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* activiteiten vanaf maart 2018 *

Zaterdag 16 en zondag 17 
juni 2018 proeft vtbKultuur 
Mechelen van de Nederlands-
Limburgse gastvrijheid. Neem 
dat proeven gerust letterlijk 
en figuurlijk! We bevinden ons 
twee dagen tussen de blauwe 
bessen, rozenvelden, asperge- en 
champignonkwekerijen en ook 
graan leidt tot iets lekkers, of  niet 
soms?

 Vanuit onze verblijfplaats in Horst 
aan de Maas, midden in het mooiste 
stukje van de Limburgse Peel en 
Maasduinen, maken we er een 
tweedaagse ontdekkingstocht van waarbij 
je veel bijleert over Noord-Limburg. 
Maar geef  zeker ook je ogen de kost 
en laat je gastronomisch verwennen. 
 Zaterdag 16 juni beginnen we met een 
bezoek aan het voormalige vestingstadje 
Arcen, de toeristische parel van de 
Maasduinen. Bij aankomst in Arcen 
wacht ons koffie met vlaai. Daarna 
bezoeken we samen met twee uitstekende 
gidsen de vermaarde Kasteeltuinen van 
Arcen. We bezichtigen het Rosarium, de 
Water- en Beeldentuin, het Lommerrijk, 
de Bergtuin, de subtropische Casa 
Verde en de Oosterse Watertuin. De 
geschiedenis van het park maar ook de 
fauna en flora komen uitvoerig aan bod.  
 Na de rondgang door de kasteeltuinen 
wacht ons in Koetshuys Gildezaal 

Bourgondisch genieten op zijn Noord-Limburgs 
Van kastelen, tulpen, blauwe bessen, asperges, champignons en graan...

een broodmaaltijd met inbegrip van 
de soep van de dag, thee en koffie.  
 Na de lunch stappen we naar de vlakbij 
gelegen Graanbranderij de IJsvogel, 
een ambachtelijke distilleerderij die 
zelf  haar alcohol stookt uit bier en 
wijn. De IJsvogel is gevestigd in een 
gerestaureerde werkende watermolen.    
 Tijdens de rondleiding maak je met 
twee ambachten kennis: de molenaar 
en de stoker. Inbegrepen in ons 
bezoek is een proefbankje met drie 
borreltjes naar keuze per persoon. 
 Nadat de borreltjes ons gesmaakt hebben, 
kun je vrij het kasteel bezoeken of  de 
dorpskern van Arcen, met onder meer de 
restanten van de tolpoort ‘de Schanstoren’.    
 In Arcen bevindt zich ook de beroemde 
ijszaak Clevers. Je kunt er natuurlijk ook 
een lekkere Hertog Jan drinken, het bier uit 
Arcen dat wat verderop wordt gebrouwen.   
 Na ons bezoek aan Arcen rijden we naar 
het Parkhotel in Horst aan de Maas, 
waar we omstreeks 19 uur genieten 
van een overheerlijk driegangenmenu. 
Bij mooi weer kun je na de maaltijd 
een mooie wandeling maken rond het 
meer of  gewoon relaxen op het terras. 
 
 Na een deugddoend ontbijt in het hotel 
vertrekken we zondagochtend 17 juni 
naar Melderslo waar we in Museum 

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

van jou hetzelfde! Geniet met ons in juni 
van de Limburgse aard en gastronomie.  
 Snel inschrijven voor deze uitstap is de 
boodschap, wacht niet te lang, want 
‘volzet is volzet’.

