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* activiteiten vanaf juni 2019 *

 Zaterdag 22 juni bewonderen 
we twee interessante beeldende 
kunstenaars met uiteenlopende 
achtergronden. In Terhulpen 
bekijken we met verwondering de 
werken van Jean-Michel Folon en 
in Louvain-la-Neuve exploreren 
we de vermaarde ‘klare lijn’ van 
Kuifjes geestelijke vader Hergé.  

De droomwereld van Folon en de klare lijn van Hergé 
vtbKultuur Mechelen bezoekt de Stichting Folon en het Hergé-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

 Zaterdagochtend vertrekken we om 9 uur 
aan de Zandpoortvest en rijden we naar 
Terhulpen om er in de voormiddag de 
Stichting Folon te bezoeken. De naam 
Jean-Michel Folon (°Ukkel 1934 - 
+Monaco 2005) doet misschien niet 
meteen een belletje rinkelen, maar de 
illustraties van deze schilder, beeldhouwer 
en illustrator doen dat des te meer. 
 Zijn opleiding als kunstenaar krijgt Jean-
Michel Folon aan de kunstacademie 
Sint-Lucas in Brussel en later in de ‘École 
nationale supérieure des arts visuels’, ook 
bekend als ‘La Cambre’. Hij verlaat 
Brussel voor Parijs. 
 Zijn eerste tekeningen kennen geen 
succes in Frankrijk maar des te meer 
bij de tijdschriften ‘Esquire’ en ‘The 
New Yorker’. Folon vertrekt naar de 
Verenigde staten. Daarna ontwierp hij 
niet alleen omslagen voor tijdschriften 
maar ook postzegels, affiches, prenten en 
glasramen.  
 Een van de vele muurschilderingen 
die hij realiseerde, bevindt zich in de 
Brusselse metro Montgomery. Nog 
in het Brusselse straatbeeld vinden we 
aan het Noordstation en in de Zavelwijk 
standbeelden van hem. Bij een bezoek 
aan Knokke kun je zijn sculptuur ‘La 
Mer, ce grand sculpteur’ bewonderen 
op het strand. Een zittende man, in brons, 

die bij vloed onder water verdwijnt. 
 Folon zal boeken illustreren van onder 
meer Franz Kafka, Guy de Maupassant, 
Boris Vian. Hij maakt tekenfilms en 
theaterdecors. Zijn beeldhouwwerken zijn 
eerst in hout, klei en gips. Later maakt hij 
ze in marmer en brons. 
 In 2000 richt hij de Stichting Folon op 
in het Solvay-domein in Terhulpen. 
Folon schenkt een 500-tal werken aan de 
stichting. De Franse president neemt hem 
op in de ‘Ordre national de la Légion 
d’honneur’, de hoogste en belangrijkste 
Franse nationale onderscheiding. Hij 
was ook ambassadeur van UNICEF. Hij 
overlijdt in Monaco op 71-jarige leeftijd. 
 Geniet tijdens de rondleiding van de 
droomwereld van Folon in pastel. 
 We lunchen in ‘Taverne de l’Homme 
Bleu’, het restaurant bij de Stichting 
Folon. Na de lunchpauze vertrekken we 
naar Louvain-la-Neuve om het Hergé-
museum te bezoeken.

II PRAKTISCH:

Vertrek op zaterdag 22 juni 2019 aan de 
Zandpoortvest, parking 2, om 9 uur. 

Voormiddag: bezoek aan de Stichting Folon 
in Terhulpen, na de lunch in ‘Taverne de 
l’Homme Bleu’ van de Stichting Folon rijden 
we naar Louvain-la-Neuve en bezoeken we 
in de namiddag het Hergé-museum. De 
lunch bestaat uit: soep van de dag, tagliata 
(+ twee glaasjes wijn, bier of water) en 
chocolademousse (+ koffie of thee).

De deelnameprijs, lunch inbegrepen, bedraagt 
€ 105 voor leden, niet-leden betalen € 115. 

