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* activiteiten vanaf december 2018 *

 Op zaterdag 19 januari 2019 
bezoekt vtbKultuur Mechelen 
het Snijders & Rockoxhuis in 
Antwerpen, de voormalige 
woning van burgemeester 
Nicolaas Rockox. 

 Gidsen zullen ons rondleiden door 
de collectie van dit kunsthistorisch 
museum. KBC bracht hier 
cultureel erfgoed samen uit een 
van de belangrijkste  periodes in de 
geschiedenis van Antwerpen. Na de 
vrije lunch wandelen we met de gidsen 
van Antwerpen SurplAce in de buurt 
rond de kunstacademie en stappen we 
als het ware in de voetsporen van Van 
Gogh.

Er was eens een Antwerps burgemeester... 
vtbKultuur Mechelen bezoekt Snijders & Rockoxhuis

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

tekst: © Jos Keunen / Rockoxhuis  
foto: ©  bailleul.be

II PRAKTISCH:
 
 Afspraak op zaterdag 19 januari 2019 
om 8.55 uur in de lokettenzaal van 
Station Mechelen. We nemen de trein om 
9.06 uur naar Antwerpen, met de tram 
rijden we naar het premetrostation Meir, 
vandaar wandelen we naar het Snijders & 
Rockoxhuis. 

Wie op eigen houtje reist, wordt verwacht 
om 9.55 uur aan de balie van het museum, 
Keizerstraat 10-12, 2000 Antwerpen.  
Na de vrije lunch afspraak om 13.50 uur 
aan het museum voor de  wandeling met 
Antwerpen SurplAce in de buurt van de 
Academie.

Het deelnamebedrag bedraagt € 17 voor 
leden, niet-leden betalen € 20. Inbegrepen: 
inkom en gids in het Rockoxhuis, gids 
Antwerpen Surplace.

Inschrijven voor 20 december 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 19/01/2019

 Nicolaas Rockox (1560-1640) was 
een veelzijdige Antwerpse burger, 
die veel respect afdwong in zijn stad. 
Hij speelde een belangrijke rol in het 
politieke, sociale en economische leven 
tijdens de eerste helft van de 17e eeuw.  
 Rockox was ook een gewaardeerd 
humanist, oudheidkundige, numismaat,  
mecenas en kunstverzamelaar.
 Buitenburgemeester werd hij voor 
het eerst in 1603, een functie die hij 
nog achtmaal zou bekleden. Zo was 
hij ook buitenburgemeester tijdens 
de jaren 1608 en 1609, wanneer het 
Twaalfjarig Bestand ondertekend 
werd, een tijdelijke vrede die Antwerpen 
er weer bovenop bracht.
 Rockox was gehuwd met Adriana 
Perez, de dochter van een Spaanse 
koopman en bankier. Ze kochten hun 
patriciërswoning Den Gulden Rinck 
in 1603 en lieten het huis verbouwen 
in Vlaamse renaissancestijl en voegden 

er een kunstkamer en een stadstuin 
aan toe. Adriana stierf  in 1619. 
Nicolaas woonde er tot aan zijn dood 
in 1640.  Zijn buurman was sinds 1622 
de Antwerpse dierenschilder Frans 
Snijders.
 Na Rockox’ dood erfde zijn neef, 
Adriaan van Heetvelde, het huis met 
de voorwaarde dat als er geen nazaten 
overbleven, het huis moest worden 
verkocht ten voordele van de armen. Dat 
is ook gebeurd in 1715. De datum 1715 
in de gevel verwijst naar de verbouwing 
van de voorgevel in dat jaar. Het huis 
is daarna vaak van eigenaar veranderd.  
 In 1949 werd het eigendom van 
de vzw Artiestenfonds. Het 
werd ingericht als museum, dat 
vooral neostijlen tentoonstelde. 
 KBC kocht het Rockoxhuis van het 
Artiestenfonds over in 1970. Onder 
auspiciën van de bank werd gelijktijdig 
de vzw Museum Nicolaas Rockox 
opgericht, die belast was met de 
restauratie van het pand en het nog altijd 
beheert als een getuige van een groots 
verleden. Het Rockoxhuis opende in 
april 1977 zijn deuren als museum. 
 Wil je deze interessante dag met bezoek 
aan het Rockoxhuis en de ontdekking 
van weer een ander stukje Antwerpen 
niet missen, schrijf  dan tijdig in!