De Locht worden opgewacht door onze 
twee lokale gidsen. We bezoeken er het 
Nationaal Champignonpaviljoen en 
de Aspergetunnel en maken kennis met 
de vele authentieke boerenambachten 
en het vaak harde leven op het Noord-
Limburgse platteland van weleer, maar je 
leert ook alles over de huidige high-tech 
glastuinbouw. Na ons uitgebreid bezoek 
aan De Locht wacht ons in de hoeve een 
lekkere broodlunch met koffie of  thee en 
vooraf  een asperge- of  champignonsoep. 
 Vooraleer we opnieuw Vlaanderenwaarts 
rijden, om tijdig weer in Mechelen 
aan te komen, brengen we indien 
mogelijk ook nog een kort bezoek aan 
een van de andere fenomenen in de 
regio, daarover verneem je later meer! 
We kijken er alvast naar uit en hopen 

tekst en foto © Mark Van Mullem 

II> PRAKTISCH:

Zaterdag en zondag 16   en 17 
juni  2018. We vertrekken op 
zaterdagochtend om 8 uur aan 
de Zandpoortvest, Parking 2, met 
Verhoeven busreizen. 

De deelnameprijs bedraagt € 205 op 
basis van een tweepersoonskamer. De 
toeslag voor een eenpersoonskamer 
bedraagt € 50.

Inbegrepen: busvervoer, alle 
georganiseerde bezoeken en gidsen, 
hotel, middag- en avondmaal op 
zaterdag, ontbijt en middagmaal op 
zondag. Niet inbegrepen: dranken aan 
tafel bij het avondmaal. 

Deze uitstap is enkel beschikbaar 
voor leden van vtbKultuur. Nog 
geen lid?  Geen probleem:  vanaf   
€ 10  ben  je lid, jouw lidmaatschap 
geeft je ledenkorting op alle activiteiten 
van vtbKultuur.

Uitstap in samenwerking met Verhoeven 
busreizen, vergunning A 5741. 

Inschrijven bij H. Van Miert, t 015 55 
56 02 of via mechelen@vtbkultuur.
be en betalen vóór 15 april 2018 op 
rekeningnummer BE90 4066 0651 
4132 met vermelding van de code 
16/06/2018.



Op zaterdag 10 maart 2018 
dompelt vtbKultuur Mechelen 
zich onder in de wereld 
van Eugeen Van Mieghem, 
kunstenaar van het volk. We 
bezoeken het Redershuis op het 
Eilandje en maken kennis met de 
Van Mieghem-collectie.
 
Eugeen Van Mieghem, kunstenaar 
van het volk, werd geboren in 
het hartje van de oude haven van 
Antwerpen. In het café van zijn vader 
op het Eilandje ervoer hij dagelijks het 
harde leven van de havenarbeiders.
 Al vroeg had hij tekentalent en op 
de Antwerpse academie kwam hij 
in contact met het werk van Seurat, 
Van Gogh, Toulouse-Lautrec. 
 In de kunstenaarskring ‘De Kapel’ 
leerde hij de ideeën van het anarchisme 
en flamigantisme kennen. Zijn sociaal 
idealisme en Vlaamsgezindheid zal hij 
nooit opgeven. 
 Omdat hij niet wilde plooien voor het 
academisch onderricht, moest hij de 
academie verlaten. Hij ging in dienst 
bij zijn vader als scheepsbevrachter. 
Maar hij bleef  tekenen en tijdens 
zijn werk in de haven nam hij altijd 
zijn schetsboek mee. Bijzonder 
geboeid is hij door de duizenden 
landverhuizers in de haven.  
 Hij trouwt met een Brussels meisje 
dat lessen volgde aan de Antwerpse 
academie. Het huwelijksgeluk is 
echter van korte duur. 
 Als zijn vrouw zeer ziek wordt 
door tuberculose, maakt hij een 
indrukwekkende reeks tekeningen van 
haar. Overmand door verdriet om 
haar dood zal hij daarna niet meer 
tentoonstellen.
 Het Van Mieghem-museum 
bevindt zich in Het Redershuis 
aan de Ernest Van Dijckkaai, schuin 
tegenover Het Steen in Antwerpen.  
 Het Redershuis, gebouwd in opdracht 
van Gustave Albrecht, koopman 
en latere schepen van de Antwerpse 
haven, is een uniek pand met een 
schitterend interieur. In 1896 werd 

Ontmoet Eugeen Van Mieghem,  
kunstenaar van het volk 
vtbKultuur Mechelen bezoekt Redershuis en Van Mieghem-collectie

II PRAKTISCH:
 
Zaterdag 10 maart 2018. Samenkomst om 
8.45 uur in de lokettenzaal van het station 
Mechelen. We nemen de trein van 8.58 
uur naar Antwerpen en daarna tram 15  
Linkeroever naar de Groenplaats en dan te 
voet verder naar het museum. 