Inschrijven voor 31 mei 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 
22/6/2019. 

 Georges Prosper Remi (°Etterbeek 
1907 - +Sint-Lambrechts-Woluwe  1983) 
kennen we beter als striptekenaar Hergé, 
schepper van ‘De avonturen van Kuifje’ 
en ‘De guitenstreken van Kwik en 
Flupke’. Deze kunstenaar is alombekend 
en heeft minder inleiding nodig. 
 Zijn pseudoniem Hergé bedacht hij door 
zijn naam achterstevoren te schrijven en 
dan daarvan de initialen te gebruiken. 
Dus Remi Georges wordt RG. In het 
Frans uitgesproken krijg je dan Hergé.
 In 2009 opende in Louvain-la-Neuve, 
twintig kilometer ten zuidoosten van 
Brussel, het Hergé-museum. In dit 
museum staat vooral de tekenaar en 
de mens Hergé centraal. 

Originele platen, foto’s, documenten en 
voorwerpen werden hier samengebracht 
en vertellen over de meester van de ‘klare 
lijn’. 
 Met ‘klare lijn’ wordt de typische 
tekenstijl van Hergé aangeduid.   
Tijdens ons geleid bezoek door het 
museum wordt ons in acht zalen verteld 
over het leven en werk van Hergé.

tekst: © Jos Keunen 
foto’s: ©  Fondation Folon/ Tourisme  

Wallonie / Musée Hergé



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!

Chris, Hildegarde, Rosemary, Jos & Mark 

  

Fietstocht  in Mechelse groene rand
Zondag 4 augustus fietsen we om 
10 uur onze vertrouwde binnenstad 
uit en (her)ontdekken we de mooie 
groene rand rond Mechelen, samen 
met onze fietsgids Daniël Goethals.

 Ten westen van de Zennevallei rijden we 
door het nog vrij traditionele landschap 
van het Plateau van Hombeek, dat 
zich uitstrekt over de dorpen Heffen, 
Leest en Hombeek. We fietsen er langs de 
Kroningerhoeve, Expoel, het Hof  ter 
Heyde en het Kasteel van Relegem.
 ’s Middags plannen we een rustpauze in 
om te genieten van spijs en drank.  Meer 
informatie volgt na inschrijving.  
 Rond de klok van vijf  sluiten we onze 
tocht af  in het Vrijbroekpark, het grootste 
openbare park van Mechelen.

II PRAKTISCH: 

Zondag 4 augustus 2019: vertrek om 10 uur 
aan de Zandpoortvest, parking 2.
Deelnameprijs: € 14 voor leden, niet-leden 
betalen € 16 (maaltijd niet inbegrepen). 
 
Zin om mee te gaan fietsen maar je hebt 
geen fiets? Daar hebben we een oplossing 
voor. Laat het ons even weten en dan 
reserveren we voor jou  een fiets bij ’t Atelier, 
Brusselsesteenweg 50 in Mechelen. De 
huurprijs bedraagt € 11. We vragen wel dat 
je hem zelf ter plaatse ophaalt op zaterdag 3 
augustus 2019 tussen 15 en 17 uur en hem op 
maandag 5 augustus 2019 terugbrengt tussen 
8.30 en 12 uur.
  
Inschrijven voor 20 juli 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 
4/8/2019.

Lezing als voorbereiding op de fietstocht
Ter voorbereiding van onze fietstocht plannen we een lezing over wat we allemaal gaan 
ontdekken op 4 augustus. Onze ‘fietsgids’ Daniël geeft ons dan een overzicht van de 
route die we gaan fietsen, aangevuld met informatie over planten, bodem, dieren, enz.  
 
Ook nuttige weetjes en tips behoren tot het vertelpakket.
Op die manier kunnen we tijdens de fietstocht ten volle van de omgeving genieten.

Kun je niet meefietsen? Geen nood. Ook voor jou is deze lezing aangenaam en interessant. 
Daniël heeft een toffe vertelstijl waardoor het zal lijken of  je meefietst.

