
Wandeling 'Kinderen van de Renaissance' 
Zaterdag 5 juni om 14 uur - vrijdag 11 juni om 14 uur 
24 deelnemers per gidsbeurt 
 
Achter de muren van het Hof van Kamerijk in Mechelen
zijn gedurende een halve eeuw de kinderstemmen te
horen van enkele politieke hoofdrolspelers van het
zestiende-eeuwse Europa.  
Drie generaties Bourgondisch-Habsburgse prinsen en
prinsessen, waaronder Filips de Schone, Margareta van
Oostenrijk en de toekomstige Karel V verbleven in

Mechelen. Waar verbleven zij? Met wie speelden zij? Wat kunnen we nog zien van de
verblijfsperiode van de prinsen en prinsessen.  
Dit en nog veel meer kun je ontdekken tijdens de gegidste wandeling 'Kinderen van de
Renaissance'. 
Een echte aanrader, evenals de gelijknamige tentoonstelling in het Hof van Busleyden, die tot 4
juli loopt. 
Foto:  Willem Geets, Poppenspel aan het Hof van Margareta van Oostenrijk, 1892, olie op doek, © Museum Hof van Busleyden 
 
Praktisch 
Locatie: start wandeling aan het Schepenhuis, Vleeshouwersstraat 6, Mechelen 
Aanvang: op beide dagen om 14 uur 
Kostprijs: leden: € 10 - niet-leden: € 12 
Inschrijven: mechelen@vtbkultuur.be met vermelding 'Renaissance', datum + lidnummer 
Betaling: op rekeningnr. BE90 4066 0651 4132 van vtbKultuur Mechelen met vermelding:
Renaissance + datum + lidnummer 

Wandeling 'Van Pest tot Covid' 
Zondag 27 juni om 14 uur  
24 deelnemers per gidsbeurt 
 
2020 en 2021 zijn jaren die we niet snel zullen vergeten. 
Met deze wandeling spelen we in op de actualiteit en

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

Bekijk de webversie

KULTUURFLITS MECHELEN

We nemen de draad weer op!
 
De overheid heeft voor de cultuursector een aantal versoepelingen toegestaan en daar gaan we
dankbaar gebruik van maken. We houden ons uiteraard aan de regels die gelden op het
ogenblik van de activiteit, zoals mondmasker dragen en afstand respecteren tussen de bubbels.
Gidsen met 24 personen is opnieuw toegelaten. 
Daarom stellen we graag ons aanbod voor de volgende maanden voor.
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ontdekken hoe Mechelen 800 jaar tegen epidemies gestreden
heeft. Van de pest in de Middeleeuwen over de cholera in de
19de eeuwse ‘fortjes’ tot de corona van vandaag. 
 
We leggen de huidige
maatregelen naast stadsordonnanties uit de tijd van
Margareta. We nemen het Cruydeboeck van
stadsgenoot Dodoens ter hand op zoek naar
apothekersrecepten. 
 
We doen het verschil tussen stadsmedicynen en chirurgijnen letterlijk uit de doeken. We zien
hoe de stad verandert naarmate grote projecten om de hygiëne te verbeteren worden
uitgevoerd. 
 
En we kruiden alles met een vleugje geloof en bijgeloof en vooral met een dosis humor want die
hebben we nu meer dan ooit nodig. 
Foto: © Marc Nauwelaerts 
 
Praktisch 
Locatie: start wandeling aan het Schepenhuis, Vleeshouwersstraat 6, Mechelen 
Aanvang: 14 uur 
Kostprijs: leden: € 10 - niet-leden: € 12 
Inschrijven: mechelen@vtbkultuur.be met vermelding 'Covid' + lidnummer 
Betaling: op rekeningnr. BE90 4066 0651 4132 van vtbKultuur Mechelen met vermelding:
Covid + lidnummer 

Wandeling 'Beethovens Mechelen' 
Zondag 19 september om 14 uur  
24 deelnemers per gidsbeurt 
 
Is Ludwig Van Beethoven een Vlaming, een Duitser of een
Oostenrijker? 
 
