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Museumnacht



Op de curatordagen zijn curatoren Winne Gobyn en/of Kas Swerts 
aanwezig in de expo als ‘vliegende reisleiders’ voor een babbeltje, 
anekdotes en allerlei weetjes. Zij geven dan een blik achter de 
schermen van het project. 

(Let op: Dit zijn geen rondleidingen.)

Datum: 9 + 21 juli 2022 en 6 + 28 augustus 2022 
Start: 10u 
Einde: 18u
Inschrijven niet verplicht.

curatordag - vliegende reisleiderscuratordag - vliegende reisleiders



Met vakantie gaan in eigen land, kent een hele geschiedenis. 
Al sinds Napoleons nederlaag in Waterloo. Daarom, op 14 juli 
boekvoorstelling van ‘Bestemming België’ in het Zuiderpershuis. Met 
auteurs Andreas Stynen, Gerrit Verhoeven, Kas Swerts en Martin 
Vermander. Nadien kan u de tentoonstelling ‘Samen op stap: 100 
jaar VTB’ er bezoeken.
Ertsberg ism ADVN 

Datum: 14 juli 2022
Start: 19u 
Meer info en inschrijven via https://ertsberg.be/events/boekvoorstel-
ling-bestemming-belgie/?fbclid=IwAR3ggHxL67HiAqdTtqh9sUso9fF-
qMXID_S7sm9hywarXnaogS8yz1Do3Xd0

Boekvoorstelling + nocturneBoekvoorstelling + nocturne



Ook de allerkleinsten kunnen meereizen door de expo. 
Kom met je gezin tijdens de zomermaanden het gratis 
familieparcours uitproberen. Als ‘reisleider’ van de expo 
ontwerpen ze aan de hand van allerlei opdrachtjes hun 
eigen vlag.

Leeftijd 4 tot 10 jaar.

Tot 2 september, tijdens de openingsuren van de expo.
Inschrijven niet verplicht.

familieparcoursfamilieparcours



Leuk nieuws! De tweede familiedag wordt een familieweek. Van 
woensdag tot vrijdag zijn er interactieve rondleidingen op maat van 
gezinnen. Met de term ‘gezin’ bedoelen we een gemengd gezelschap 
van kinderen en volwassenen. 

In het weekend krijgt elk gezin dat het familieparcours van de expo 
komt uitproberen een verrassing mee naar huis!

familiedag 2 wordt familieweekfamiliedag 2 wordt familieweek

Rondleidingen (duur 75min): 
Woe 10 augustus = 10u en 14u 
Do 11 augustus = 10u en 14u
Vrij 12 augustus = 10u
!!! Inschrijven verplicht dus stuur een mail  
    naar jolien.hendrickx@advn.be

Familieparcours: 
Za 13 augustus + Zo 14 augustus 
Start: 10u 
Einde: 18u
Inschrijven niet verplicht.



In het archief zijn er nog vele reisverhalen terug te vinden van de VTB. 
Zonde om die voor onszelf te houden dus nodigen we jullie uit om 
mee te genieten van verhalen uit de oude doos of eigenlijk uit de oude 
‘valies’.

Datum: 31 juli 2022 en 21 augustus 2022
Start: 11u 
Einde: 12u30

Er zijn zoveel reisverhalen dat we meer tijd nodig hebben om de 
leukste uit te kiezen. Het event wordt geannuleerd, maar krijgt 
binnenkort nog een vervolg in een ander concept.

reisverhalen - ! geannuleerd !reisverhalen - ! geannuleerd !



De expo zal open zijn tijdens de Museumnacht van Antwerpen. 
Ons programma voor die avond is nog even geheim maar ik kan al 
verklappen dat het volledig gratis is en heel plezant gaat worden! 

Datum: 6 augustus 2022
Start: 19u 
Einde: 23u

Inschrijven niet verplicht.

Museumnacht antwerpenMuseumnacht antwerpen



6 augustus wordt de mezzanine in de tweede expo-zaal omgetoverd 
tot een extra VTB-verhaal! De resultaten van het onderzoek dat de 
studenten van de opleiding Erfgoedstudies van de Universiteit van 
Antwerpen hebben gevoerd naar het VTB-verleden worden vanaf 
dan tentoongesteld.

Datum: 6 augustus 2022 tot 2 september 2022

ARches aan het woord!ARches aan het woord!



We herhalen een tocht van de VTB-fietsgroep ‘Groot-Antwerpen’ uit 
1937! Fiets mee naar het verleden met curator Kas Swerts, die de 
tocht ook zal spijzen met anekdotes over fietsen uit het interbellum, 
en de geschiedenis van de VTB in zijn beginjaren.

Datum: 20 augustus 2022
Start: 13u 
Einde: 17u
Eigen fiets meebrengen

!!! Inschrijven verplicht dus stuur een mail  
    naar jolien.hendrickx@advn.be

Fiets mee naar het verleden! Fiets mee naar het verleden! 



Als je snel overprikkeld bent door bijvoorbeeld autisme, een 
niet-aangeboren hersenletsel, burn-out of ziekte, dan kan een 
museumbezoek snel te veel zijn. Daarom organiseren we op 24 
augustus een prikkelarm tentoonstellingsbezoek.
Met een beperkte bezoekerscapaciteit, extra zitgelegenheden en 
een afgeschermde ruimte om even tot rust te komen.

Datum: 24 augustus 2022
Start: 10u 
Einde: 18u

!!! Inschrijven verplicht dus stuur een mail  
    naar jolien.hendrickx@advn.be

prikkelarm bezoekprikkelarm bezoek


