
Voor zaterdag kan u een “gulden dukaat” 
of  all-inticket bestellen,

dit geeft u  exclusief  toegang tot ontbijt, 
diner en het bal 

met voorbehouden plaatsen  - 
Het ticket kost  € 40  per persoon

Een historisch eerbetoon aan de beroemdste
Rupelmondenaar 500 jaar 

Gerardus Mercator Rupelmundanus!
KOM MEE VIEREN, EEN HEEL WEEKEND LANG!

INSCHRIJFFORMULIER
Zaterdag 30 Juni 2012

Naam + Voornaam
..................................................................

Adres
..................................................................
..................................................................

Telefoon / GSM
..................................................................
Wenst in te schrijven voor:

Feestweekend Rupelmonde:
HISTORISCHE EVOCATIE 
5OO  JAAR  MERCATOR

Vrijdag 29 juni tot 
zondag 1 juli 2012

Historisch ontbijt € 10 per persoon

                        Kinderen -12 € 5

Historisch diner  € 30 per persoon

                        Kinderen -12  € 20

Gulden dukaat (ontbijt en diner met  
voorbehouden plaatsen) € 40 per
                      persoon

PROGRAMMA
ZONDAG 1 JULI

HISTORISCH HOOGTEPUNT:
UYTDEN LEEVEN MERCATORIS
Een evocatie van de tijdsgeest van 
toen …word Rupelmondenaar en 
ga mee op tijdreis!

 
Start Ommegang 1: 14 uur
Start Ommegang 2: 14.30 uur

Ontdek “live” de hele namiddag
Mercators levensloop in zes scènes
langsheen de Mercatorwandeling.
Voor personen met een beperking en 
senioren worden zitplaatsen voorzien.
Doorlopend animatie door Compagnie 
Den Duizendpoot, de Mercatorghesellen
en het Keizer Karel Genootschap,
die pracht en praal en leven
in de brouwerij brengen!
Valkenier geeft demonstraties
Schapen drijven, herdershonden,
eendenmars
16de eeuws tentenkamp met allerlei 
ambachten
Schuttersgilde leert jong en oud 
kruisboog schieten
Volksdansgroep en vendeliers
Internationale bloemenhulde aan het 
standbeeld

Een “vrijgeleide” voor 
zondag kost € 1,  
kinderen -12 gratis!

Aantal personen

Totaal

Ten laatste inschrijven op 25 juni 2012 
bij het secretariaat (dorpshuis) of via mail
mercatorrupelmondanus@gmail.com
Betaling door storting op rekening
BE 83 737 0260999 15 
BIC KREDBEBB

WWW.MERCATOR2012.BE



PROGRAMMA
VRIJDAG 29 JUNI

PROGRAMMA
ZATERDAG 30 JUNI

MARKT EN MUZIEK
19 uur 
Feestelijke opening door de 
Mercatorghesellen en alle medewerkers
Start MERCATORMARKT, 
diverse kraampjes en attracties
20 uur 
Inhuldiging Mercatorbloementapijt
van de Landelijke Gilde Bazel
Optreden en dansavond door The New 
Daltons.

Deelname € 1 per persoon
    Kinderen - 12 gratis
Schapen drijven, herdershonden,
eendenmars.
16de eeuws tentenkamp met allerlei 
ambachten.
Kraampjes met ambachtelijke en
authentieke producten, Mercatorbier ...
Goochelaar.
Zonnewijzerwandeling voor grote en kleine 
mensen door een lieve gravin!
Valkenier geeft demonstraties.

18 uur ALDE TAFELDECKET  ofte een 
overweldigend diner met authentieke
16de eeuwse gerechten door TASTE!, 
Bram Ledent en zijn enthousiaste ploeg. 

Menu:
Coude spysen: Pasteien, kippenbouten, 
beenham, rijst gekookt in kippenbouillon, kazen, 
kopvlees met mosterd, saucijzen, pastinaak,
prei, koolsoorten, wortelen, aardpeer, rode biet, 
courgette, salades met groenten, opgelegde 
groenten, eieren, vers fruit
Ghecoocte spysen: Konijn op middeleeuwse 
wijze, paddenstoelen, ambachtelijke beulingen, 
verse ajuinsoep, stoofpotje van vis,
stoofpotje van rund of varken, varken aan het
spit met bessensaus, deegwaren met warme 
groenten
Soeticheyd: Vlaaien, mattentaarten, 
pannenkoeken, plattekaas met
frambozen en aardbeien

Deelname € 30 per persoon
                  Kinderen -12 aan € 20 

21 uur MERCATORBAL met 
Kamerkoor Cantatille.
Folkgroep BROES speelt ten dans, 
ambiance verzekerd!

9 uur ONTBITENTYD
Ontbijt met 16de eeuwse ingrediënten
door KWB Rupelmonde: 
lekker en authentiek, in een unieke tent.
Menu:  havermoutpap, pannenkoeken,
bruin brood, kruidkoek, plattekaas met
radijsjes en kruiden, confi tuur, spek met
eitjes, zwarte beuling met appeltjes, inlands 
fruit van ‘t seizoen.
Thee, fruitsappen en water. Koffi e ook, maar 
dat werd niet gedronken in Mercators tijd!

Deelname € 10 per persoon
                  Kinderen -12 aan € 5

12 uur SYT VROLYC
Vrolijke animatie die Rupelmonde 
omtovert naar de tijd van Mercator met 
doorlopend spektakel voor het hele 
gezin in de historische dorpskern 
en op het Mercatoreiland.

Dit feestweekend kadert in een aantal 
lokale, nationale en internationale
initiatieven die allemaal “500 jaar 
Mercator” als thema hebben.
Het Mercatorjaar werd ingeluid op 
4 maart, met de onthulling van het
standbeeld “Jonge Mercator”
door Hunne Koninklijke Hoogheden
Prins Filip en Prinses Mathilde
te Rupelmonde en de opening van de 
tentoonstelling “Mercator Digitaal” te
Sint-Niklaas.
De overkoepelende Mercator2012 vzw 
bundelt de informatie in verband met alle 
activiteiten: www.mercator2012.be

Dit project werd mogelijk via 
Gemeentebestuur Kruibeke en het 
Dorpshuis Rupelmonde (een initiatief
van OCMW Kruibeke) 
samen met de Mercatorghesellen, 
Kamerkoor Cantatille, KWB en KAV 
Rupelmonde, Mercator 2012 vzw en 
vele anderen … .
met dank aan 

Meer informatie?
Marleen Ryngaert, 
secretariaat Mercator Rupelmondanus
Dorpshuis De Duizendpoot
G. De Cremerstraat 36/1
9150 KRUIBEKE ( Rupelmonde)
Tel. +32 (0)3 740 96 25
mercatorrupelmondanus@gmail.com
http://dorpshuismercator500.blogspot.com
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V.U. Antoine Denert, O.-L.-Vrouwplein 18, 9150 Kruibeke


