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* activiteiten vanaf september 2019 *

“We gaan nog niet meteen naar Tomorrowland, hoor” 
Bliksem sprak met uittredend en nieuwe voorzitter van vtbKultuur Mechelen

Hier komt je naam en adres... als je lid bent van 
vtbKultuur. 

Lid worden? Bel of mail ons! Tel. 015 55 56 02 
(H. Van Miert), e-post: mechelen@vtbKultuur.be

MECHELEN

  

tekst: © Mark Van Mullem 
foto: ©  Pascale Van Lierde

ze leek mij een geschikte kandidaat om het 
voorzitterschap over te nemen. Dus deed ik het 
voorstel, ze zei gelukkig ja” (lacht).
Chris: “Natuurlijk zei ik ja! Wat een eer zeg. 
We gaan er het beste van maken. Samen, 
met het bestuur én Hildegarde natuurlijk. 
Haar rol is nog niet uitgespeeld hoor...” 
Hildegarde: “Nee, ze zijn van mij nog niet 
verlost!” (lacht!)
 
Chris, sinds kort trad je dus terug toe tot 
het bestuur van vtbKultuur Mechelen. 
En hopla, voorzitter!
“Ja, tof  he! Toen Hildegarde met dat 
voorstel kwam, heb ik dat met beide handen 
aangenomen. 
Ik heb altijd graag deel uitgemaakt van deze 
ploeg. Een goed draaiende afdeling, met veel 
fijne activiteiten. Graag wil ik Hildegarde’s 
werk verder zetten, met hier en daar wat 
andere accenten, misschien...”
 
Andere accenten? Vertel!
“Goh, we gaan nu niet plots een uitstap naar 
Tomorrowland organiseren hoor! (lacht). Maar 
samen met het bestuur gaan we een aantal 
zaken overdenken en werken aan vernieuwing. 
We bouwen verder op twintig jaar ervaring, en 
heel wat ‘klassiekers’ houden we natuurlijk in 
het aanbod. 
 We gaan ook andere dingen uitproberen hier 
en daar. De leden moeten zich zeker geen 
zorgen maken!
  
Geen Tomorrowland dus, maar wat gaat 
er zoal veranderen dan?
Chris: “Om te beginnen wil ik benadrukken 
dat we onze leden in de watten gaan blijven 
leggen, zoals dat al gebeurde met Hildegarde 
aan het roer. 
Een uitdaging die zeker voor ons ligt, is 
zeker het bereiken van andere doelgroepen” 

 vtbKultuur Mechelen heeft een 
nieuwe voorzitter. Hildegarde Van 
Miert besloot om na ongeveer 20 
jaar voorzitterschap de fakkel door 
te geven aan Chris De Mey, die graag 
de uitdaging aangaat. Bliksem had 
een gesprek met beide dames en 
peilde naar wat de toekomst brengen 
zal voor vtbKultuur Mechelen.
 
Wat nu, Hildegarde, ga je op pensioen’?
Hildegarde: “Oh, maar ik stop nog niet met 
vtbKultuur hoor! Ik doe nog heel graag verder, 
maar niet meer als voorzitter. Ik ben nu 22 jaar 
actief  in vtbKultuur. Eerst als ondervoorzitter 
van vtbKultuur Mechelen, Wieland Volkaert 
was toen voorzitter. Godfried, mijn man was 
tot lang penningmeester. We waren met een 
vrij groot bestuur toen. In die eerste jaren, 
nam ik het over van Wieland toen die stopte, 
en sindsdien ben ik  altijd voorzitter gebleven.”
 
Waarom nu dan stoppen als voorzitter? 
Hildegarde: “Deels was dat ingegeven door 
gezondheidsredenen, waardoor ik niet meer 
aan alle activiteiten deel kon of  kan nemen. 
En ik combineerde het voorzitterschap ook 
nog met de ‘job’ van penningmeester. Soms is 
dat toch wat te veel van het goede. Misschien is 
het dus  net nu wel het moment om die fakkel 
over te dragen aan een jonger iemand. Twee 
jaar geleden vierden we nog ons twintig jarig 
bestaan, zo werd een periode eigenlijk mooi 
afgerond...
 Toen Chris ons bestuur opnieuw vervoegde, 
was ik daar heel blij om. We kennen haar 
als een gedreven persoon die er altijd 
100% voor gaat. Een tijd terug moest ze 
door omstandigheden afhaken, dat vonden 
we allemaal jammer. Toen ze terugkwam 
ontvingen we haar met open armen. En ja, 

