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* activiteiten vanaf maart 2019 *

 Van zaterdag 1 tot en met 
zondag 2 juni verkent vtbKultuur 
Mechelen ’de meest Vlaamse 
stad van Nederland’, zoals 
Haarlem zich trots noemt. 
De stad van Frans Hals die 
geboren is in Antwerpen maar 
ook Mechelse roots heeft.  
 De stad ook van Boudewijn de 
Groot en Lennaert Nijgh. En 
van Laurens Janszoon Coster, de 
uitvinder van de drukpers, voor 
Gutenberg dat deed, dat beweren 
de Haarlemmers toch.

Haarlem, ontstaan in de Romeinse tijd, 
kreeg in 1245 stadsrechten van graaf  
Willem II van Holland en werd vanaf  
dan een van de belangrijkste steden 
van Holland. Tijdens de Tachtigjarige 
Oorlog verzette Haarlem zich hevig 
tegen de Spaanse overheersing. In die 
tijd vluchtten vele Vlamingen naar de 
stad, daadkrachtige mensen met veel 
vakkennis, kapitaal en handelsrelaties. De 
bekendste onder hen was Frans Hals. 
 De historische binnenstad telt een groot 
aantal monumentale bouwwerken, 
waaronder vele kerken en hofjes, en bezit 
de status van beschermd stadsgezicht.   
 Ook heeft de stad een aantal belangrijke 
musea: het Frans Hals Museum & 
de Hallen en het Teylers Museum 

Te gast in de meest Vlaamse stad van Nederland 
vtbKultuur Mechelen gaat op verkenning in Haarlem

behoren tot de meest bezochte musea 
van Noord-Holland, Amsterdam buiten 
beschouwing gelaten. Haarlem is de 
zesde monumentenstad van Nederland. 
 Gedurende die twee dagen gaan we 
vast niet alles kunnen bezoeken, maar 
we pogen je flink te doen proeven van 
deze boeiende en interessante stad.  
  
 Na aankomst starten we ons weekend 
met een deugddoende koffie of  thee en 
gebak. Daarna wandelen we door het 
historisch centrum in het deskundig 
gezelschap van een gids. Na de 
huisgemaakte lunch op een mooie locatie 
bezoeken we het vermaarde Frans Hals 
Museum. Behalve de schuttersstukken 
van Frans Hals zijn daar nog veel meer 
kunstschatten uit de Gouden Eeuw te 
bewonderen. Je krijgt voldoende vrije 
tijd om het museum verder te bezoeken 
of  de binnenstad te verkennen. Rond 18 
uur lunchen we in de buurt van het hotel 
en nadien ben je vrij om bijvoorbeeld 
de stad in te trekken. Drink dan zeker 
een Jopenbier in de Jopenkerk of  op 
een van de vele andere leuke adresjes. 

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

‘grappige gebouw’ van architect Sjoerd 
Soeters, namelijk Circus Zandvoort. 
Gewoon flaneren, een terrasje meepikken 
of  een strandwandeling maken behoren 
natuurlijk ook tot de mogelijkheden. 
 Anders dan zovele Vlamingen in 
de Gouden Eeuw keren wij na ons 
bezoek aan Zandvoort wel huiswaarts. 
 Het programma wordt nog verder 
verfijnd en eventuele kleine wijzigingen 
zijn nog mogelijk. Daarover berichten 
we je in ons volgend krantje, maar laat 
het je niet tegenhouden om alvast in te 
schrijven, zoals een aantal leden al deden!

tekst en foto’s © Mark Van Mullem 

II PRAKTISCH:

Zaterdag  en  zondag  1   en 2 juni  2019.  
We vertrekken zaterdagochtend om 7.30 uur 
aan de Zandpoortvest, parking 2. 

De deelnameprijs bedraagt € 225 p.p. op 
basis van een tweepersoonskamer. De toeslag 
voor een singlekamer bedraagt € 37. 

