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ZOMER-EXCURSIE naar Mechelen en Gaasbeek (België)
laanderen heeft een grote betekenis gehad in de ontwikkeling van de Nederlanden in en na de Middeleeuwen.
Daarom heeft het bestuur besloten om tijdens de komende zomer-excursie een tweetal Vlaamse plaatsen aan
een nader onderzoek te gaan onderwerpen.
echelen verscheen voor het eerst in een nog bestaande oorkonde in 1008 (ja, ja,
dit jaar duizend jaar geleden) met de naam Machlines, dat later evolueerde tot
e
Machele, Mechgelme en tot Mechelen in de 15 eeuw. De naam van de stad zou
afgeleid zijn van het woord mahal dat naar een vergader- of gerechtsplaats verwijst.
e
Mechelen kwam in de 13 eeuw tot grote bloei door de opkomende lakenhandel. Tot
1795 vormde de stad het centrum van de kleine zelfstandige Heerlijkheid Mechelen
met dezelfde status als bv. Holland, Zeeland, Vlaanderen en Brabant. Gedurende een
korte periode in de 16de eeuw werden de Nederlanden vanuit Mechelen geregeerd. Deze periode heeft
bijgedragen tot het uitgebreide kunstpatrimonium en diverse bijzondere gebouwen. Nu is het de stad met het op
een na hoogste aantal beschermde gebouwen van Vlaanderen met maar liefst vier UNESCO-vermeldingen.
We bezoeken de stad ’s morgens. We komen aan op de Grote Markt in het centrum. Daar kan ieder op eigen
gelegenheid ergens koffie (of een Gouden Carolus) gaan drinken. De ervaring heeft geleerd dat dit veel efficiënter
is dan met een grote groep neerstrijken op een terrasje waar dan de bediening nerveus hard wegholt. Vervolgens
kunt u kiezen tussen een bezoek aan de Romboutskathedraal (waarvan de bouw startte in
e
e
de 13 eeuw), het museum het Schepenhuis (voorheen het eerste stadhuis dat uit de 14
eeuw dateert) of een wandeling op eigen gelegenheid door de oude binnenstad.
Omstreeks 12.15 uur worden we verwacht in Brasserie het Anker, waar we gezamenlijk een
uitgebreide lunch zullen gebruiken. Omstreeks 13.30 uur rijdt de bus weer voor en vertrekken
we naar onze volgende bestemming.
aasbeek is een oude heerlijkheid die in 1236 werd gesticht door de hertog van Brabant.
Het kasteeldomein van Gaasbeek is de laatste restant van die oude heerlijkheid. Een
aantal heren van Gaasbeek heeft een plaats verworven in de geschiedschrijving. De
bekendste figuur is zonder twijfel Lamoraal, graaf van Egmont, die het kasteel kocht in 1565,
drie jaar voor zijn dramatische terechtstelling in opdracht van Alva, samen met zijn vriend,
Filips van Montmorency-Nivelle, graaf van Horne.
Wij krijgen ’s middags een rondleiding door dit imposante kasteel, waarbij er tal van
e
geschiedkundige gebeurtenissen uit de 16 eeuw de revue zullen passeren.
Omstreeks 16.00 uur lopen wij naar een dichtbij gelegen terras voor een drankje, waarna wij
omstreeks 16.45 uur de terugreis zullen aanvaarden.
Het bestuur nodigt u daarom van harte uit voor onze

Aan de ommezijde treft u het programma en het inschrijfformulier aan.
U kunt zich aanmelden door
De aanmeldingsstrook te sturen naar de penningmeester SHHV, Koperwiek 38, 3481 DK Harmelen én
de kosten à € 49,50 over te maken op postgiro 330797 tnv penningmeester SHHV te Woerden.
De inschrijvingen worden verwerkt in volgorde van ontvangst van de betalingen. Bij overschrijding van de capaciteit
van de bus krijgen alleen diegenen bericht die niet mee kunnen.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur en de activiteitencommissie,
Lex Albers, voorzitter SHHV

Programma:
o

08.00

Vertrek vanaf het station Woerden (Noordzijde).
(bus van Van Rooijen).

o

10.15

Aankomst in Mechelen.
Gelegenheid voor koffie (eigen rekening),
bezichtiging binnenstad,
Kathedraal bij de Grote Markt en
Schepenhuis (museum aan de Steenweg 1)

o

12.15

Verzamelen bij Brasserie het Anker (Guido
Gezellelaan 51) voor een gezamenlijke maaltijd.
Wilt u bij uw aanmelding doorgeven of en zo ja
hoeveel personen dieetwensen hebben of
vegetariër zijn?
Romboutskathedraal te Mechelen

o

13.30

Vertrek bus naar Gaasbeek
(vanaf Brasserie Het Anker).

o

14.15

Aankomst bij Kasteel Gaasbeek

o

14.30

Begin rondleiding door kasteel Gaasbeek

o

16.00

Korte wandeling van kasteel naar terras

o

16.15

Consumptie op een terras in Gaasbeek.

o

16.45

Vertrek bus uit Gaasbeek.

o

19.30

Terug in Woerden bij het station.

Kasteel van Gaasbeek
Denkt u er aan om uw identiteitsbewijs of paspoort mee te nemen? We gaan binnen Europa een nationale grens
over.

Onderstaande strook invullen en opsturen naar penningmeester SHHV, Koperwiek 38, 3481 DK Harmelen of
onderstaande gegevens overnemen en uw aanmelding mailen aan administratieshhv@planet.nl.
Ondergetekende………………………………………………………………………………………….…, lid van de SHHV,
adres………………………………………………………………………………………………………………………………..
postcode………………. te …………………………………, tel.nr….……….……..…, e-mail …….…….………………
wil deelnemen aan de excursie naar Mechelen en Gaasbeek (België) op zaterdag 30 augustus 2008 met
.………….. perso(o)n(en) en heeft …..…x € 49,50 overgemaakt op postgiro 330797 t.n.v. penningmeester SHHV
te Woerden.
Handtekening:

dieetwensen of vegetariër: ……………………………………………..
…………………………………………………………………………….

…………………………………….

