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VVA-Vriendenuitstap 

Zondag 28 augustus 2022 
 

Mechelen: wintertuin van de Ursulinen 

& 

Stadswandeling 
 

Programma: 

 

8.00 u. vertrek op de parking van Kinepolis (kant d’Hoeve). 

 

10.00 – 12.00 u. rondleiding in de Wintertuin van de Ursulinen (O.-L.-V.-

Waver). 

 

Dit is een unieke gelegenheid om het Ursulineninstituut te bezoeken, want 

vanaf 1 november zijn geen bezoeken meer mogelijk wegens restauratie- 

en renovatiewerken. 

 

Het Ursulineninstituut is een voormalig katholiek meisjespensionaat 

(pensionnat de demoiselles) van de Waverse zusters Ursulinen. Het gehele 

gebouwencomplex is als monument beschermd waarbij elementen van 

neogotiek, neoromantiek, neo-empire, art nouveau en art deco versmolten 

zijn tot een prachtig geheel. Het omvat niet alleen een feeërieke wintertuin 

uit 1900 met kleurrijke glas-in-lood-koepel, maar ook de unieke pianogalerij, 

de kloosterkerk, het oratorium en de monumentale eretrap laten een 

onvergetelijke indruk na. Het motto van het instituut was niet voor niets: 

‘On y revient toujours’. 

 

12.30 – 14.30 u. lunch in de brasserie van de brouwerij Het Anker 

(Mechelen). Water, bijpassend bier en een koffie/thee na de maaltijd zijn 

inbegrepen. 

mailto:vva.brugge@telenet.be
https://vva-brugge.email-provider.nl/link/vrx6xeapyt/kqv0rnjagx/ybizcpocb2/ldnebbcbum/ofoaoiswsa


 

Lunchmenu: 

 

Vlaamse stoverij bereid met Gouden Carolus Classic, witloofslaatje, 

verse frietjes en mayonaise 

OF 

Zeewolffilet met kruidenkorst, aardappelpuree met jonge erwtjes, zure room 

en sjalot, gekonfijte worteltjes, graanmosterdsaus op basis van Maneblusser 

* * * * 

Huisgemaakte rijstpap met Belgische saffraan uit Morkhoven 

 

 

14.30 – 16.30 u. Bourgondische stadswandeling met 2 gidsen. 

 

Tijdens de wandeling ontdekken wij de plekken die kleur geven aan het 

Bourgondische heden en verleden van Mechelen. Wij laten ons meevoeren 

langs de prachtige stadspaleizen van twee fascinerende vrouwen 

(Margaretha van Oostenrijk en Margaretha van York) die hun stempel 

drukten op de Dijlestad. 

 

16.30 – 17.15 u. Vrije tijd op de Markt. 

 

17.15 u. Korte wandeling naar de Veemarkt waar de bus ons opwacht. 

 

19.15 u. Aankomst in Brugge. 

 

Wil je deze uitstap niet missen, schrijf dan  tegen 15 augustus € 

75,- p.p. over op de rekening van VVA – Brugge BE49 4700 2621 

4171 (vermeld ook of je vlees of vis kiest) 

Deze prijs omvat de verplaatsing met de bus, de geleide bezoeken en de 

lunch. 

 

 

  

 
 


