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* activiteiten vanaf september 2018 *

 Op 15 december 2018 bezoekt 
vtbKultuur Mechelen Keulen. 
We geven je in de namiddag ruim 
de tijd om rond te struinen op de 
alombekende kerstmarkt in de 
schaduw van de Dom. Misschien 
kun je nog wel die laatste 
kerstaankopen doen, een goed 
glas glühwein drinken of  gewoon 
ergens rustig in een van de vele 
drankgelegenheden relaxen.

Om en rond de Kölner Dom: kunst, cultuur en kersttraditie 
Bezoek aan Museum Ludwig en de bekende Kölner Weihnachtsmärkte

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

 Maar ons Keuls avontuur begint 
in de voormiddag. Dan brengen 
we een bezoek aan het vermaarde 
Museum Ludwig, een van de 
toonaangevende musea voor 
moderne kunst in Duitsland.

 Museum Ludwig toont 
beeldende kunst uit de twintigste en 
eenentwintigste eeuw en behoort tot 
de Collectie Ludwig of  Sammlung 
Ludwig. Het museumgebouw is 
door zijn opvallende architectuur een 
karakteristiek onderdeel van het 
Keulse stadsbeeld. Het museum 
kwam er naar aanleiding van een 
schenking van beeldende kunst van 
het expressionisme, verzameld door 
de Keulse Dr. Josef  Haubrich, bekend 
als de Sammlung Haubrich. 

 De collectie werd samengevoegd 
met het bestand van het Wallraf-
Richartz-Museum. Toen de Akense 
ondernemers en kunstverzamelaars, 
Peter en Irene Ludwig, de stad zo’n 
honderdvijftig popart-kunstwerken 
schonken, kwam het tot de oprichting 
van Museum Ludwig. Een tweede 
schenking bestond uit werken van 
de Russische avant-garde en later 
kwamen er ook nog werken van Pablo 
Picasso bij.
 De gulle schenkers van de collectie 
oefenden veel invloed uit op de verdere 
ontwikkelingen van de musea in 
Keulen. Mede door hun engagement 
werd besloten tot nieuwbouw voor 
het Wallraf-Richartz-Museum en het 
Museum Ludwig met de bijzondere 
afdeling fotografie: het Agfa-Foto-
Historama. 

Busmann en Haberer 
 De plannen voorzagen ook in de bouw 
van een nieuwe concertzaal. In 1986 
werd de nieuwbouw geopend. De 
ontwerper van het bijzondere gebouw 
was het Keulse architectenduo 
Busmann en Haberer. 
 Vanwege de schenking van schilderijen 
van Picasso die Irene Ludwig in het 
vooruitzicht stelde,  besloot de stad 
Keulen in de nieuwbouw uitsluitend 
werken uit de twintigste en 
eenentwintigste eeuw onder te 
brengen. De nieuwbouw voor het 
Wallraf-Richartz-Museum was klaar 
in 2001.   

 De  activiteiten van  het bijzonder  
gerenommeerde museum worden 
ondersteund door de Förderverein 
Gesellschaft für Moderne Kunst, 
die onder andere jaarlijks een 
prijs aan beeldende kunstenaars 
uitreikt, de Hahn-Preis. Het 
museum organiseert per jaar een 
drietal tijdelijke tentoonstellingen 
rond een bepaalde kunstenaar, 
een thema of  een kunstperiode. 
Het museum heeft verschillende 
afdelingen: een afdeling met een 
imposante verzameling moderne 
kunst, een gespecialiseerde 
museumbibliotheek en het 
Agfa-Foto-Historama (een ver-
zameling historische fotografie).   
 Aangrenzend bevindt zich in 
hetzelfde gebouw de Kölner 
Philharmonie.     Het museum 
beschikt over tentoonstellingsruimtes 
met een totale oppervlakte van 
ongeveer achtduizend vierkante 
meter. Het toont een representatief  
overzicht van moderne kunst tot en 
met de actuele ontwikkelingen op dit 
gebied. 

