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Van vtbKultuur MEISE  

 
 

De voorzitter en de besturen van 

vtbKultuur Meise, VTB YOGA Meise en 

de Sintelooitrotters van Meise wensen 

u een voorspoedig en gezond 2016 

vol met interessante culturele 

activiteiten, heilzame yogalessen en 

prachtige wandelingen  

 

 
 

 

PROGRAMMA van, 

vtbKultuur Meise 
 

-vrijdag 3 januari 2016 

Kerststallenwandeling o.l.v. Frans en Joske 

Heyvaert. Vertrek 14 u Sint-Martinuskerk Meise 

of 14u15 aan de parking van de Sportschuur  

 

-zondag 10 januari 2016 

Reishappening in Metropolis Antwerpen. 

Frans Heyvaert vind je op de stand van Albanië. 

 

-dinsdag 19 januari 2016 

Begin van een nieuwe cursus Hatha yoga. 

Inschrijvingen vanaf 17u30 en 18u30 in de 

SPORTSCHUUR te Wolvertem. 

(Dries/Populierenlaan) 

(zie verder) 

 

-zaterdag 30 januari 2016 

Nieuwjaarsreceptie voor de bestuursleden van  

vtbKultuur Meise, georganiseerd door vtbKultuur 

van de Provincie Vlaams-Brabant in Keerbergen  

 
Fam., Mw. ,Mr. 
…………………………………………….… 
 
………………………………………………..……………
… 
 
 
………………..                …………………….................. 
 
 
………..…        
……………………………………………… 
 
 

mailto:meise@vtbkultuur.be
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-zondag 7 februari 2016 

Drie Fonteinen wandeling o.l.v. Joris Hanssens – 

vertrek aan de kerk van Sint-Martinus om 14 u of 

om 14u30 op de parking in het park van de 3 

Fonteinen. 

 

-woensdag 10 februari 2016 

vtbKultuur reportage lezing/voordracht met beelden  

door Joris Smis.in het Dienstencentrum “De Spil”, 

Godshuisstraat 33 te Wolvertem. (zie verder) 

 

-zondag 6 maart 2016 

Sint-Goedele-wandeling o.l.v. Frans en Jeannine 

Leo – vertrek aan de kerk van Sint-Martinus om 14 

u. of om 14 u 15 aan de kerk van Hamme 

 

-woensdag 16 maart 2016 

vtbKultuur reportage over NOORWEGEN door 

Jean-Pierre en Mieke Demarsin om 20 u in het GC 

de Muze. (zie verder 

 

-Zondag 3 april 2016 

Wandeling– vertrek aan de kerk van Sint-Martinus 

om 14 u. 

 

-woensdag 27 april 2016 

vtbKultuur reportage over Reizen door Zuidoost 

Afrika door Guido Boeken om 20 u in het GC de 

Muze. (zie verder) 

 

-Zondag 1 mei 2016 

Wandeling in Krokegem o.l.v. Eric Boereboom– 

vertrek aan de kerk van Sint-Martinus om 14 u. 

of om 14u30 aan de kerk van Krokegem (Asse) 
 

 

 
 

 

Lid worden van vtbKultuur 

en onze partner VAB:  
• vtbKultuur-pas (nieuw!)  
Korting op alle vtbKultuur activiteiten?  

Een heel jaar lang… voor maar € 10,00  

Abonnement op ‘’t Beiaardje inbegrepen!  

 

• vtbKultuur-lidmaatschap  
Gratis UIT-Magazine  

Alle cultuur- en vrijetijdsvoordelen € 31,00  

 

 
 

• VAB-lidmaatschap “basisformule Pech-Plus”  
Gratis pechverhelping ter plaatse bij pech of 

ongeval met de wagen in de hele Benelux  

Gratis sleep zonder kilometerbeperking  

Gratis VAB-tankkaart, gratis VAB-Magazine  

vtbKultuur lidmaatschap inbegrepen € 116,00  

Als tweede wagen € 89,00  

 

• VAB-lidmaatschap “vervangwagen”  
Alle voordelen van de Pech Plus formule  

Gratis vervangwagen bij onverwachte immobiliteit  

(tot max. 5 dagen) € 169,00  

Als tweede wagen € 142,00  

 

