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Realiseer jouw culturele droom in Meise! 
 
1967… 50 jaar… dat is een hele tijd. 
50 jaar heb ik als voorzitter de werking van vtbKultuur Meise getrokken. 
50 prachtige jaren, waarin we heel veel plaatsen hebben bezocht, heel veel activiteiten 
hebben georganiseerd en onnoemelijk veel mensen ontmoet.  
Ons vrijwilligersteam bij vtbKultuur Meise blikt terug op een pak mooie herinneringen, 
waarvan we nog lang zullen nagenieten. 
 
Maar ons vrijwilligersteam blikt ook vooruit. En dus vinden we dat de tijd gekomen is 
om het roer over te laten aan een jongere generatie. 
We zijn daarom op zoek naar enkele enthousiastelingen die zin hebben om culturele 
activiteiten te organiseren in onze gemeente. Van een gin-proeverij tot een 
stadswandeling, van (kinder)theater tot een concert, van een lezing tot een bezoek aan een 
tentoonstelling, alles kan! 
 
De grote troef van vtbKultuur is dat je als vrijwilliger zelf bepaalt welke activiteiten je wilt 
organiseren en hoe vaak. Want jij organiseert toch het liefst wat je zelf interessant vindt, 
niet? 
Organiseer je graag, doe je liever administratief werk of wil je gewoon af en toe een handje 
helpen bij activiteiten? Welkom bij vtbKultuur! 
Oh ja, niet onbelangrijk: de nieuwe ploeg zal er zeker niet alleen voor staan. Ze kan 
rekenen op ondersteuning en begeleiding van vtbKultuur nationaal!  
 
Interesse? Of wil je graag meer info? Neem dan vrijblijvend contact op met Eef 
Verschueren via eef.verschueren@vtbkultuur.be of 0478 79 13 74.  
Niet twijfelen, maar doen! 
 
Warme culturele groeten, 
Frans Heyvaert 

 
Fam., Mw. ,Mr. 
…………………………………………...............….… 
 
………………………………………………..………… 
 
………………..                …………………….................. 
 
 
………..…        
……………………………………………… 
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vtbKultuur, iets voor jou? 
 

vtbKultuur? 
 
Dat zijn 915  vrijwilligers  

 300.000 leden 
 2.500 activiteiten per jaar 
 87.000 deelnemers aan onze activiteiten 

141 lokale afdelingen 
Op 141 plaatsen in Vlaanderen organiseren onze 915 vrijwilligers jaarlijks meer dan 2.500 
activiteiten: wandelingen, bezoeken, tentoonstellingen, vtbKultuur-trips, … 
 
Onze droom?  
 
Cultuur in al zijn vormen voor iedereen toegankelijk maken. En liefst samen met jou! 
 
Daarom nodigen we je uit om deel te nemen aan onze activiteiten, lid te worden of er als 
vrijwilliger mee voor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen in jouw buurt of regio van zoveel 
mogelijk cultuur kunnen genieten! 
  
Kijk snel op www.vtbkultuur.be voor een overzicht van onze afdelingen. Of mail voor meer 
informatie naar info@vtbkultuur.be. Bellen kan ook naar het nummer 03-224 10 52. 
 
De werking van vtbKultuur wordt mogelijk gemaakt door de steun van de Vlaamse 
Gemeenschap.. 
 

Geschiedenis 
De geschiedenis van vtbKultuur vzw gaat terug tot aan het begin van de 20ste eeuw. In 

1922 werd de Vlaamse Toeristenbond (VTB) opgericht, die nauwelijks twee jaar later al 10 

000 leden telde en 58 afdelingen. 

De twee-eenheid VTB-VAB ontstond in 1924, toen de Vlaamse Automobilistenbond (VAB) 

in het leven werd geroepen. In de loop van de jaren groeide VTB-VAB uit tot een vaste 

waarde voor pechverhelping op de weg en door de oprichting van rijscholen, het uitgeven 

van talrijke publicaties (zoals de Gids voor Vlaanderen) en het reisaanbod van de 

afdeling Reizen. De VTBgroepsreizen werden een begrip en waren gekend voor hun 

hoogstaande kwaliteit. 

