TOM EN KATHY

Beste city-tripper,
Bedankt om uw citytrip te laten plannen door MY OWN UNIQUE CITYTRIP ! Wij zorgen er voor dat u
zich dit niet zal beklagen. Een combinatie van wetenschap en kennis van Mechelen zullen zorgen voor
een unieke beleving.
Op basis van de door u ingevulde vragenlijst hebben wij uit een lijst van meer dan 1000 items nét die
weetjes en activiteiten gekozen die u het leukste zal vinden en daarmee een dagvullend programma
gemaakt. U kan de speciaal voor u uitgestippelde route best item per item volgen omdat de route
geoptimaliseerd is. Indien u hier klikt komt u in RouteXL waar u de hele wegbeschrijving vindt die u
ook makkelijk stap per stap kan volgen op uw GSM door op de play toets te klikken. U ziet daar tevens
ook om welk uur u waar zou moeten zijn om op schema te blijven.
Laat ons toe u ook even uit te leggen wat u in deze PDF allemaal over elk item kan terugvinden aan de
hand van een voorbeeld onderaan deze pagina.
De eerste kolom verwijst naar de categorie en nummer van het item dat we voor u hebben
geselecteerd. U zal merken dat ze onderverdeeld zijn in Schnabbel, Lunch, Dinner, Activiteit en
Weetje. Achter de \ zal u zien hoeveel u van dit item gaat genieten. Op basis van uw vragen en een
ingewikkeld algoritme dat we loslaten op alle items, kennen wij een percentage toe van hoe graag u
dit item zal doen of erover zal bijleren. Laat het ons zeker weten, moesten we er toch eens naast
zitten zodat we ons algoritme kunnen verbeteren!
Om het overzichtelijk te houden hebben we gezorgd dat alles van eten en drinken een lichtrode kleur
heeft. De activiteiten zijn in het groen en de weetjes in het licht grijs.

In de tweede kolom vindt u de tijd die wij voorzien hebben voor u om hier te spenderen. Achter
de \ staat het adres. Indien u op het adres klikt, komt u automatisch in Google Maps terecht en
werd reeds deze locatie als volgende bestemming ingegeven. Dit voor het geval u RouteXL niet
wenst te gebruiken.
Voor elk item is ook steeds een foto voorzien in de derde kolom. Deze zal er voor zorgen dat u
makkelijk de juiste locatie zal vinden of de weg kan vragen.
In de vierde kolom vindt u alle uitleg die u dient te weten/lezen om optimaal van dit item te
kunnen genieten. Omdat er vaak zo ontzettend veel leuke dingen te vertellen zijn over één item,
hebben we vaak een link toegevoegd naar websites waar u verder kan lezen. Gewoon even
klikken op de tekst en u komt nog heel wat meer te weten over Mechelen én alle contactinfo van
deze plaats (oa openingsuren en telefoonnummer voor reservaties).
Als uitsmijter hebben we ook een heel aantal algemene weetjes toegevoegd over Mechelen.
Weetjes die niet gelinkt zijn aan een plaats maar waarvan we eveneens zeker zijn dat u ze
interessant zal vinden. U kan ze snel herkennen daar de foto van dit item steeds uiterst rechts
staat in tegenstelling tot de andere soorten waar de foto links staat.

Aangezien een tour vaak meer dan 15 km is, raden we u aan de fiets te nemen of eentje aan 3
euro te huren bij MOBIT (klik hier) aan het station (waar trouwens elke tour start en stopt).
U bent er nu echt helemaal klaar voor! Zin in uw unieke citytrip? Boek dan nog snel uw tafeltje
voor de lunch en (zeker) het diner evenals voor de activiteiten waarvoor we hebben aangegeven
dat reservatie noodzakelijk is.
Veel fun in naam van het MY OWN UNIQUE CITYTRIP team!

WEETJE 8 / 63%
WEETJE 38 / 70%

De éne is voor wijn en de andere voor bier, maar het gezegde gaat dat je het ene niet na of voor het andere mag drinken. Waar komt
dat vandaan? In de middeleeuwen kon je de sociale positie van iemand afleiden aan wat hij dronk. Was je van rijke afkomst, dan kwam
er wijn op tafel; was je een gewone man, dan dronk je bier. De gezegden ‘Wijn na bier geeft plezier’ en ‘Bier na wijn is venijn’ hebben
dus niets te maken met de volgorde waarop je best drinkt, maar is een link naar je sociale status.

WEETJE 21 / 64%

De Hanswijkprocessie in Mechelen is een sacramentsprocessie die jaarlijks plaatsvindt op de zondag voor Hemelvaartsdag en onder de
hoge bescherming staat van de Aartsbisschop van Mechelen-Brussel. Een legende zegt dat een schip met koopwaren en een houten
beeld van Maria vast kwam te liggen aan de Dijle. Men deed er alles aan om het schip los te krijgen maar niets hielp. Na een tijdje
brachten de kooplui het houten beeld van Maria aan land en het schip kwam los. Dit werd gezien als een teken dat Maria in Mechelen
haar verblijfplaats koos. In 1272 werd de streek rond Mechelen geplaagd door de pest en andere kwalen. De bewoners van de wijk
Hanswijk waren ten einde raad. Ze droegen het beeld naar de stad maar de stedelingen sloten de stadspoort omdat ze bang waren dat
het een opstand was. Even later openden de poorters de toenmalige Brusselse Poort om hen door te laten. Kort hierna stopten de
kwalen. Uit dankbaarheid wordt het Mariabeeld elk jaar door de stad gedragen.

