Wijkwandelingen binnen abonnement
HERNEMING: Op bezoek bij Sint-Jan Berchmans

Mechelenbinnenstebuiten

Zondag 4 juni om 14u,
Vertrek: Brusselsesteenweg 2

HERNEMING: Over De Vos en Lemmens
Zondag 11 juni om 14u,
Vertrek: Brandweerkazerne, Dageraadstraat 4

HERNEMING: Met Sint Gummarus naar Katanga
Zondag 18 juni om 14u,
Ingang oud kerkhof, Kerkhoflei

HERNEMING: Van polder tot trendy woonwijk
Zondag 25 juni om 14u,
Brouwerij Het Anker, Guido Gezellelaan 49

(Zomer)wandelingen 2017
Mechelen

Open Monumentendag:
Zondag 10 september, prijs: gratis
om 10 u, 11 u, 14 u en 15 u, Leuningen IJzerenleen

Extra! Wandelingen buiten abonnement
Voor recht en rede!

Op water en brood

Zondag 21 mei om 14 u,
Leuningen IJzerenleen
Prijs € 6, geen reservatie nodig

Zondag 8 oktober om 14 u,
Leuningen IJzerenleen
Prijs € 6, geen reservatie nodig

Foto's: Jan Smets

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
www.mechelenbinnenstebuiten.be

Zondag 06/08 om 14.00u
Woensdag 09/08 om 19.00u

Zondag 13/08 om 14.00u
Woensdag 16/08 om 19.00u

De mannen van
‘t Arsenaal

Lakenmakers
& beesten

Vertrek:
Basisschool De Puzzel
Leuvensesteenweg 41
Mechelen werd in 1835 het middelpunt van het jonge spoorwegnet. Rondom
de werkplaatsen van de spoorwegen vormde zich een nieuwe woonwijk: de
wijk Hanswijk de Bercht-Hanswijkdries. Sindsdien is deze wijk in
voortdurende verandering. We duiken in het verre verleden van Mechelen en
werpen een blik in de toekomst. Maak je klaar voor de eigenzinnige
Madonna, de meester van Betzenbroeck, de mannen van het Arsenaal en
het fluitje van de conducteur.

Vertrek:
Parking
Lakenmakerstraat
Grote ups en downs in dit wijkgedeelte waar de Nekkerspoelstraat de as
vormt. Bewoond door een volk dat meeleefde met de getijwerking van de
stedelijke economie. Weefgetouwen, conserven en grootvee bepaalden het
uitzicht van de omgeving. De plaatselijke industries verdwenen en maakten
plaats voor nieuwe invullingen en ook die gaan we van nabij bekijken.

Zondag 27/08 om 14.00u
Woensdag 30/08 om 19.00u

Zondag 20/08 om 14.00u
Woensdag 23/08 om 19.00u

Van Coloma
tot Gandhi

Een dijk van een wijk
Vertrek:
Ontvoeringsplein
De Grote Nieuwendijk en de Populierendreef waren de eerste dijkwerken in
deze natte moeras- en vennegronden. Wanneer een gedeelte van de oude
stadsgracht omgetoverd werd tot afleidingsdijle, schoten de huizen als
paddenstoelen uit de grond. Naarmate de jaren vorderden, steeg de welvaart
van de bewoners. Alle vrije plaatsen zijn ondertussen ingenomen en de
meubelateliers werden gerecycleerd tot moderne lofts. Kom mee
ondervinden waarom men hier komt/kwam wonen.

Vertrek:
Ingang zwembad
Leliestraat 32
Dit erg landelijk gebied langs de winterbaan naar Brussel, werd begin 20e
eeuw bevolkt door arbeiders. Sindsdien groeide de wijk uit tot een druk
bebouwde plek langs de Tervuursesteenweg. Uit dankbaarheid voor
geschonken grond voor de Colomakerk, werd de parochie Sint-Jozef
Coloma gedoopt. Loop met ons mee langs de huizen van 't syndicaat en de
Mahatma Gandhiwijk.

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 (voorkant 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