• VAB-pakketten:  
Reisbijstandspakket vanaf € 81,00  

Annulatiepakket vanaf € 135,00  

Bijstandspakket vanaf € 202,00  

Vakantiepakket vanaf € 188,00  

 

INLICHTINGEN en onmiddellijke 

INSCHRIJVINGEN bij uw voorzitter 

Frans Heyvaert 

Tel/Fax: 02-269 49 22 

E-post: fransheyvaert@vtbkultuur.be  

mailto:fransheyvaert@vtbkultuur.be
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vtbKultuur Meise heeft 2 

onderafdelingen: 

 

1-VTB-YOGA Meise – iedere dinsdagavond van 

18-19 u en 19-20 u in de yogazaal van de 

SPORTSCHUUR, Dries 2O te 

WOLVERTEM.(niet tijdens de vakanties) 

Voorzitter: Mw. Joske De Ridder. Tel. 02-269.49.22 

 

2-de VWO Sint-Elooitrotters Meise die op de 

eerste zondag van de maand een geleide wandeling 

organiseren 

Voorzitter: Achiel Bettesone. Tel. 02-269.75.22 

 

NIEUWE LESSENREEKS 
 

 

VTB-YOGA MEISE 

Gaat verder met zijn 45ste 

yoga jaar in de 

SPORTSCHUUR te 

Wolvertem 
 

Voorzitter: Mw. Joske De Ridder  

Sint-Elooiweg 22 

1860 Meise 

Tel/Fax: 02-269.49.22 

Ep: joskedr@hotmail.com  

Yogalerares: Hilda Verbeeck 

 

 

Op dinsdag 19 januari 2016 start een nieuwe 

reeks van 15 lessen “Hatha Yoga” in de 

SPORTSCHUUR, Dries 20 te WOLVERTEM 

met als yogalerares Mw. Hilda Verbeeck uit 

Kapelle op den Bos. INLICHTINGEN. Mail 

naar: vtbyogameise@hotmail.com of bel: 02-

269.49.22 

INSCHRIJVINGEN: vanaf 17 u 30 op 19/1, 

26/1 en 2/2/16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

vtbKultuur reportages 

2016-2017 
 
Volgende data werden in samenspraak met de 

Muze voorlopig vastgelegd: 
 

Woensdag 14 september 2016 

Woensdag 30 november 2016 

Woensdag 1 februari 2017 

Woensdag 8 maart 2017 

Woensdag 19 april 201 

mailto:joskedr@hotmail.com
mailto:vtbyogameise@hotmail.com
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=VTB YOGA Meise&source=images&cd=&cad=rja&docid=mCnlDSCH6Gy0zM&tbnid=MZBqORMjC3RC_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.demorgen.be/wca_digi/agenda_detail/102/574006/Nieuwe-yoga-cursus-te-Meise-van-VTB-YOGA.html&ei=RqEUUuubE-OU0AW2_IHYCw&bvm=bv.50952593,d.d2k&psig=AFQjCNHdvweuJm-GFn4rUogLbCpCTVAtpg&ust=1377167786886122
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  REIZEN 

Alle Inlichtingen i.v.m. reizen bij de reisleider 

Tel/Fax: 02-269.49.22 of 

fransheyvaert22@hotmail.com en/of 

fransheyvaert@vtbkultuur.be 

NIEUWE REISBROCHURES van VTB-REIZEN 

EUROPA en WERELD e.a. zijn voorradig…. 

bij Frans Heyvaert. Tel/Fax: 02-2694922 

 

 
 

REISLEIDINGEN Frans Heyvaert 

2016 
 

Vertrekdatum Aantal 

 dagen 

Land 

17-05-2016 11 d OEZBEKISTAN 

08-10-2016 17 d MYANMAR 

 

 

 
 

VWO – Sint-Elooitotters Meise 

Voorzitter: Achiel Bettesone 

Secretaris; Frans Heyvaert 
DEELNAME:  

-leden VWO : 0,50 EUR 

-Niet-leden: 1,50 EUR (incl. verzekering Iedereen 

krijgt een wandelbeschrijving met 

wandelplannetje 

LIDMAATSCHAP VWO: 

-het eerste lid betaalt 12.50 EUR – incl. 

verzekering en 6 x het tijdschrift “De 

Wandelvogel”. 

-het tweede en volgende uit eenzelfde gezin 

betalen 7.50 EUR voor de verzekering maar 

ontvangen geen Wandelvogel. 