In 2008 creëerde VTB-VAB vzw een sterkere, eigen identiteit met een hernieuwde missie. 

De nieuwe naam ‘vtbKultuur’ en het nieuwe logo werden gelanceerd in april van dat jaar, 

gekoppeld aan een gloednieuwe huisstijl. 

vtbKultuur en VAB hebben een gemeenschappelijk geschiedenis, maar bestaan 

sindsdien onafhankelijk van elkaar. 

 
 

mailto:vtbKultuur-meise@hotmail.com
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Exclusieve activiteiten met korting 
Rubens 

Woensdag 22 augustus 2018 om 20.45 uur - Westerlo, Kasteel de Merode 

Historalia neemt je in de zomer van 2018 opnieuw mee in een betoverende en muzikale 

reis door de tijd. Eindhalte is deze keer het Antwerpen van de 16de en vroege 17de eeuw, 

de tijd waarin Rubens zich opwierp tot een van de beroemdste en meest veelzijdige 

kunstenaars. Het publiek mag zich verwachten aan een totaalbeleving in openlucht. Een 

sensationele voorstelling, een spannende en ontroerende verheerlijking van ons eigen 

erfgoed. 

Na het succes van Marie-Antoinette en Albert I zet Historalia samen met regisseur Luc 

Stevens het leven van Rubens in de verf. Letterlijk en figuurlijk. De acteurs worden 

bijgestaan door meer dan 100 figuranten en door een 12-koppig live-orkest. 

Prijs: 42 euro voor rang 1 ticket (in plaats van 45,95 euro). 

40-45 

Zondag 18 november 2018 om 18 uur (naar keuze) - Puurs 

Na het overdonderend succes van de spektakel-musical 14-18, komt Studio 100 nu met 

een opvolger: de spektakel-musical 40-45. Deze productie belooft zo spectaculair te 

worden als zijn voorganger en zal het verhaal vertellen van het verzet in Vlaanderen tijdens 

de Tweede Wereldoorlog. De première is voorzien voor 2018, exact 100 jaar na het einde 

van de Eerste Wereldoorlog én het moment waarop helaas de kiem voor de Tweede 

Wereldoorlog werd gelegd. 

Gert Verhulst: “335 000 mensen kwamen kijken naar 14-18. Het was overweldigend. Avond 

na avond staande ovaties, ontelbare positieve reacties van ontroerde toeschouwers. Ik ben 

ervan overtuigd dat we met deze nieuwe musical een verhaal gaan vertellen dat minstens 

zo aangrijpend is, maar tegelijkertijd toch helemaal anders.” 

Prijs: 60 euro voor rang 1 ticket (in plaats van 69,95 euro). 

 

Geïnteresseerd? Contacteer vtbKultuur Meise, Tel 02-269 49 22 
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PROGRAMMA van, 
vtbKultuur Meise 

 
-zondag 27 mei  2018  

Beiaardfeesten te Meise. Vanaf 10:00. 
  
-zaterdag/zondag 2 en 3 juni  2018 

Eureloy bijeenkomst in Noyon. 
Broederschappen uit Frankrijk, Duitsland, 
Nederland en België komen er s amen. 
Frans Heyvaert draagt zijn europees 
voorzitterschap na 4 jaar over aan Hermann 
Kuper uit Duitsland. 
 
-woensdag 13 juni 2018 

Sporteldag ingericht door de sportraad van 
Meise en de sportdienst van de gemeente. 
Er worden verschillende activiteiten ingericht. 
Vooraf inschrijven is noodzakelijk. 
De Elooitrotters organiseren in de voormiddag 
2 wandelingen van een uur . 
 
