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Knipoog-dag in Mechelen  
Zondag 26 maart 2017   Let op: zomeruur start ! 

 
Beste vrienden van vtbKultuur DAMME, 
 
De jaarlijkse Knipoog-dag als opener van het themajaar “ Streekparels” komt eraan dit jaar naar het oergezellige 
Mechelen: stad aan de Dijle. Mechelen viert overigens 400 jaar rechtspraak: “Op.Recht.Mechelen” !  We rijden 
comfortabel met de autocar richting Mechelen  en worden ter plaatse afgezet en weer opgeladen. U wordt 
bediend met koffie en boterkoek tijdens de rit . Het provinciaal bestuur vtbKultuur W-Vl. betaalt bovendien 
grotendeels de bus waardoor wij de prijs gevoelig kunnen drukken.  

!!! Na inschrijving krijg je alvast de details en bezoekmogelijkheden a.h.v. een overzichtelijk schema ter 
voorbereiding !!! 

Programma: 

 08u00 (stipt!):  vertrek Sijsele – Lindeplein (= GPS Kloosterstraat) - voldoende & gratis parking ! 

 10u00-12u00: o.l.v. een gids Bezoek aan het Fort van Breendonk (omgeving Mechelen)  

Dat België niet gespaard bleef van de gruwel van het nazisme, bewijst dit Fort. Het fort deed tijdens de 
Tweede Wereldoorlog dienst als opvangkamp voor politieke gevangenen, weerstanders en joden. We 
bezoeken o.a. de oude slaapzalen en verhoorcellen. Een beklijvende ervaring!  

 12u30-14u00: Lunch in de prachtige ruimte van Brouwerij “Het Anker”, één van de oudste brouwerijen 
van het land. Ontdek meteen de gelauwerde Gouden Carolus als drankgezel  Gegarandeerde eigen 
reservering voor onze groep en kwaliteitsmenu: Soepje van het seizoen / Roulade van Mechelse 
koekoek & pesto – spek – gekarameliseerd witloof , saus op basis van Lucifer – ovenaardappelen / 
Tiramisu-cake 

 14u00-17u00: vrije bezoeken op eigen tempo of o.l.v. het bestuur  een cultureel menu waarop je 
vrijblijvend kunt aansluiten. Flaneer door de stad en ontdek historische, moderne, charmante en 
supergezellige pareltjes met volgende hoogtepunten : 

- Exploreer een van de 300 beschermde monumenten waarvan 4 erkend zijn als UNESCO-    
werelderfgoed 

- Bewonder de installaties, films en performances van Contour, de biënnale voor bewegend beeld 

- Beklim de Sint-Romboutstoren, bezoek het stadhuis of Hof van Savoye en verstil even in de  
Kazerne Dossin of de tuin van het Aartsbisschoppelijk Paleis 

- Keer met “OP.RECHT.MECHELEN” terug naar de tijd van de Grote Raad toen Mechelen de  
Europese bakermat van justitie was 

- Geniet van een Maneblusser en kijk in verwondering naar circusacts 

- Beleef de vele concerten van muziekensembles van het Conservatorium of één van de   
Mechelse harmonieën. 

 17u00-18u00: Cultuurplein – Afsluiter in stijl op het gezellige Cultuurplein ! 

Deelnameprijs:  €50 p.p. leden vtbKultuur;  €55 niet-leden.  

Deze prijs omvat busreis, koffie & koek, MIDDAGLUNCH, info en documentatie met toelichting van de 
uitzonderlijk geopende locaties op vertoon van de badge, gidsbeurten met bezoeken in de VM en NAM., drink 
in de namiddag en muzikale afsluiter. 

Dringend aanmelden bij penningmeester Willy Soenens -  willysoenens@telenet.be  of tel. 050 350 574 en girering 

van het passend bedrag op rek. BE51 0000 2582 7662 van vtbKultuur DAMME - TOT  EN MET  24 FEB. a.s.!  

Annuleringen worden na deze datum niet terugbetaald. Deelname pas verzekerd na betaling ! 
 
Johan Dessein, voorzitter vtbKultuur DAMME 
 
Consulteer ook eens onze webstek en bekijk de foto’s onzer activiteiten. 
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