lees verder op de volgende  bladzijde >>

Pablo Picasso: Ile de la Cité, 1945



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 

 Een belangrijk onderdeel van de 
collectie is de afdeling Amerikaans 
Pop-art; de grootste collectie van deze 
kunststroming buiten de Verenigde 
Staten. Er zijn belangrijke werken te 
zien van onder meer Jasper Johns, 
Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Nam 
June Paik, Joseph Beuys, Wolf  Vostell 
en Edward Kienholz. Daarnaast 
heeft het museum verzamelingen 
met werken van meesters van de 
Russische avant-garde, met 
schilderkunst van het Duitse 
expressionisme via de schenking 
van de Sammlung Haubrich (Die 
Brücke) en de grootste collectie 
schilderijen van Pablo Picasso in 
Duitsland. Ondanks een bescheiden 
aankoopbudget wordt de collectie 
nog steeds aangevuld met werken van 
hedendaagse kunstenaars.

Roy Liechtenstein: Takka Takka, 1962

 Na ons bezoek aan het museum 
geven we je ruim de tijd om de 
grote kerstmarkt te bezoeken op 
een boogscheut van het museum. 
Op de kerstmarkt zelf  is er aan 
eten en drinken geen gebrek, maar 
misschien trek je liever de Altstadt in, 
die vlakbij gelegen is, om er van een 
rustige lunch te genieten in een van de 
karakteristieke horecagelegenheden.     
 Niet-kerstmarktliefhebbers, niet 
getreurd: Keulen telt zo’n veertig 
musea. Ook een wandeling door 
de Altstadt of  aan de Rijn is een 
mogelijkheid.

Ga je met ons mee naar Keulen? 
Voor dat prachtige museum of  voor 
de kerstmarkt? Ongetwijfeld voor 
beiden. Schrijf  dan snel in!

tekst: © Rosemary van Peer
foto’s: © Wikicommons; © Zoomer; 

II> PRAKTISCH:

Zaterdag 15 december 2018 bezoeken 
we Museum Ludwig en de kerstmarkt 
in Keulen. We vertrekken in Mechelen 
om 9 uur aan de Zandpoortvest, 
parking 2, met Verhoeven busreizen. 
Deelnamebedrag: € 33 voor leden, 
niet-leden betalen € 37.

Inbegrepen: busreis, inkom en bezoek 
met gids aan Museum Ludwig, vrij 
bezoek aan de kerstmarkt.

Inschrijven voor 15 november 2018 
bij H. Van Miert, 015 55 56 02 of via 
mechelen@vtbkultuur.be. Betalen op 
rekeningnummer BE90 4066 0651 
4132 met vermelding van de code 
15/12/2018.

Andy Warhol: Cover before Striking  
(Pepsi-Cola), 1962



 Begin mei opende aan de 
Suikerrui in Antwerpen 
DIVA zijn deuren. In dit 
gloednieuwe diamantmuseum 
en belevingscentrum draait 
alles om diamanten, juwelen en 
edelsmeedkunst. Het vroegere 
Provinciaal Diamantmuseum, 
toen gelegen aan het 
Astridplein in Antwerpen, en 
het vroegere Zilvermuseum, 
toen ondergebracht in kasteel 
Sterckshof  in Deurne, zijn in dit 
nieuwe museum samengebracht.   
Het is de bedoeling om 
Antwerpen sterker naar voren te 
laten komen als wereldhoofdstad 
van de diamant. Op zaterdag 
10 november 2018 bezoekt 
vtbKultuur Mechelen deze 
Antwerpse diva en de eerste 
tijdelijke tentoonstelling 
‘De Wonderkamer van Axel 
Vervoordt’.

 Het museum heeft natuurlijk ook een 
vaste opstelling, maar regelmatig 
worden dus tijdelijke tentoonstellingen 
georganiseerd. Die zaterdag leiden 
ervaren museumgidsen ons doorheen 
de eersteling: ‘De Wonderkamer van 
Axel Vervoordt’, een kunsthandelaar 
en binnenhuisarchitect met 
internationale uitstraling.

Antwerpen is een diamant rijker 
vtbKultuur Mechelen bezoekt Antwerpse diva

 Vervoordt is vertrouwd met de 
wereld van de edelsmeedkunst. Voor 
zijn wonderkamer gebruikt hij 
stukken uit zijn eigen verzameling 
en bruiklenen die hij combineert 
met stukken uit de collectie van 
DIVA. Zijn tentoonstelling zal je 
verwonderen en nieuwsgierig maken, 
want hij presenteert historische 
en hedendaagse kunst samen met 
uitheemse voorwerpen en voorwerpen 
uit de natuur en de wetenschap.