Ter plaatse afspraak om 9.45 uur aan het 
museum Ernest Van Dijckkaai 9, 2000 
Antwerpen (schuin tegenover het Steen van 
Antwerpen). 
 

Voor deze uitstap kun je jammer 
genoeg niet meer inschrijven, want 
al een tijdje hopeloos “volzet”.
   
Onze excuses voor dit ongemak !

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!

Hildegarde, Rosemary, Jos & Mark 

tekst: © Jos Keunen 
beelden: ©  Wiki Creative Commons 

het ingericht in een uitzonderlijke 
combinatie van Arts & Craft en Art 
Nouveau.
 We worden rondgeleid in het 
prachtige interieur en leren zo ook de 
Van Mieghem-verzameling kennen. 
 De architectuur van het huis zal 
je zeker bevallen en de kunst van 
Eugeen Van Mieghem zal je zonder 
twijfel beroeren.



 Tijdens het cultuurseizoen 
2017-2018 belanden we met 
onze afdeling een paar keer in 
Antwerpen. Zo ook op zaterdag 
6 oktober 2018 voor een wel heel 
speciale daguitstap. We bezoeken 
niet alleen de Erfgoedbibliotheek 
Hendrik Conscience, we duiken 
ook achter de schermen in 
de vermaarde Sint-Carolus 
Borromeuskerk!
 
 Midden in de bruisende Antwerpse 
binnenstad vinden we het Hendrik 
Conscienceplein. In de zeventiende 
eeuw heette het plein nog Jezuïetenplein, 
want de jezuïeten kochten hier toen 
gronden aan, lieten huizen afbreken 
en overwelfden de oude ruien. Zo 
ontstond een ruim plein waarrond ze 
een Professenhuis, Sodaliteit en de Sint-
Ignatiuskerk bouwden. De kerk krijgt 
pas later in haar geschiedenis de naam 
Sint-Carolus Borromeus. 
 De Sociëteit van Jezus, afgekort 
S.J., zoals ze zichzelf  noemden, 
onderscheidde zich van andere orden 
vooral door absolute gehoorzaamheid 
aan de paus, zonder onder het gezag 
van een bisschop te vallen.
 De jezuïeten zijn zoals het keurkorps 
van de paus. De gehoorzaamheid en de 
tucht zijn zeer streng. De jezuïetenorde 
wordt geleid door de generaal-
overste (praepositus generalis) van de 
orde. Jezuïeten zijn vrijwel zonder 
uitzondering kritische intellectuelen, die 
als individu geen blad voor de mond 
nemen en ook hun leerlingen opvoeden 

vtbKultuur Mechelen duikt achter de schermen in Antwerpen 
Bezoek aan Erfgoedbibliotheek Conscience en Carolus Borromeuskerk

tot kritische individuen. De orde heeft 
een bepaalde reputatie, denk maar aan 
de uitdrukking: een jezuïetenstreek. 
 De kleurrijke geschiedenis van de 
Sociëteit van Jezus heeft ervoor gezorgd 
dat de gebouwen vandaag een andere 
functie hebben gekregen.
 Tijdens onze daguitstap naar dit deel 
van Antwerpen kijken we vooral achter 
de schermen. Natuurlijk bezoeken 
we de Carolus Borromeuskerk, maar 
we beginnen in de voormiddag met 
een bezoek aan wat ooit de Sodaliteit 
was, nu de Erfgoedbibliotheek 
Hendrik Conscience. Hier leggen 
we, samen met een gids, een boeiende 
tocht af  door de bibliotheek. Van het 
oudste naar het nieuwste gedeelte, van 
de historische Nottebohmzaal naar 
de digitale wereld. We kijken achter 
deuren die anders gesloten blijven en 
ontdekken een collectie van meer dan 
anderhalf  miljoen exemplaren.

