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* activiteiten vanaf juni 2018 *

  vtbKultuur Mechelen vertoeft 
op zaterdag 8 september 2018 
in Brussel en proeft er van de 
prachtige art deco die onze 
hoofdstad rijk is.

 In de voormiddag bezoeken we 
het voormalige hotel van Baron 
Louis Empain op de toenmalige 
Natiënlaan, de huidige Franklin 
Rooseveltlaan in Brussel. Het pand is 
gebouwd tussen 1930 en 1934 naar 
de plannen van de architect Michel 
Polak, die ook de ontwerper is van 
het bekende Résidence Palace, nu  een 
onderdeel van de Europese gebouwen.  
 Het hotel werd aangekocht door de 
stichting Boghossian en werd door de 
Brusselse regering ingeschreven als 
beschermd monument. Het gebouw, 
een mooi voorbeeld van de art-decostijl, 
wordt nu gebruikt voor tentoonstellingen 
over design en hedendaagse kunst. 
 Na de lunch vertrekken we naar 
Ukkel waar we de villa van David 
en Alice Van Buuren bezoeken.  
 Deze villa werd gebouwd in 1928 en is een 
zuiver voorbeeld van de Franse art deco. 
 David was financier, professor aan 
de ULB, raadgever van koningin 
Elisabeth, verzamelaar en tevens 
mecenas. Hij stierf  midden jaren 

vtbKultuur Mechelen proeft van prachtige art deco in Brussel 
Bezoek aan twee unieke art-decogebouwen in Brussel en Ukkel

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
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vijftig. Zijn weduwe zet zijn werk voort.  
 We bezoeken de villa die er nog precies zo 
uitziet als na de dood van Alice in 1972.  
 De bijbehorende tuinen behoren tot 
de mooiste van Brussel en omvatten  
verschillende onderdelen: een labyrint, 
een rozentuin, een tuin der harten, een 
lentetuin….

 Eventuele verdere informatie volgt 
binnenkort, als het nog nodig is je 
ervan te overtuigen om deel te nemen 
aan deze unieke art-decodag! Noteer 
deze dag dus alvast in je agenda, deze 
bijzondere art-deco-uitstap wil je niet 
missen!

Naar jaarlijkse traditie slaat vtbKultuur Mechelen de handen 
in elkaar met de bevriende organisaties Davidsfonds Mechelen, 
VVB Mechelen, VL@s Mechelen, Vlaamse Kruis, Marnixring 
Gaston Feremans Mechelen en Vlaams & Neutraal Ziekenfonds 
om een feestelijke Guldensporenviering te organiseren, gesteund 
door Vlaanderen Feest!

 Woensdag 11 juli 2018 ben je vanaf  16 uur meer dan welkom op de 
feestelijkheden op het binnenplein van het Stadhuis van Mechelen aan de 
Grote Markt. Een toespraak, veel muziek, wat samenzang én een gezellige 
receptie zijn ook nu de ingrediënten om er een geslaagde Vlaamse feestdag 
van te maken. 

 We hebben de Corsicaanse journaliste van het weekblad Arriti Fabienne 
Giovanni te gast als spreker, het KleinKunstKollectief verzorgt de 
muzikale omlijsting en put uit de rijke kleinkunstschat van Vlaanderen. 
De groep begeleidt ook de samenzang. 

Aansluitend is er tijdens de receptie natuurlijk ruim de tijd om te netwerken 
en bij te praten bij een goedgevuld glas. 

Voor de prijs moet je het zeker niet laten, ook nu is de deelname volledig 
gratis!

MVM

KleinKunstKollektief kruidt feestelijke 
Guldensporenviering met kleinkunstpareltjes

II > PRAKTISCH:
 
Vertrek zaterdagochtend om 10 uur aan de Zand-
poortvest, Parking 2, met Verhoeven busreizen. 
De deelnameprijs bedraagt € 49 voor leden, ni-
et-leden betalen € 55.
  
Inschrijven voor 15 augustus bij H. Van Miert,  
t 015 55 56 02 of via mechelen@vtbkultuur.be en 
betalen op rekeningnummer BE90 4066 0651 4132 
met vermelding van de code 08/09/2018.