 Ben je benieuwd naar wie wat verorberde in de loop der eeuwen? Hou dan 
zaterdag 16 maart 2019 vrij. Dan neemt Chris De Mey ons mee langs 
historische Mechelse locaties die een belangrijke rol vervulden of  vervullen op het 
gebied van eten en drinken, culinaire tradities en geneugten. Ergens halverwege 
de wandeling stoppen we voor een natje want tegen dan heb je vast wel dorst 
gekregen.
Meer informatie volgt snel, inschrijven kan alvast, dat doe je voor 16 februari 
2019 bij H. Van Miert, t 015 55 56 02 of  via mechelen@vtbkultuur.be. Leden 
betalen € 5, niet-leden € 7. Betalen op rekeningnummer BE90 4066 0651 4132 
met vermelding van de code 16/03/2019.

Smaakwandeling door de Mechelse binnenstad 
vtbKultuur Mechelen wandelt door de geschiedenis van eten en drinken

MVM



 Aan muziek is er tijdens de kerstperiode 
natuurlijk geen gebrek, aan muzak helaas 
ook niet. De allermooiste kerstklanken 
vloeiden misschien wel uit de ganzenveer 
van Johann Sebastian Bach. Dat 
vinden ze bij Scala Vocale alvast. 
 Het klassiek koorgezelschap viert zijn 
25e verjaardag en pakt op zondag 
16 december 2018 uit met de 
integrale uitvoering van Bachs 
Weihnachtsoratorium in de Mechelse 
Sint-Romboutskathedraal.
 Het gemengd koorgezelschap, 
gedirigeerd door Lode Tooten, krijgt 
bij dit huzarenstuk het gezelschap 
van vier topsolisten; sopraan Cristel 
De Meulder, alt Jan Wouters, tenor 
Jan Caals en bas Joris Derder. 
 Het werk van Bach wordt dan wel 
integraal uitgevoerd, maar met een 
pauze. 
 Om 15 uur voert het gezelschap de 
cantates 1, 2 en 3 uit, tot ongeveer 16.30 
uur. Deel 2 volgt dan vanaf  20 uur met de 
cantates 4, 5 en 6. Rond 21.30 uur wordt 
de uitvoering besloten met een receptie. 
Het koor heeft per slot van rekening iets 
te vieren!

Scala Vocale viert kerst en jubileum 
met Bachs Weihnachtsoratorium

II PRAKTISCH:
 
Zondag 16 december 2018 om 15 en 20 uur in de 
Sint-Romboutskathedraal. 

Tickets kun je bestellen bij UiT in Mechelen,  
online of aan het loket in de Vleeshouwersstraat 
6, Mechelen.
  
Prijzen: eerste rang, integrale uitvoering: € 35; 
tweede rang, integrale uitvoering: € 25; deel 1 of 
deel 2 afzonderlijk aan € 15.

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 

Hou het eerste weekend van juni alvast vrij want dan bezoeken we ‘de meest Vlaamse 
stad van Nederland’ zoals Haarlem zich trots noemt. De stad van Frans Hals, geboren 
in Antwerpen, maar met Mechelse roots. De stad ook van Boudewijn de Groot en Lennaert 
Nijgh. En van Laurens Janszoon Coster, de uitvinder van de drukpers, voor Gutenberg dat 
deed, toch volgens de Haarlemmers.
 
Als belangrijkste attractie geldt de historische binnenstad die een groot aantal monumentale 
bouwwerken, waaronder veel kerken, en hofjes telt en de status van beschermd stadsgezicht 
heeft. Ook heeft de stad een aantal belangrijke musea: het Frans Hals Museum & de Hallen en 
het Teylers Museum behoren tot de meest bezochte musea van Noord-Holland, Amsterdam 
buiten beschouwing gelaten. Haarlem is de zesde monumentenstad van Nederland, met 
bezienswaardigheden zoals de Grote Kerk, het Stadhuis, de Molen De Adriaan en de Vleeshal. 

Meer informatie volgt later, maar noteer 1 en 2 juni 2019 alvast in je agenda...

vtbKultuur Mechelen bezoekt meest Vlaamse stad van Nederland 

tekst en foto (Teylers Hofje): © Mark Van Mullem



 Op zondag 10 februari 2019 
nemen we je graag mee naar 
onze hoofdstad. We beginnen 
de Brusseldag met een bezoek 
aan het imposante Brusselse 
stadhuis, in de namiddag 
staat onze nationale kerk, de 
indrukwekkende Basiliek van 
Koekelberg, op het programma.

