
                     
                
                 Beveren                        Nieuwsbrief  
                                                 maart – april 2017 

                    Zondag 19 maart 2017 
                        om 15.00 uur 
 
                        
 

                                                                                        

                                                                            
 

                                                                   De nieuwste realisaties van de leden    

                                           in grootbeeld projectie      
                                                   Cultuur Centrum “Ter Vesten”  
                             Grote schouwburg                  
                                 Gravenplein 2                        vvk:    5 € 
                                 9120 Beveren                        kassa: 6 €   
                                                Kaarten te bekomen bij de leden van 
                                                         vtbKultuur video Beveren 
                                                    aan de balie van CC Ter Vesten 
                                                 of op de dag zelf aan de zaalingang 

                                                 Info: 03 775 97 29 – 03 775 95 38      
                                                                              
                                                Deze Galaprojectie wordt gesponsord door: 

                                                    
                                                                                                     
         
                                         

Video Beveren 

Restaurant  
Herbert Robbrecht 



Zondag, 26 maart, 2017:  
           Knipoogdag Mechelen 
 
Vanaf 13.30 uur ben je welkom op het Cultuurplein te  
Mechelen. (Minderbroedersgang, 1) 
Meer dan 30 bezoekpunten: 
Mechelen bezit 300 beschermde monumenten, waarvan 4 
beschermd als Unesco werelderfgoed. 
 
Bewonder de installaties films en performances van Contour 8. 
In de Garage, Schepenhuis, in de Grooten Zalm en het huis  
van de Clippel. 

Voor de sportievelingen: beklim de Sint Rombautstoren. 
Bezoek het stadhuis, en zovrrl imposante gebouwen. 

Religieus erfgoed: verschillende kerken. Exclusieve openstelling van de tuin van het 
Aartsbisschoppelijk paleis en het voormalig Groot Seminarie. 

Miniparcours met verrassende plekjes. 

Beleef de vele concerten van muziek  
ensembles van het conservatorium. 
Van jazz tot klassiek. 
 
Wees om 17.00 uur terug op het Cultuurplein 
voor de officiële afsluiter met het proeven van 
een manenblusser en kijk in verwondering  
naar circus acts. 
 
Praktisch: 

Met de trein naar Mechelen sporen is een klein kunstje. Koop uw ticket op voorhand want 
de loketten in Beveren zijn op zondag gesloten. 
Vertrek Beveren 12.23 uur 
aankomst Berchem: 12.40 (spoor 7) 
vertrek Berchem: 12.45 (spoor 9 – ICC 3334) 
aankomst Nekkerspoel Mechelen 12.58 uur 
1 km wandelen en je bent aan de Sint Rombautstoren. Onder de toren bevindt zich de  
Minderbroedersgang (Cultuurplein) 

Schrijf je in aan de stand van vtbKultuur: 7 € voor leden, 10 € niet leden. Kinderen onder 
de 12 jaar gratis. Met uw badje krijg je toegang tot alle activiteiten, krijg je een 
programma boekje en stratenplan van Mechelen. 
Wees om 17 uur terug op het Cultuurplein voor de afsluiting van de Kinpoogdag. 

Ruil uw badje in voor een Manenblusser en geniet van de circus acts. 

Terugreis: station Nekkerspoel om 18.02 of 18.45 uur (spoor3) 
                          Berchem station overstappen naar spoor 6 (5 minuten tijd) 
                          Aankomst in Beveren om 18.37 of 19.25 uur  


