Voorstel daguitstap Merksplas
- Voormiddag: bezoek aan gevangenismuseum met gids en evt. cipier, en evt. een Klosjaars
Kramiekske).
Landloperskapel, Kapelstraat 9, Merksplas.
- Middagmaal
Kolonie hotel & brasserie
Kapelstraat 10 | 2330 Merksplas
De reservatie bij de horecazaak gebeurt door de bezoekende groep zelf.
- Namiddag: gegidste wandeling langs het Vagebondjespad.
Bezoekerscentrum 5-7, Kapelstraat 10, Merksplas
Programma voor een groep tot 20 personen.
> Onthaal vooraan aan de landloperskapel.
De groep krijgt in de onthaalruimte van het museum een kop koffie (gratis bij inkom) + een
Klosjaars Kramiekske met koffie (= 2de kop koffie), indien besteld.
> De groep luistert in de onthaalruimte naar de getuigenis van een cipier, indien besteld (en
geniet dan tegelijkertijd van het Klosjaars Kramiekske, indien besteld).
> De groep bezoekt het museum met gids.
> De groep bekijkt de video (film van ca 1 uur.), indien besteld.
> Het bezoek aan het museum met gids duurt 1,5u.
> Het bezoek aan het museum met ofwel gids + cipier, ofwel gids + film duurt 2,5u.
> Het bezoek van museum met gids + cipier + film duurt 3,5u.
Voormiddag
GROEPSBEZOEK IN HET GEVANGENISMUSEUM
Het Gevangenismuseum bevindt zich in de Landloperskapel, Kapelstraat 9, Merksplas.
In het Gevangenismuseum vertelt de gids het cultuurhistorisch verhaal van de vagebonden in
de landloperskolonies van Merksplas en Wortel, dat onlosmakelijk is verbonden met de
context van de armoede en van justitie. De gids vertelt de geschiedenis van “Straffen en
misdrijven door de eeuwen heen” van het Belgisch Gevangeniswezen, en van "Het leven
zoals het was" van de landlopers, die werden opgesloten toen arm zijn nog een misdrijf
was... En al deze verhalen ondersteunen de aanvraag voor erkenning op de Unesco-lijst van
werelderfgoed.
In de periode maart - oktober kan je, uitsluitend na afspraak, op alle dagen van de
week (behalve zondagnamiddag), tussen 09u - 12u en 13u - 18u, met een groep een gegidst
bezoek brengen aan het gevangenismuseum. Je kan het gegidst groepsbezoek combineren:
> met de getuigenis van een cipier, die vertelt welke regimes worden toegepast in de
gevangenissen.
> met een videofilm over de laatste landlopers van Wortel-Kolonie.
> met een Klosjaars Kramiekske (dit vagebondhapje is een boterham uit een bruin brood met
in het deeg honing, rozijnen en een worstje van marsepein).
> met een gegidste wandeling op het landlopersdomein.
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Let op! De ingang van het Gevangenismuseum bevat enkele trapjes. Omwille van de
veiligheid is het museum daarom helaas niet toegankelijk voor rolwagens.
Middagmaal
KOLONIE HOTEL & BRASSERIE
Kapelstraat 10 | 2330 Merksplas
Lunch ( tot 17u)
- Kaaskroketjes, Garnaalkroketjes, Duo van kaas en garnaalkroketjes, Canapé, Witloof met
kaas & ham uit de oven, Croque’s
Menu
- Keuze uit voorgerechten.
- Salades, Pasta’s, Lasagne
- Vleesgerechten
- Visgerechten
- Lekker Aziatisch
Groepsmenu
- Menu Kolonie
- Tweegangenmenu vanaf e 24,50, keuze uit voorgerecht en hoofgerecht, of
hoofdgerecht en nagerecht
Al onze menu’s worden per tafel geserveerd en moeten op voorhand online, op onze website,
gereserveerd worden

Namiddag:
gegidste wandeling langs het Vagebondjespad.
HET VAGEBONDJESPAD
Vertrek: Bezoekerscentrum 5-7, Kapelstraat 10, Merksplas (ca 4 km, 2u, stevig schoeisel).
Het Vagebondjespad is een cultuurhistorische gegidste wandeling op het landlopersdomein,
waarbij ook aandacht wordt geschonken aan de nominatie voor erkenning op de lijst van het
Unesco Werelderfgoed.
Een bezoek in de gevangenis zelf is om veiligheidsredenen niet mogelijk, maar je wandelt
vlak naast de strafinrichting en het centrum voor illegalen. Je wandelt doorheen het
“justitiedorp”, langs de cipierswoningen, de ringgracht, de landlopersbegraafplaats, de natuur
en de landerijen, terwijl de gids het verhaal vertelt van de vroegere landlopers, de huidige
gedetineerden en illegalen.
De wandeling eindigt aan het Bezoekerscentrum 5-7.
In de periode maart - oktober kan je, uitsluitend na afspraak, op alle dagen van de
week (behalve zondagnamiddag), tussen 09u - 12u en 13u - 18u, met een groep een gegidst
bezoek brengen aan het gevangenismuseum.
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Kosten:
1. Overzicht kosten voor museumbezoek met gids:
* Een groep kleiner dan 14 personen betaalt steeds 70€ inkom, inclusief gratis drankje.
* Grotere groepen betalen 5 € per persoon, inclusief gratis drankje.
- De museumgids: 50 € per beurt (ca 1u) voor elke deelgroep van 20 personen.
- Getuigenis van een (ex-)cipier: 50 € per beurt (ca 1u) voor elke deelgroep van 20 personen.
- De videofilm (ca 1u) is gratis.
- Koffie met als gebak een “Klosjaars Kramiekske” aan 3€ per persoon.
2. Het vagebondjepad
5 €/pp
* 60 € per gids + 15€ Visitor Giving, voor elke (deel-)groep van 25 personen.

Museum
€5/pp
museum gids €50 /20personen
Getuigenis €50 /20personen
Wandeling
€5/pp
gids €60 + €15 visitor giving /25personen
Totaal pp voor 20 personen: €18.75 + middageten + verplaatsing

http://www.gevangenismuseum.be/toeristisch-aanbod/merksplas-kolonie-bezoeken
http://koloniehotels.com/onewebmedia/Menu%20Winter%202018.pdf
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