-zondag 24 juni  2018  

Sint-Elooi mars in Laneffe  – met E.W. 
Mogelijkheid om ’s middags een lunch te 
bekomen tegen € 35.00 
Inschrijven bij Frans Heyvaert voor 10 juni 
2018. Tel: 02-269.49.22 
 
-zondag 1 juli  2018  

Sint-Elooi ommeganc in Tielrode (Temse)– 
met E.W. 
Mogelijkheid om ’s middags een lunch te 
bekomen tegen € 45.00 (dranken inbegrepen) 

Inschrijven bij Frans Heyvaert voor 15juni 2018. 
Tel: 02-269.49.22 
 
-zondag 29 juli  2018  

Oogstfeesten (Pikkeling) in de Faluintjesstreek nl. 
Meldert (zie verder) 
 
-Woensdag 22 augustus 2018 – 20:45 

Musical “Rubens” in het park van de prins de 
Merode in Westerlo. (zie verder) 
 
-zondag 2 september 2018 
SAVIO wandeling te Dilbeek 14:30 Savio kerk 
 

-dinsdag 18 september 2018 
Start van een nieuwe lessenreeks van 15 
yogalessen. 
Lestijden: 18-19 u of 19-20 u in de zaal “Ter 
Wildert”, Dries 78 te Wolvertem. 

 
-woensdag 19 september 2018 

vtbKultuur reportage over EGYPTE van Paul 
Coessens  in de MUZE 20 u (zie verder) 
 
-woensdag 7 november 2018  

NIEUW-ZEELAND van J-P en Mieke Demarsin in 
de MUZE 20 u (zie verder) 
 
-zondag 18 november 2018  

Musical 40-45 om  18:00 in Puurs 
(lees verder) 
 
-woensdag19 december 2018 

MYANMAR van Guido en Mia Vervoort in de 
MUZE 20 u (zie verder) 
 

mailto:vtbKultuur-meise@hotmail.com
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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 € 119,00  
Opties: Bijkomend voertuig € 92,00  
Vervangwagen € 55.00 
 
• VAB-lidmaatschap “vervangwagen”  
Alle voordelen van de Pech Plus formule  
Gratis vervangwagen bij onverwachte 
immobiliteit  
(tot Max. 5 dagen) € 174,00  
Als tweede wagen € 147,00  
 
 

 
 

• VAB-pakketten:  
Reisbijstandspakket vanaf € 84,00  
Annulatiepakket vanaf € 136,00  
Bijstandspakket vanaf € 208,00  
Vakantiepakket vanaf € 194,00  
 
INLICHTINGEN en onmiddellijke aflevering van 
het document bij uw voorzitter 
Frans Heyvaert 
Tel/Fax: 02-269 49 22 
E-post: fransheyvaert@vtbkultuur.be  

 
VAB Autorijschool 

 

 

vtbKultuur Meise heeft 2 
onderafdelingen: 
 

1-VTB-YOGA Meise – iedere 
dinsdagavond van 18-19 u en 
19-20 u in de yogazaal van de 
Te Wildert Dries 97 te 
WOLVERTEM.(niet tijdens de 
vakanties) 
Voorzitter: Mw. Joske De Ridder. 
Tel. 02-269.49.22 
 

mailto:fransheyvaert@vtbkultuur.be
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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 47ste 
yoga jaar in de zaal “Te 
Wildert” 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 18 september 2018 start een 
nieuwe reeks van 15 lessen “Hatha Yoga” in 
“Ter Wildert”, Dries 78 te WOLVERTEM 
(NIEUWE LOCATIE !!) met als yogalerares 
Mw. Hilda Verbeeck uit Kapelle op den Bos. 
INLICHTINGEN. Mail naar: vtbkultuur-
meise@hotmail.com  of bel: 02-269.49.22 
INSCHRIJVINGEN: vanaf 17 u 30  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
  