Dit wordt een apart dagje Antwerpen, 
zoals je dat allicht nog niet beleefde. 
Tijdig inschrijven is dus de boodschap!

tekst: © Jos Keunen 
foto’s: ©  Wiki Creative Commons 

Marmeren Tempel
  Na de vrije lunch in een van de talrijke 
eetgelegenheden in ‘t Stad bezoeken we 
de Sint-Carolus Borromeuskerk. 
Een kerk in de typische jezuïetenbarok. 
Gebouwd naar een ontwerp van twee 
jezuïetenpaters met de raad van Pieter 
Paul Rubens. 
 Deze ‘Marmeren tempel’ zal zeker 
een grote indruk op je maken. Ook 
hier zal onze gids zich niet beperken tot 
de kerk zelf, maar gaan we achter de 
schermen kijken en bezoeken we ook de 
sacristie, de crypte, de ruimte achter het 
altaarschilderij en zien we de reliekkast.

II > PRAKTISCH:
 
Zaterdag 6 oktober 2018. We spreken 
af om 8.45 uur in de lokettenzaal 
van station Mechelen en nemen de 
trein van 8.58 uur naar Antwerpen, 
daarna tram 15 Linkeroever tot aan de 
Groenplaats en dan te voet verder naar 
de Erfgoedbibliotheek. 
Zij die op eigen houtje reizen, verwachten 
we om 9.45 uur aan de Erfgoedbibliotheek, 
Hendrik Conscienceplein 4. 
 
Na de vrije lunch,  afspraak om 13.50 uur 
aan de Sint-Carolus Borromeuskerk.  
 
De deelnameprijs bedraagt €18 
voor leden, niet-leden betalen €20. 
Inbegrepen zijn inkom, bezoeken en 
gidsen. 
 
Inschrijven voor 22 september 2018 
bij H.Van Miert, t 015 55 56 02 of via 
mechelen@vtbkultuur.be met vermelding 
van de code 06/10/2018.



 
 
Zaterdag 10 maart 2018 • bezoek Museum Van Mieghem in het Redershuis [VOLZET] 
Samenkomst om 8.45 uur in de lokettenzaal van het station Mechelen. We nemen de trein van 8.58 uur naar 
Antwerpen, daarna tram 15 Linkeroever naar de Groenplaats en dan te voet verder naar het museum.
Of, afspraak ter plaatse om 9.45 uur aan het museum, Ernest Van Dijckkaai 9, 2000 Antwerpen (schuin 
tegenover het Steen van Antwerpen).  
Deelnamebedrag:  €  8 voor leden, niet-leden betalen € 10. Inschrijven voor 24 februari 2018 
bij H.Van Miert, t 015 55 56 02 of  via mechelen@vtbkultuur.be, deelnamebedrag betalen op rekeningnummer 
BE90 4066 0651 4132 met vermelding van de code 10/03/2018

Zaterdag 28 april 2018 • bezoek aan Doornik, stad der vijf klokkentorens [VOLZET]
We vertrekken om 7.45 uur aan de Zandpoortvest, parking 2, en rijden naar Doornik. Bij aankomst koffie met 
croissant, film en geleid bezoek UNESCO Tour, lunch met aangepaste dranken, bezoek met gids aan het Museum 
voor Tapijtkunst.  
Deelnamebedrag: € 70 voor leden, niet-leden betalen € 80. Alles inbegrepen, ook alle bezoeken, gidsen 
en busreis. Inschrijven voor 7 april 2018 bij H. Van Miert, t 015 55 56 02 of  via mechelen@
vtbkultuur.be, deelnamebedrag betalen op rekeningnummer BE90 4066 0651 4132 met vermelding van de code 
28/04/2018