De Mechelse Jean-Baptiste de Bay Sr. (1779-1845) schopt het tot restauratiedirecteur en conservator van de afdeling Sculpturen in het
Louvre in Parijs. In 1845 wordt, met een Koninklijk Belgisch besluit, een gedeelte van de door Staatswege aan Schone Kunsten
toebedeelde gelden gebruikt om het Paleis der Natie in Brussel te versieren met standbeelden en schilderijen door de toenmalige
beste kunstenaars van België. Eén van de zes beeldhouwers, die belast worden met het vervaardigen is Jean-Baptiste de Bay, die zich
toelegt op het beitelen, uit Franse steen, van Keizer Karel. Daarnaast heeft hij werken gemaakt in en rond Nantes, meer ook in
Montpellier en zelfs de Beurs van Parijs heeft hij zijn talenten getaaond. Rond 1822 fabriceert Jean-Baptiste de Bay een marmeren
standbeeld van de Chancelier de l’ Hôpital, in opdracht van de stad Aigueperse, waardoor hij een decoratie ontvang van het Légion
d'honneur (1824).

WEETJE 11 / 67%

90 min / Muizenhoekstraat 7

ACTIVITEIT 15 / 68%

WEETJE 48 / 65%

De 16de eeuw is voor Mechelen een heel interessante periode geweest. Zo maakt Koning Filips II van Spanje in Mechelen de zetel van
een aartsbisdom. De stad wordt zo de kerkelijke hoofdstad van de Zuidelijke Nederlanden. Hij doet dit vooral vanuit politiek oogpunt,
namelijk het laten samenvallen van staats- en kerkelijke grenzen, om op die manier zijn controle te vergroten. Die beweging was
trouwens al ingezet onder keizer Karel. De eerste aartsbisschop van Mechelen is Antonius Perrenot de Granvelle (1561-1582). Latere
bekende aartsbisschoppen zijn Matthias Hovius (1596-1620), Thomas-Philippus d'Alsace et du Boussu (1716-1759), Désiré-Joseph
Mercier (1906-1926) en Jozef Ernest Van Roey (1926-1961). Vanaf 1961 heet het aartsbisdom Mechelen-Brussel. De huidige
aartsbisschop is Jozef De Kesel (sinds 2015).

In het Mechels Rivierengebied kan je heerlijk wandelen langs het water of vogels spotten in een van de vogelkijkhutten. Dit
grote natuurgebied omvat het Mechels Broek, de Barebeekvallei en Mispeldonk. Je maakt er prachtige wandelingen langs
grazende gallowayrunderen. De uitkijktoren en vogelkijkhut bieden je een mooi zicht op de talrijke vogels waaronder
ooievaars. Via de link kan je de wandelkaart downloaden.

De historische stadskern telde tot goed honderd jaar geleden nog vele schilderachtige bruggetjes over de talrijke rechte en kronkelende vlietjes. Die
charme ging echter verloren. Door de industrialisering en de sterke toename van de bevolking in de 19e eeuw waren de vlietjes open riolen
geworden en een bron van epidemieën. In het begin van de 20e eeuw werden vele vlietjes voorzien van rioolbuizen en daarna gedempt, anderen
werden overwelfd. De binnenstad werd omzeild via een stuw zodat vanaf 2 juni 1907 overstromingen werden voorkomen. Een jaar later besliste de
gemeenteraad tot dempen van het laatste vlietje. Sindsdien is Mechelen niet langer één van de Venetiës van het Noorden. Van de Melaanvliet
behield men bijvoorbeeld slechts 't Groen Waterke. Steeds minder overgebleven stukjes reling of arduinen brugboordsteen herinneren ons nog aan
de Mechelse vlieten. Vooral van de grotere wordt de precieze loop buiten de straten veelal verraden door onbebouwde trajecten in bedrijfspanden
en scholen, tuinen en opmerkelijke laagbouw zoals garages of ateliers, vermits de brede vlietwelfsels geen zware belasting zouden verdragen.
Smallere grachten konden in stevige rioolbuizen verdwijnen of gewoon gedempt worden al bleef dit laatste veel zeldzamer dan nog geregeld
beweerd. Merk op dat men er de laatste jaren weer in slaagt om de vlietjes op te waarderen en worden hier en daar terug blootgelegd.

SCHNABBEL 32 / 60%

30 min / Schoenmarkt 5

Opgesloten in de toren? Het kan iedereen overkomen ... Rond de jaren 80 besloten drie vrienden samen met een gids en andere
toeristen de Sint-Romboutstoren te beklimmen. Zodra ze boven waren, mochten de dapperen onder hen genieten van het uitzicht op
90 meter boven de grond . Na al dat rondkijken was er iemand van de drie zijn twee andere vrienden kwijt, dus besloot hij naar
beneden te gaan. Terug bij de groep, besefte hij dat zijn vrienden toch nog boven stonden. In paniek klom hij weer naar boven om zijn
vrienden en nog twee Hollandse toeristen te waarschuwen dat de gids bijna ging vertrekken. Opnieuw beneden stonden ze voor een
gesloten uitgangsdeur en waren de gids en de groep toeristen nergens te bespeuren. Ze riepen de longen uit hun lijf, maar niemand
kwam opendoen. De enige oplossing om te ontsnappen, was via de stellingen die er stonden om de buitenkant van de toren te
restaureren. Terwijl er Mechelaars angstig het tafereel volgden, begaven ze zich met bibberende knieën terug op de begane grond.

30 min / Grote Markt 1

WEETJE 4 / 65%
ACTIVITEIT 24 / 73%

Bar klak bevindt zich echt op een unieke plaats, in een uniek gebouw in Mechelen. Zet u even en neer en ga genieten van een
heerlijke kop koffie, een lekkere cocktail of gezellige apero in de schaduw van de Sint-Romboutstoren en de Grote Markt.

Den Bruul is de echte winkelstraat van Mechelen. Loop hem eens helemaal op en af en spring binnen in de winkels die u
bekoren. Begin vanaf de Grote Markt en loop door tot aan de vesten. U vindt naast de grootketens ook leuke en charmante
kleine winkeltjes waar u ook originele aankopen kan doen. U kan altijd ook nog een zijstraat van de Bruul inslagen voor meer
winkels en uitkomen op de Ijzerenleen ... voor nog meer winkels.