Wat is YOGA ? 
In een westers concept wordt met yoga , hatha yoga 
bedoeld: een tak van yoga die bestaat uit een systeem van 
oefeningen om de beheersing over de geest en vooral 
het lichaam te verkrijgen en zo te ontspannen. Leren om 
goed adem te halen is essentieel aangezien spanning, stress 
en ademhalen nauw verwant zijn. 
WAARVOOR ? 
Door het beoefenen van yoga wordt de energiestroom in het 
lichaam hersteld en lossen de mentale en fysieke blokkades 
en spanningen zich op.  
Yoga is populair om stress te verminderen, het lichaam 
soepel te houden en zo het immuunsysteem en het 
algemeen welbevinden te bevorderen. 
HOE ? 
Hatha yoga bestaat uit de beoefening van 
lichaamshoudingen (asana’s) en ademhalingstechnieken 
(pranayama). Hatha yoga bestaat voornamelijk uit niet-
bewegende asana’s, de zonnegroet is de bekendste. 
Meditatie is voor veel yogi’s een belangrijke afronding om de 

eenheid van lichaam en geest te voelen. 

 

vtbKultuur MEISE i.s.m. het 
GC de MUZE van Meise 
telkens om 20 u brengt 
volgende vtbKultuur 
reportages 
 
PROGRAMMA 2018-2019 
 
-woensdag 19 september 2018 

mailto:joskedr@hotmail.com
mailto:vtbkultuur-meise@hotmail.com
mailto:vtbkultuur-meise@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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EGYPTE van Paul Coessens  in de MUZE 20 
u 
 
-woensdag 7 november 2018  

NIEUW-ZEELAND van J-P en Mieke 
Demarsin in de MUZE 20 u 
 
-woensdag19 december 2018 

MYANMAR van Guido en Mia Vervoort in de 
MUZE 20 u 
 
-woensdag 13 februari 2019 

ZUIDOOST ENGELAND van Jan en Rita 
Thienpont  in de MUZE – 20 u 
 
-woensdag 24 april 2019 

GROENLAND van Edgard Jespers– in de 
Muze 20 u 
 
 

vtbKultuur, iets 
voor jou? 

 

 
 
 

VWO – Sint-Elooitotters Meise 
Voorzitter: Achiel Bettesone 
Secretaris; Frans Heyvaert 
DEELNAME:  
-leden Sintelloitrotters : 1.00 EUR (Moeten lid 
zijn van vtbKultuur en/of VAB) 
-Niet-leden: 2.00 EUR (incl. verzekering 
Iedereen krijgt een wandelbeschrijving met 
wandelplannetje 
 

VERTREK: Sint-Martinuskerk MEISE telkens om 
14u stipt met eigen wagens of op de vertrekplaats 
Wenst u eens een wandeling te leiden? 
Contacteer Frans Heyvaert 
Wordt nu lid van de Sint-Elooitrotters van 
Meise….. 
 
 
INLICHTINGEN en INSCHRIJVINGEN bij: 
-Frans Heyvaert, secretaris – Tel/+Fax: 02-
269.49.22 
E-post: sintelooitrottersmeise@hotmail.com en/of 
fransheyvaert22@hotmail.com  

 
 

            
 

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 

 

Voor al onze vtbKultuur 
reportages 

 
Met vtbKultuur en het 
Gemeenschapscentrum de  MUZE 

 

mailto:sintelooitrottersmeise@hotmail.com
mailto:fransheyvaert22@hotmail.com
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Korting op alle vtbKultuur-
activiteiten?  
Een heel jaar lang… voor 
maar 10 euro! 
 
Een heel jaar lang genieten van vtbKultuur-activiteiten 
tegen voordeeltarief? Dat kan!  
Voor 10 euro per jaar ben je samen met je gezin lid van 
vtbKultuur.  
Lid worden is eenvoudig: je gegevens doorgeven, 10 
euro betalen en je vtbKultuur-pas valt wat later in je 
brievenbus. 
 