Afspraak op donderdag 1 augustus 2019 om 19 uur in het Diocesaan Pastoraal Centrum, 
Frederik de Merodestraat 18, Mechelen. Kom je met de wagen, dan kun je parkeren 
onder de Grote Markt. Drankjes zijn te verkrijgen aan zeer democratische prijzen. 
 
 

Deelnamebedrag: € 12 voor leden van vtbKultuur, niet-leden betalen € 15. 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 1/8/2019.

tekst: ©  Chris De Mey 

 Mechelaars zijn bijzonder fier op hun 
binnenstad. De vele groene plekjes die  
‘s zomers voor rust en verkoeling zorgen, 
dragen daar zeker toe bij. Buiten de 
stadskern is het vele groen nog meer 
uitnodigend en fotogeniek, vooral, maar 
niet uitsluitend, langs onze vele waterlopen.
 Wij verkennen op een sportieve en 
gezonde manier de groene linten langs de 
Vrouwvliet, de Leuvense Vaart, de Dijle 
en de Zenne. 
 Het Zennegat heeft het afgelopen jaar een 
ware metamorfose ondergaan! En hebben 
jullie de Bleukensweide al eens gezien?

tekst: © Daniël Goethals/ Chris De Mey 

foto’s: © Daniël Goethals:



 Op zaterdag 19 oktober 
bezoeken we het interessante 
Museum Mayer van den Bergh 
in Antwerpen. Ook bij dit bezoek 
aan Antwerpen wandelen we in 
de namiddag met de gidsen van 
Antwerpen SurplAce door weer 
een andere wijk van de stad.

Unieke collectie met zoveel meer dan de ‘Dulle Griet’ 
vtbKultuur Mechelen bezoekt Museum Mayer van den Bergh in Antwerpen

 Dankzij zijn rijke afkomst kan Fritz 
Mayer zich wijden aan zijn grote passie: 
kunst verzamelen. Hij wordt al snel een 
expert in textiel en oude munten. Mayer 
verzamelt, maar in 1892 verkoopt hij ook 
het grootste deel van zijn collectie om zich 
dan vooral toe te leggen op schilder- 
en beeldhouwkunst. Maar hij heeft 
ook aandacht voor glas, porselein, 
edelsmeedkunst en nog veel meer. Zo 
weet hij de volledige collectie van de 
Parijse verzamelaar, Carlo Micheli, 
via diens dochter te verwerven. Voor 
de aankoop ervan spendeert hij zowat 
zijn ganse kapitaal en moet hij zelfs een 
lening aangaan. Van de 451 stukken 
zal hij er later bijna 300 verkopen. 
 Tijdens zijn laatste drie levensjaren koopt 
hij de stukken aan die nu de belangrijkste 
zijn van het museum. In 1901, na een 
ongeluk bij het paardrijden, zal hij na 
enkele maanden overlijden. Hij had reeds 
lang de wens om een eigen museum op 
te richten. Drie jaar na zijn dood zal zijn 
moeder, die zelf  ook kunstverzamelaar 
was, die wens waarmaken. 

  
 Tegenwoordig is Pieter Bruegel 
de Oude een bekende naam in de 
kunstgeschiedenis. In de tijd van Fritz 
Mayer van den Bergh was hij niet echt 
bekend en had hij een bedenkelijke, 
boerse reputatie. Fritz Mayer van den 
Bergh had een bewondering voor 
Bruegel en bezit prenten van Bruegel en 
enkele schilderijen van zijn zonen Pieter 
Bruegel de Jonge en Jan Bruegel. De 
opmerkzame verzamelaar die hij was, 
weet in 1894 op een veiling in Keulen 
het schilderij van Bruegel ‘Dulle Griet’ 
te kopen. Enkele jaren later koopt hij 
ook ‘Twaalf  spreuken op borden’ 
van Bruegel. ‘Het Breviarium Mayer 
van den Bergh’ en enkele andere 
werken, waaronder die van Bruegel, 
behoren tot de topstukken van het 
museum. Neem maar eens een kijkje op: 
https://www.museummayervandenbergh.be/nl/
content/topstukken. 

