
vtbKultuur Mechelen organiseert culturele activiteiten
in jouw buurt, soms zoeken we het ook wat verder ...

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief vtbKultuur Mechelen

Een gezond, cultureel en sprankelend 2020
Het vtbKultuur Mechelen Team: Chris, Dirk, Etienne, Frans, Hildegarde, Jo, Karine, Marc en
Mark wenst je van harte een vreugdevol, gezond, cultureel en sprankelend 2020.

Het ganse team dankt je voor het vertrouwen en de deelname aan de activiteiten in 2019. We
hopen je te ontmoeten op onze activiteiten in 2020, zodat we er samen opnieuw een super jaar
van kunnen maken.

Lees snel verder en ontdek alvast wat we voor jou in petto hebben.
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Ook eigenaar worden van een
vtbKultuur-pas?
Ben je graag als eerste op de hoogte van de nieuwe
activiteiten en weetjes van vtbKultuur Mechelen?

Geniet je graag van een voordeeltarief en andere
voordelen als lid van vtbKultuur Mechelen?

Dan raden we je graag het lidmaatschap aan. Je bent al voor € 10 lid met het hele gezin
(samenwonend op één adres). Surf naar www.vtbkultuur.be/mechelen en ontdek welke
activiteiten we reeds organiseerden en wat we nog voor jou in petto hebben in 2020!
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Lid worden is heel eenvoudig: klik hier en je komt onmiddellijk op het aansluitingsformulier.
Je betaalt € 10 en je vtbKultuur-pas valt wat later in je brievenbus. De vtbKultuur-pas is geldig
van 1 januari tot 31 december 2020. Daarna krijg je automatisch een uitnodiging tot hernieuwing
van je vtbKultuur-pas.

Niet aarzelen dus. Vul snel het aansluitingsformulier in en wij doen de rest voor jou. Heb je nog
een vraag? Stuur een mailtje naar mechelen@vtbkultuur.be en we bezorgen je zo snel mogelijk
een antwoord.

Heb je vrienden en/of kennissen die misschien ook wel interesse hebben in vtbKultuur? Aarzel
dan niet om hen met ons in contact te brengen. Alvast van harte bedankt!

Ben je lid van VAB? Dan ben je automatisch lid van vtbKultuur. Laat het ons dan even weten,
dan hoeven we niet telkens te vragen naar je lidnummer.

Een naam voor het nieuwe digitale
jasje
Onze nieuwsbrief kreeg een nieuw jasje aangemeten en
wel een digitaal jasje. Tijd om dit nieuwe jasje een nieuwe
naam te geven. Hiervoor wensen we graag op jou een
beroep te doen.

We zoeken een krachtige, vlotte, goed in de mond
liggende, creatieve en leesbare naam die we dan vanaf

onze volgende nieuwsbrief gaan gebruiken.

Help ons: heb jij een naam, die voor jou klinkt als een klok, mail hem dan door vóór 20 januari
2020 naar mechelen@vtbkultuur.be met in het onderwerp 'nieuwe naam'. De winnende
inzending kan rekenen op een kleine verrassing!

Onze nieuwe activiteiten
We stellen jou graag onze nieuwe activiteiten voor. We hebben voor elk wat wils en verkennen
ook nieuwe horizonten. Eén van onze nieuwe initiatieven is: 'Achter de schermen van ….': en
we pakken uit met een (lunch)causerie.

We gaan dieper in op auteurs en hun boeken, hoe een boek uiteindelijk in jouw boekenrek staat
te pronken. Ook voor kinderen organiseren we leuke momenten: Achter de schermen van de
politie, de brandweer en wie weet wat nog meer… Niet te missen!

Het jaarthema van vtbKultuur is 'Buren' en daar spelen we natuurlijk ook op in.
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Rik Wouters, het meeslepende relaas
van een kunstenaarsleven (max. 15
deelnemers!)
Op donderdag 23 januari 2020 bijt Eric Min de spits af
met ons nieuw thema 'Achter de schermen van …' en
brengt ons het verhaal van Rik Wouters, de onvolprezen
kunstenaar met Mechelse roots.

Rik Wouters is een bekend en belangrijk schilder en
beeldhouwer uit het begin van de 20e eeuw, maar zou
ook een romanpersonage kunnen zijn: straatarm
kunstenaar, tragische geliefde, jong gestorven genie. In
zijn zolderateliers verzon hij met klei, strijklicht en
tekenpapier een ongeduldig oeuvre, met het gulle lijf van
zijn model in de hoofdrol.

