HERNEMING: Jaren ‘50-’60 Lente
Zondag 5 juni om 14u,
Vertrek: Leuningen IJzeren Leen
Burgemeester Spinoy leidt de naoorlogse wederopbouw en geeft Mechelen
een nieuwe elan: Mechelen bouwt en is een voorbeeld voor andere steden.
Buitenlandse investeerders vinden onze stad en zorgen voor
werkgelegenheid. In de vaart van de wereldtentoonstelling van ‘58 krijgen we
een nieuw station. Mechelen wordt een moderne stad en maakt plannen:
kasseien maken plaats voor asfalt en pleinen worden parkings.

HERNEMING: Jaren ‘70 Herfst
Zondag 12 juni om 14u,
Vertrek: Leuningen IJzeren Leen
We evolueren naar een meer progressieve maatschappij die individualisme en
meer sociale vrijheid propageert. Creatievelingen vinden elkaar op de
Vismarkt en de Haverwerf. Grootse stadsprojecten wisselen af met minder
goed nieuws: oliecrisis, sluiting van de legerkazernes. Mechelen wordt ook
kort de hoofdstad van Vlaanderen! En in 1977 krijgen we er dankzij de
gemeentefusies een heel stuk grondgebied en inwoners bij.

HERNEMING: Jaren ‘80-‘90 Winter
Zondag 19 juni om 14u,
Vertrek: Leuningen IJzeren Leen
In de jaren ’80 en ’90 staat de stad voor tal van uitdagingen. Twee grote
stadsbrouwerijen sluiten de deuren, de tijd van Mechelen meubelstad is
voorgoed voorbij, de Nekkerhal wordt een maat voor niets en de
metaalverwerkende nijverheid verdwijnt grotendeels. En dan die vermetele
Panorama-uitzending. Maak je klaar voor een verhaal van een stad in woelig
vaarwater.

HERNEMING: Vanaf 2000 Zomer
Zondag 26 juni om 14u,
Vertrek: Leuningen IJzeren Leen
In 2001 wordt Bart Somers burgemeester en Mechelen beleeft een
renaissance. Wat hebben deze twee gebeurtenissen met elkaar te maken?
De bevolking en de diversiteit nemen snel toe, maar waarom ontvluchten
jonge gezinnen meer en meer de stad? Stadskankers verdwijnen en nieuwe
projecten steken de kop op. Er komt meer groen in de stad.

Zomerwandelingen 2022
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 31/7 om 14u
Woensdag 3/8 om 19u

Zondag 7/8 om 14u
Woensdag 10/8 om 19u

Leisure City

Mobiliteit

Vertrek:
Leuningen IJzerenleen

Vertrek:
Leuningen IJzerenleen

Vrije tijd is doen wat je wil. Je gaat een avondje op stap, reist de wereld
rond, ligt lekker languit of sport als een gek. De stad van vandaag biedt
tal van mogelijkheden. Maar wat wordt de toekomst van vrije tijd en
toerisme? Doe je Hawaii hemd aan, zet je strohoed op en ontdek het
samen met ons.

Vanuit het verleden met Compostella-gangers, Tour & Taxi-ruiters,
paarden- en hondenkarren kijken we naar (elektrische) fietsers,
automobilisten en deelsteps. De stedelijke en ander overheden doen hun
best om algemene regels op te stellen, maar worden soms op snelheid
gepakt.

Zondag 21/8 om 14u
Woensdag 24/8 om 19u

Zondag 14/8 om 14u
Woensdag 17/8 om 19u

Duurzame Stad

Nieuwe Wonen

Vertrek:
Leuningen IJzerenleen

Vertrek:
Leuningen IJzerenleen

Voor Begijnen en kloosterlingen is wonen in een gemeenschap een
alledaagse zaak. Wat kunnen we vandaag van hen leren?
Huisvesting is een basisrecht volgens de rechten van de mens, maar
meer en meer mensen moeten vechten voor het dak boven het hoofd.
We bekijken enkele creatieve woonvormen in het Mechelse
stadsweefsel.

Ooit konden we schaatsen op de Dijle, maar zouden we dat nog een keer
meemaken? Welke klimaataanpassingen zien we vandaag in de stad?
We merken een verhoogde belangstelling voor hergebruik en minder
wegwerp. Kopen in bulk, repairshops en tweedehandswinkels zijn in de
mode. Van wegwerp naar hergebruik.

Je kan als individuele deelnemer meewandelen. De duurtijd is maximum 3 uur (inclusief rustpauze in café, prijs drankje niet inbegrepen).
Prijs € 8 cash bij vertrek – Gratis onder de 12 jaar – Check onze abonnementsformule
Foto's: www.regionalebeeldbank.be, Jan Smets
V.U. Peter Meuris, Jef Denynplein 4/002, 2800 Mechelen. Niet op de openbare weg werpen

