
 

 

 

 

Amici, beste Prince- vrienden, 

 

Bij de start van het nieuwe werkjaar 2017 – 2018 verwijzen we eerst graag naar de 
brief van onze voorzitter in bijlage. 

Onze eerste vergadering zal plaatsvinden op vrijdag 1 september. Wij nodigen U 
met partner graag uit op de volgende heel bijzondere locatie: 

“De Noker”, Nokerstraat nr. 6, Mechelen 
(dus niet de ingang aan de Edgar 
Tinellaan) 

U bent van harte welkom om 19u30, liefst zo stipt 
mogelijk om niets van de avond te missen! 

Parkeren kan op het Rode Kruisplein (aan 
McDonalds) of op de parking van de vroegere 
GB. Zie kaartje in bijlage. 

De Noker is een historische site waar vanaf de 14de eeuw tot vandaag de 
zorg voor mensen centraal staat. Na de recente prachtige restauratie is het de 
residentie geworden van de directie en de inrichtende macht van de 
zorginstelling Emmaüs.  

  
De heer Michel Vanholder, erevoorzitter van de Raad van Bestuur van Emmaüs, 
is bereid om speciaal voor ons de site toe te lichten. Hij speelde een vooraanstaande 
rol in het tot stand komen van de restauratie en de herbestemming.  Detail in de 
marge: de dochter van ons medelid Marc Grugeon heeft meegewerkt aan de 
restauratie van de plafonds met het uitzonderlijk stucwerk. Meer informatie over “De 
Noker” kan u o.a. vinden op de website van Emmaüs: http://www.emmaus.be/Nzh/Site-

Root/Sites/Sites-NZ/Emmaus/organisatie/maatschappelijke-zetel/de-Noker.html  
 

Na een korte rondgang door Michel Vanholder zullen we luisteren naar een 
voordracht van Mevr. Mieke Felix. Passend in het kader van De Noker zal zij ons de 
geschiedenis van de begijnen toelichten, een onderwerp dat haar uitermate boeit. Wij 
hebben dit mogen ervaren tijdens haar radio1 optreden in 'weetikveel', toen ze 
geïnterviewd werd door Koen Fillet op 6 juli jl.  
 

Mieke Felix studeerde toneel en voordrachtkunst in Antwerpen, 
kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Gent en theologie aan de KU 
Leuven. Gedurende 40 jaar gaf ze les in het deeltijds kunstonderwijs. 
Vandaag is ze nog altijd actief als actrice-vertelster en als docente in het 

http://www.emmaus.be/Nzh/Site-Root/Sites/Sites-NZ/Emmaus/organisatie/maatschappelijke-zetel/de-Noker.html
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vormingswerk voor volwassenen. Haar grootste interesse gaat uit naar de 
culturele geschiedenis van de middeleeuwen. 

  
De programmatie van de avond: 

 19:45 – Welkom door de voorzitter, broodjesbuffet en 5-minutenspeech door 
Koen Albers 

 20:30 – Rondgang door Michel Vanholder 

 21:15 – Voordracht door Mieke Felix 

 22:30 – Afsluiten met huishoudelijke mededelingen en een coda door Jo 
Vranckx 

De bijdrage voor partners, vrijgestelde en senior leden bedraagt 40,00 € (via 
overschrijving op het rekeningnummer van de Orde Keerbergen BE43 4319 1500 
4101). 

Graag ten laatste een bericht op zaterdag 26 augustus of u al dan niet aanwezig 
kan zijn. 

  

Bij deze gelegenheid willen we u verzoeken om het jaarlijkse lidgeld en het 
toepasselijke bedrag te storten op ons rekeningnummer BE43 4319 1500 4101 en dit 
vòòr 16 september. Het bedrag voor het komende werkjaar bedraagt 475,00 € voor 
leden en 175,00 € voor senior- en vrijgestelde leden. Bij deze wensen wij toch al 
mede te delen dat, in functie van locatie en spreker, enkele maaltijden zullen worden 
opgevat als “walking dinner” of uitgebreid broodjesbuffet, terwijl enkele andere 
activiteiten wat meer culinair zullen worden opgevat. Dit zal telkens duidelijk worden 
aangekondigd. Eventuele winsten zullen terug in de activiteiten geïnvesteerd worden. 
Uit de bevraging van de leden zal duidelijk worden of dit vast en relatief hoog lidgeld 
in de toekomst (volgend werkjaar) zal gehandhaafd blijven of we naar een flexibel 
systeem van “betalen per activiteit” zullen migreren. 

Hartelijk welkom ! 

  

Met vriendelijke groeten, 

Paul Bossuyt 
Secretaris 
Orde van den Prince Keerbergen 
tel 016 85 04 85 
GSM 0496 91 25 01  
 