Waar kan je terecht met je vtbKultuur-pas? 
Met je vtbKultuur-pas krijg je korting bij de activiteiten 
onze meer dan 100 vtbKultuur-afdelingen in heel 
Vlaanderen én op de evenementen van vtbKultuur 
nationaal. Als je deelneemt, geniet je altijd van een 
kortingstarief.  
 
Hoe lang is de vtbKultuur-pas geldig? 
Van 1 januari tot 31 december. Daarna krijg je 
automatisch een uitnodiging tot hernieuwing van je 
vtbKultuur-pas. 
 
Niet twijfelen, maar doen! 
Want zoveel cultuur voor zo weinig geld, vind je 
nergens! 
 

 
 

De PIKKELING - 
Oogst- en 
Folklorefeest – 
Meldert – 29.07.2018 
 

Ieder jaar tijdens het laatste weekend in de maand 
juli, vindt in de Faluintjesstreek – afwisselend in de 
Aalsterse deelgemeenten Baardegem, Herdersem, 
Meldert en Moorsel – een oogstfeest plaats, 
genaamd ‘de Pikkeling’. 
De belangrijkste facetten hierbij zijn de traditionele 
dans en muziek uit diverse landen, de 
internationale folklore, de veldactiviteiten en de 
streekgastronomie. En telkens opnieuw telt deze 
VVV De Faluintjesstreek-organisatie duizenden 
belangstellenden. 

 

 

Musical. 
Rubens 
Historalia 

neemt je in de zomer van 2018 opnieuw 
mee in een betoverende en muzikale reis door de 
tijd. Eindhalte is deze keer het Antwerpen van de 
16de en vroege 17de eeuw, de tijd waarin Rubens 
zich opwierp tot een van de beroemdste en meest 
veelzijdige kunstenaars. Het publiek mag zich 
verwachten aan een totaalbeleving in openlucht. 
Een sensationele voorstelling, een spannende en 
ontroerende verheerlijking van ons eigen erfgoed. 
Na het succes van Marie-Antoinette en Albert I zet 
Historalia samen met regisseur Luc Stevens het 
leven 
van Rubens in de verf. Letterlijk en figuurlijk. 
De acteurs worden bijgestaan door meer dan 100 
figuranten en door een 12-koppig live-orkest. 
Begindatum:22/08/2018 

 woensdag 22 augustus 2018 om 20.45u. 
Plaats / Westerlo 
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Musical 40-45 
Na het overdonderend succes van de 
spektakel-musical 14-18, komt Studio 100 
nu met een opvolger: de spektakel-musical 
40-45. Deze productie belooft zo 
spectaculair te worden als zijn voorganger 
en zal het verhaal vertellen van het 
verzet in Vlaanderen tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. De première is voorzien 
voor 2018, exact 100 jaar na het einde 
van de Eerste Wereldoorlog én het 
moment waarop helaas de kiem voor de 
Tweede Wereldoorlog werd gelegd. 
Gert Verhulst: “335 000 mensen kwamen 
kijken naar 14-18. Het was overweldigend. 
Avond na avond staande ovaties, ontelbare 
positieve reacties van ontroerde 
toeschouwers. Ik ben ervan overtuigd 
dat we met deze nieuwe musical een 
verhaal gaan vertellen dat minstens zo 
aangrijpend is, maar tegelijkertijd toch 
helemaal anders.” 
Musical ’40-’45 , zondag  18 november ’18 om 18u 

 
Kaarten tot de voorraad strekt!! 
 
 
 

Woensdag 19 september 2018 -20u –MUZE 
Digitale vtbKultuur reportage over  - 
EGYPTE van Paul Coessens  in de MUZE 20 
u 

 “Aan de Nijl leven en sterven” 
 
Met deze diareportage over het mysterieuze 
Egypte worden o.a. de pyramiden van Giza, 
Sakkara en Dachour, de hoofdstad Caïro, de 

monumentale Abu 
Simbel en het 
slagveld van El 
Alamein getoond! 
 