Inbegrepen: busvervoer, hotel, alle 
georganiseerde bezoeken en gidsen, alle 
maaltijden op zaterdag en het ontbijt op 
zondag. Niet inbegrepen: maaltijd(en) op 
zondag, dranken aan tafel bij de maaltijden, 
eventuele extra drank bij lunch op zaterdag. 

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 
uiterlijk 10 maart 2019 op rekeningnummer 
BE90 4066 0651 4132  met vermelding van de 
code 1/6/2019.

MECHELEN

 Op zondag bezoeken we, na het ontbijt, 
het Teylers Museum, het eerste en 
oudste museum van Nederland (1784). 
Het werd gesticht uit de nalatenschap 
van de vermogende lakenkoopman 
en zijdefabrikant Pieter Teyler 
van der Hulst. Het bezoek is een 
wandeling door de tijd, maar let zeker 
ook op het interieur van het museum 
zelf, niet in het minst de Ovale Zaal, 
pronkstuk van het Teylers Museum. 
 Tegen de middag trekken we naar zee voor 
een vrij bezoek aan Zandvoort aan Zee. 
Aanraders zijn het Casino en vooral het 



 Op zaterdag 30 maart 
2019 nemen we je opnieuw 
graag mee naar Antwerpen.  
 In de namiddag gaan we op stap 
met de gidsen van Antwerpen 
SurplAce, in weer een andere 
Antwerpse wijk, maar we starten 
de dag met een bezoek aan het 
Museum De Reede, een museum 
uitsluitend gewijd aan prentkunst. 
 
 In 2017 werd het Museum De Reede 
geopend, een museum dat uitsluitend 
gewijd is aan prentkunst. De Reede 
concentreert zich op het grafische werk 
van drie meesters: Francisco Goya, 
Félicien Rops en Edvard Munch.
 Het woord prentkunst is afgeleid van 
printere = drukken. Het zijn, in het 
algemeen, gedrukte afbeeldingen. 
Het vervaardigen van prentkunst 
heet ‘grafische kunst’ of  ‘grafiek’ 
(van het Grieks gràphein = (in)
krassen,  schrijven). Grafiek is dus een 
verzamelnaam voor alle artistieke 
vermenigvuldigingstechnieken.
 Het museum is gevestigd in een 
appartementencomplex dat dateert van 
2000. Het gebouw heet ‘De Reede’  
omdat voordien op die plaats burelen 
stonden van rederijen. De naam van het 
museum zelf, De Reede, verwijst zowel 
naar de naam van het gebouw als naar 
de er voorheen gevestigde rederijen.   
 Het toeval wil dat De Reede als 
buur het Eugeen Van Mieghem-
museum heeft. Dat is gevestigd in 
‘Het Redershuis’, hoofdkwartier van 
de Koninklijke Belgische Reders.  
 Allemaal goede redenen om het museum 
de naam ‘De Reede’ te geven.

In de ban van Rops, Munch en Goya 
vtbKultuur Mechelen bezoekt prentkunstmuseum De Reede

€ 18 leden vtbKultuur, niet-leden betalen € 20II PRAKTISCH:
 
Afspraak op zaterdag 30 maart 2019 om 9.45 uur 
in de lokettenzaal van Station Mechelen. We nemen 
de trein om 9.56 uur naar Antwerpen, met de tram 
rijden we naar het premetrostation Groenplaats, 
vandaar gaat het te voet naar het Museum De Reede.  
Wie op eigen houtje reist, wordt verwacht om 10.45 uur aan 
de balie van het museum: Ernest van Dijckkaai 7, 2000 
Antwerpen.
 
Na de vrije lunch, afspraak om 14.25 uur op de 
Groenplaats aan het standbeeld van Rubens voor 
de wandeling met Antwerpen SurplAce met als thema 
‘Rondom de kathedraal’. 