WEETJE 39 / 61%

Mechelen heeft een rijk verleden wat betreft begijnen. Er waren rijke, meestal adellijke begijnen, die zelf een huisje bouwden of
kochten op het begijnhof. Minder rijke begijnen huurden bij deze eigenaressen een kamertje en verzorgden er het huishouden.
Begijnen zonder bezit vonden een onderkomen in de conventen. In 1993 sterft zuster Melanie en verdwijnt zo het laatste begijntje uit
het Mechelse straatbeeld. Je zou misschien denken dat begijnen zich altijd braaf aan de regels hielden. Als het echter op bier
aankwam, was niets minder waar ... In 1467 is hertog Karel de Stoute op bezoek in Mechelen. Hij beslist dat de begijnen geen taksen
en belastingen moeten betalen op het bier dat ze voor eigen gebruik brouwen. Maar de begijnen durven weleens buiten de lijntjes te
kleuren en bier onder de toonbank te verkopen. Een ordonnantie uit 1761 dreigt met een boete van 25 gulden als de begijnen nog bier
verkopen aan nietbewoners van het begijnhof.

WEETJE 46 / 62%

De periode waarin Margareta van Oostenrijk in Mechelen zetelde (begin 16de eeuw) en landvoogdes was over de Nederlanden, waren
politieke hoogtijden voor Mechelen. Maria van Hongarije volgt Margareta van Oostenrijk op als landvoogdes van de Nederlanden.
Spijtig genoeg voor Mechelen, verhuist onder haar bewind het hof definitief naar Brussel. Mechelen is niet langer het politieke
centrum van onze gewesten.

WEETJE 10 / 67%

Weet je dat Mechelen een vrouwvriendelijke stad is? De stad ging immers maar al te graag in op de oproep “Meer vrouw op straat”
van Sofie Lemaire voor haar programma op Canvas. Daardoor mochten we heel wat nieuwe of hernoemde vrouwelijke straatnamen
verwelkomen in Mechelen! Onder andere het plein voor de Mechelse Dossinkazerne is één van die nieuwe namen in het Mechelse
straatbeeld. Op 25 september 2019 werd het plein vernoemd naar Irene Spickerplein. Dat was een joodse kunstenares die tijdens de
oorlog verbleef in de kazerne. Dankzij haar schilderkunsten kon ze de oorlog overleven. Zij moest er onder andere namelijk de bordjes
met het transportnummer schilderen die de gevangenen moesten dragen. Ze verbleef er van maart 1943 tot de bevrijding op 4
september 1944. In totaal werden minstens 18 straten vernoemd naar een vrouw! Twee opmerkelijke vernoemingen: de Katelijne
Janssenstraat in Battel werd vernoemd naar een ter dood veroordeelde heks en het Adele Colsonpaviljoen verwijst naar de eerste
vrouwelijke beiaardier ter wereld.

WEETJE 104 / 69%

10 min / Grote markt 3

Er wordt af en toe wel eens gesproken over 'zalig' Mechelen. Het begon allemaal met de vier Berenkinderen. Deze kinderen
bewoonden het huis Hoberg. Ze waren geen broers, maar vier kornuiten die in opdracht van de koning van Engeland Thomas van
Canterburry hadden doodgestoken. Omdat ze iemand vermoord hadden, strafte God hen door hen te beroven van hun smaak en reuk.
Dat vonden ze natuurlijk verschrikkelijk! Daarom besloten ze naar Rome te gaan en de Paus om absolutie te smeken. De Paus had
echter geen medelijden en verplichtte hen rond te zwerven tot ze hun reuk en smaak zouden terugvinden. Pas dan zou hij hen
absolutie geven. Zo gezegd, zo gedaan! Lange tijd trokken ze rond tot ze in Keulen opnieuw wijn smaakten. Daarna gingen ze verder
naar Mechelen, waar ze plots de geur van versgebakken brood roken. Daarom zegende de Paus de twee steden. Sindsdien spreekt
men van Heilig Keulen en Zalig Mechelen.

90 min / Ijzerenleen 37

WEETJE 1 / 68%
LUNCH 6 / 54%

Op het pleintje tussen het Postgebouw en de Sint-Romboutskathedraal in het hartje de stad staat nu een 3 meter hoge,
bronzen uil. Het nieuwe standbeeld heet 'De Grote Vivisector', en is ontworpen door kunstenaar Johan Creten. De Grote
Vivisector weegt meer dan een ton en is 3,25 meter hoog. De stad had er 236.000 euro voor over. Zo'n 45 vakmensen hebben
er honderden uren aan gewerkt. Het duurde bijna twee jaar voor het bronzen beeld een plekje kreeg, want de ondergrond aan
de Vijfhoek - waar men het eerst dacht te zetten - bleek niet stevig genoeg. “Het is een van de weinige beelden van mij in de
publieke ruimte in ons land en het is met veel emotie en plezier dat ik hier sta”, vertelt Johan Creten. Zelf woont hij
ondertussen in Parijs en hij stelt overal te wereld tentoon, van New York tot Seoel. Dat de kunstenaar voor Mechelen kiest, is
te danken aan de Mechelse galerie Transit. Deze promoot zijn werk al 25 jaar. “Zelfs al werk ik vandaag met wereldberoemde
galerieën, ik blijf mijn ontdekkers trouw”.

Even tot rust komen bij BEANS zal geen probleem zijn. Plof neer in dit speciale etablissement en geniet zowel van de
binnenkant als van de passerende Mechelaars. Een lichte en gezonde lunch ga je hier zeker vinden.

