988 
 
 
1989 
 
 
 

1990 
 
-Langs Vlaamse Wegen 
 
 

1994 
 
-in augustus 1994 organiseerde onze afdeling op vraag van VTB-VAB Nationaal de 
vrouwendag voor de echtgenotes van de vertegenwoordigers. 
We kregen op 27 september een brief waarin onze Algemene Directeur Karel de 
Meulemeester om onze afdeling te danken voor de voortreffelijke organisatie van de 
vrouwendag voor de dames van de provincie Limburg en Antwerpen. 
In de voormiddag bezochten ze de Plantentuin o.l.v. gidsen. ’s Middags werd de 
lunch aangeboden in het restaurant De Waet in de Plasstraat. ’s Namiddags werden 
ze ingeleid in de computerkunde in de lokalen van het AVC. De dag sloot af met een 
gebakje en een sterke koffie. 
 

2008 
 
TAIWAN avond - Reisreportage  
 
Datum: Woensdag 15/10/2008  - Uur: 20.00 uur  
Locatie: G.C. de MUZE van MEISE, Brusselsesrteenweg 71 , 1860 Meise  
Georganiseerd door: vtbKultuur Meise i.s.m. het G.C. de Muze van Meise 
Programma:   
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“Ilha Formosa”, het mooie eiland: die naam kreeg Taiwan van Portugese 
zeevaarders in de zestiende eeuw. Dit subtropische eiland is net iets groter dan 
België, maar het heeft wel meer dan 23 miljoen inwoners. Veruit de meeste 
Taiwanezen zijn Chinezen: immigranten uit vroegere eeuwen en de getrouwen van 
Chiang Kaishek die in 1949 China ontvluchtten uit vrees voor de oprukkende 
communisten onder de leiding van Mao Zedong.  
TAIPEI is de hoofdstad van Taiwan, of van de Republiek van China. Voor de 
Volksrepubliek van China is Taipei slechts de hoofdplaats van de rebellerende 
provincie Taiwan. Tapei: een moderne grootstad, met moderne winkels en 
shoppingcentra en met hoge torengebouwen: de 1 0 1 toren is met zijn 508 meter 
voorlopig nog het hoogste gebouw ter wereld. Een moderne grootstad met rechte, 
brede lanen en zeer druk verkeer, met ruime parken en pleinen, met een modern en 
vlot transportsysteem.  
 Maar het is eveneens een Chinese stad, met schitterende gebouwen in de 
traditionele stijl van de Chinese paleizen, met kleurrijke tempels vol bedrijvigheid en 
rook van de vele offerstokjes. 

* * * * * 
TAIWAN, een eiland dat voor de helft bedekt is met bos en dat voor twee derden 
nagenoeg onbewoonbaar is. In het centrum zijn er bergruggen met toppen van 
tweeduizend, drieduizend en net geen vierduizend meter. De oostkust is zeer steil. 
Rivieren hebben er diepe ravijnen uitgeschuurd. Het tropische zuiden heeft 
koraalrotsen en aantrekkelijke zandstranden.  
We bezoeken drie Nationale Parken. Yangmingshan ligt in een vulkanisch actieve 
zone ten noorden van Taipei. Er zijn warme bronnen en solfataren. De Taroko gorge, 
nabij de stad Hualien aan de oostkust, is een indrukwekkende nauwe rivierkloof in 
een prachtig berglandschap. Het Kenting Nationaal Park is gelegen in de zuidelijke 
punt van Taiwan. Het is een zeer populair recreatiegebied. 
En uiteraard gaan we op zoek naar sporen van de Nederlandse bezetting in de 16de 
eeuw en naar de cultuur van de aboriginals, de verschillende stammen die het eiland 
bewoonden voor de komst van de Chinezen 
 
PROGRAMMA: 
19u30-20u:   -Traditionele muziek tijdens verwelkoming van de deelnemers 
                    -Bezoek aan de info stands ‘Taiwan’ en ‘China Air’ 
                    -demonstratie KALLIGRAFIE en mogelijkheid naam te laten kalligraferen 
op 
  bamboe papier met zegel (wordt meegegeven als geschenk) 
20u00-20u45 :Dia reportage in multivisie van J.P.en Mieke Demarsin – Deel I 
20u45-21u15: Pauze met optreden Traditionele Muziek – voortzetting van de 
kalligrafie 
21u15-22u: Dia reportage van J.P. en Mieke Demarsin – Deel II 
22u: mogelijkheid tot vragen stellen. 
….Afscheid – overhandigen van documentatiemateriaal en een geschenkje. 
 