 Z onder de Nijl zou 
Egypte niet bestaan. 
Zonder die rivier, die 
over de gehele 
lengte-as stroomt, 

zou het land één grote woestijn zijn. 
Egypte blijft “een geschenk van de Nijl”! 
Dank zij deze schitterende reportage maakt de 
toeschouwer een reis van ca.1500 km langs deze 
levensader. 
Onderweg staan machtige monumentenuit de tijd 
van de farao’s, prachtige moskeeën en stokoude 
kloosters. 
In de woestijn ontmoeten wij een karavaan 
En in de oase Siwa (aan de Lybische 
grens)bekijken wij eeuwenoude 
irrigatietechnieken…. Maar deze bijna onbekende 
oase heeft vooral een fantastische architectuur! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-
woensdag 7 november 2018  
NIEUW-ZEELAND van J-P en Mieke Demarsin in 
de MUZE 20 u 

 
NIEUW-ZEELAND van J-P en Mieke Demarsin in 
de MUZE 20 u 

Aotearoa, land van de lange witte wolk, zo 
noemden de Maori’s hun land. Nieuw-Zeelanders 
noemen zich graag Kiwi’s. Twee derden van hen 
wonen op het Noordereiland, met Wellington en 
Auckland als belangrijkste steden. Rotorua staat 
voor Maoricultuur en voor vulkanische activiteit: 
vulkanen en kratermeren, warme bronnen en 
geysers. Het Zuidereiland is een wereld apart met 
hoge bergen, diepe fjorden, blauwe meren en 
paradijselijke zandstranden en met veel, veel 
schapen. Nieuw-Zeeland, het decor voor "the Lord 
of the rings" 
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. Een land voor avonturiers: vroeger de 
goudzoekers, nu de bungy-springers, 
skydivers, rafters...en voor globetrotters. 
Nieuw-Zeeland bezoeken met de 
kampeerwagen: een aanrader! 

 

Woensdag 19 december 2018 
MYANMAR van Guido en Mia Vervoort in de 
MUZE 20 u 

MYANMAR (BIRMA), gouden juweel van het 
verre oosten 
Myanmar (vroeger Birma) is nog maar enkele 
decennia opengesteld voor het toerisme, en 
daardoor nog één der meest authentieke en 
exotische landen van Azië.  Een land met een 
schitterende tropische plantengroei.  Een 
smeltkroes van Birmaanse, Chinese en 
Indische cultuur en een bevolking die, ondanks 
hun eenvoudige bestaan, uiting geeft van een 
buitengewone en oprechte vriendelijkheid.  

  
Bijna iedereen draagt nog de traditionele 
klederdracht.  Een land, geheel doordrongen van 
het Boeddhisme en het is dan ook bezaaid met 
ontelbare gouden pagodes en tempels die 
schitteren in de tropische zon.  Eén der 
indrukwekkendste archeologische sites ter wereld 
is het ruïneveld van Bagan met zijn meer dan 2000 
pagode-ruïnes.  Overal in het land kleurige 
markten waar we ogen te kort komen om alle 
exotische indrukken in ons op te nemen.  Het 
idyllische en betoverende Inle-meer waar 
“beenroeiers” met fuiken vissen.  In de afgelegen 
bergen bezoeken we authentieke volksstammen in 
nog uiterst primitieve levensomstandigheden.  
Reizen in Myanmar is  
het ontdekken van een kostbaar gouden  
juweel. 

 

Korting op alle vtbKultuur-
activiteiten?  
Een heel jaar lang… voor 
maar 10 euro! 
 

Met je vtbKultuur-pas krijg je korting bij de 
activiteiten onze meer dan 100 vtbKultuur-
afdelingen in heel Vlaanderen én op de 
evenementen van vtbKultuur nationaal. Als je 
deelneemt, geniet je altijd van een kortingstarief.  
 