Wat heeft hij gemeen met Mechelen? Wat als Ludwig en zijn opa
Lodewijk nu in Mechelen te gast zouden zijn? Wat gaan ze dan
allemaal ontdekken? Ook zo benieuwd als zij? 
 
We nemen hen en ook jullie met veel plezier mee op
ontdekkingstocht in hun en jullie leefwereld, vergezeld van een

vleugje muziek om in de stemming te komen 
  
Praktisch 
Locatie: start wandeling aan het Schepenhuis, Vleeshouwersstraat 6, Mechelen 
Aanvang: 14 uur 
Kostprijs: leden: € 10 - niet-leden: € 12 
Inschrijven: mechelen@vtbkultuur.be met vermelding 'Beethoven' + lidnummer 
Betaling: op rekeningnr. BE90 4066 0651 4132 van vtbKultuur Mechelen met vermelding:
Beethoven + lidnummer 



Nog geen lid van vtbKultuur Mechelen?
Sluit je dan snel aan!
 
Voor 20 euro ben je een jaar lang lid van onze culturele
bende. Jouw vtbKultuur-pas is bovendien geldig voor alle
inwonende gezinsleden. 
 

We zetten nog even alle voordelen op een rijtje: 
 
• Je maakt deel uit van een groep enthousiaste cultuurliefhebbers met wie je samen van cultuur
kunt genieten. 
• Je neemt aan alle activiteiten van vtbKultuur Mechelen deel aan ledenprijs. 
• Alle activiteiten van onze vtbKultuur-collega’s elders zijn voor jou toegankelijk aan
ledenprijs. Jaarlijks organiseren we allemaal samen ongeveer 2500 vtbKultuur-activiteiten. Je
vindt ze op www.vtbkultuur.be/activiteiten. 
• Je krijgt 5 euro korting bij de aankoop van een Open Monumentenkaart. Je betaalt dan 20
in plaats van 25 euro en krijgt hiermee toegang tot uitzonderlijke erfgoedplaatsen in Vlaanderen
en heel wat kortingen en voordelen bij meer dan 250 monumenten in Vlaanderen. 
• Je krijgt 6 euro korting bij de aankoop van een (nieuwe) Museumpas. Je betaalt dan 53 in
plaats van 59 euro om een jaar lang de permanente tentoonstellingen van meer dan 170 musea
gratis te bezoeken. Ook heel wat tijdelijke tentoonstellingen kan je gratis of met fikse korting
bezoeken. 
• Je krijgt minstens 4 keer per jaar de nationale nieuwsbrief OOGwenk, boordevol culturele
inspiratie, in je mailbox.
Je krijgt regelmatig extra voordelen zoals mooie kortingen voor unieke voorstellingen of
evenementen. 
 
EXTRA VOORDEEL als je bij vtbKultuur Mechelen aansluit: 
2 keer per jaar organiseren we een activiteit exclusief voor jou als lid van vtbKultuur Mechelen.
Je krijgt dan van ons een persoonlijke uitnodiging! 
 
Hoe word je lid? 
Je kunt aansluiten via www.vtbkultuur.be/mechelen, doorklikken naar 'Lid worden'; vul
vervolgens je gegevens in en betaal 20 euro op rekeningnummer BE90 4066 0651 4132 met
vermelding van je familienaam. 
 
Van zodra we je betaling ontvangen hebben, sturen we je vtbKultuur-pas naar je toe. 
Je vtbKultuur-pas 2021 is geldig van het moment van betaling tot en met 31 december 2021. 
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We beloven dat je geen spijt zal krijgen van je lidmaatschap en wensen je veel
cultuurplezier!

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 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 christina.de.mey@telenet.be. 
 

vtbKultuur hecht veel belang aan de bescherming van je 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. 
 

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je ofwel lid bent van vtbKultuur, 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. 
 

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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