 
 De vaste opstelling van het museum 
‘DIVA, a Briljant Story’ bezoeken 
we niet. Maar kom gerust nog 
eens terug en bezoek deze collectie 
op je eigen tempo met audiogids. 
Per half  uur laat het museum 
slechts veertig personen toe. Bij je 
onlinereservatie leg je op voorhand 
datum en uur (tijdslot) vast. Meer 
informatie op: www.divaantwerp.be. 
  
 
We geven je voldoende tijd om in 
de omgeving van een vrije lunch te 
genieten. Om 13.55 uur spreken we af  
aan de Toeristische Dienst op de hoek 
van de Grote Markt en de Wisselstraat. 
Van daaruit vertrekken we met een 
gids van Antwerpen SurplAce om 

de omgeving van Het Steen en het 
Vleeshuis te (her)ontdekken. En dan 
zit een goed gevulde Antwerpendag er 
op.

II> PRAKTISCH:

Afspraak op zaterdag 10 november 
2018 om 9.15 uur in de lokettenzaal 
van Station Mechelen. We nemen de 
trein van 9.25 uur naar Antwerpen, met 
de tram rijden we naar de Groenplaats, 
vandaar te voet naar DIVA. Wie op 
eigen houtje reist, wordt verwacht 
om 10.25 uur aan de balie van DIVA, 
Suikerrui 17-19.

Na de vrije lunch, afspraak om 
13.55 uur aan de Toeristische 
Dienst op de hoek van de Grote 
Markt en de Wisselstraat voor de 
wandeling met Antwerpen SurplAce. 
 
Deelnamebedrag: € 19 voor leden, 
niet-leden betalen € 22. Inbegrepen: 
inkom en bezoek met gids van DIVA en 
gids wandeling Antwerpen SurplAce. 

Inschrijven voor 10 oktober 2018 
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 
10/11/2018

A Briljant Story

Antwerpen SurplAce

tekst: © Jos Keunen 
foto’s: ©  DIVA - Sven Coubergs,  

© Axelvervoordt.com 



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, inkom, 
bezoeken en gidsen. Voor snelle beslissers: er zijn 3 plaatsen vrijgekomen! 

Zaterdag 6 oktober 2018 • Antwerpen achter de schermen 
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. Er zijn nog 3 plaatsen beschikbaar! Snel inschrijven en betalen voor 
22 september 2018 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 
06/10/2018

Zaterdag 10 november 2018 • vtbKultuur Mechelen bezoekt DIVA 
Afspraak op zaterdag 10 november om 9.15 uur in de lokettenzaal van Station Mechelen. 
We nemen de trein van 9.25 uur naar Antwerpen, met de tram rijden we naar de Groenplaats, 
vandaar te voet naar DIVA. Wie op eigen houtje reist, wordt verwacht om 10.25 uur aan 
de balie van DIVA, Suikerrui 17-19. Na de vrije lunch, afspraak om 13.55 uur aan de 
Toeristische Dienst op de hoek van de Grote Markt en de Wisselstraat.
Deelnamebedrag: € 19 voor leden, niet-leden betalen € 22. Inbegrepen: inkom en bezoek 
met gids van DIVA en gids wandeling Antwerpen SurplAce. Inschrijven voor 10 oktober 
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 10/11/2018 
 
Zaterdag 15 december 2018 • Keulen: Museum Ludwig & Kerstmarkt
Vertrek in Mechelen om 9 uur aan de Zandpoortvest, parking 2. 
Deelnamebedrag: € 33 voor leden, niet-leden betalen € 37.
Inbegrepen: busreis, inkom en bezoek met gids aan Museum Ludwig, vrij bezoek aan de 
kerstmarkt. Inschrijven voor 15 november 2018 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 15/12/2018 

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 ::

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

Op stap met  
Verhoeven Reizen

Bij vtbKultuur Mechelen gaan 
we graag op stap. 
Voor de uitstappen en trips die 
we met plezier voor jullie organ-
iseren, vonden we onze partner 
in Verhoeven Reizen.

MVM

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


