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Vanaf 2018 zijn alle deelnemers aan onze activiteiten verzekerd tegen ongevallen via 
vtbKultuur Nationaal. 
 
Geplande activiteiten (onder voorbehoud van eventuele wijzigingen) 
o zaterdag 18 augustus om 14u: geleide wandeling met vertrek en aankomst aan het 

Noordstation Brussel 
o woensdag 19 september om 20u: reportage Egypte in GC de Muze, Meise € 5 / € 6 

(voorinschrijving) 
o zondag 23 september om 14u: geleide wandeling in Wemmel, vertrek kasteel 

(gemeentehuis) 
o dinsdag 2 oktober om 14u30: lezing (met diamontage) over Breughel door Albrecht De 

Schrijver in ‘t Smiske (info volgt; samenwerking met vl@s Asse) 
o zaterdag 6 oktober:  Provinciale daguitstap in Tilburg €60/€65 
o dinsdag 23 oktober om 14u30: lezing over Napoleon door Jean Dewaerheid, ’t Smiske  

Asse Gemeenteplein (detailinfo volgt; samenwerking met vl@s Asse) 
o zaterdag 27 oktober om 11u: bezoek met gids aan tentoonstelling “Beyond Klimt”, Bozar, 

Brussel 
o zaterdag 3 november om 14u: geleid bezoek aan begraafplaats Dieweg (Ukkel), €7/€8 

(meer info volgt) 
o woensdag 7 november om 20u: reportage Nieuw-Zeeland in GC de Muze, Meise € 5 / € 6 

(voorinschrijving) 
o zondag 18 november om 14u30: Musical “40-45” in Puurs; (inschrijving afgesloten; 

deelnemers ontvangen tijdig informatie over afspraakplaats en regeling verplaatsing) 
o donderdag 29 november om 14u: gedichtennamiddag met tussendoor muziek, ’t Smiske 

Asse (info volgt later; samenwerking met vl@s Asse) 
o zaterdag 8 december muzikale causerie door Koen Uvin, De Werf Aalst (inleiding 

concert 9 december) 
o zondag 9 december om 15u: concert in Bozar (J. Brahms: Symfonie nr.1, A. Brucker: 

Symfonie nr.4) 
o woensdag 19 december om 20u: reportage Myanmar in GC de Muze, Meise € 5 / € 6 

(voorinschrijving) 
 

zaterdag 18 augustus om 14u – geleide wandeling doorheen het noordwesten van Brussel 
met vertrek en aankomst aan de hoofdingang van het Noordstation Brussel €2 voor leden;  
€ 3 voor niet-leden 
“Op zoek naar trage wegen in een snelle stad”. We komen langs plekjes waar het aangenaam 
wandelen is of zou kunnen zijn. Ongeveer 8 kilometer. 
Vanuit het Noordstation gaat het langs parken, groene verbindingen, opgeblazen bruggen, een 
kerkhof dat meer te bieden heeft dan grafzerken, woonstraten met veel bomen en groen, een 
voormalige treinbedding, ecologische nieuwbouw en een toekomstig park. 
Vertrek: Noordstation, trappen hoofdingang Bolivarlaan. Afspraak om 13u50. Terugkomst 
voorzien rond 17u30 (stopplaats onderweg inbegrepen). Deelnameprijs: 2 euro voor leden, 
3 euro voor niet-leden (ter plaatse te betalen). Graag inschrijving vooraf: 02 466 35 05 of 
per email raymonde.huygh@telenet.be 
Met het openbaar vervoer uit Asse en Zellik naar het Noordstation: met de trein of lijnbus 214 
met vertrek Aalst 12:25, Asse Gemeenteplein 12:51, Zellik 3 Koningen  13:08 (aankomst 
Noordstation 13:38) 
 



Reisreportages najaar 2018, voorjaar 2019 op woensdagavond om 20u in GC de Muze in 
Meise 
Om praktische redenen heeft vtbKultuur afdeling Asse-Zellik de laatste twee jaar geen 
reisreportages meer in haar activiteitenprogramma opgenomen. Voor het volgende 
cultuurseizoen willen wij graag op de vraag van sommige van onze leden ingaan en zullen wij 
samenwerken met vtbKultuur afdeling Meise. 
Programma 2018-2019, telkens op woensdagavond om 20uur in de MUZE, 
Gemeenschapscentrum van Meise, Brusselsesteenweg 69 in 1860 Meise. Indien er interesse is, 
zijn wij ertoe bereid, mits een kleine kilometervergoeding, enkele personen uit Asse en Zellik 
vervoer met de wagen naar Meise te bezorgen. 

 woensdag 19 september 2018 - EGYPTE van Paul Coessens 

 woensdag 7 november 2018 - NIEUW-ZEELAND van J-P en Mieke Demarsin 

 woensdag19 december 2018 - MYANMAR van Guido en Mia Vervoort 

 woensdag 13 februari 2019 - Zuidoost Engeland van Jan en Rita Thienpont 

 woensdag 24 april 2019 - GROENLAND van Edgard Jespers 
 
Inschrijving: telefonisch 02 466 35 05 of per email: raymonde.huygh@telenet.be 
Deelnameprijs bij betaling aan de kassa: leden €6; niet-leden € 7. Deelnameprijs bij betaling na 
voorinschrijving (min 1 week vooraf) leden € 5; niet-leden €6 door overschrijving van de som op 
BE55 8601 0617 2744 van vtbKultuur Asse-Zellik 
 
We openen het seizoen op 19 september met de diareportage Egypte, “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! 
Zonder 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. 
 