 Het stadhuis van het middeleeuwse 
Brussel is het belangrijkste 
stadhuis van de maar liefst 19 
stadhuizen die Brussel telt. Hier 
worden de hoogste gasten van het 
land ontvangen, er wordt getrouwd 
door de Koninklijke familie en vele 
regeringspartijen geven er hun 
recepties.
 Vroeger  vergaderde  de stads-magistraat 
van Brussel in openbare gebouwen, 
zoals de kerk of  in burgerhuizen.  
 In 1301 kocht de stad het ‘Steen 
de Meerte’ dat op de Grote Markt 
gelegen was. Twintig jaar later werden 
de panden ernaast onteigend.
 Toen begon men met de bouw van 
de toren, die toegang zou verlenen 
tot de lakenhal die daarachter lag. 
In 1380-1385 werden de gekochte 
panden afgebroken om op die plaats 
de oostelijke vleugel van het huidige 
stadhuis op te trekken. De eerste steen 
werd gelegd in 1402. De hoofdingang 
was de leeuwentrap.
 Rond 1435 besloot het 
gemeentebestuur het stadhuis te 
vergroten met een westvleugel. Karel 
de Stoute legde de eerste steen 
in 1444. Enkele jaren later werd 
besloten tot een monumentale spits 
als bekroning van de toren.
 In 1695 werd het centrum door de 
legers van Louis XIV gebombardeerd 
en van het stadhuis bleven alleen de 
muren overeind. Het stadhuis werd 

gerestaureerd en uitgebreid op de 
gronden van de vernielde lakenhal. 
 In 1793 kende het stadhuis weer 
een verwoesting, deze keer door 
de sansculotten, maar in de 
19e eeuw werd aangevangen met 
een ingrijpende restauratie. De 
constructie bleef  ongeschonden, 
maar de binnen- en buitenbekleding 
werden vervangen.
 Tijdens ons bezoek aan dit gebouw 
vinden we vele prominenten 
terug in de talrijke schilderijen en 
beeldhouwwerken. Ook de werk- en 
vergaderruimten en de trouwzaal zijn 
open voor het publiek.  
 Na de lunch verplaatsen we ons naar 
Koekelberg voor een bezoek aan de 
Nationale Basiliek van het Heilig 
Hart, beter bekend als de Basiliek van 
Koekelberg.
 De eerste plannen voor het gebouw 
werden getekend in 1905 tijdens 
de regering van Leopold II. De 
toenmalige koning wilde eigenlijk een 
pantheon voor de helden, maar het 
werd uiteindelijk een katholieke kerk, 
waar momenteel nog de dagelijkse 
diensten worden opgedragen en ook 
de grote feestelijke plechtigheden 
plaatsvinden.
 De  basiliek is een monumentaal 
gebouw met typische art-
decokenmerken, een klare en 
duidelijke lijnvoering, compacte 
en eenvoudige steenmassa’s 
in baksteenmetselwerk en in 
natuursteen. In het interieur werd 
naast het metselwerk overwegend 
gebruik gemaakt van geglazuurd 
terracotta, dat ook als verloren 
bekisting voor het gewapend beton 
werd gebruikt. Dat en de prachtige 
brandglasramen, de zachte pastels op 
de benedenverdieping en de sterke 
middeleeuwse grondkleuren op de 
bovenverdieping, geven de kerk een 
mystieke uitstraling.
 Het principe van de hoge koepel 
onderging de invloed van Otto 
Wagner en de Wiener Werkstätte.
De onderbouw van deze koepel op 
driehoekige steunen dateert van 1962-
66 en de koepel zelf  van 1967-70. 

De hoofdarchitect was Albert Van 
Huffel die samenwerkte met Paul 
Rome.
 De basiliek is het vijfde grootste 
kerkgebouw ter wereld. De hele 
bevolking heeft meebetaald aan dit 
zeer dure project: scholen, jeugd- en 
andere verenigingen…
 Iedereen kent het gebouw, maar de 
schoonheid van zijn constructie en 
de warme serene atmosfeer moet je 
gezien en beleefd hebben.

 We zullen trouwens ook de koepel 
bestijgen om van daaruit het prachtige 
panorama van Brussel te bewonderen.  
 
Je durft toch?!

tekst: © Rosemary van Peer 
foto’s: © Bruzz; © Wiki Creative Commons: BY-SA 3.0

II PRAKTISCH: 

Zondag 10 februari 2019. We 
vertrekken in station Mechelen met de 
trein van 9.40 uur naar Brussel. Na de 
rondleiding met gids in het stadhuis, 
vrije lunch. Daarna nemen we de tram 
naar Koekelberg om er de basiliek te 
bezoeken.