Eric Min (°1959) brengt ons het verhaal van deze
onvolprezen kunstenaar met Mechelse roots.
Min studeerde wijsbegeerte aan de VUB en schrijft
ondermeer voor de cultuurredactie van De Morgen. Hij

schreef intrigerende biografieën van Henri Evenepoel, James Ensor, Brussel en Venetië en
werd in 2014 genomineerd voor de AKO-Cultuurprijs.

In 2007 publiceerde hij een uitgebreide biografie van Rik Wouters, gesitueerd in het
tijdskader van de belle époque en de Groote Oorlog. Een beklijvend verhaal, voor een groot
deel gebaseerd op onuitgegeven documenten.

Ook hier vragen we jouw medewerking met het alom bekende “Wat je altijd al had willen weten
over Rik Wouters”. Graag ontvangen we jouw vraag of vragen tegen 15 januari 2020.

!! Inschrijven vóór 15 januari 2020 !!I

Locatie: Het Predikheren, Zaal Arendt. 
Deuren om 19.30 uur, start lezing om 20 uur. Einde: 22 uur.

Kostprijs: vtbKultuur- en VAB-leden betalen € 20, niet-leden: € 23 (inclusief 1 drankje tijdens de
pauze).

Inschrijven: via mechelen@vtbkultuur.be met vermelding: Eric Min_23/01/2020_vtbKultuur
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/VAB-lidnr.

Betaling: op rekeningnr. BE90 4066 0651 4132 van vtbKultuur Mechelen met vermelding: Eric
Min_23/01/2020_vtbKultuur /VAB-lidnr.

Opgelet! 
Enkel de eerste 15 inschrijvers (én waarvan we de betaling ontvingen) zullen een plaatsje
kunnen bemachtigen voor deze causerie. Wees er dus snel bij.

Bezoek aan de expo Keith Haring
(max 30 deelnemers)
Zaterdag 22 februari 2020 brengen we een bezoek aan
de grote retrospectieve met werk van de legendarische
Amerikaanse kunstenaar 'Keith Haring' bij BOZAR.
Graag inschrijven vóór 1 februari 2020.

Deze vriend en vakgenoot van zowel Andy Warhol als
Jean-Michel Basquiat was een unieke en opvallende
verschijning in het New York van de jaren 1980.

Met zijn direct herkenbare stijl speelde Keith Haring een erg belangrijke rol in de tegencultuur.
Haring is vooral beroemd om zijn iconische motieven: blaffende honden, kruipende baby’s en
vliegende schotels. Hij wilde ‘publieke kunst’ maken, die hij verspreidde via zijn Pop Shop, de
media, de metro en de openbare stedelijke ruimte. Hij vond inspiratie in het abstract
expressionisme, de popart, de Japanse kalligrafie en het werk van New Yorkse
graffitikunstenaars. Tegelijk werd zijn unieke, spontaan ogende stijl beïnvloed door de energie
van de tijd waarin hij leefde, van ruimtereizen tot hiphop en videospelletjes. Een krachtig oeuvre
dat nog steeds bijzonder actueel is.

De expo wordt georganiseerd door Tate Liverpool in samenwerking met BOZAR - Paleis voor
Schone Kunsten Brussel en Museum Folkwang, Essen.

© Tekst Bozar_Brussel

Locatie: Bozar/Paleis voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat 23 – 1000 Brussel

Aanvang:
Start gegidst bezoek aan de tentoonstelling om 13.30 uur

We gaan met de trein naar Brussel:
• samenkomst in de nieuwe lokettenzaal van het tijdelijk station op het stationsplein om 11.45
uur
• vertrek Mechelen-station: 12.03 uur
• aankomst Brussel-Centraal: 12.26 uur
Dan wandelen we samen naar het museum.
Duurtijd museumbezoek: anderhalf uur

Kostprijs: vtbKultuur- en VAB-leden: € 21, niet-leden: € 25. (exclusief trein, door jou zelf te
betalen)

Inschrijven: via mechelen@vtbkultuur.be met vermelding: Keith
Haring_22/02/2020_vtbKultuur/VAB-lidnr.
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Betaling: op rekeningnr. BE90 4066 0651 4132 van vtbKultuur Mechelen met vermelding: Keith
Haring_22/02/2020_vtbKultuur/VAB-lidnr.