Za-Zo 16-17 juni 2018 • weekend naar Horst in Nederlands-Limburg
We vertrekken op zaterdagochtend om 8 uur aan de Zandpoortvest, Parking 2, met Verhoeven Busreizen en rijden 
naar Arcen. Bij aankomst wacht ons koffie met vlaai. Bezoek aan de Kasteeltuinen, Graanbranderij De IJsvogel 
en vrij bezoek aan de dorpskern. Lunch in de Kasteeltuinen. ‘s Avonds driegangenmenu in Parkhotel Horst waar 
we ook overnachten. Op zondag bezoek aan De Locht in Melderslo, lunch ter plaatse. 
Deelnamebedrag: € 205 op basis van een tweepersoonskamer. De toeslag voor een eenpersoonskamer 
bedraagt € 50. Inbegrepen: busvervoer, alle georganiseerde bezoeken en gidsen, hotel, middagmaal- en avondmaal 
op zaterdag, ontbijt en middagmaal op zondag. Niet inbegrepen: dranken aan tafel bij het avondmaal. 
Inschrijven voor 15 april 2018 bij H. Van Miert, t 015 55 56 02 of  via mechelen@vtbkultuur.
be, deelnamebedrag betalen op rekeningnummer BE90 4066 0651 4132 met vermelding van de code 
16/06/2018. Deze uitstap is een samenwerking met Verhoeven Reizen, vergunning A 5741. 
 
Woensdag 11 juli 2018 • Guldensporenviering op het binnenplein van Stadhuis 
Mechelen 
Gratis. Met toespraak, samenzang en een optreden van Het Kleinkunstcollectief. Meer informatie volgt later. 

Zaterdag 6 oktober 2018 • Antwerpen achter de schermen: bibliotheek en kerk
We spreken af  om 8.45 uur in de lokettenzaal van het station Mechelen en nemen de trein van 8.58 uur naar 
Antwerpen, daarna tram 15 Linkeroever tot aan de Groenplaats en dan te voet verder naar de Erfgoedbibliotheek. 
Zij die op eigen houtje reizen, verwachten we om 9.45 uur aan de Erfgoedbibliotheek, Hendrik Conscienceplein 4. 
Na de vrije lunch,  afspraak om 13.50 uur aan de Sint-Carolus Borromeuskerk.  
Deelnamebedrag: € 18 voor leden, niet-leden betalen €  20, inbegrepen: inkom, bezoeken en gidsen. 
Inschrijven voor 22 september 2018 bij H.Van Miert, t 015 55 56 02 of  via mechelen@
vtbkultuur.be, deelnamebedrag betalen op rekeningnummer BE90 4066 0651 4132 met vermelding van de code 
06/10/2018
 

Reserveren en/ of inschrijven voor activiteiten van vtbKultuur Mechelen:

Overschrijving van het deelnamebedrag op rekening IBAN BE90 4066 0651 4132. Meer 
informatie bij Hildegarde Van Miert: t 015 55 56 02, gsm 0486 34 76 86 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 ::
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onze activiteiten op een rijtje

Bedankt Blue Lines Coaches,
Gegroet Verhoeven Reizen!

Recent bereikte ons het bericht 
dat Blue Lines Coaches, de 
busmaatschappij waarmee 
we de voorbij jaren veel heb-
ben samengewerkt, ermee op-
houdt. We danken Manuela en  
Hendrik hartelijk voor de vele fijne  
jaren dat we mochten samen- 
werken en wensen hun veel succes 
met wat ze verder ondernemen.

Omdat vtbKultuur Mechelen nog 
volop uitstappen en trips blijft  
organiseren, moesten we dus op 
zoek naar een nieuwe partner. Die 
vonden we in Verhoeven Reizen. 
 
Bij de eerstkomende uitstap-
pen,  met autocar, naar Doornik 
en Nederlands-Limburg zoek je 
dus niet langer naar de bekende  
blauwe bus, maar naar een bus van 
Verhoeven Reizen...

MVM


