Club V 9 Tienen
Tienen, 17-02-2022
Nieuwsbrief XI/7

Gegroet Altegader!
We houden vol want op vrijdag 11 maart wacht Mechelen vol ongeduld op ons!Het prachtige Hof
van Busleyden stond op ons verlanglijstje, maar ze lieten daar weten geen volk te kunnen ontvangen
wegens restauraties. En dus dook het bestuur in zijn paperassen en vond zowaar een… doe-museum,
enig in België: Het Grom! Nooit van gehoord? Wij ook niet, dus een reden te meer om met zijn allen
op verkenning te trekken. In de namiddag gaan we dan nog gezellig bootje varen op de Binnendijle,
een heel aparte manier om Mechelen ook eens van op het water te bekijken! Etienne kent nog wel een
paar toffe restaurantjes om ’s middags een paar uurtjes te verpozen! Wat wil je dan nog meer! Dus
allen de bus op en de boot in!!!
Ons programma
8.15 uur: vertrek bus parking Carrefour
09.30 –11.00 uur: Geleid bezoek aan “’t Grom”
12.00 – 14.30 uur: Lunchtime
15.00 – 16.00 uur: Mechelen vanop het water: varen op de Binnendijle
16.30 uur: Huiswaarts
Hoe deelnemen?
1. Stort vóór1maart (alleen datum van betalen telt als inschrijving!)80 € op rekening 0688915154-08 of IBAN BE63 0688 9151 5408 met vermelding deelnameU 11 07.
2. Bevestig je deelname bij PIERRE via e-mail of telefoon.

OPGELET: ER ZIJN SLECHTS 25 PLAATSEN BESCHIKBAAR IN HET MUSEUM.
WACHT DUS NIET TE LANG OM IN TE SCHRIJVEN!
WIE EERST KOMT, EERST MAALT!
Nummer 26 vliegt op de wachtlijst!

Ter info
Het Grom, een doe-museum in het hart van dé serre- en groentestreek van Vlaanderen! Wat mogen
wedaarvan verwachten? Een prachtige collectie heemkundige voorwerpen die hun oorsprong vinden
in de land- en tuinbouw van de Mechelse groentestreek; een bezoek aan de historische tuinen die het
verhaal vertellen van de tuin doorheen de eeuwen:van de “Karel de Grote-tuin”, over de
renaissancetuin en de Mechelse gewenten tot de hedendaagse siertuin. De gids vertelt je ook meer over
de architectuur van en het leven op de twee 18de-eeuwse Midzeelhoeves, ooit eigendom van de abdij
van Roosendael. Een hele boterham dus…

Boottocht op de Binnendijle
We schepen in midden in de historische binnenstad aan het voetgangersbrugje tussen de Vismarkt en
de Haverwerf voor een boeiende boottocht op de Dijle, de levensader van Mechelen. Al varend vertelt
de gids ons over de bezienswaardigheden aan de oevers.
***
Nog een hartelijke groet en tot in het mooie Mechelen;wie weet ontmoeten we er onze twee vrolijke
vrienden, Rudi en Ferre, twee stadsgidsen, met wie we al een paar keer in Mechelen op stapgingen(zie
Website werkjaar 10, nov. foto 31.)
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