zondag 23 september om 14uur – wandeling Wemmel onder leiding van Eric Boereboom 
die de bezienswaardigheden tijdens de wandeling zal toelichten – gratis deelname, zowel 
voor leden als niet-leden 
Vertrek aan het kasteel (gemeentehuis) van Wemmel (Dr. Folletlaan). 
Langs de Laermansmuur via de recent heraangelegde  kerkomgeving naar het Klein Hof 
(Amelgem), het Groot Hof en kapel (Amelgem) en de watermolen (Amelgem) en de 
Duivelsschuur. Deze bewegwijzerde wandeling is ongeveer 7,5 km lang. Onderweg wordt een 
rustpauze voorzien. Meer info: Eric Boereboom 02/463 37 90 
 
Dinsdag 2 oktober om 14u30 in ’t Smiske, Gemeenteplein Asse: voordracht door Albrecht 
De Schrijver over Pieter Breughel, ondersteund door een diamontage. Samenwerking van 
vl@s Asse. 
Deelnameprijs wordt later bevestigd (betaling ter plaatse). Inschrijving vooraf: 02 466 35 
05 of per email raymonde.huygh@telenet.be.  
 
zaterdag 6 oktober -  Provinciale daguitstap naar Tilburg. €60 voor leden / €65 voor niet-
leden. Inbegrepen : busvervoer, fooi chauffeur, onthaal met koffie/thee, lunch, afsluiter, 
dagprogramma (toegangen en gidsen). 
Voor onze jaarlijkse provinciale daguitstap blijven wij – traditiegetrouw – binnen de grenzen van 
het voormalige Hertogdom Brabant. Tilburg maakte daar deel van uit. 
Tilburg heeft een bijzondere ontstaansgeschiedenis. In tegenstelling tot veel andere steden heeft 
de stad zich niet ontwikkeld vanuit één bepaalde kern, maar groeide rondom verschillende 
kleinere delen.  
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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 mest van de dieren 
werd gebruikt om de weinig vruchtbare grond te verbeteren. 
De stadstitel kreeg Tilburg pas in 1809 van Lodewijk Napoleon, nav zijn bezoek aan Tilburg. 
Intussen was Tilburg uitgegroeid tot een wolcentrum met bekendheid tot buiten de landsgrenzen. 
Rond 1850 vond de definitieve schaalvergroting plaats: de verschillende heidedorpen groeiden 
samen tot de industriestad Tilburg. Met zowat 211.00 inwoners behoort Tilburg tot de grootste 
van Nederland; na de ineenstorting van de textielindustrie richtte de stad zich op hoogwaardige 
technologische industrie , handel, dienstverlening en onderwijs. De oude structuur met 
‘herdgangen’ typeerde de Tilburgse plattegrond tot ver in de 19de eeuw en was vrij uniek voor 
Nederland. De huidige plattegrond ontstond uit de herdgangen, waarvan de om- en 
tussenliggende ruimte in de loop der tijd steeds dichter werd bebouwd. 
 
Programma: Eén dagdeel worden we door stadsgidsen rondgeleid in de binnenstad waarbij de 
aandacht zal gaan naar de mix tussen oude en nieuwe bouwwerken, 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. Proef, ruik en luister je weg 
door de historie, het geheim van het familierecept, het bottelen van de kruiken en de warme 
sfeer. 
Voor de ochtendkoffie, de lunch en onze traditionele afsluiter zijn we te gast bij Van der Valkhotel 
Tilburg-Gilze. 
Betaling na inschrijving (02/466 35 05 of email) door overschrijving op rekening BE55 8601 
0617 2744 van vtbKultuur Asse-Zellik. Juiste vertrekuur wordt later aan de deelnemers 
meegedeeld. 
 
Meer informatie over onze overige geplande activiteiten verneemt u in een volgende nieuwsbrief 
eind september. 
 
 
Voor 10 euro per jaar ben je samen met alle personen op hetzelfde adres lid van 
vtbKultuur.  

Met je vtbKultuur-pas krijg je korting bij de activiteiten van meer dan 140 vtbKultuur-
afdelingen in Vlaanderen en Brussel en op de evenementen van vtbKultuur nationaal. 
Je vtbKultuur-pas hernieuwen voor 2019 kan vanaf september door 10 euro te bezorgen aan 
Raymonde Huygh of door 10 euro over te schrijven op rekening BE55 8601 0617 2744 van 
vtbKultuur Asse-Zellik. Na ontvangst van de betaling wordt de vtbKultuur-pas 2019 je thuis 
toegestuurd; geldig tot 31/12/2019.  
Nog geen lid?  Bezorg dan je gegevens (naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, 
eventueel emailadres) aan Raymonde Huygh. Vanaf september  2018 ontvang je na 
overschrijving van 10 euro je vtbKultuurpas 2019, geldig  van 1 september 2018 tot 31 
december 2019. Wie aangesloten is bij VAB (pechdienst) is ook automatisch lid van 
vtbKultuur voor het hele gezin en hoeft zich geen extra vtbKultuur-pas aan te schaffen. 
 

Inschrijven voor een van onze activiteiten kan telefonisch 02/466 35 05 of per email 
raymonde.huygh@telenet.be. Inlichtingen hieromtrent vind je ook op de website 
https://www.vtbkultuur.be/asse-zellik/activiteiten 
 
Privacyverklaring 
vtbKultuur Asse-Zellik hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In 
deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens 
we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. We houden ons aan de 
toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
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Voor meer details verwijzen wij naar onze website www.vtbkultuur.be/asse-zellik. 