 Zeg niet zomaar kerstmarkt tegen 
de kerstmarkt van Keulen, die 
erom bekendstaat erg bijzonder te 
zijn. In de schaduw van en rondom 
de imposante Dom maakt Keulen 
er telkens een groots evenement 
van.
 Op zaterdag 15 december 2018 
neemt vtbKultuur Mechelen je 
graag mee naar Keulen waar je 

vtbKultuur Mechelen bezoekt de 
vermaarde kerstmarkt van Keulen 

Wie is wie bij vtbKultuur Mechelen?
Bestuur:
Hildegarde Van Miert – voorzitter en penningmeester
Rosemary van Peer – bestuurslid, gids
Jos Keunen – bestuurslid, gids
Mark Van Mullem – bestuurslid, communicatieverantwoordelijke

Medewerkers:
Chris De Schryver
Mieke De Wilde
Lea en Frans Huysmans

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 
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vrij deze enorme kerstmarkt 
kunt bezoeken. 
 We trekken ook tijd uit om aan 
cultuur te doen en bezoeken een 
van de vele musea die de stad rijk 
is. Maar je krijgt zeker voldoende 
de tijd om rond te struinen op 

de kerstmarkt. Bezoek de vele 
kraampjes met heerlijke lekkernijen 
en leuke hebbedingetjes, doe 
eventueel die laatste kerstaankopen 
of  geniet van een heerlijk glas 
glühwein. 
 En wie het kerstmarktaandeel 
tot het absolute minimum wil 
beperken, vindt vast nog genoeg 
opties in Keulen!



 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 asperge- 
en champignonkwekerijen, 
blauwe bessen en rozenvelden. 
En ook graan leidt tot iets 
lekkers, of  niet soms?

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

 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 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 
deze 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 goed weer 
kun je na de maaltijd een mooie 
wandeling maken rond het meer. 
Gewoon relaxen op het terras kan 
natuurlijk ook.

 Na een deugddoend ontbijt 
in het hotel vertrekken we 
zondagochtend 17 juni naar 
Melderslo waar we in Museum 
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 naar Mechelen 
terugkeren, brengen we indien 
mogelijk, ook nog een kort bezoek 
aan een van de andere fenomenen 
in de regio...

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.

Inbegrepen in de deelnameprijs: 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. 

Uitstap in samenwerking met Verhoeven 
busreizen, vergunning A 5741. 

Er zijn voor deze uitstap, bij het ter perse gaan, 
nog luttele plaatsjes vrij - contacteer ons als de 
bliksem! -  t 015 55 56 02 

Arcen en Horst aan de Maas 

 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. 
 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 de Water- en Beeldentuin, 
het Rosarium, het Lommerrijk, de 
Bergtuin, de subtropische Casa 
Verde en de Oosterse Watertuin.  

tekst en foto’s: © Mark Van Mullem



 
Za-Zo 16-17 juni 2018 • Weekend Horst in Nederlands-Limburg (VOLZET)
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, 
middag- 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. Start om 16 uur. Met toespraak van Fabienne Giovanni, 
samenzang en een optreden van Het KleinKunstKollectief. Aansluitend: gezellige receptie. Organisatie 
in samenwerking met Davidsfonds Mechelen, Vlaams & Neutraal Ziekenfonds, VVB Mechelen, 
Marnixring Gaston Feremans Mechelen, Vlaamse Kruis, Vl@s Mechelen. GRATIS!

Zaterdag 8 september 2018 • Proeven van art deco in Brussel 
Vertrek om 10 uur aan de Zandpoortvest, Parking 2. In de voormiddag bezoek aan het voormalige 
hotel van Baron Louis Empain, in de namiddag bezoeken we de Villa van Van Buuren. 
Deelnamebedrag: € 49 voor leden, niet-leden betalen € 55. Inbegrepen: busvervoer, bezoeken en 
gidsen. Lunch voor eigen rekening. Inschrijven voor 14 augustus bij H. Van Miert, t 015 55 
56 02 of  via mechelen@vtbkultuur.be. Betalen op rekeningnummer BE90 4066 0651 4132 met 
vermelding van de code 08/09/2018.

Zaterdag 6 oktober 2018 • Antwerpen achter de schermen (VOLZET)
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. 

Zaterdag 15 december 2018 • Bezoek Kerstmarkt Keulen & museum 
Meer informatie volgt later, maar noteer alvast de datum in je agenda!

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 ::

verantwoordelijke uitgever
Hildegarde Van Miert 

Koningin Astridlaan 76/501 
2800 Mechelen

redactie
Hildegarde Van Miert 
Rosemary van Peer 

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

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


