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Kruisborrewandeling in Asse 
 

•  zaterdag 22 september  2018: Parking Boekfos in Asse  om 14.00 u.  

 
We kiezen voor het Kruisborre-wandelpad met op onze weg de Kruisborrekapel, 
de eerste in een hele reeks kapelletjes die herinneren aan een middeleeuwse 
bedevaartsroute. Het is uniek en beschermd erfgoed. De legende vertelt hoe in 
de Middeleeuwen een oud en arm vrouwtje haar schulden niet kon afbetalen 
aan Joodse handelaars en in ruil voor wat geld hen een gewijde hostie zou 
bezorgen, een voorwerp van spot voor haar schuldeisers. Maar, vervuld van 
berouw om haar heiligschennende daad, verborg ze de H. Communie in een 
oude holle boom. Alhoewel deze al jaren geen blad meer gedragen had, begon 
hij meteen volop te bloeien. Van overal kwamen gelovigen dit wonder 

aanschouwen. Een toornige boer, die de vermolmde boom wou omhakken, zag hoe de bloedgekleurde houtspaanders kruisgewijs 
neervielen en zo begon de legende van de miraculeuze kruisen van Asse. De in de lommer verscholen kapel werd in 1622 
gebouwd n.a.v. de steeds groeiende devotie voor het Heilig Kruis. De kapelletjes die je op je weg voorbijkomt werden opgericht 
door bedevaarders als dank voor een verkregen gunst. Op initiatief van de gemeente werd deze ommegang herschapen in een 
mooie wandelroute en kregen de kapelletjes een opknapbeurt. De kapel van Sint-Antonius aan de drukke Steenweg op Edingen is 
de laatste in de reeks en aan de overzijde van de steenweg vind je het landelijke café ‘De Koekoek’, eventueel even tijd voor een 
verfrissing. 
 
Het mooie gehucht Asbeek met een zicht op de Putberg mag op onze wandeling uiteraard niet ontbreken. We belanden ook in 
bosjes, een aardig stukje ongerepte natuur met wissen, knotwilgen en elzen. En langs de Broekebeek en de Broekebaan bereiken 
we weer het centrum van Asse met de Sint-Martinuskerk die sinds 1940 als monument beschermd is. De huidige kerk, met een 
oorspronkelijk Romaanse aanleg, is een mooi gotisch gebouw opgetrokken uit zandsteen van de streek en het resultaat van 
verschillende bouwfasen. Via de kerk komen we op het stemmige marktplein terecht met zijn oude en fraai gerestaureerde gevels, 
de ideale plek om even op adem te komen na een sportieve prestatie. Van zodra de zon door de wolken priemt zitten de terrasjes 
hier overvol. 

Asse is niet ver en al wandelend leert men zijn streek beter kennen. De natuur is ook een buffer tegen geluid, fijn stof of warmte en 
de drukte van het leven verglijdt van zodra je in de openlucht vertoeft. Redenen genoeg dus om met ons mee te wandelen! 

 

Daguitstap Geraardsbergen, historisch en ambachtelijk 
 

•  Woensdag 26 september  2018: vertrek  Parking Rantour om 08.30 u. 

 
De regio rond Geraardsbergen is onlosmakelijk verbonden met de drie M’s: de Muur, mattentaarten en Manneke Pis. Na een 
ochtendkoffie in het gezellig caffeetje ’t Stadhuis starten we onze wandeling aan het Abdijpark. De oorspronkelijke Sint-Pietersabdij 
kreeg haar huidige naam ‘St.-Adriaan’, de pestheilige, toen zijn relieken hier werden ondergebracht. Eeuwenlang is deze 
Benedictijnenabdij een gerenommeerd bedevaartsoord geweest. Ook op politiek, economisch en cultureel vlak zou de St.-
Adriaansabdij de groei van Geraardsbergen bespoedigen. In de nasleep van de Franse revolutie werden de kloosterlingen 
verdreven, het domein verkocht en het klooster en de kerk gesloopt. Enkel het poortgebouw, het abtenhuis en het koetshuis bleven 

bewaard. Op de markt springen het Stadhuis en de Sint-Bartholomeuskerk in 
het oog. Zijn huidige neogotische uitzicht kreeg het stadhuis na een grondige 
verbouwing op het einde van de 19e eeuw. Het streekbezoekerscentrum over 
Geraardsbergen en de Vlaamse Ardennen is er nu ondergebracht. De kerk is 
eeuwenoud en werd een aantal keren verbouwd. Barok domineert in het 
aanzicht.  

Na deze verkwikkende wandeling stillen we onze honger in “My Lunchtime”, 
een trendy restaurant op de prachtig aangelegde Kaai langs de Dender. Maar je 
kan de stad niet verlaten vooraleer geproefd te hebben van de Geraardsbergse 
Mattentaart. Dit door Europa op-en-top ambachtelijk streekproduct is te koop bij 
alle bakkers in de stad. Al in de 16e eeuwse geschriften vinden we recepten 
terug van mattentaarten. Het label ‘Beschermde geografische ligging’ waarmee 

het unieke en heerlijke gebakje is bekroond houdt in dat de melk en de matten afkomstig moeten zijn van hoeves op het 
grondgebied van Geraardsbergen of buurtgemeente Lierde. We brengen een bezoek aan bakkerij Nevens voor een demonstratie 
van het mattentaartbakken (met degustatie). Nadien volgt een gegidste panoramische rondrit door de deelgemeenten. Met de 



 

 

markt als begin- en eindpunt brengt deze rit ons op interessante plekjes in de ruimere omgeving van Geraardsbergen en de 
Dendervallei. 