De moeilijke queeste naar een jonger 
publiek?
Chris: “Ja, zeker. Maar dat niet alleen 
he. We willen ook laagdrempelig werken, 
pogen die mensen ook te bereiken die nu 
moeilijk toegang krijgen tot cultuur. Ook is 
er de diversiteitskwestie. We hopen cultuur 
en vtbKultuur Mechelen bij zoveel mogelijk 
mensen ingang te doen vinden. Want zeg nu 
zelf: bij cultuur is toch iedereen welkom, niet? 
Daar gaan we dus nog meer op inzetten.
 
Hoe begon eigenlijk jouw verhaal bij 
vtbKultuur Mechelen? 
Chris: “Ik denk dat dat bij de KnipoogDag in 
Antwerpen was...”
Hildegarde: “Jij hebt me toen geholpen met 
de deelnemers’ bandjes rond te binden...”
Chris: “Exact. En ik ging toen ook al vaak 
mee naar activiteiten, samen met mijn ma, die 
ook lid is. En voor ik het goed en wel besefte 
zat ik mee in het bestuur. En nu terug, enfin 
voorzitter zelfs”.
 
Kunnen jullie toch al een tipje van 
de sluier lichten over de ‘nieuwe’ 
vtbKultuur Mechelen? 
Chris: “We gaan op hetzelfde elan verder en 
waken over de blijvende kwaliteit, dat vinden 
we zeer belangrijk. Maar met dus hier en daar 
wat àndere en nieuwe dingen.. Nee, we gaan 
nog niet alles prijsgeven ...”
Hildegarde: “Onze leden lezen dat sowieso in 
dit krantje he,  of  op de webstek en facebook.”
Chris: “En dra de nieuwsbrief, want we gaan 
volledig digitaal.”
Hildegarde: “Bliksem 100 wordt de laatste 
die in deze vorm verschijnt.”
 
vtbKultuur Mechelen is klaar voor de 
toekomst?
Chris:  “We zijn klaar voor nog eens 20  jaar!” 
 
 
 
  



Inschrijven voor activiteiten
Goede afspraken, 
goede vrienden

Graag zetten we nog een paar zaken op 
een rijtje in verband met de inschrijvingen 
en betalingen voor onze activiteiten. Zo 
maken we het voor jou en voor onszelf 
gemakkelijker... 
 
Tot onze vreugde gaat het vaak erg snel 
met de aanmeldingen en inschrijvingen voor 
onze activiteiten. Soms moeten we mensen  
teleurstellen, want ‘volzet is volzet’. Zorg 
dus dat je tijdig inschrijft en voorkom een 
ontgoocheling. 
Tijdig inschrijven is sowieso geen 
overbodige luxe. Voor heel wat activiteiten 
moeten we vrij vroeg het aantal deelnemers 
doorgeven en een en ander reserveren, 
lees: betalen. Daarom ontvangen we, zoals 
je zult begrijpen, zelf ook graag tijdig jouw 
inschrijving en betaling.
 
Inschrijving
Graag ontvangen we jouw inschrijving 
uiterlijk twee weken voordat de activiteit 
plaatsvindt, tenzij anders is vermeld.

Als we in een lunch voorzien, vernemen 
we ook graag bij de inschrijving of je 
een voedselintolerantie (allergie) hebt. 
Het vergemakkelijkt de menukeuze, het 
restaurant is dan tijdig ingelicht en kan 
daarmee rekening houden.
 
Betaling
Samen met je inschrijving ontvangen we 
ook graag de betaling, uiterlijk twee weken 
voordat de activiteit plaatsgrijpt, liefst 
vroeger zelfs. 

Voor een meerdaagse uitstap vragen we 
een voorschot. Daarover wordt dan ook 
duidelijk gecommuniceerd. 

Een pakketprijs (bijvoorbeeld: bezoek 
aan een tentoonstelling + lunch + wandeling) 
is ondeelbaar. Je betaalt dus sowieso voor 
het héle pakket.
  
Trein en bus worden door elke deelnemer 
individueel betaald.
  
Je deelname is pas definitief na betaling. 
Als we de betaling niet twee weken vóór 
de activiteit hebben ontvangen, gaat het 
plaatsje naar de eerstvolgende deelnemer 
op de wachtlijst.
 