Niet twijfelen, maar doen! 
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Want zoveel cultuur voor zo weinig geld, vind 
je nergens! 

 

 

 
Dromen? Doen! 
 

Geef je culturele dromen  

een zetje! 

Heb je zin om je droom waar te maken? Wil 

je cultuur (mee) op de kaart zetten in je 

gemeente? 

Dan ben je bij vtbKultuur aan het juiste 

adres! 

We zijn op zoek naar enthousiastelingen 

die zin hebben om culturele activiteiten te 

organiseren of hieraan mee te werken. 

Van comedyavonden, lezingen en concerten 

tot theatervoorstellingen, 

tentoonstellingsbezoeken, proeverijen en 

daguitstappen … 

 

 

Oogstfeesten in Meldert 

ACTIVITEITEN Pikkeling zo 29-
07-2018 

 Bloementapijt 
 Internationale Folkloregroepen 
 Pikkelingkapel 
 Streekproducten 
 Wandel- en fietstochten 
 Paardenprijskamp 
 Demonstratie veldactiviteiten 
 Demonstratie machinepark 
 Demonstratie valkerij 
 Demonstratie schaapdrijven 
 Oude ambachten 
 Vlegelaars 

 
 

 Sprookjes 
 Oecumenische viering 

http://www.de-pikkeling.be/vvv/de-pikkeling-oogst-en-folklorefeest/vvv-de-faluintjesstreek-parent/realisaties/bloementapijt/
http://www.de-pikkeling.be/de-pikkeling-oogst-en-folklorefeest/pikkeling-parent/groepen-2017/
http://www.de-pikkeling.be/vvv/de-pikkeling-oogst-en-folklorefeest/vvv-de-faluintjesstreek-parent/realisaties/pikkeling-kapel/
http://www.de-pikkeling.be/vvv/de-pikkeling-oogst-en-folklorefeest/vvv-de-faluintjesstreek-parent/realisaties/streekproducten/
http://www.de-pikkeling.be/vvv/de-pikkeling-oogst-en-folklorefeest/vvv-de-faluintjesstreek-parent/realisaties/fiets-en-wandelpaden/
http://www.de-pikkeling.be/vaste-waarden/paardenprijskamp/
http://www.de-pikkeling.be/vvv/de-pikkeling-oogst-en-folklorefeest/vvv-de-faluintjesstreek-parent/realisaties/veldwerkers/
http://www.de-pikkeling.be/vvv/de-pikkeling-oogst-en-folklorefeest/vvv-de-faluintjesstreek-parent/realisaties/landbouwmachinepark/
http://www.de-pikkeling.be/vaste-waarden/valkerij/
http://www.de-pikkeling.be/de-pikkeling-oogst-en-folklorefeest/pikkeling-parent/vaste-waarden/schaapdrijven/
http://www.de-pikkeling.be/de-pikkeling-oogst-en-folklorefeest/pikkeling-parent/vaste-waarden/oude-ambachten/
http://www.de-pikkeling.be/vvv/de-pikkeling-oogst-en-folklorefeest/vvv-de-faluintjesstreek-parent/realisaties/vlegelaars/
http://www.de-pikkeling.be/vaste-waarden/sprookjes/
http://www.de-pikkeling.be/vaste-waarden/misviering/
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 Babybar de Minnekrans 
 De ovenkoeken 

 

 
 

 

adres Pikkelingweide 2018 
Hoeve De Croes 

Achterstraat 18, 9310 Meldert 

 

 

http://www.de-pikkeling.be/de-pikkeling-oogst-en-folklorefeest/pikkeling-parent/vaste-waarden/babybar-de-minnekrans/
http://www.de-pikkeling.be/vaste-waarden/de-ovenkoeken/
http://www.de-pikkeling.be/de-pikkeling-oogst-en-folklorefeest/pikkeling-parent/hoeves-parent/hoeve-meldert/