10 min / Vijfhoek 2

WEETJE 45 / 66%
WEETJE 3 / 68%

Kordewagenaars werkten in Mechelen nauw samen met onder anderen buijldragers en straatwagenaars: goederen werden uit een schip gehaald door de buijldragers
en overgedragen aan de cordewagenaars, die de goederen, op hun beurt, meenamen naar de stad. (Tonnen bier en andere goederen werden vervoerd naar onder
meer de cafés). Deze ambacht was hierin gespecialiseerd en de cordewagens waren hiervoor speciaal ontworpen. Voor grotere afstanden werden de straatwagenaars
ingeschakeld om de goederen verder te transporteren per huifkar of koets. De Mechelse gilde van de cordewagenaars had haar ambachtshuis op de Zoutwerf
nummer 1. In de 13e eeuw noemde men de plaats langs de Dijleoever kortweg Werf. In 1301 verkreeg Mechelen het recht om zout te verhandelen en de Werf
verandert van naam tot Zoutwerf. Het gildenhuis werd gekocht op 17 April 1515 en in 1630 verbouwde de gilde het. Het ambacht van de cordewagenaars overleefde
de Franse Revolutie (1792) gedurende ruim een eeuw. Kort na de Omwenteling kocht de gilde haar aangeslagen gebouw terug en bleef actief tot einde van de 19e
eeuw. Vele generaties en families cordewagenaars hebben onder het gezag van de gilde gewerkt en woonden, vierhonderd jaar lang, vlakbij hun werk aan de Dijle of
de Zenne waar de schepen werden gelost. De huizen langs de Zoutwerf werden bewoond door burgers en handelaren en de cordewagenaars woonden in de smalle
straatjes die tussen de rijkere panden uitgaven op de Zoutwerf, met pittoreske namen zoals de Fortjes, de Konijnenpijp, de Open Poort, de Karrenpoort (waar de
kruiwagens van het ambacht stonden), de Rode Poort, de Radijzengang en de Meulekensgang.

WEETJE 22 / 70%

Margareta van Oostenrijk wordt landvoogdes over de Nederlanden in 1506. Ze houdt haar hof in Mechelen, meer bepaald in de Keizerstraat (huidige
gerechtshof). Mechelen is nu, naast het juridische, ook het bestuurlijke centrum van de Nederlanden. Het hof van Margareta van Oostenrijk groeit uit
tot een trefpunt voor de meest vooruitstrevende kunstenaars van die tijd en een verspreidingspunt van de renaissance. Rijke en machtige families
vestigen zich in de stad en bouwen typische residenties. Het Hof van Busleyden is er één van de mooiste getuigen van. In hetzelfde jaar vestigt de
Duitser Hans Poppenruyter, de toekomstig beroemdste geschutgieter van Europa, zich te Mechelen. Vanuit de Dijlestad levert hij geschut, buskruit
en kogels aan vorsten en steden. Ook na zijn dood in 1533 of 1534 blijft Mechelen een Europees gereputeerd productiecentrum voor kanonnen. Dit
geldt ook voor de Mechelse klokken. Op 17 juli 1506 laat Willem van den Ghein zich inschrijven als Mechels poorter en clockghietere. Hiermee legt hij
de basis voor een echte dynastie van klokkengieters in Mechelen. In heel West-Europa laten klokken van Van den Ghein hun klanken neerdwarrelen.
Naast de Van den Gheins zullen er nog andere klokkengieterfamilies werken in Mechelen, o.a. de geslachten Waghevens en De Clerck. In de 19de
eeuw zou de familie Michiels nog een belangrijke rol spelen in het klokkengieten. Vandaag zijn ze nog vooral actief op het vlak van restauratie van
torenuurwerken en beiaarden.

De Fonteinbrug te Mechelen verbindt de Vijfhoek met de Bruul en grenst aan de Kruidtuin. De brug was oorspronkelijk in hout,
maar werd in 1371 vervangen door een stenen exemplaar. Rond 1730 werden delen van de brug dan weer vervangen door
ijzer en nu zijn enkel de zuidelijke spitsboog en de bruggehoofden nog authentiek. Ze dankt haar naam aan een fontein die er in
de 16e eeuw beneden aan de kant van de Hanswijkstraat geplaatst werd. Aanvankelijk waren er 3 bogen en stenen
borstweringen, welke omstreeks 1730 vervangen werden door ijzeren relingen, zoals dat al eerder bij de Hoogbrug was
gebeurd. Sinds in 1820 de middenboog wegens zijn bouwvallige staat werd afgebroken, bleven alleen de zuidelijke spitsboog
en de bruggenhoofden over, bij een noordelijke rondboog. In de link nog een foto van meer dan 100 jaar geleden.

10 min / Huidevettersstraat 7

WEETJE 7 / 75%
WEETJE 5 / 62%
WEETJE 63 / 63%

Reeds in 1876 vroegen de beenhouwers om de wekelijkse (vlees)markt, die op zaterdag en zondag op de Leermarkt plaatsgreep, te
vervangen door een dagelijkse vleesmarkt. Dit omdat het oude systeem ontoereikend werd. Begrijpelijk : de Mechelse bevolking was flink
aan het toenemen in de 2de helft van de 19e eeuw. Aanvankelijk loosden de beenhouwers het vuil nog rechtstreeks in de Melaanvliet… In de
20ste eeuw moderniseerde de stad het complex met water-en elektriciteitsleiding en richtte zij ook een koelruimte in. Na de Tweede
Wereldoorlog kwam echter het verval door onderbezetting van de vleesbanken en de onvoldoende inkomsten.Toch bleek na een rondvraag
in 1949 dat bijna alle nog actieve beenhouwers het behoud van de vleeshal verkozen. Door de heersende woningnood schikte het zich voor
hen beter om hier hun vleeswaren verder te blijven verkopen. In de jaren '60 verergerde het en de sluiting vond plaats in 1967. Nadien heeft
het gebouw nog als stempelcontrole gediend, maar nu ... Nu is de Oude Mechelse Vleeshalle een fantastisch foodconcept in Mechelen. Een
tiental standhouders hebben hier hun eigen pop-uprestaurant waar ze met hart en ziel hun beste gerechtjes klaarmaken. Het eten is niet
alleen heerlijk, de Vleeshalle is ook terug een mooie en gezellige plek om een hapje te smullen.