In uitzonderlijke gevallen (overmacht) kun-
nen we de activiteit terugbetalen.

We willen niet belerend overkomen maar 
schenken graag klare wijn en durven 
rekenen op jouw bereidwillige medewerking, 
niet dat we daaraan twijfelen. Goede 
afspraken maken goede vrienden. 

We kunnen de activiteiten dan op een fijne 
manier organiseren en niemand komt voor 
onaangename verrassingen te staan.

En dan nu: check onze activiteiten, 
inschrijven maar en graag tot binnenkort!

Chris, Hildegarde, Dirk, Jos & Mark 

  Op zaterdag 19 oktober bezoeken 
we het interessante Museum Mayer 
van den Bergh in Antwerpen. Ook 
bij dit Antwerpen-bezoek wandelen 
we in de namiddag met de gidsen 
van Antwerpen SurplAce door weer 
een andere wijk van de stad.
 Het schilderij ‘Dulle Griet’ werd 2017 
in het Koninklijk Instituut voor het 
Kunstpatrimonium in Brussel onderzocht 
en gerestaureerd. Hierbij kwam niet alleen 
de originele kleurenpracht terug maar 
het onderzoek leidde tot opzienbarende  
ontdekkingen. 
 Na de grote Bruegel tentoonstelling in 
Wenen is de Dulle Griet weer thuis in 
Antwerpen. 
 Tijdens ons bezoek aan het museum maken 
we kennis met de boeiende figuur Frits 
Mayer van den Bergh, zijn voorkeuren, 
enkele topstukken van het museum en hoe 
hij ze verzamelde. 
 Na de middagpauze voor een vrije lunch 
ontmoeten we elkaar om 13.25 uur op 
de Groenplaats aan het standbeeld van 
Rubens. 
Vanaf  hier nemen de sympathieke 
en kundige gidsen van Antwerpen  

De ‘Dulle Griet’ is weer thuis in Antwerpen 
vtbKultuur Mechelen bezoekt Museum Mayer van den Bergh .

 

 

 Wie de Bliksem uit zijn fysieke 
brievenbus haalde, deed dat voor het 
laatst. Nee, vtbKultuur Mechelen 
stopt er niet mee, nog lang niet! 
Maar je houdt de laatste ‘papieren’ 
versie van ons krantje in handen. 

 Een tijdje terug beslisten we om te 
stoppen met de ‘analoge’ communicatie 
en dus, in het spoor van vele andere 
afdelingen, volledig digitaal te gaan.  
Maar we houden nogal van ronde 
getallen, dus die 100ste Bliksem moest er 
nog komen. 
 Grote dank gaat naar drukkerij Artoos 
die altijd voor prima drukwerk zorgde, we 
doen graag nog op hen beroep wanneer 
nodig. Woorden van dank passen ook aan 
het adres van Chris De Schryver die de 
Bliksemteksten steeds nauwkeurig voor 
ons nalas! Alsook allen  die aan het krantje 
meewerkte, gaande van redactielid tot de 
dappere ‘bussers’ van Bliksem; bedankt!
 Natuurlijk blijven we jou informeren 
over onze activiteiten, nog steeds via onze 
webstek en facebook maar ook komt er 
een alternatief  voor Bliksem. We sturen 

SurplAce ons mee voor een rondleiding 
van een uur; ‘Rondom de Boerentoren’. 

II PRAKTISCH:

Afspraak op  zaterdag 19 oktober 2019  
om  9.15 uur in de lokettenzaal van Station 
Mechelen. We nemen de trein om 9.29 uur naar 
Antwerpen, met de tram rijden we naar het 
premetrostation Groenplaats, vandaar wandelen 
we naar het museum Mayer van den Bergh.  
Wie op eigen houtje reist, wordt verwacht 
om 10.15 uur aan de balie van het museum, 
Lange Gasthuisstraat 19, 2000 Antwerpen. 
 Na de vrije lunch afspraak om 13.25 uur aan het 
standbeeld van Rubens op de Groenplaats voor de 
wandeling ‘Rondom de Boerentoren’ met gidsen 
van Antwerpen SurplAce.