Deelnamebedrag: € 18 leden vtbKultuur, niet-leden betalen 
€ 20. Inschrijven 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 
30/3//2019.

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, Chris, Jos & Mark 

tekst: © Jos Keunen 
foto: ©  Museum De Reede

 Kundige museumgidsen leiden ons rond 
door de grote en unieke museumcollectie 
gravures, etsen, steendrukken, 
houtdrukken, enz.
 En niet alleen van de meesters in deze 
kunst, Goya, Rops en Munch, maar 
ook grafiek van verschillende andere 
kunstenaars. Neem gerust een kijkje op 
de website: www.museum-dereede.be. 
 Na onze vrije lunch spreken we af  op 
de Groenplaats, aan het standbeeld 
van Rubens, om een gegidste wandeling, 
thema ‘Rondom de Kathedraal’, 
te maken met gidsen van Antwerpen 
SurplAce.

‘Where beer meets chocolate’  

Félicien Rops - La Sieste

In het kader van de Smaak organiseert vtbKultuur een aantal bier- en chocoladeworkshops.
 
Chocolade en bier, gaat dat wel samen? Chocolatier en zytholoog Werner Callebaut (Bierolade) 
is alvast de geknipte persoon om ons te begeleiden in deze smaakvolle ontdekkingstocht met 
verrassende combinaties.
 
Unieke pralines worden telkens gekoppeld aan een bijhorend bier om onze smaakpapillen 
te verleiden. Verkies jij vredevolle harmonie of zoek je liever de duistere kant van het contrast 
tussen bier en chocolade op? Over één ding zullen we het na afloop wel eens zijn: bier en 
chocolade zijn een geslaagd huwelijk! Een aanrader voor chocoladefans en/of bierliefhebbers.
 
Werner Callebaut werkt in elke regio rond een ander bier. Prijs: € 22 leden/ € 25 niet-leden.
Op volgende data en locaties:

5 maart 2019 - Brasschaat, Ons Middelheem
 12 maart 2019 - Oud-Turnhout, Brouwerij Het Nest 
19 maart 2019 – Duffel, Openbare Bibliotheek.
 
Aanvang: 19.30 uur – de deuren gaan open om 19.00 uur

MVM



Zaterdag 8 juni 2019 treedt 
vtbKultuur Mechelen in de 
voetsporen van landlopers, 
vagebonden en gedetineerden. We 
bezoeken het Gevangenismuseum 
en De Kolonie, en wandelen 
op het vagebondjespad.  
‘s Middags staat ons een lekker 
driegangenmenu te wachten.
 
 Bij aankomst in Merksplas nuttigen 
we een kop koffie en een ‘Klosjaars 
Kramiekse’ en starten we om 
10 uur met de rondleiding in het 
Gevangenismuseum. 
 De gids vertelt het cultuurhistorisch 
verhaal van ‘Straffen en misdrijven 
door de eeuwen heen’ van het 
Belgisch Gevangeniswezen en van 
‘Het leven zoals het was’ van de 
landlopers, die werden opgesloten 
toen arm zijn nog een misdrijf  was.  
 Het verhaal van de vagebonden in de 
landloperskolonies van Merksplas en 
Wortel is onlosmakelijk verbonden met 
de context van armoede en  justitie.
 Na de rondleiding in het museum kun je 

In de voetsporen van vagebonden en gedetineerden 
vtbKultuur Mechelen bezoekt Gevangenismuseum en De Kolonie in Merksplas

