
  

(Zomer)wandelingen 2014
Mechelen

Tip! Maak gratis kennis op Erfgoeddag Zondag 27 april
Afgeboord 
Door de stad lopen zichtbare en onzichtbare grenzen. Natuurlijke 
grenzen zijn duidelijk, maar juridische grenzen zijn dat veel minder. 
Wandel met ons mee langs rooilijnen, bouwhoogtes.
Vertrek: Ingang Lamot om 10 uur, 13 uur, 14 uur en 15 uur.

Wie blust er de Maan? 
Samira en Peter hebben elk een eigen speciale band met Mechelen. Ze 
nemen je mee op hun culturele dubbel-kijk door de stad. 
Vertrek: Ingang Lamot om 14 uur
Gratis, na reservering via peter.meuris@gmail.com

www.mechelenbinnenstebuiten.be

Wil u deelnemen aan onze zomerwandelingen? Dan is een 
abonnement misschien iets voor u. Voor 14 euro per 
persoon krijgt u zomaar eventjes tot 8 wandelingen 
(hernemingen en nieuwe) en de extra lezing.

Doe een overschrijving van 14 euro per persoon op de 
rekening van Mechelenbinnenstebuiten

 BE66320439805043  
(met vermelding van je naam) voor 20 mei 2014

MechelenbinnenstebuitenHERNEMING: Hoogstraat
Zondag  1 juni om 14 u, Leuningen IJzerenleen

HERNEMING: Katelijnestraat
Zondag  8 juni om 14 u, Leuningen IJzerenleen

HERNEMING: Bruul
Zondag 15 juni om 14 u, Leuningen IJzerenleen

HERNEMING: Adegemstraat
Zondag 22 juni om 14 u, Leuningen IJzerenleen

EXTRA Lezing:  Hoe is WO I onstaan? 
Internationale politiek 1871-1914.
Woensdag 23 juli om 20 uur, LAMOT
Prijs 7€, Abonnees gratis

EXTRA Bezoek: Fort van Walem
Zondag 24 Augustus om 14.00 uur,  
Koning Alberstraat, WALEM
Eigen transport: bvb. Lijnbus 500 Veemarkt, vertrek 13.03u
Prijs 7€, Abonnees: 5€, geen reservatie nodig

Open Monumentendag:
Erfgoed vroeger, nu, en in de toekomst 
Zondag 14 september 2014
om 10 uur, 11 uur, 14 uur en 15 uur, Leuningen IJzerenleen 
Prijs: gratis

mailto:peter.meuris@gmail.com
http://www.mechelenbinnenstebuiten.be/


  

De Dijlestad had het hard te verduren tijdens de 'Groote Oorlog'. Velen 
ontvluchtten de stad omwille van het vijandig en vriendelijk vuur. 
Overleven wordt een dagelijks gevecht. Maar de Mechelaars waren taai 
en vindingrijk. Ze zochten voedsel naast de rantsoeneringsbonnen en 
zorgen zelfs voor Mechels noodgeld.
Trek met ons mee door de stad en ondervind aan den lijve wat het is 
om in een bezette stad te wonen.

Elektrische trams raasden door en rond Mechelen. De openbare 
verlichting op gas maakte het leven aangenamer. De vele pissijnen 
voorzagen in soms dringende behoeften. Kerken werden gebouwd als 
barrière tegen het opkomende socialisme. Het verenigingsleven gaf 
cultuur en ontspanning een duw in de rug. Mechelen zag het helemaal 
zitten in die laatste vredige jaren.

Zondag 03/08 om 14.00u
Woensdag 06/08 om 19.00u

Vertrek:
Leuningen IJzerenleen

Zondag 17/08 om 14.00u
Woensdag 20/08 om 19.00u

 Vertrek:
Leuningen IJzerenleen

Mechelse helden & 
spionnen

Zondag 10/08 om 14.00u
Woensdag 13/08 om 19.00u

Vertrek:
Leuningen IJzerenleen

Tijdens de zomermaanden van 1914 lag Mechelen in de vuurlinie van 
de Duitse en Belgische troepen. De stad werd voor een flink deel in 
puin geschoten. De sporen van deze ravage zijn tot vandaag te zien. 

Onder Duits bestuur werd al begonnen aan de wederopbouw. Na de 
'Groote Oorlog' was Mechelen voor enkele jaren één grote bouwwerf. 
De ideeën over hoe de stad uit haar as moest herrijzen, waren vrij 
klassiek. Maar soms werd voor een radicaal andere aanpak gekozen.  

OPGELET
Woensdag  27/08 om 19.00u

Zondag 31/08 om 14.00u
Vertrek:

Leuningen IJzerenleen

Tijdens de 'Groote Oorlog' was Mechelen een befaamd spionnagenest. 
Mechelenbinnenstebuiten doet het verhaal uit de doeken. Stap mee en 
ontdek alles over meesterspionnen op het college, de spectaculaire 
ontsnapping van politiecommissaris Callant, en vele andere bekende 
Mechelse helden.

Je kan als individuele deelnemer meewandelen. 
De duurtijd is maximum 3 uur (inclusief rustpauze in volkscafé, prijs drankje niet inbegrepen).

Check onze abonnementsformule (achterkant folder) 
Prijs 7 euro cash bij vertrek, 5 euro bij voorinschrijving bij UiT in Mechelen. 

Gratis onder de 12 jaar - Vertrek: Leuningen IJzerenleen 
V.U. Peter Meuris, Jef Denynplein 4/002, 2800 Mechelen. Niet op de openbare weg werpen (Foto's Jan Smets)

Verwoesting & 
wederopbouw(Over)leven in een 

bezette stad

Mechelen vóór het 
donker werd
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