De Mechelse herder is genoemd naar de stad Mechelen waar men de typische schaapherdershondenrassen veelal schepers (of in het
dialect sjgeipɘrs) noemt. De Mechelse scheper wordt ook Mechelaar of internationaal Malinois genoemd.Hij is beige tot bruin met
gewoonlijk een rossige kleurzweem, op tamelijk weinig plaatsen zwart afgetekend, en vertoont in enige mate zwarte haarpunten. Het
is de kortharige variant die het hondenras der Belgische herders vormt samen met (1) de gelijkaardig of iets roder gekleurde maar
langharige Tervuren, (2) de zwarte langharige Groenendaal en de eerder zeldzame (3) ruwharige zonder zwarttekening rossig bruinbeige ofwel grijze Lakense herder. Net als zijn rasgenoten is de Mechelaar een uitstekende waakhond en uiteraard een herder, die
goed gebouwd, oplettend en levendig hoort te zijn, en is het een extreem intelligente hond. De Mechelaar is de enige van de Belgische
herders die ook kan gedijen in omstandigheden die verscheidene meesters met zich brengen.

Sint-Rombout of Rumoldus is een heel belangrijke figuur voor Mechelen. Hij stond mee aan de wieg van de stad. Wanneer Rumoldus
precies leefde is eigenlijk niet helemaal duidelijk. Modern onderzoek plaatst zijn dood tussen circa 620 en 690. Tijdens een
pelgrimstocht als priester naar Rome gaf God hem de opdracht om in onze streken het christendom te verspreiden. Uiteindelijk kwam
de man op de plaats van het huidige Mechelen terecht. Rumoldus werd er ontvangen door graaf Ado en zijn vrouw Elisa. Zij wilden al
heel lang een kind maar tevergeefs. Door de gebeden van Rumoldus lukte dit toch. Het grafelijk echtpaar kreeg een zoon met de naam
Libert. Uit dankbaarheid kreeg Rumoldus een stuk grond voor de bouw van een kerk of abdij. Na de bouw van zijn kerk werd Rumoldus
vermoord door twee dieven. De moordenaars gooiden het lijk in het water. Op die plaats bleef een licht schijnen. Hierdoor werd
Rumoldus snel gevonden en door graaf Ado met de nodige pracht en praal begraven. Al snel gebeurden er mirakels rond het graf.
Rumoldus werd heilig verklaard en zijn graf werd een echte bedevaartsplaats. De relieken van Rumoldus liggen zorgvuldig opgebaard
in een reliekschrijn in de prachtige Sint-Romboutskathedraal.

WEETJE 44 / 65%

In het kader van een groeiende centralisering richt de Bourgondische hertog Karel de Stoute het Parlement van Mechelen op in 1473.
De nieuwe instelling is een rechtbank die boven alle andere rechtbanken van de Bourgondische gebieden staat. De keuze voor
Mechelen als locatie vloeit voort uit de centrale ligging van de stad en vooral uit haar bijzonder statuut. Mechelen vormde toen samen
met de regio een heerlijkheid die autonoom was ten opzichte van de grote nabije vorstendommen zoals het hertogdom Brabant, het
prinsbisdom Luik... Door voor Mechelen te kiezen vermijdt de hertog conflicten. Mechelen zou haar autonoom statuut behouden tot
aan het einde van de 18de eeuw. Onder keizer Karel wordt het één van de Zeventien Provinciën van de Nederlanden.

WEETJE 70 / 70%

De Mechelse koekoek is een kippenras, koekoek is eigenlijk de aanduiding voor de kleurslag, het patroon en de kleuren van het
verenkleed. Het ras is ontstaan en geëvolueerd door héél wat kruisingen van andere rassen. De details leest u in de link. Dankzij de
zeer goede vleeseigenschappen veroverde deze dieren tegen het einde van de negentiende eeuw de Belgische markt. Daarna volgde
ook het buitenland. Nu vinden we ze eerder terug bij de liefhebbers, die er trouwens ook jaarlijks een 150 tal eieren van krijgen.

WEETJE 2 / 70%

Tot op de dag van vandaag is er in de Sint-Romboutstoren geen toilet te bespeuren ... "Rond de jaren 50 was het nochtans mogelijk
om er je behoefte te doen", vertelt gewezen stadsgids Marcel Kocken. “In de uurwerkkamer, waar de torenwachter zijn werkbank
staat, vond je in een van de inhammen een olievat met twee handgrepen, met daarbovenop een plank met een gat in.” Wat als het vat
vol was? “Met twee moesten ze het vat naar beneden dragen. Maar als de voorste persoon struikelde … dan zat hij in de shit.”
Letterlijk!

10 min / Befferstraat 36
10 min / Nekkerspoelstraat 19

WEETJE 18 / 70%
WEETJE 9 / 77%
WEETJE 41 / 70%

U bevindt zich hier in de Rik Wouterstuin. Er werd trouwens ook een straat naar hem vernoemd in Mechelen. Hendrik Emil 'Rik'
Wouters, geboren te Mechelen op 21 augustus 1882 en overleden op 11 juli 1916, was kunstschilder en beeldhouwer. Hij was
één van belangrijkste voortrekkers van het Brabantse Fauvisme. Het leven van Rik wordt in de link beschreven. De moeite om
even door te nemen en ook kennis te maken met zijn muze Nel. Spijtig genoeg is hij al op 33 jarige leeftijd gestorven aan
kanker, maar heeft hij toch in zijn slechts 10 jaar durende carrière 170 schilderijen, 35 sculpturen, 50 etsen, 40 pastels en 1500
tekeningen gemaakt.Zet u hier rustig even neer en geniet van de rust in het midden van de stad.