vrij rondlopen in het Bezoekerscentrum 
en kennismaken met Kolonie 5-7. 
Het centrum vertelt het verhaal van 
de kolonie van Wortel en Merksplas.  
 Wandel op eigen tempo door deze 
voormalige varkensstal van de Grote 
Hoeve in Merksplas.
 Om 12 uur lunchen we in Brasserie 
De Kolonie. Daar worden we vergast 
op een driegangenmenu (vis of  
vlees). Menu:  dagsoep of  carpaccio, 
kabeljauw met wittewijnsaus, warme 
groenten en puree of  gemarineerde 
spareribs met gevulde aardappel, 
crème brûlée of  fantasie van de chef.  
Geef  bij inschrijving je voorkeur door.
 Om 14 uur starten we met de 
wandeling ‘Vagebondjespad’. Het 
is een cultuurhistorische wandeling door het 
landlopersdomein van Merksplas, waarbij 
de aandacht wordt gevestigd op justitie.
   Een bezoek aan de gevangenis zelf  is om 
veiligheidsredenen niet mogelijk, maar 
je loopt vlak naast de strafinrichting 
en het centrum voor illegalen.  
 Je wandelt door het ‘justitiedorp’, 

langs de cipierswoningen, de 
ringgracht, de natuur en de landerijen. 
Ondertussen vertelt de gids het verhaal 
van de vroegere landlopers, de huidige 
gedetineerden en illegalen. 
 We ronden de dag af  rond 16 uur en 
rijden dan terug naar Mechelen.
 

II PRAKTISCH:
 
We vertrekken om 8.30 uur aan de 
Zandpoortvest, parking 2 met de bus 
naar Merksplas. 

Deelnamebedrag: € 69 voor leden, niet-
leden betalen € 75. Inbegrepen: busreis, 
inkom Gevangenismuseum met gids, 
koffie, lunch, vagebondjeswandeling met 
gids. 

Inschrijven voor 8 mei 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 8/6/2019.

II > PRAKTISCH:
,

tekst: © Chris De Mey 
foto’s: © Gevangenismusem / Lieve Koninckx   

Aan ideeën is er geen gebrek bij vtbKultuur Mechelen. Er zit 
al een en ander in de pijplijn en nog meer plannen borrelen 
op. We gunnen je al graag een tipje van de spreekwoordelijke 
sluier.
 
In juni bezoeken we het Hergé-museum in Louvain-la-Neuve, 
alsook de Fondation Folon in Terhulpen. Op 4 augustus 
fietsen we gezwind in de mooie rand rond Mechelen. 

Na 5 oktober, want dan keert het schilderij ‘De Dulle Griet’ terug, 
plannen we een bezoek aan het museum Mayer van den 
Bergh in Antwerpen, waarna we met Antwerpen SurplAce 
een wandeling maken.
 
Tijdens dit seizoen, of iets later, steken we weer de grens of 
meerdere grenzen over voor twee dagen of langer; maar eerst 
is Haarlem nog aan de beurt in juni.
 
In ons volgende editie van Bliksem (nr. 99) volgt meer informatie 
over bovengenoemde plannen en ook nog ander nieuws. 

We stellen je geduld nog heel eventjes op de proef.
 

Activiteiten om alvast naar uit te kijken... 

MVM 



Zaterdag 16 maart 2019 • Mechelse Smaakwandeling 
Deze activiteit is jammer genoeg uitverkocht. Sorry! 
 
Zondag 17 maart 2019 • Met de bus van Mechelen naar het 82ste Zangfeest  
Op zondag 17 maart vindt het 82ste Vlaams Nationaal Zangfeest plaats in de Lotto Arena in Antwerpen. 
Met, naast veel samenzang en een toespraak, ook optredens van Guida Sallarès (Catalonië) en Wim 
Soutaer. VVB Leuven organiseert vervoer per bus met opstapplaats in Mechelen om 13.30 uur 
op het Rode Kruisplein (aan McDonald’s). De organisatie vraagt om al om 13.20 uur ‘op post’ te zijn. 
Kosten busververvoer: € 5, kaarten aan  € 17 te verkrijgen. Graag een seintje aan Michael Discart, t 0477 
57 80 16. 
 