Lezing over Ludwig Van Beethoven
die in 2020 zijn 250ste verjaardag
viert

Mechelen heeft iets met Beethoven. Samen met
vtbKultuur Provincie Antwerpen organiseren we op
dinsdag 25 februari 2020 een lezing over deze
uitzonderlijke man. De lezing wordt gegeven door Hilde
Goedgezelschap.

In 2020 vieren we de 250ste verjaardag van Ludwig Van
Beethoven, één van de grootste componisten aller tijden.
Tijdens de lezing brengen we het verhaal van zijn kunstenaarscarrière rijkelijk gestoffeerd met
bekende en minder bekende muziekfragmenten.

We beleven zijn moeilijke jeugd in Bonn en zijn verhuis naar Wenen waar hij één van de meest
beroemde inwoners van de stad wordt.

Beethovens leven spreekt tot ieders verbeelding met al zijn verlangens, zijn relaties en
conflicten, zijn verhouding met de ‘onsterfelijke geliefde’, het drama van zijn doofheid. We
maken een boeiende ontdekkingstocht doorheen het leven en oeuvre van één van de
belangrijkste persoonlijkheden uit onze Europese cultuurgeschiedenis.

Hilde Goedgezelschap studeerde musicologie aan de KULeuven. Ze is als leraar
muziekgeschiedenis en muziekcultuur verbonden aan de academie te Heist-op-den-Berg.
Daarnaast geeft ze regelmatig concertinleidingen, lezingen en begeleidt ze ook educatieve
bezoeken aan musea en cultuursteden. Haar passie voor muziek wil ze graag met zo veel
mogelijk mensen delen. Zo ook op dinsdag 25 februari.

!! Inschrijven vóór 20 februari 2020 !!

Locatie: Het Predikheren, Zaal Mandela
Deuren: 19 uur, start lezing: 19.30 uur. Einde: 22.00 uur

Kostprijs: vtbKultuur- en VAB-leden: € 8, niet-leden: € 10

Inschrijven: via mechelen@vtbkultuur.be met vermelding: Beethoven_25/02/2020_vtbKultuur
/VAB-lidnr.

Betaling: op rekeningnr. BE90 4066 0651 4132 van vtbKultuur Mechelen met vermelding:
Beethoven_25/02/2020_vtbKultuur /VAB-lidnr.
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KnipoogDag Ieper - Zondag 22 maart
2020
De Westhoek wil je blijven ontdekken. Misschien heeft
het te maken met het bijzondere landschap dat vlakke
velden afwisselt met voorzichtige heuvels, een panorama
doorspekt met grafstenen die herinneren aan de gruwel
die hier ooit heerste.

Of zijn het de pittoreske dorpen met hun volkscafeetjes,
de ranke hoppevelden of de heerlijke wijndomeinen die je
het meest zullen bekoren?
Ontdek het tijdens de KnipoogDag van vtbKultuur op
zondag 22 maart 2020.

Programma
We vertrekken om 7.30 uur (locatie wordt nog doorgegeven) en rijden samen met de bus naar
Ieper. We brengen van 10 tot 11.45 uur een begeleid bezoek aan het hopbedrijf ’t Hoppecruyt.

’t Hoppecruyt is een hedendaags hoppebedrijf dat volgens de modernste teelttechnieken
werkt. Tijdens een rondleiding van anderhalf uur maak je kennis met de hedendaagse
teelttechnieken en geniet je van een adembenemend hoplandschap. De rondleiding wordt
afgesloten met een proevertje.

Een groepsmaaltijd staat voor ons klaar vanaf 12.15 uur in een nog later mee te delen
restaurant.

In de namiddag, vanaf 14 uur, start het tweede gedeelte van de KnipoogDag vanop de Grote
Markt te Ieper waar je al in de juiste stemming zult komen met fijne straatanimatie. Vervolgens
kun je de historische binnenstad vrij verkennen en deelnemen aan heel wat activiteiten. We
geven je alvast enkele ingrediënten. Aan jou om het meest smaakvolle menu samen te stellen!