We sluiten onze dag af op dezelfde plaats waar we voor het vertrek onze koffie namen. 

Prijs: vtbKultuur-leden  € 65, niet-leden  € 70 
Inbegrepen: vervoer, koffie, gegidste bezoeken, lunch en rondrit 
Inschrijven vóór 17 september 2018 

 

Provinciale daguitstap vtbKultuur -  Tilburg onvoorspelbaar mooi !  
 
 Zaterdag 6 oktober 2018: vertrek Pendelparking Affligem – uur wordt later meegedeeld 

 

Deze gezellige Brabantse stad heeft een bijzondere ontstaansgeschiedenis. In tegenstelling tot veel andere steden heeft Tilburg 
zich niet ontwikkeld vanuit één bepaalde kern, maar groeide rondom verschillende kleine kernen. In de Middeleeuwen waren er op 
het grondgebied van Tilburg meerdere groepen huizen op kleine afstand van elkaar. Die nederzettingen waren onderling verbonden 
door ‘linten’ (kleine paadjes). Tussen de huizen van een nederzetting ontstonden de zogenaamde ‘herdgangen’. Een ‘herd’ (herder) 
bracht zijn schapen ’s morgens naar de hei waar ze konden grazen, maar ’s avonds bracht hij ze terug naar het plein tussen de 
huizen, de herdgang.  
De oude structuur met herdgangen typeerde de Tilburgse plattegrond tot ver in de 19e eeuw en was vrij uniek in Nederland. In de 
loop der jaren werden de herdgangen met de om- en tussenliggende ruimten steeds dichter bebouwd. Er zijn veel monumenten en 
stadsgezichten bewaard gebleven uit deze periode. Het stadscentrum vormt een staalkaart van architectonische stijlen uit de late 
19e en vroege 20e eeuw. 

Nog een weetje: op meerdere locaties in Noord-Brabant zijn nog sporen van Vincent van Gogh te vinden. Hij leerde er tekenen en 
schilderen. Zo ook in Tilburg waar zich Vincent’s tekenlokaal bevindt. 

Programma 

:Eén dagdeel worden we door stadsgidsen rondgeleid in de binnenstad waarbij de 
aandacht zal gaan naar de mix tussen oude en nieuwe bouwwerken en de 
geschiedenis van de stad die er ook voor gezorgd heeft dat de inwoners de bijnaam 
‘kruikenzeikers’ kregen. Het andere dagdeel krijgen we een sfeervolle rondleiding bij 
‘Schrobbelèr’. We worden er meegenomen in de Bourgondische wereld van deze 
kruidenlikeur, gemaakt uit 43 kruiden. Tijdens de ontdekkingstocht maak je kennis met 
het verhaal achter Schrobbelèr. Deze Brabantse traditie ontstond in de jaren ’70 in de 
huisbar van Jan Wassing en is inmiddels een gewaardeerde sfeerverhoger. Het drankje 
is zeer populair tijdens het Tilburgs carnaval. Proef, ruik en luister je weg door de 
historie, het geheim van het familierecept en het bottelen van de stenen kruiken! Voor 

de ochtendkoffie met koek, de lunch en de traditionele afsluiter zijn we te gast bij Van der Valkhotel Tilburg-Gilze. 
 
 

Prijs: Leden  € 60 p.p., niet-leden  € 65 p.p. 
Inbegrepen: busvervoer, onthaal met koffie/thee en koek, de lunch, de afsluiter en het dagprogramma (met toegangen en 
gidsen). 

 
Affligem hopdag 
 

 Zaterdag 8 september 2018: Abdij Affligem vanaf 13:30 u 

 

Begeleide wandelingen naar de Koudenbergvallei en hopcultuurtrip ter gelegenheid van de 8
ste

 editie van de Hopdag.  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------     
Bescherming persoonsgegevens 

vtbKultuur hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In onze privacyverklaring leest u welke gegevens wij verzamelen en 
hoe wij omgaan  met deze gegevens. De privacyverklaring werd begin 2018 aangepast om in regel te zijn met de nieuwe wetgeving. (GDPR – sinds 
25 mei van kracht) Onze privacyverkaring kan u lezen op de website van de afdeling, deze vertelt u ook wat u kunt doen om uw gegevens te 
controleren, aan te passen of te laten verwijderen.  
 
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u ofwel lid bent van vtbKultuur/VAB of op één van onze activiteiten of via de website aangaf dat u op de hoogte 
wou  blijven van onze organisatie en onze activiteiten. U gaf toestemming om hiervoor uw e-mailadres te gebruiken. Wenst u onze nieuwsbrief niet 
langer te ontvangen dan kan u dat met een eenvoudig mailtje laten weten. Ons mailadres is te vinden in de hoofding van deze nieuwsbrief.  