Het schilderij ‘Dulle Griet’ werd in 
2017 in het Koninklijk Instituut 
voor het Kunstpatrimonium in 
Brussel onderzocht en gerestaureerd. 
Daarbij kwam niet alleen de originele 
kleurenpracht opnieuw tevoorschijn, 
maar het onderzoek leidde ook tot 
opzienbarende ontdekkingen. 

 Na de grote Bruegel-tentoonstelling in 
Wenen is de ‘Dulle Griet’ weer thuis in 
Antwerpen.

 Tijdens ons bezoek aan het museum 
maken we kennis met de boeiende 
figuur Frits Mayer van den Bergh, zijn 
voorkeuren, enkele topstukken van 
het museum en hoe hij ze verzamelde.  
 Na de middagpauze, voor een vrije lunch, 
ontmoeten we elkaar om 13.25 uur 
op de Groenplaats aan het standbeeld 
van Rubens. Van daaruit maken we 
een rondleiding van één uur ‘Rondom 
de Boerentoren’ met de sympathieke 
en kundige gidsen van de vereniging 
Antwerpen SurplAce.

II PRAKTISCH:

Afspraak op zaterdag 19 oktober 2019 
om 9.20 uur in de lokettenzaal van 
Station Mechelen. We nemen de trein 
om 9.29 uur naar Antwerpen, met de 
tram rijden we naar het premetrostation 
Groenplaats, vandaar wandelen we 
naar het museum Mayer van den Bergh.  
Wie op eigen houtje reist, wordt verwacht 
om 10.15 uur aan de balie van het 
museum, Lange Gasthuisstraat 19, 2000 
Antwerpen.

Na de vrije lunch afspraak om 13.25 
uur aan het standbeeld van Rubens 
op de Groenplaats voor de wandeling 
‘Rondom de Boerentoren’ met gidsen van 
Antwerpen SurplAce.

De deelnameprijs bedraagt € 18 voor 
leden, niet-leden betalen € 20. 

Inschrijven voor 21 september 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 19/10/2019. 

tekst: © Jos Keunen 
foto’s: © Museum Mayer van den Bergh  

Bruegel

Frédéric Henri Godefroid Emile 
Constantin (Fritz), ridder Mayer 
van den Bergh (°Antwerpen 1858 - 
+Antwerpen 1901),  is zijn volledige naam. 
Hij was een verwoed kunstverzamelaar 
en een uitstekend kunsthistoricus.  
 Er is weinig bekend over Mayer van den 
Bergh. Hij blijft gedurende zijn korte leven 
ongehuwd en woonde bij zijn moeder in 
de Lange Gasthuisstraat in Antwerpen 
en op het kasteel Pulhof  in Wijnegem.   
 Vader Emil Mayer, een Duitse zakenman 
uit Keulen, vestigde zich in Antwerpen en 
handelde in specerijen en farmaceutische 
producten. Moeder Henriëtte van den 
Bergh was de dochter van een welgestelde 
Antwerpse zakenman. Hun oudste zoon 
Fritz Mayer studeerde nog aan de Gentse 
universiteit toen zijn vader stierf. Hij brak 
zijn studies af  en ging bij zijn moeder 
wonen. Wanneer hij later in de adelstand 
wordt verheven, laat hij de achternaam 
van zijn moeder aan de zijne toevoegen 
en heet hij vanaf  dan Fritz Mayer van 
den Bergh. Zijn broer Oscar zal het 
familiebedrijf  voortzetten.



Zaterdag en zondag 1 en 2  juni 2019 • Bezoek aan monumentenstad Haarlem
Vertrek op zaterdag 1 juni om 7.30 uur aan de Zandpoortvest, parking 2. Ledenprijs: € 225 per persoon. 
Toeslag voor een eenpersoonskamer: € 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) op zondag, dranken aan tafel bij de maaltijden. Deze activiteit is volzet! 