De deelnameprijs bedraagt € 18 voor leden, 
niet-leden betalen € 20. Inschrijven voor 21 
september 2019 bij C. De Mey, t 0498 56 49 58 
of via mechelen@vtbkultuur.be en betalen op 
rekeningnummer BE90 4066 0651 4132 met 
vermelding van de code 19/10/2019. 

tekst: © Jos Keunen 
foto: © Museum Mayer van den Bergh  

Bliksem gaat voortaan digitaal! 

je vanaf  de nabije toekomst regelmatig 
een nieuwsbrief, of  die dan nog de 
naam Bliksem zal dragen, daar zijn we 
nog niet uit. Omdat we volledig digitaal 
gaan, hadden we graag je e-mailadres 
ontvangen, zodat we je de nieuwsbrief  
kunnen doormailen. Dat bezorg je aan 
Chris De Mey, via mechelen@vtbkultuur.
be met de mededeling ‘Digitale 
Nieuwsbrief ’. Op hetzelfde adres kun je 
ook terecht voor eventuele verdere info.
 Het doek valt over Bliksem, maar nog lang 
niet over ons ruim activiteitenaanbod, 
dra ontvang je meer info in onze eerste 
digitale nieuwsbrief.

tekst en foto: © Mark Van Mullem



 Zaterdag 16 november 2019 
bezoeken we het totaal vernieuwde 
Koninklijk Museum voor Midden-
Afrika in Tervuren. Na de lunch bij 
Le Zinneke blijven we in Schaarbeek 
en dompelen we ons bij Concept 
Chocolate onder in de wereld van de 
chocolade.

vtbKultuur Mechelen bezoekt het vernieuwde Afrikamuseum en Concept Chocolate
Het rijkere verhaal over Afrika, de smakelijke historiek van Cacao

opvolger Albert I, die het museum op 30 
april 1910 opende. Het gebouw bood alle 
moderne comfort en was een onmiskenbaar 
architecturaal huzarenstukje. Op 10 maart 
1952 werd het museum bij koninklijk besluit 
omgedoopt tot Koninklijk Museum voor 
Belgisch-Kongo.
 Na de Congolese onafhankelijkheid 
kreeg het museum de naam Koninklijk 
Museum voor Midden-Afrika en werd het 
onderzoeksdomein uitgebreid.
 Bij het recente renovatieproject was de 
belangrijkste uitdaging een beeld te schetsen 
van het hedendaagse, ontvoogde Afrika in 
een museumgebouw met een koloniaal 
verleden, dat voor de renovatie amper vanuit 
kritische hoek werd belicht. Bovendien 
was de permanente tentoonstelling ook 
achterhaald. Kortom een nieuwe invulling 
drong zich op.
 Het beschermde gebouw werd gerenoveerd 
en gerestaureerd met respect voor de 
originele, eind 19de-eeuwse bouwplannen, 
maar werd uitgerust met de modernste 
technieken. De totale voor het publiek 
toegankelijke oppervlakte werd opgetrokken 
van 6.000 naar 11.000 m². De aandacht voor 
hedendaagse kunst vormde een belangrijk 
aspect in het renovatieproject.
Tijdens de rondleiding wordt er stilgestaan 
bij de belangrijkste periode: van de oude 
heersers tot de geboorte van soevereine 
staten die vandaag zijn uitgegroeid tot de 
DRC, Rwanda en Burundi. We buigen 
ons over de historische gebeurtenissen en 
de impact ervan maar kijken ook naar de 
toekomstperspectieven.

 
 Sinds 1956 geldt ‘Le Zinneke’ als een 
begrip in Schaarbeek; een Belgisch 
restaurant,aanbevolen door de ‘Petit Futé-
gids’. We kunnen kiezen uit Stauf  Kabernaaie 
mi Geheus gelak in den haaven tijd (Stoofvlees met 
Geuze, frietjes en salade), Zalm met Béarnaisesaus 
en friet of  vegetarische groentenlasagna. Als 
dessert krijgen we Tiramisu met speculaas. Bij 
de maaltijd kun je 1 glas huiswijn of  bier 
(Jupiler, Camille, Moinette of  Blanche), 
of  plat of  bruisend water à volonté tot 
einde hoodgerecht nuttigen, met koffie na. 
Geef  bij het inschrijven je voorkeur van 
hoofdgerecht mee op aub.
 
  
 Op 3 minuten wandelen van het restaurant 
bevindt zich Concept Chocolate. We 
zijn er getuige van alle stappen van de 
handmatige fabricage van chocolaatjes: het 
smelten van de chocolade, de bereiding van 
de vulling, het vullen van de schelpen, het 
ontvormen en het verpakken. 