(Mutualiteiten betalen het terug!) 

VERTREK: Sint-Martinuskerk MEISE telkens 

om 14u stipt met eigen wagens of op de 

vertrekplaats.(zie programma) 

 

Wenst u eens een wandeling te leiden? 

Contacteer Frans Heyvaert 

Wordt nu lid van de Sint-Elooitrotters van 

Meise….. 

 

INLICHTINGEN en INSCHRIJVINGEN bij: 

-Achiel Bettesone, voorzitter – Tel: 02-26975.22 

-Frans Heyvaert, secretaris – Tel/+Fax: 02-

269.49.22 

 

E-post: sintelooitrottersmeise@hotmail.com en/of 

fransheyvaert22@hotmail.com  

mailto:fransheyvaert22@hotmail.com
mailto:sintelooitrottersmeise@hotmail.com
mailto:fransheyvaert22@hotmail.com
http://www.google.be/imgres?q=vab+reisbijstand&hl=nl&biw=1600&bih=805&gbv=2&tbm=isch&tbnid=W5MmkrYqonpoUM:&imgrefurl=http://www.brandhome.com/clientcases.asp?nid=198&cat=3&docid=DNSt0RQ8L7GbiM&imgurl=http://www.brandhome.com/files//siteupdate-VAB-JAC.jpg&w=480&h=270&ei=BhZ_T4bDOoXH0QWK6c2JBw&zoom=1&iact=hc&vpx=1093&vpy=166&dur=1439&hovh=168&hovw=300&tx=176&ty=97&sig=110182697926719623192&page=1&tbnh=114&tbnw=202&start=0&ndsp=28&ved=1t:429,r:5,s:0,i:75
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WANDELPROGRAMMA 

03-

01-

16 

Kerststallenwandeling 

Frans en Joske 

Heyvaert 

Kerk MEISE 

14u 

07-

02-

16 

3 Fonteinen 

wandeling o.l.v. Joris 

Hanssens 

Kerk MEISE 

14u – 14u 30 

parking 3 

Fonteinen 

06-

03-

16 

Goedelepad te 

Hamme o.l.v.Frans en 

Jeannine Leo 

Kerk MEISE 

14u – 14 u30 

kerk Hamme  

03-

04-

16- 

Wandeling Kerk MEISE 

14u 

01-

05-

16 

Eric Boereboom 

Krokegem 

14 u 30 

Kerk MEISE 

14u 

 

 

 
 

vtbKultuur 

reportages 2016 

i.s.m. de MUZE 
 

vtbKultuur Meise brengt in het eerste half jaar van  

van 2016 nog 2 hoogstaande vtbKultuurreportages 

i.s.m. de MUZE. 

PROGRAMMA 2015-2016 van onze 

vtbKultuur reportages. 
 

-woensdag 16 maart 2016 

NOORWEGEN van Mieke en J-P Demarsin in 

de MUZE – 20 u 

 

-woensdag 27 april 2016 

REIZEN in ZUIDOOST AFRIKA van Guido  

 

Voor al onze vtbKultuur 

reportages: 

 
 

PRACTISCH: 

Waar? De Muze,Brusselsesteenweg 69, 1860 

Meise 

I.s.m. GC de MUZE – 20:00 

Deelname: €6 / 7- aan de kassa 

Voorinschrijving (min 1 week vooraf) 

€ 5/ 6 door betaling van de som op  

BE09 4239 1088 0157 van vtbKultuur Meise 
 

 
 

Met vtbKultuur en de MUZE 

 
Voor het seizoen 2016-2017 zitten wij binnen een 

paar dagen samen om het programma voor 

volgend seizoen op te stellen. 

Wij kunnen u nu reeds beloven dat wij in de 

MUZE u 5 hoogstaande reportages zullen 

brengen. 

In het volgend Beiaardje dat in de maand april zal 

verschijnen zullen wij u kunnen meedelen welke 

vtbKultuur reportages dat je mag verwachten. 

