
  

Wil u deelnemen aan onze zomerwandelingen? Dan is een 
abonnement misschien iets voor u. Voor € 15 per persoon 
krijgt u zomaar eventjes tot 8 wandelingen (4 hernemingen 
en 4 nieuwe).

Doe een overschrijving van € 15  per persoon op de rekening 
van Mechelenbinnenstebuiten (met vermelding van je naam) 
op het rekeningnummer:  BE66 3204 3980 5043

 

MechelenbinnenstebuitenArchitectuurwandelingen binnen abonnement
HERNEMING: Ranke Gotiek en wankele Barok
Zondag  5 juni om 14 u, Leuningen IJzerenleen

HERNEMING: De plannen van Van Boxmeer
Zondag 12 juni om 14 u, Leuningen IJzerenleen

HERNEMING: De stad van Morgen
Zondag 19 juni om 14 u, Leuningen IJzerenleen

HERNEMING: De maakbare stad
Zondag 26 juni om 14 u, Leuningen IJzerenleen

Tip! Maak gratis kennis zonder reservatie
Erfgoeddag: ontmoeten
Als mensen samenkomen ontstaan rituelen: de buurtkermis met de 
wedstrijd om het schoonst koffiedrinken, op café sparen in het 
spaarkaske voor het teerfeest, ... En deze tradities hebben dikwijls 
moderne varianten. Wandel met ons mee door Mechelen.

Zaterdag  24 april om 10 uur, 13 uur, 14 uur en 15 uur.  
Hof Van Busleyden, Sint-Janstraat,  Prijs: gratis

Open Monumentendag:
Zondag 11 september, Prijs: gratis
om 10 uur, 11 uur, 14 uur en 15 uur, Leuningen IJzerenleen 

Foto's: Karel Somers, Jan Smets, Emmapatsie

In de schaduw 
van Sint-Rombouts
Zondag 9 oktober om 14.00 uur,  
Leuningen IJzerenleen
Prijs € 6, geen reservatie nodig

(Zomer)wandelingen 2016
Mechelen

www.mechelenbinnenstebuiten.be

Vlieten!

Zondag 22 mei om 14.00 uur,  
Leuningen IJzerenleen
Prijs € 6, geen reservatie nodig

Extra! Wandelingen buiten abonnement

Foto Emmapatsie

http://www.mechelenbinnenstebuiten.be/


  

Langs de hoofdassen, de Brusselse- en de Hombeeksesteenweg, 
wandelen we door een gevarieerde bebouwing. Straatnamen verwijzen 
soms nog naar de vroegere bestemming van dit gebied: land- en 
tuinbouw. We maken kennis met een botanicus, politici, schilders en een 
vijftal dichters. Een wandeling overgoten met een sausje poëzie.

Zondag 07/08 om 14.00u
Woensdag 10/08 om 19.00u

Vertrek:
Brusselse steenweg 2

Zondag 21/08 om 14.00u
Woensdag 24/08 om 19.00u

 Vertrek:
Dageraadstraat 4

Brandweerkazerne

Over De Vos en 
Lemmens

Zondag 14/08 om 14.00u
Woensdag 17/08 om 19.00u

Vertrek:
Guido Gezellelaan 49
Brouwerij Het Anker

Tussen de bruine molen en de bruine kruiskapel, van de rode molen naar 
het pesthuis, van de 'ploan' naar de Katanga en alles daar tussenin. Wij 
exploreren een wereld die een eeuw geleden amper bestond, waar de 
velodroom moest wijken voor een voetbalplein en waar de tent van circus 
De Jonghe haar thuis vond. Stadsverhalen van buiten de wallen waar 
café 's soms droevige namen hadden maar de mensen plezierig zijn!

Zondag 28/08 om 14.00u 

Woensdag  31/08 om 19.00u

Vertrek:
Kerkhoflei

Ingang Oud kerkhof

We verkennen de buurt tussen Battelsesteenweg en de Afleidingsdijle. 
We gaan op zoek naar verdwenen kloosters, kwade plekken, 
verdronken land, de 'bassin maritime' en volksreinheid.
Doe alvast je laarzen en groene loden aan en ga mee op ontdekking in 
een onbekend stukje Mechelen.

Je kan als individuele deelnemer meewandelen. 
De duurtijd is maximum 3 uur (inclusief rustpauze in volkscafé, prijs drankje niet inbegrepen).
Prijs € 8  cash bij vertrek, € 6 bij voorinschrijving bij UiT in Mechelen – Gratis onder de 12 jaar 

Check onze abonnementsformule (achterkant folder) 
Of via www.mechelenbinnenstebuiten.be, info@mechelenbinnenstebuiten.be 

V.U. Peter Meuris, Jef Denynplein 4/002, 2800 Mechelen. Niet op de openbare weg werpen

Met Sint Gummarus 
naar Katanga

Van polder tot 
trendy woonwijk

Op bezoek bij 
Sint-Jan Berchmans

Verken samen met ons de driehoek tussen de Leuvense vaart, de 
Koningin Astridlaan en de Battelsesteenweg. We vinden er scholen die 
werden omgebouwd tot woonprojecten, huizen met een Natte Hof, de 
mooie interbellum verhalen van de Dageraadstraat en zelfs een jaren 50 
woonwijk. Ga mee op zoek naar een eeuwenoude eik, en de 
volkstuintjes van de Zorro!

http://www.mechelenbinnenstebuiten.be/
mailto:info@mechelenbinnenstebuiten.be
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