 Het belangrijkste wordt evenmin vergeten: 
het proeven!
 Bij Concept Chocolate geldt 
ambachtelijke fabricage, natuurlijke 
producten, 100 % cacaoboter, respect voor 
de grote traditie van de Belgische chocolade.
 De Azteken verbonden cacao met 
Xochiquetzal, de godin van de 
vruchtbaarheid. Zij dronken een 
cacaodrank, xocoatl, vaak op smaak 
gebracht met vanille, chilipeper en piment.    
 De drank zou vermoeidheid tegengaan, een 
resultaat van de cafeïne die een bestanddeel 
van de cacao is. De Azteken konden niet zelf  
cacao verbouwen, omdat hun thuisland in 
de Mexicaanse bergen daarvoor ongeschikt 
was. Cacao was een luxeproduct dat werd 
ingevoerd en onderworpen volkeren 
moesten cacao leveren als deel van hun 
belasting.
 Een Spaanse jezuïtische missionaris, Jose 
de Acosta, die aan het eind van de 16de 
eeuw in Peru en Mexico woonde, schreef  
al over het effect. De drank werd onder 
andere gebruikt aan het hof  van keizer 
Montezuma.
 We beseffen dat het na zoveel lekkers 
misschien weinig aantrekkelijk is, maar 
om 16:30 uur vertrekken we terug naar 
Mechelen.

II PRAKTISCH:
Zaterdag 16 november 2019. Vertrek 
om 9.15 uur met de autocar aan de 
Zandpoortvest, parking 2. 

Voormiddag gegidst bezoek aan het 
Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in 
Tervuren. Daarna rijden we naar restaurant 
‘Le Zinneke’ voor de lunch aansluitend 
gegidste rondleiding bij Concept Chocolate. 

Het deelnamebedrag bedraagt € 79 voor 
leden, niet-leden betalen € 89.  Inbegrepen: 
busreis, inkom, bezoeken met gids, lunch en 
dranken.

Inschrijven vóór 15 oktober 2019, met 
menukeuze bij Chris De Mey, t 0498 56 49 58 
of via mechelen@vtbkultuur.be en betalen op 
rekeningnummer BE90 4066 0651 4132 met 
vermelding van de code 16/11/2019. 

tekst: © Chris De Mey 
foto’s: © RMCA (Jo Van de Vijver), ©  Chris De Mey 

 Vooraleer ons op de lekkernijen te storten, 
staan we ‘s ochtends stil bij het complexe 
verleden dat we met Afrika delen. Hoewel 
de muren van het museum kolonisatie 
ademen, vertellen de collecties een veel 
rijker verhaal over Centraal-Afrika.
 Het verhaal van het Afrikamuseum 
begint bij de Wereldtentoonstelling van 
1897 in Brussel. Op aansturen van koning 
Leopold II werd het koloniale luik van 
de tentoonstelling ondergebracht in 
het Koloniënpaleis in Tervuren. Onder 
meer opgezette dieren, bodemstalen, 
voedingsmiddelen, etnografische en 
artistieke voorwerpen uit Congo werden in 
de zalen ondergebracht, naast kunstwerken 
uit België. 
Leopold II zag het museum als uitgelezen 
promotiemiddel om investeerders en het 
Belgische volk van zijn koloniale plannen 
te overtuigen. In 1898 werd de tijdelijke 
tentoonstelling omgevormd tot het eerste 
permanente museum in het teken van 
Congo. Van meet af  aan was de instelling 
zowel museum als wetenschappelijk instituut. 
Al vrij snel barste het Koloniënpaleis uit 
zijn voegen. Leopold II schakelde Charles 
Girault, architect van het Parijse Petit 
Palais, in voor een ambitieus bouwproject. 
De site zou een gloednieuw Congomuseum 
krijgen, naast een ‘Ecole Mondiale’, een 
congrescentrum, een station, Chinese 
paviljoens en een sportcomplex. Het 
grootste deel van de opbrengsten uit Congo, 
een kroondomein in privébezit, werd 
aangewend voor bouwprojecten in België.
 In 1908 werd de Onafhankelijke Congo-
staat omgedoopt tot Belgisch Kongo en 
het museum tot Museum van Belgisch-
Kongo. De bouwwerken werden stilgelegd. 
Leopold II overleed nog voor de werken 
uiteindelijk voltooid werden. Het was zijn 

Lunch bij Le Zinneke

Chocolade! 