Blijf ons volgen 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=de Muze van Meise&source=images&cd=&cad=rja&docid=KbmNgCoQgKwPhM&tbnid=tigvVQ8cp88wrM:&ved=0CAUQjRw&url=http://groenmeise.be/cultuur_update_gazet_april_2012&ei=VJUUUtLVIerB0QW4lYGIAg&bvm=bv.50952593,d.d2k&psig=AFQjCNH8vB-I_03ErF0DfqNb31MKasSXqw&ust=1377167008490580
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Woensdag 10 februari 2016 – Dienstencentrum 

“De Spil”, Godshuisstraat 33 te Wolvertem (Campus 

OCMW) – 20 u 

Voordracht/Lezing met beelden door Bart Smis:  

Congo en Rwanda in de strip 

 "Van Walungu tot Kigali", een lezing over Congo 

en Rwanda in de strip, gaat Joris Smis, vrijwilliger 

bij Stripbib De 9de Kunst, op zoek naar beelden 

van Congo en Rwanda in het stripverhaal 

                

 Hij vermengt persoonlijke verhalen en zijn 

familiegeschiedenis met de geschiedenis van beide 

landen en biedt zo een unieke kijk op de Afrikaanse 

actualiteit.  

 

Dit alles ondersteunt door massa 's striptekeningen. 

Want Afrika leeft in strips! 

              

 

Praktische gegevens:  

Kaarten: 3 euro, verkrijgbaar in Stripbib De 9de 

Kunst, via VTBKultuur Meise en De Spil.  

Een samenwerking van Stripbib De 9de Kunst, 

VTBKultuur Meise en Dienstencentrum De Spil. 

Woensdag 16 maart 2016 – 20 u – MUZE 

vtbKultuur reportage over Noorwegen door J.P en 

Mieke Demarsin 

Noorwegen 

Tijdens de zomer trekken vele landgenoten naar 

het zuiden, naar de hitte van de zomerzon. Maar 

wie naar het noorden gaat, kiest voor het licht en 

voor de magie van de middernachtzon. 

Het zuiden van Noorwegen is een gebied met 

bergen en hoogplateaus, met dalen en met diepe 

fjorden, uitgeschuurd door rivieren en gletsjers. 

Jotunheimen, het hoogste berggebied van 

Noorwegen, is op dit ogenblik de best 

uitgebouwde streek voor wandeltoerisme. Een 

zeer populaire wandeling is de tocht naar de 

Galdhøpiggen, 2469 meter hoog. Je kan er ook een 

tocht maken over Besseggen, een bergkam van 

waarop je twee meren kan zien. Wandelen op een 

gletsjertong is een aparte ervaring. Enkele 

gletsjertongen liggen in goed bereikbare valleien. 

De Nigardsbreen en de Briksdalsbreen trekken 

heel wat bezoekers aan. 

 

De Geirangerfjord, met zijn loodrechte wanden en 

prachtige watervallen, zou de meest bezochte 

plaats van Zuid-Noorwegen zijn. In de omgeving 

van de Sognefjord staan de mooiste stavkerkjes. 

De kerkjes van Borgund en Urnes hebben portalen 

die versierd zijn met kunstig houtsnijwerk. We 

bezoeken Oslo met zijn vele musea, Bergen met 

"Bryggen", de voormalige handelsplaats van de 

Duitse hansekooplui, het pittoreske stadje 

Stavanger en de prachtig gerestaureerde art-

nouveau-stad Ålesund. Het mijnstadje Røros is 's 
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lands grootste museum. Het is beschermd als 

werelderfgoed van de UNESCO. In een 

openluchtspel te Stiklestad maken we kennis met 

een belangrijk feit uit de Noorse geschiedenis. 

 

Trondheim beschouwt men als de poort tot Noord-

Noorwegen, het land van de middernachtszon en van 

de Samen met hun rendieren. De Lofoten zijn 

eilanden met schilderachtige landschappen en met 

idyllische vissershaventjes. De typische rorbuer 

wachten op bezoekers die van de zee houden. 

De stad Tromsø werd ooit "het Parijs van het 

noorden" genoemd. Het was de thuishaven van de 

poolreiziger Roald Amundsen. 

Vanuit Alta brengen we een bezoek aan de Sautso-

canyon en drinken we koffie in een echte lappentent 

bij een gezellige babbel met de gastheer. De 

belangrijkste Samen-nederzettingen zijn Karasjok en 

Kautokeino. Beide plaatsen liggen niet ver van de 

Noors-Finse grens. 

De meest noordelijke stad is Hammerfest. Het is aan 

de golfstroom te danken dat de haven er het ganse 

jaar door ijsvrij is. 