In het Speelgoedmuseum van Mechelen vind je één van de grootste collecties speelgoed van Europa. Er wordt speelgoed
tentoongesteld van vroeger en van nu, vanuit België maar ook vanuit de rest van de wereld. Naast het bekijken van de collectie
kan je natuurlijk ook zelf spelletjes spelen en dat maakt het museum een leuke uitstap voor jong en oud. Op 23 april 1982
wordt de droom van zeventien enthousiaste stichters werkelijkheid. Het Speelgoedmuseum opent officieel zijn deuren. Het
begint wanneer in 1980 een tentoonstelling over spel en speelgoed van het Folklorefestival van Mechelen aanleiding geeft tot
de oprichting van het Centrum voor Speelgoed en Volkskunde cv. In het voorjaar van 1981 is de de eerste verdieping met een
oppervlakte van 2.400 m² van het huidige museum klaar om bezoekers te ontvangen. In 1984 wordt ook de tweede verdieping
(nog eens 2.400 m²) in gebruik genomen. In 1992, samen met het tienjarige jubileum, wijzigt het bestuur de naam en de
statuten naar Speelgoedmuseum Mechelen vzw. In tussentijd blijft het museum groeien. De derde en vierde verdieping, goed
voor 7.200 m² extra ruimte, worden in gebruik genomen.

België is gekend voor zijn bier. Wel, Mechelen doet zeker zijn duit in het bakje. Traditiegetrouw linkt men meestal de mannen aan bier,
maar wist je dat een vrouw aan de grondslag ligt van de huidige samenstelling van bieren? Lang geleden gebruikten brouwers namelijk
geen hop in bier. Ze voegden verschillende planten en kruidenmengsels toe om het bier smaak te geven. Daar komt in de 12de eeuw
verandering in met Hildegard von Bingen. Hildegard stond aan het hoofd van een Duitse Benedictijnerabdij en componeerde klassieke
muziek, maar ze schreef ook wetenschappelijke werken. Daarin beschrijft ze als eerste het gebruik van hop om het bier langer te
bewaren.

WEETJE 2 / 75%
10 min / Goswin de
Stassartstraat 88
WEETJE 43 / 64%
WEETJE 1 / 82%
10 min / Goswin de
Stassartstraat 153

U staat hier voor het Predikheren. Dit is vandaag een onderkomen voor vele culturele activiteiten. Onder meer de bibliotheek van de stad is
er gevestigd. Het Predikheren is gelegen in de gebouwen van het voormalige predikheren- of dominicanenklooster en de
bijbehorende kloosterkerk. Het klooster werd tussen 2011 en 2019 gerestaureerd. De restauratie maakte deel uit van het Mechelse
stadsvernieuwingsproject Tinelsite. Zowel het klooster als de kerk zijn deel van het cultureel erfgoed. Het heeft echter ook dienst gedaan als
opvang voor ouderlingen en zelfs als militair hospitaal en een kazerne. In de tweede wereldoorlog werd het spijtig genoeg voor minder leuke
dingen gebruikt ...
In 1651 kwamen predikheren uit 's Hertogenbosch hier toe, verdreven in 1629 uit hun stad door de Tachtigjarige Oorlog maar aangetrokken
door de Zuidelijke Nederlanden waarvan brede lagen van de bevolking toch nog katholiek waren gebleven. 20 jaar lang moesten ze
verhuizen van de ene Nederlandse stad naar de andere, telkens veroverd door protestantse troepen. Trouwens 1253 was het jaar van hun
stichting in 's Hertogenbosch. Ze vestigden zich in Mechelen, 400 jaar nadat er reeds drie aanwezige bedelorden waren gesetteld in de stad.

Mechelen is vandaag een midden-grote stad: er zijn er kleinere in België en er zijn er grotere. Maar pas in 1301 is Mechelen echt als
stad erkend. Hertog Jan II van Brabant en Jan Berthout kennen aan Mechelen een charter toe dat de basis van de stedelijke organisatie
vormt. Zo krijgt de stad een eigen 12-koppige schepenbank. Ondanks latere wijzigingen, onder meer in 1305, blijft dit charter tot in
1795 bepalend voor het bestuur van de stad. In hetzelfde jaar krijgt Mechelen ook de exclusieve stapelrechten op graan, zout en vis.
Het economische belang hiervan is enorm. Voortaan moeten boten die deze producten vervoeren, aanmeren in Mechelen en de hele
lading drie dagen lang te koop aanbieden. Wat niet verkocht is, mogen handelaars opnieuw opladen om op andere plaatsen te
verkopen. Dit leidt tot talloze conflicten met andere steden die door de Mechelse stapelrechten flink benadeeld worden. Interesaante
tijden!
De Kazerne Dossin is een indrukwekkend museum over de Tweede Wereldoorlog en tegelijk ook een herdenkingscentrum voor
de Holocaust. Tijdens de oorlog werden vanuit deze kazerne zo’n 25.000 mensen naar hun dood gevoerd in
het concentratiekamp van Auschwitz-Birkenau. De oorspronkelijke kazerne bestaat niet meer, maar er werd een nieuw
gebouw op dezelfde plek opgetrokken waar een heel indrukwekkend museum kan bezocht worden. Op 4 september 2012
openden Vlaams Minister-President Kris Peeters en Mechels burgemeester Bart Somers het nieuwe Memoriaal. De kazerne
zelf werd in 1756 gebouwd in opdracht van Keizerin Maria Theresia van Oostenrijk, om er Oostenrijkse soldaten onder te
brengen. Voortaan staat de kazerne bekend als het “Hof van Habsburg”, een verwijzing naar de Oostenrijkse Habsburgers die
het complex bouwden en naar de rust die binnen de muren heerst. Er wordt ook aandacht geschonken aan thema’s als racisme
en mensenrechten. Binnenin het museum worden voorwerpen en documenten uit de Tweede Wereldoorlog
tentoongesteld en er worden ook verhalen en getuigenissen over de Jodenvervolgingen verteld.