• Duik in het rijke verleden van Ieper en Westhoek in het Yper Museum. Het decor van de
Lakenhallen krijg je er bovenop cadeau.
• Droom over het leven van de Ieperse adel in het Merghelynck Museum.
• Luid een van de acht Ring Bells in de Saint George Memorial Church.
• Beleef de interactieve verhalen van de kleine man uit de Grote Oorlog in het In Flanders
Fields Museum en verneem er meer over de Wederopbouw na de
Eerste Wereldoorlog.
• Kom op adem na de beklimming van de Belforttoren en kijk eindeloos rond naar de stad, het
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frontlandschap en de heuvels.
• Gooi mee een balletje in het nieuwe buitenspel De Leeuwentoren, een mix tussen Kubb en
petanque, aan de gelijknamige 14de-eeuwse toren van de vesting.
• Laat je ogen fonkelen door de 23 prachtige glasramen in de Proosdijzaal van de Sint-
Maartenskathedraal.
• Luister naar het verhaal van de ongelukkige Godelieve van Gistel in het Sint-Jansgodshuis
en Godelievekapel.
• Verneem meer over het Ieperse vestinglandschap in de Kazematten.
• Geniet van de vele concertjes op de historische locaties.

De KnipoogDag sluiten we om 17.15 uur af ter hoogte van het evenementenplein
Cultuurcentrum Het Perron met een drankje en een streepje muziek. Het einde van het
cultureel stadsfestival is voorzien om 18 uur. Dan vertrekken we terug met de bus richting
Mechelen.

!! Inschrijven vóór 15 januari 2020 !!

Locatie: Ieper
Vertrek om 7.30 uur. De locatie wordt nog later medegedeeld.
Einde: 18 uur en vertrek naar Mechelen

Kostprijs: vtbKultuur- en VAB-leden: € 29, niet-leden: € 32 voor het dagprogramma. Exclusief
middagmaal en dranken. Het middagmaal kost € 20 per persoon. (exclusief dranken)

Inschrijven: via mechelen@vtbkultuur.be met vermelding:
KnipoogDag_22/03/2020_vtbKultuur/VAB-lidnr.

Betaling: op rekeningnr. BE90 4066 0651 4132_vtbKultuur Mechelen met vermelding:
KnipoogDag_22/03/2020_vtbKultuur/VAB-lidnr.

Achter de Schermen van Politie
Mechelen
We organiseren niet alleen activiteiten voor volwassenen.
We willen ook kinderen laten weten dat zij welkom zijn
op onze activiteiten. Daarom organiseren we voor hen
een bezoek aan de Politie Mechelen.

De eerste in een hele reeks kindvriendelijke activiteiten
vindt plaats op zaterdag 4 april 2020: 'Achter de
schermen van de Mechelse Politie'.

Inschrijven vóór 15 maart 2020.

We beginnen de rondleiding in het lokaal van de politie waar we ongeveer een half uurtje een
presentatie overlopen wat de politie precies is, wat zij allemaal doen, wat ze niet doen. En
natuurlijk kunnen er vragen gesteld worden.

Daarna gaan we op stap. We gaan langs de recherche, we kunnen een politievoertuig van
zeer dichtbij zien, we passeren langs de politiemoto’s, als er politiehonden op dienst zijn,
maken we ook kennis en daarna zakken we af naar de cellen. Ook daar is er tijd om eventuele
vragen te stellen.
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Na de cellen gaan we de rondleiding afronden en keren we terug naar het onthaal. Kinderen
krijgen ook nog een kleine attentie mee.

Locatie: Lokale Politiezone Mechelen-Willebroek, Frederik de Merodestraat_Mechelen
Aanvang: 10 uur. Einde: 12 uur

Kostprijs: kinderen tot 12 jaar gratis - volwassenen: vtbKultuur- en VAB-leden: € 5, niet-leden:
€ 7.

Inschrijven: via mechelen@vtbkultuur.be met vermelding: Politie_04/04/2020_vtbKultuur/VAB-
lidnr. en het aantal kinderen en hun leeftijd.

Betaling: op rekeningnr. BE90 4066 0651 4132_vtbKultuur Mechelen met vermelding:
KnipoogDag_04/04/2020_vtbKultuur/VAB-lidnr.

Op bezoek bij buren: Heusden en
Giersbergen
(maximum 25 deelnemers)
Zaterdag 18 april 2020 trekken we de grens over naar onze
naaste buren in Nederland. Vlakbij en onbekend. Te
ontdekken dus.We vertrekken om 8 uur 's morgens met de
autobus aan de parking Zandpoortvest (onze vertrouwde

opstapplaats) naar Heusden.

Heusden is een klein dorp in het centraal noordelijke deel van Noord-Brabant aan de Bergse
Maas. Heusden lag op de strategische grens tussen verschillende graafschappen en het
hertogdom Brabant. Mede hierdoor heeft Heusden een vrij roerige geschiedenis achter de
rug, maar heeft door de eeuwen heen zijn historische karakter toch weten te behouden.