Het "einde van de weg" bereiken we een eerste maal 

voorbij Kirkenes, aan de Russische grens. Een 

tweede maal eindigt de weg op de klippen van de 

Noordkaap, het ultieme doel van veel Noorwegen-

reizigers. 

  

Woensdag 27 april 2016 – 20 u - MUZE 

vtbKultuur reportage door Guido Boeken 

 

Reizen in Zuidoost Afrika 

In de voorstelling ‘Zuidoost Afrika’ reizen we 

door Zuid Afrika, Mozambique, Swaziland en  

Lesotho . In Zuid  Afrika doorkruisen we 

Mpumalanga, de op één na kleinste provincie en 

favoriete reisbestemming van vele bezoekers. Hier 

vind je enkele van de mooiste landschappen   van 

Zuid Afrika waarvan de kern wordt gevormd door 

de spectaculaire Blyde River Canyon. Nadien  

verblijven we het Krugerpark, Zuid Afrika’s meest 

bekendste en drukst bezochte wildpark.  

 

Na enkele 

dagen rijden 

we via de 

zuidelijk 

gelegen 

Malelene poort 

, de 

krokodillenrivier  over en rijden Mozambique 

binnen. .  

 

Zuid Mozambique  herbergt een van de mooiste en  

onaangetaste kustlijnen van oostelijk Afrika. De 

wateren  voor de kust behoren tot de meest 

visrijke en herbergen unieke flora en fauna. In het 

onbekende Mozambique reizen we door unieke 

landschappen ,bezoeken we grootste 

natuurgebieden en strijken met een catamaran op 

de Indische oceaan . 
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De  lange terugweg naar de grens met Zuid Afrika 

voert ons door het koninkrijkje van Swaziland dat 

lijkt te overleven op suiker en hout-.Op lagere 

hoogten zijn de heuvels bedekt met 

suikerrietplantages. Hoger lijken alle inheemse 

bossen te zijn vervangen door boomplantages.  We 

zijn getuige van de voorbereidingen van de jaarlijkse 

rietfeesten , waarbij duizenden jonge vrouwen zullen 

dansen voor hun koning . In het dorp Matenga 

worden we getrakteerd op een zinnenstrelend 

schouwspel van de Swazi cultuur, vol indringende 

kleuren ,warmte en  wervelende dansen. 

 
Op weg naar onze laatste bestemming Lesotho, 

volgen we een prachtige route die loopt over de 

Maloti bergen. In Lesotho buitel je het echte Afrika 

in .Het land heeft de meest avontuurlijke hikes van 

het hele continent en is het enige land ter wereld 

waarvan het laagste punt op meer dan 1000 m boven 

de zeespiegel ligt.  Het landschap is eindeloos en 

zacht in het gele ochtendlicht. In dit  gebied wonen 

de Basotos een volk dat nog leeft volgens de oude 

tradities alsof de navelstreng van Zuid Afrika daar in 

Lesotho is losgesneden. 

 

 

 

Zet je tanden in cultuur! 

Word vrijwilliger 

Heb jij zin om je tanden in cultuur te zetten 

samen met andere vrijwilligers?  

Bij vtbKultuur ben je aan het goede adres.  

We zijn op zoek naar vrijwillige 

 medewerkers die mee culturele activiteiten 

 organiseren: wandelingen, lezingen, 

bezoeken, een quiz ,trips, uitstappen, 

 evenementen, …  

Bijt jij je liever vast in de administratieve kant van 

de zaak, heb je kaas gegeten van web- 

sites of wil je gewoon af en toe een tandje 

 (of een handje) bijsteken?  

WELKOM! 

 

MET 

 

beleef je meer !!! 

 

 
vtbKultuur is een Vlaamse toonaangevende 

vereniging met een eigentijdse kijk op cultuur. We 

vinden dat cultuur een ware beleving moet zijn. 

We zorgen in en buiten Vlaanderen voor een 

bruisend cultuurleven dat toegankelijk is voor 

iedereen. vtbKultuur-activiteiten zijn prettig, open 

en actief en je beleeft ze met anderen in groep of 

samen met je familie. Je vindt ongetwijfeld iets op 

jouw maat in ons gevarieerd aanbod. 

vtbKultuur Meise is een van de actiefste 

afdelingen met een zeer ruim aanbod van 

actviteiten. 
 