WEETJE 7 / 65%

De "maneblusser" is een bijnaam voor een inwoner van Mechelen. Deze naam is een verwijzing naar een historische gebeurtenis uit de 17de eeuw.
Volgens geschiedschrijvers gebeurde het in de nacht van 27 op 28 januari 1687. Die nacht was het volle maan en stond er een lage bewolking. Een
man die uit een kroeg stapte dacht dat de toren in brand stond en sloeg onmiddellijk alarm. Buren, uit hun diepste slaap opgeschrikt, trokken hun
vensters open en konden alleen hetzelfde vaststellen. In een mum van tijd stond de hele stad in rep en roer en werd de noodklok geluid. Het
stadsbestuur, de burgemeester op kop, snelde naar de plaats van het onheil en begon in ijltempo de blussingswerken te organiseren. Langs de
torentrap gingen emmers water als een ketting van hand tot hand, maar nog vóór de top werd bereikt, schoof de maan door de nevel en moesten de
moedige Mechelaars toegeven, dat ze slechts de rossige nevelgloed van de maan hadden gezien. Het maanlicht scheen immers doorheen de ramen
van de kathedraal en de lage bewolking stond ter hoogte van de klokkenramen in de St.-Romboutstoren waardoor er een indruk ontstond dat er rook
uit de toren kwam. Hoewel ze hebben geprobeerd de zaak stil te houden, konden de Mechelaars niet verhinderen, dat er zelfs over de landsgrenzen
hartelijk om werd gelachen. De spotnaam Maneblussers zouden de Mechelaars voor altijd bewaren.

WEETJE 47 / 68%

Rembert Dodoens publiceert zijn Cruydeboeck in 1554. Dit werk betekent een revolutie in de systematische classificatie van de
planten. Het wordt vertaald in de meeste Europese talen en zelf in het Japans. Rembert Dodoens werd in 1517 in Mechelen geboren
en was naast stadsheelmeester ook lijfarts van keizer Maximiliaan II. Zijn vader, Denys Dodoens, kwam naar Leuven om geneeskunde
te studeren. Na zijn studie werd hij stadsgeneesheer in Mechelen. Hij bouwde daar een zeer goed netwerk op, zodat hij zelfs
Margareta van Oostenrijk mocht verzorgen op haar sterfbed. De moeder van Rembert Dodoens, Ursule Roelants, is waarschijnlijk
familie van verscheidene stadsgeneesheren uit Mechelen. Dodoens was dus afkomstig uit een gegoede familie die bij hem de
medische interesse stimuleerde.

WEETJE 54 / 70%

In 1775 dacht men dat Sint-Rombout, die aan de wieg van Mechelen stond, 1000 jaar daarvoor was gestorven (terwijl we nu denken
dat hij allicht al 100 jaar langer dood was ...). Reden genoeg om een heus stadsfestival te organiseren met alles wat erbij hoort: muziek
en dans, rijkelijk eten en drinken, stoeten en processies en een campagne om de stad te verfraaien. De nog massaal aanwezige,
ouderwetse en vooral onveilige houten gevels worden bijna allemaal vervangen door moderne, stenen gevels. Tijdens één van de
processies valt de smijtpop sotscop of vuilen bras of vuilen bruidegom bij het opgooien in de Sint-Katelijnestraat naast de doek en
bijna op het hoofd van de Antwerpenaar Jacob De Leeuw. Uit schrik houdt laatstgenoemde zijn handen boven het hoofd. De
Mechelaars denken dat hij de pop wil ontvoeren en geven hem een pak rammel. De sotscop gaat voortaan als Op-Sinjoorke door het
leven, een toespeling op de spotnaam voor de Antwerpenaren (Sinjoren). De pop die in 1647 door Valentijn van Lanscroone gemaakt
werd, is nog steeds te bezichtigen in het Toerismehuis.

WEETJE 3 / 75%

10 min / Vismarkt 3

Te Mechelen biedt de (Van) Beethovenbrug, echter meestal Lamotbrug of spottend 'Lamottige brug' genoemd, voor
voetgangers een verbinding over de Dijle tussen het dag-en-nachtelijk uitgaansplein Vismarkt en de Haverwerf, waar ze
uitkomt net naast de tot erfgoedcentrum omgevormde oud-brouwerij Lamot. De hoge grijs geschilderde plaatijzeren muur die
over de ganse lengte de oostelijke afsluiting vormt, belemmert of ontsiert bovendien de voorheen immer bewonderde zichten
zowel stroomafwaarts vanaf de Hoogbrug (Grootbrug), als van bij de straat die (raar maar waar) Dijle heet of Kraanbrug naar
die middeleeuwse eerstgenoemde brug en de koepeltoren van de Hanswijkkerk toe. Een verhoopt aansluiten bij de aanblik van
het huidige Lamot valt in het niet bij de vloek tegen het ruimer uitzicht op het historisch kader. Afgezien daarvan vinden velen
de finale constructie op zich al te banaal, saai en gewoonweg lelijk als om ziek van te worden, kortom mottig, vandaar de
pejoratieve bijnaam Lamottige Brug.

SCHNABBEL 34 / 51%

30 min / IJzerenleen 33

Coffice is gekend voor zijn zalige koffie, maar ook voor een thee of een ander drankje, kan u hier terecht. Merk op dat dit café
ook gebruikt wordt door de werkende mens. Neem maar eens een kijkje op de andere verdiepingen. Aarzel trouwens ook niet
om een lekker tussendoortje te nemen ... smakelijk!