Reserveren en/of inschrijven voor activiteiten van vtbKultuur Mechelen:

Overschrijving van het deelnamebedrag op rekening IBAN BE90 4066 0651 4132.  
Meer informatie bij Chris De Mey: t 0498 56 49 58 of via e-mail mechelen@vtbkultuur.be
 
Lidmaatschap en ledenvoordelen: 
• De ledenvoordelen van vtbKultuur gelden zowel voor vtbKultuurleden als voor VAB-leden 
die via dat lidmaatschap automatisch lid zijn van vtbKultuur.
• Nog géén lid? Contacteer ons en vraag de vtbKultuurpas voor slechts € 10. 

:: c o l o f o n ::

verantwoordelijke uitgever
Hildegarde Van Miert 

Koningin Astridlaan 76/501 
2800 Mechelen

redactie
Chris De Mey 

Hildegarde Van Miert 
Jos Keunen 

Mark Van Mullem

eindredactie
Chris De Schryver 

opmaak
Mark Van Mullem

drukwerk
Drukkerij Artoos

redactieadres:
p/a Mark Van Mullem 

Bruul 71/3
2800 Mechelen
t 0486 36 43 11

e mark.van.mullem@telenet.be 

onze activiteiten op een rijtje

Zaterdag 22 september 2019 • UiT zonder Uitlaat

Zaterdag 19 oktober 2019 • bezoek Museum Mayer vanden Bergh Antwerpen 
Deelnameprijs bedraagt € 18 voor leden, niet-leden € 20 Inschrijven voor 21 september bij Chris de Mey t 
0498 56 49 58 of   via mechelen@vtbkultuur.be en betalen op rekeningnummer BE90 4066 0651 4132 
met vermelding van de code 19/10/2019. 

Zaterdag 16 november 2019 • bezoek vernieuwd Koninklijk Museum voor 
Midden-Afrika in Tervuren, en Concept Chocolate!
Vertrek om 9.15 uur met de autocar aan de Zandpoortvest, parking 2. Voormiddag gegidst bezoek 
aan het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Tervuren. Daarna rijden we naar restaurant ‘Le 
Zinneke’ voor de lunch aansluitend gegidste rondleiding bij Concept Chocolate. De deelnameprijs 
bedraagt € 79 voor leden, niet-leden betalen € 89.  Inbegrepen: busreis, inkom, bezoeken met gids, 
lunch en dranken.
Inschrijven vóór 15 oktober 2019 met menukeuze bij Chris De Mey. t 0498 56 49 
58 of  via mechelen@vtbkultuur.be en betalen op rekeningnummer BE90 4066 0651 4132 met 
vermelding van de code 16/11/2019. 

Zondag 22 september 2019 
vindt in de Mechelse binnenstad 
opnieuw UiT zonder Uitlaat 
plaats. 
 
 vtbKultuur Mechelen neemt graag 
deel aan deze autovrije zondag waarop 
ook het culturele jaar op gang wordt 
getrapt en verenigingen van diverse 
pluimage zich tonen. 
 Kom zeker langs op onze stand 
waar we je graag te woord staan 
over ons programma en/of  werking.  
 Welkom van 13 tot 18 uur in een 
volledig autovrije stad.
 MVM 

UiT zonder Uitlaat

Geen bezoek aan Huis Delvaux

 In Bliksem 99 kondigden we een 
bezoek aan Huis Delvaux aan. 
Jammer genoeg zijn we genoodzaakt 
om deze activiteit te annuleren. Huis 
Delvaux liet ons weten dat er geen 
bezoeken meer worden georganiseerd.

Maar er valt gelukkig nog genoeg 
moois te vinden in ons programma. 
We hopen je dan ook te zien op een of  
meer van onze activiteiten.

CDM 

We zijn volop bezig met de opmaak 
van ons programma voor 2020 maar 
we houden ook graag rekening met de 
wensen van onze leden.

Heb je een voorstel voor een bezoek, 
een uitstap of wat je dan ook in groep 
zou willen doen, laat het ons zeker 
weten!

We bekijken de voorstellen en misschien 
zie je een van je voorstellen, dra 
gerealiseerd. Er hangt misschien wel 
een verrassing in de lucht als we jouw 
idee kiezen.
 
We verwachten jouw idee(ën)tegen 
zondag 13 oktober 2019. 

Stuur een mailtje naar mechelen@
vtbkultuur.be. We zijn enorm benieuwd!

 