We verkennen met gids een mooi bewaard dorp, één van de weinige waar de vestingswerken
van Willem van Oranje nog intact en in prima staat bewaard zijn. We ontdekken de oorsprong
en betekenis van het historische gezegde "Heusden mijn, Mechelen dijn".

We lunchen (in buffetvorm) aan de pittoreske jachthaven en nemen daarna de bus naar
Giersbergen. Hier gaan we op wandel (+- anderhalf uur) door het nationaal park De Loonse en
Drunense Duinen. Dit is het grootste actieve zandstuifgebied van Europa. In de laatste IJstijd
bliezen de poolwinden zand vanuit het noorden naar Brabant, waar het in dikke pakketten bleef
liggen. Dat zand zorgt voor nogal extreme omstandigheden: de bodem is droog en voedselarm.
Het verschil in temperatuur tussen dag en nacht kan oplopen tot wel 50 graden. Dat zorgt voor
een unieke flora en fauna, die zich hebben aangepast aan de droogte, schraalheid en
temperatuurschommelingen.

Na een vieruurtje met lokale specialiteit, vertrekken we rond 17.30 uur terug naar Mechelen.

!! Inschrijven vóór 15 maart 2020 !!

Locatie: Heusden en Giersbergen
Vertrek aan de parking Zandpoortvest om 8 uur. Vertrek in Giersbergen om 17.30 uur

Kostprijs: vtbKultuur- en VAB-leden: € 55, niet-leden: € 60
(inclusief 1 drankje tijdens de lunch)

Inschrijven: via mechelen@vtbkultuur.be met vermelding: Heusden_18/04/2020_vtbKultuur
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/VAB-lidnr.

Betaling: op rekeningnr. BE90 4066 0651 4132 van vtbKultuur Mechelen met vermelding:
Heusden_18/04/2020_vtbKultuur /VAB-lidnr.

vtbKultuur Mechelen bezoekt Lyon
Lyon wordt ook wel de hoofdstad van de gastronomie
genoemd. Dit is omdat de stad bekend staat om zijn
goede kookkunst, onder meer door de wijnen en de
bekende koks die er vandaag komen.
Maar we gaan nog meer ontdekken dan enkel die
gastronomie.

Vertrek met de TGV vanuit Brussel-Zuid naar Lyon Part-Dieu, vertrek 8.17 uur, rit van 3.43 uur

Dag 1: heenreis, verkenning, boottocht, diner bij Vatel
Dag 2: Vieux-Lyon, Atelier de Soierie, diner in een bouchon
Dag 3: Bocuse, Confluence, diner bij Brasserie Georges
Dag 4: Croix Rousse, Street Art, vrije tijd, terugreis

Voor details van deze reis verwijzen we jou graag naar onze website.

Totaalprijs voor deze reis:
€ 690 (singletoeslag € 125) per persoon.
Een voorschot bevestigt de inschrijving: 50% (= € 345, voor een single € 410): tegen 15
januari 2020.

Blijft te betalen vóór 28 maart 2020: 50% (= € 345, voor een single € 405).

facebook Website

Geheugensteuntje
Samen met je inschrijving ontvangen we ook graag de betaling. Je deelname is immers pas
definitief na betaling. Vergeet ook niet je lidnummer vtbKultuur of VAB te vermelden.

Een pakketprijs (bijvoorbeeld: georganiseerd vervoer + bezoek aan een tentoonstelling + lunch
+ wandeling) is ondeelbaar. Je betaalt dus sowieso voor het héle pakket.

Deze e-mail is verstuurd aan dirk.marteau@telenet.be.

vtbKultuur hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In onze privacyverklaring lees je
welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Deze privacyverklaring werd begin

2018 aangepast om in regel te zijn met de nieuwe wetgeving (GDPR – sinds 25 mei 2018 van kracht). Onze
privacyverklaring vertelt jou ook wat je kunt doen om jouw gegevens te controleren, aan te passen of te laten

verwijderen.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat je ofwel lid bent van vtbKultuur/VAB, vrijwilliger bent bij vtbKultuur of op één
van onze activiteiten of via onze website aangaf dat je op de hoogte wou blijven van onze organisatie en onze

activiteiten. Je gaf toestemming om hiervoor jouw e-mailadres te gebruiken.
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Als je de nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen, kun je je  hier afmelden 

Voor een goede ontvangst voegt u mechelen@vtbKultuur.be toe aan uw adresboek.
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