Deelnamebedrag: € 35 voor leden, niet 
leden betalen € 39. Inbegrepen: inkom 
en bezoeken met gids + tramticket.

Inschrijven voor 10 januari 2019 
bij H. Van Miert 015 55 56 02 of via 
mechelen@vtbkultuur.be en betalen op 
rekeningnummer BE90 4066 0651 4132 
met vermelding van de code 10/02/2019

En vtbKultuur Mechelen brusselt weer... 
Bezoek aan het belangrijkste stadhuis van Brussel en aan de Basiliek van Koekelberg



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 het 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 
 
Zondag 16 december 2018 • Scala Vocale zingt Bachs Weihnachtsoratorium 
Voorstellingen om 15 en 20 uur in de Sint-Romboutskathedraal. Tickets kun je bestellen bij UiT in 
Mechelen, online of  aan het loket in de Vleeshouwersstraat 6, Mechelen. Prijzen: eerste rang, integrale 
uitvoering: € 35; tweede rang, integrale uitvoering: € 25; deel 1 of  deel 2 afzonderlijk aan € 15. 

Zaterdag 19 januari 2019 • Rockoxhuis en wandeling Antwerpen SurPlace 
Afspraak om 8.55 uur in de lokettenzaal van Station Mechelen. We nemen de trein om 9.06 uur naar 
Antwerpen, met de tram rijden we naar het premetrostation Meir, en vandaar te voet naar Snijders & 
Rockoxhuis. Wie op eigen houtje reist, wordt verwacht om 9.55 uur aan de balie van het museum, 
Keizerstraat 10-12, 2000 Antwerpen. Na de vrije lunch afspraak om 13.50 uur aan het museum 
voor de wandeling met Antwerpen SurplAce in de buurt van de Academie. Deelnamebedrag: 
€ 17 voor leden, niet-leden betalen € 20. Inbegrepen: inkom en gids Rockoxhuis, gids Antwerpen 
Surplace. Inschrijven voor 20 december 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 19/01/2019

Zondag 10 februari 2019 • Stadhuis Brussel en Basiliek Van Koekelberg 
We bezoeken een van de 19 stadhuizen van Brussel en bewonderen uitvoerig de Basiliek van 
Koekelberg. Deelnamebedrag: € 35 voor leden, niet-leden betalen € 39. Inbegrepen: inkom 
en bezoeken met gids + tramticket. Inschrijven voor 10 januari 2019 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 10/02/2019

Zaterdag 16 maart 2019 • Mechelse Smaakwandeling 
Chris De Mey neemt ons mee langs historische Mechelse locaties die een belangrijke rol vervulden of  
vervullen op het gebied van eten en drinken, culinaire tradities en geneugten. Deelnamebedrag: 
€ 5 voor leden, € 7 voor niet-leden. Inschrijven voor 16 februari 2019 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 16/03/2019

Zaterdag-zondag 1-2 juni 2019 • Weekendtrip naar Haarlem 
vtbKultuur Mechelen bezoekt op 1 en 2 juni 2019 de meest Vlaamse stad van Nederland. 
Binnenkort lees je meer daarover, hou die data vrij.

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. 

Dienstmededeling Köln-uitstap:
  
 Voor onze uitstap naar Keulen op 15 december 
2018 is er voor het Museum Ludwig slechts 
één Nederlandstalige gids beschikbaar. 
Daarom werken we met twee tijdslots.  
 Wie de kerstmarkt graag uitvoerig bezoekt, 
raden we aan om voor het bezoek van 12 uur 
te kiezen. Het tweede bezoek start dan om 
13.15 uur, deze deelnemers kunnen dan nog 
even de benen strekken vooraleer het Museum 
Ludwig te bezoeken.
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onze activiteiten op een rijtje

MVM

 vtbKultuur werkt telkens rond een 
jaarthema. Het is de bedoeling dat de 
lokale afdelingen daarmee dan aan de 
slag gaan. 
 
In 2019 trekt vtbKultuur de kaart van 
de smaak. Van cultuur proeven kan 
dan ook letterlijk en figuurlijk, maar dat 
gebeurt sowieso al, zoals je weet.  

Bij vtbKultuur Mechelen doen we ons 
best om je een smakelijk programma 
aan te bieden voor 2019, en als het kan 
zit dat letterlijk proeven er misschien ook 
wel in...

MVM