Er kan ook via deze webstek ingeschreven worden. 
Uw inschrijving is definitief na ontvangst van uw betaling op rek.nr. 423-9108801-57 
van vtbKultuur Meise 
Prijs: Leden : Prijs: 5,00 euro- Inschrijven voor 8/10/2008 aan 4,00€ - Niet leden:  
Prijs: 6,00 euro 
Inschrijven voor 8/10/2008 aan 5,00€ ;   
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 Schrijf online in  
Voor bijkomende informatie en vragen:   
fransheyvaert@vtb.be  
Frans Heyvaert - vtbKultuur Meise  
Tel: 02 269.49.22  
 
 ZUID-AFRIKA  
Woensdag 3 december 2008 om 20u. 
Reisreportage door Guido Boeken  
Georganiseerd door: vtbKultuur Meise i.s.m. het G.C. de Muze van Meise 
Programma:   
ZUID-AFRIKA, een WERELD in één land. 
door Guido Boeken 
 
Met een omvang van ruim 1,22 miljoen vierkante kilometer is Zuid-Afrika veertig keer 
zo groot als België, maar heeft nog net niet driemaal het aantal inwoners. De 
noordgrens van het land wordt gevormd door Namibië, Botswana, Zimbabwe, 
Mozambique en Swaziland, waarbij meestal een al dan niet droog gevallen rivier als 
grens fungeert. Twee oceanen, de Atlantische in het westen en de Indische oceaan 
in het oosten, omspoelen Zuid-Afrika en ontmoeten elkaar bij de zuidelijkste punt van 
het land gevormd door Kaap Agulhas. Midden in Zuid-Afrika liggen nog twee kleinere 
onafhankelijke koninkrijkjes: Lesotho en Swaziland. 
De afschaffing van de apartheid heeft een positieve invloed gehad op het toerisme. 
Zuid-Afrika heeft toeristen heel wat te bieden: een aangenaam klimaat, 
zandstranden, cultuur, bergen, wildparken, de glooiende  wijnlanderijen bij Kaapstad, 
en een zeer goede toeristische infrastructuur. Het wegennet is uitgebreid en van 
goede kwaliteit. Daarnaast heeft het land een duizenden kilometers lange kustlijn vol 
inhammen, baaien en prachtige stranden. 
Het toerisme is een belangrijke economische sector in de economie van het land 
geworden: jaarlijks strijken er meer dan 8 miljoen toeristen neer, van wie er 1,2  
miljoen uit Europa komen.  
Het toerisme opent heel wat perspectieven voor zowel de bezoeker als voor de 
bevolking. Het creëert niet alleen jobs – vandaag verschaft de sector werk aan meer 
dan één miljoen mensen –, het is ook een belangrijke bron van inkomsten voor het 
behoud van de natuurlijke rijkdommen. Het kan als een hefboom dienen in de strijd 
tegen de armoede, op voorwaarde dat de opbrengsten ook ten goede komen aan de 
lokale gemeenschap. Men spreekt in dit geval van ‘community based tourism’.  
De reis begint in het noorden: in de provincies Limpopo en Kwazulu Natal. Vandaar 
zakken we af naar de oostkust, rijden landinwaarts door Lesotho, en eindigen  in de 
Kaapprovincie ... in totaal meer dan 7000 km reisplezier ! 
Deze multimediareportage kadert in het project ‘Zuidelijk Afrika, toerisme als 
hefboom voor ontwikkeling’ van VTB Cultuur en Wegwijzer en wordt ondersteund 
door de Vlaamse Overheid, dienst Ontwikkelingseducatie. 
Je kan je inschrijven via onze webstek!Inschrijvingen zijn pas vast indien het juiste 
bedrag gestort is op rek.nr. 423-9108801-57 van VTB-VAB Meise 
Prijs: Leden : Prijs: 5,00 euro, Inschrijven voor 4/3/2009 aan 4,00€ - Niet leden:  
Prijs: 6,00 euro,Inschrijven voor 4/3/2009 aan 5,00€ ;   
 Schrijf online in  
Voor bijkomende informatie en vragen:   
fransheyvaert@vtb.be  
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Frans Heyvaert – Voorzitter VTB Kultuur Meise  
Tel: 02 269.49.22  
 
Noord Spanje en de Camino naar Santiago de Compostela  
 Reisreportage georganiseerd door:vtbKultuur Meise  
Programma:   
WOENSDAG 28 JANUARI 2009 – 20 u – G.C. de MUZE van MEISE. 
 