Zaterdag 30 maart 2019 • Bezoek aan Prentkunstmuseum De Reede 
Afspraak op zaterdag 30 maart 2019 om 9.45 uur in de lokettenzaal van Station Mechelen. We nemen 
de trein om 9.56 uur naar Antwerpen, met de tram rijden we naar het premetrostation Groenplaats, 
vandaar gaat het te voet naar het Museum De Reede. Wie op eigen houtje reist, wordt verwacht om 10.45 
uur aan de balie van het museum: Ernest van Dijckkaai 7, 2000 Antwerpen. 
Na de vrije lunch, afspraak om 14.25 uur op de Groenplaats aan het standbeeld van Rubens voor de 
wandeling met Antwerpen SurplAce met als thema ‘Rondom de kathedraal’.  
Deelnamebedrag: € 18 leden vtbKultuur, niet-leden betalen € 20. Inbegrepen: inkom museum 
en gidsen. Inschrijven voor 28 februari 2019 met vermelding van de code 30/3/19 bij Hildegarde Van 
Miert, t 015 55 56 02 of  via vtbkultuur@mechelen.be 

Zaterdag en zondag 1 en 2 juni 2019 • Bezoek aan monumentenstad Haarlem
Vertrek op zaterdag 1 juni om 7.30 uur op de Zandpoortvest, parking 2. Ledenprijs: € 225 per 
persoon. De toeslag voor een eenpersoonskamer bedraagt € 37. Inbegrepen: busreis, hotel, koffie of  
thee en gebak bij aankomst, alle maaltijden op zaterdag, ontbijt, bezoeken aan de vermelde musea en 
gidsen, toeristenbelasting. Niet-inbegrepen: maaltijd(en) en dranken op zondag, dranken aan tafel bij 
avondmaal op zaterdagavond.  
Inschrijven bij H. Van Miert, t 015 55 56 02 of  via mechelen@vtbkultuur.be. Deelnamebedrag 
overschrijven op rekeningnummer BE90 4066 0651 4132 met vermelding van de code 1/6/19 vóór 
vrijdag 10 maart 2019. 

Zaterdag 8 juni 2019 • Bezoek aan Gevangenismuseum in Merksplas 
We vertrekken om  8.30 uur aan de Zandpoortvest, parking 2 met de bus naar Merksplas. Deelnamebedrag: 
€ 69 voor leden, niet-leden betalen € 75. Inbegrepen: busreis, inkom Gevangenismuseum met gids, koffie, 
lunch, vagebondjeswandeling met gids. Inschrijven voor 8 mei 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 8/6/2019

Donderdag 11 juli 2019 • Guldensporenviering Mechelen 
Samen met Davidsfonds Mechelen, VVB Mechelen, Marnixring Gaston Feremans Mechelen, Vl@s, Het 
Vlaamse Kruis en Vlaams & Neutraal Ziekenfonds organiseren we opnieuw een gratis Guldensporenviering 
op 11 juli op de binnenplaats van Stadhuis Mechelen. Meer informatie volgt later.

Zondag 4 augustus 2019 • Fietstocht in de rand rond Mechelen
Meer informatie volgt nog.

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 
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eindredactie
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drukwerk
Drukkerij Artoos

redactieadres:
p/a Mark Van Mullem 

Bruul 71/3
2800 Mechelen
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onze activiteiten op een rijtje

Smaakwandeling door de 
Mechelse binnenstad

 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 op een bijzondere locatie 
waar we je trakteren op een natje, want 
tegen dan heb je vast wel dorst gekregen.  
 
Je kunt helaas niet meer inschrijven 
voor deze uitstap, maar het uur van 
vertrek en ook de locatie waren we 
je nog schuldig. We spreken af om 
14 uur stipt op het nieuwe adres 
van de Dienst voor Toerisme (Visit 
Mechelen), Vleeshouwersstraat 6 (het 
Schepenhuis), nabij de Schoenmarkt en 
de Ijzerenleen. 

Graag tot dan!

tekst en foto: © Mark Van Mullem