Zaterdag 8 juni 2019 • Bezoek aan Gevangenismuseum in Merksplas 
We vertrekken om 8.30 uur aan de Zandpoortvest, parking 2, naar Merksplas. De deelnameprijs 
bedraagt € 69 voor leden; niet-leden betalen € 75. Inbegrepen: busreis, inkom Gevangenismuseum 
met gids, koffie, lunch, vagebondjeswandeling met gids. Zo spoedig mogelijk inschrijven 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.

Zaterdag 22 juni 2019 • Bezoek aan Stichting Folon en Hergé-museum

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
Chris De Mey 

Hildegarde Van Miert 
Rosemary van Peer 
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Mark Van Mullem

eindredactie
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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

Vertrek om 9 uur met de autocar aan de Zandpoortvest, parking 2. Voormiddag: gegidst bezoek aan de 
Stichting Folon in Terhulpen, na de lunch in de Stichting Folon rijden we naar Louvain-la-Neuve en bezoeken 
we het Hergé-museum. De deelnameprijs bedraagt € 105 voor leden, niet-leden betalen € 115. 
Inbegrepen: busreis, inkom, bezoeken met gids, lunch en drank. Inschrijven voor 31 mei 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 22/6/2019. 

Donderdag 11 juli 2019 • Guldensporenviering Mechelen
Actualiteitscabaret door Karel Declercq, samenzang en gezellige receptie. Start om 15 uur, binnenplaats 
Stadhuis Mechelen of  Keldermanszaal bij slecht weer. Volledig gratis. Een organisatie van vtbKultuur 
Mechelen, VVB Mechelen, Marnixring Mechelen, Vl@s Mechelen, Davidsfonds Mechelen, Het Vlaamse 
Kruis en Vlaams & Neutraal Ziekenfonds. 

Donderdag 1 augustus 2019 • Lezing als voorbereiding op fietstocht
Afspraak om 19 uur in  het Diocesaan Pastoraal Centrum, Frederik de Merodestraat 18, Mechelen. 
Deelnameprijs: € 12 voor leden vtbkultuur, niet-leden betalen € 15. Inschrijven voor 10 juli 
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 1/8/2019.

Zondag 4 augustus 2019 • Fietstocht in de rand rond Mechelen
Vertrek om 10 uur aan de Zandpoortvest, parking 2. De deelnameprijs bedraagt € 14 voor leden, 
niet-leden betalen € 16. Inschrijven voor 20 juli 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 4/8/2019.

Zaterdag 19 oktober 2019 • Bezoek aan Museum Mayer van den Bergh 
Afspraak op zaterdag 19 oktober 2019 om 9.20 uur in de lokettenzaal van Station Mechelen. Wie op eigen 
houtje reist, wordt verwacht om 10.15 uur aan de balie van het museum, Lange Gasthuisstraat 19, 2000 
Antwerpen. De deelnameprijs bedraagt € 18 voor leden, niet-leden betalen € 20. Inschrijven voor 
21 september 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 19/10/2019.

Zaterdag 16 november 2019 • Delvauxs handtassen, bier en chocolade
Meer informatie volgt, noteer de datum alvast in je agenda!

GULDENSPORENVIERING
Donderdag 11 juli 2019 • 15 uur

Binnenplaats of Keldermanszaal van stadhuis Mechelen •  gratis

Actualiteitscabaret door Karel Declercq 
Samenzang

Gezellige receptie

Zondag 22 september 2019 
vindt in de Mechelse binnenstad 
opnieuw UiT zonder Uitlaat 
plaats. 
 
 vtbKultuur Mechelen neemt graag 
deel aan deze autovrije zondag waarop ook 
het culturele jaar op gang wordt getrapt en 
verenigingen van diverse pluimage zich 
tonen. 
 Kom zeker langs op onze stand 
waar we je graag te woord staan 
over ons programma en/of  werking.  
 Welkom van 13 tot 18 uur in een volledig 
autovrije stad.

MVM 

UiT zonder Uitlaat