Elk jaar trekken duizenden mensen te voet of per fiets de Pyreneeën over en zijn 
dagenlang onderweg naar het 800 km verder gelegen Santiago de Compostela in 
Noord-Spanje. 
De middeleeuwse bedevaarders hadden diepe religieuze motieven die enigszins 
vreemd zijn aan vele moderne pelgrims. 
Waarom dan koude, hitte en regen trotseren, blaren en spierontstekingen oplopen op 
deze lange ‘camino’ of weg naar Compostela ? 
Zij die de tocht wagen, of zoals wij, vele plaatsen langs de Camino bezoeken worden 
beloond met een van de rijkste culturele erfenissen van het oude Europa, 
indrukwekkende landschappen, en als bijzondere ervaring: heel boeiende 
ontmoetingen met moedige en volhardende stappers uit alle hoeken van de wereld… 
 
Men kan ook INSCHRIJVEN via onze webstek! 
Inschrijvingen zijn pas definitief na ontvangst van het juiste bedrag op rek.nr. 423-
9108801-57 van VTB-VAB Meise 
Prijs:  Leden : Prijs: 5,00 euro, Inschrijven voor 20/1/2009 aan 4,00€  - Niet leden:  
Prijs: 6,00 euro, Inschrijven voor 20/1/2009 aan 5,00€ ;   
Voor bijkomende informatie en vragen:   
fransheyvaert@vtb.be  
Frans Heyvaert –Voorzitter VTB Kultuur Meise  
Tel: 02 269.49.22  
 
 
 
"ADRIATICA"  
door Paul Coessens - Reisreportage  
Woensdag 22 april 2008 om 20u 
Georganiseerd door: vtbKultuur Meise i.s.m. het G.C. de Muze van Meise 
Programma:   
ADRIATICA 
 

Langs Kroatische eilanden en Italiaanse wegen..... 
Lang geleden, heel lang geleden, was Adriatica een gebied zonder al te grote 
verschillen in de levenswijze van de bevolkingsgroepen die zich vestigden aan beide 
kanten van de Adriatische Zee.  
Vandaag tref je er hier en daar nog stille getuigen van aan, zoals de ‘bories’ (kleine 
van gestapelde stenen gebouwde hutten) van de voormalige herders op het eiland 
Brac en aan de overkant, in het Zuid-Italiaanse Apulië, de prachtige ‘trulli’ (bouwsels 
met kegelvormige daken) die je er kan bewonderen in een sfeer van vragen zonder 
antwoord. 
De Adriatische oostkust werd intussen Romeins. In Pula bouwde keizer Vespasianus 
een amfitheater met 20.000 plaatsen voor de mooie ogen van zijn minnares. Na de 
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val van Rome droomde Justianius in Constantinopel van een herenigd groot rijk. Het 
lukte hem bijna. Hij strandde echter in Ravenna en liet er prachtige mozaïeken na, 
zoals die van Porec in Kroatië. 
Aan de oostkust van de Adriatische Zee nestelen zich later Slavische groepen, maar 
Venetië ‘La Serenissima’, veroveraar van de zee, laat zijn oog vallen op dit prachtige 
gebied! 
Op de mooie eilanden Cres, Pag, Hvar, Korcula, waar de jonge Marco Polo leefde, is 
de ‘leeuw van San Marco’ overal aanwezig.  
Het betoverende Dalmatië heeft een van de mooiste kusten van Europa en bezit 
ontelbare parels, zoals Dubrovnik, Rovinj, Ston en Trogir. 
‘Adriatica’ is een boeiende reisreportage in multivisie, waar de schoonheid alom 
aanwezig is! 
 
INSCHRIJVEN kan ook via onze webstek! 
Uw inschrijving is definitief na overschrijving van de juiste som op rek.nr. 423-
9108801-57 van vtbKultuur Meise 
  
Prijs: Leden : Prijs: 5,00 euro, Inschrijven voor 25/10/2008 aan 4,00€  - Niet leden:  
Prijs: 6,00 euro - Inschrijven voor 25/10/2008 aan 5,00€ ;   
 Schrijf online in  
Voor bijkomende informatie en vragen:   
fransheyvaert@vtb.be  
Frans Heyvaert - vtbKultuur Meise  
Tel: 02 269.49.22  
 
 