ACTIVITEIT 16 / 80%

90 min / Gentsesteenweg 70

Den Battelaer is een oud overstromingsgebied tussen de Zenne en het kanaal Leuven-Dijle en is een thuis voor veel planten en
dieren, waaronder de blauwborst, rietzanger, krakeend en moeras-vergeet-me-nietjes. U gaat hier een wandeling van 5km
door de natuur maken. De exacte route dient u te downloaden via de site in de link.

DINNER 15 / 53%

90 min / Guido Gezellelaan 49

Het Anker is niet in twee woorden te omschrijven. Enerzijds is het een restaurant maar anderzijds wordt er ook bier gebrouwen
en kan u er tevens overnachten. Vandaag gaat u hier lekker dineren. U heeft keuze uit verschillende typisch Belgische
gerechten. U zal merken dat deze het beste smaken met een typisch Belgisch biertje en uiteraard kan u dan best kiezen voor
een Gouden Carolus, het ter plaatse gebrouwen bier. Passeer ook even langs de shop indien dat biertje u gesmaakt heeft. U zal
het zich niet beklagen.

WEETJE 4 / 78%

10 min / Guido Gezellelaan 49

WEETJE 17 / 61%

In de Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn in Mechelen kom je tegenwoordig veel vrouwen tegen. Ze maken dan ook zo’n 45 procent
van de alle leerlingen uit. Dat was ooit wel even anders. Toen de Mechelse Adèle Colson in 1928 beiaardier wilde worden, weigerde
Staf Nees - de toenmalige leraar van de beiaardschool - om haar les te geven. Adèle had op dat moment nochtans al bewezen dat ze
een groot muzikaal talent was. Ze volgde eerder al zang en piano aan het Stedelijk Conservatorium van Mechelen en studeerde af aan
Studio Herman Teirlinck in Antwerpen. Toch bleek Staf Nees niet te overtuigen. Hij vond de beiaard geen instrument voor vrouwen.
Tot dan toe waren alle leerlingen van de beiaardschool dan ook mannen geweest. Daar mocht volgens oprichter Jef Denyn wél
verandering in komen. Dus besliste hij om Adèle zelf te onderwijzen. En Adèle? Die betaalde haar opleiding door piano te spelen bij de
vertoningen van stomme films in de Mechelse bioscopen. Ze werd uiteindelijk de eerste vrouwelijke gediplomeerde beiaardier ooit.

Brouwerij Het Anker is een familiebrouwerij die al 5 generaties lang bier brouwt in het Groot Begijnhof van Mechelen. In de whiskystokerij
wordt gewerkt aan Gouden Carolus Single Malt, die het perfecte huwelijk vormt tussen de twee familietradities van brouwen en distilleren.
De brasserie en het brouwerijhotel staan garant voor een ultieme Mechelse bierbeleving. Wil je exact weten wat er allemaal gebrouwen
wordt, volg dan de link. De oudste verwijzing naar de brouwerij werd teruggevonden in het kasboek van 1369 van het kapittel Sint-Rombout
waarbij een persoon genaamd Jan in den Anker zijn belasting betaalde. Een tweede verwijzing dateert uit 1433 waarbij een persoon
genaamd Matthijs Jan's zone de niet rendabele brouwerij koopt. Een derde historische verwijzing dateert uit 1471 wanneer Hertog Karel de
Stoute een stadswet inriep dat het Mechels bier werd vrijgesteld van accijnzen. In 1872 koopt de familie Van Breedam de brouwerij en
bouwt een moderne brouwerij met stoomketel. De liefde voor het vak en de interesse van de familie Van Breedam voor de Mechelse
glorieperiode onder de Hertogen van Bourgondie, liggen aan de basis voor de terugkeer naar de tradities en het brouwen van speciale bieren.

WEETJE 79 / 64%

Op Sinterklaasdag 2008 was Mechelen het decor voor een huwelijk met hoog royalty-gehalte. Toen huwden in de kathedraal MarieChristine Habsburg-Lothringen (dochter van Astrid van Luxemburg en Carl-Christian von Habsburg) met Rodolphe de Limburg-Stirum.
Voor de liefhebbers : deze foto's schoot ik toen. Ook koningin Fabiola was aanwezig en dit was meteen de laatste keer dat ze in
Mechelen was. Verder ook aartshertog Henri van Luxemburg en z'n echtgenote Marie-Thérèse (oom en tante van de bruid), en nog
een trits andere blauwbloedigen...

WEETJE 16 / 64%

De eerste stadskern van Mechelen is ontstaan op de hoge oever van de Dijle en gegroeid in de Frankische Tijd, gelegen op het
kruispunt van belangrijke handelswegen (oude heirbanen) en een waterweg langs de rivier. De lage oever van de Dijle was een
moerassig gebied met vele eilandjes, gescheiden door geulen die, na indijking en versterking, vlietjes genoemd werden. Hoewel vaak
geplaagd door overstromingen, verplaatste het centrum van Mechelen zich, vanaf de 10e eeuw, toch geleidelijk naar de benedenstad.
De historische stadskern telde tot goed honderd jaar geleden nog vele schilderachtige bruggetjes over de talrijke rechte en
kronkelende vlietjes. Vindt u er zo nog een paar terug? De link kan u ook helpen natuurlijk ...

WEETJE 18 / 62%

De Mechelse Adèle Colson werd de eerste vrouwelijke gediplomeerde beiaardier ooit. Nochtans liep ook haar eindexamen niet van
een leien dakje. De knop van haar schoen brak af tijdens de uitvoering van haar examen. Adèle moest de rest van het stuk daarom op
kousenvoeten spelen, een hele uitdaging. Zelf vermoedde ze dat er kwaad opzet in het spel was en dat de knop stuk was gemaakt om
haar te saboteren. Zonder succes, want Adèle liet zich niet zomaar uit het lood slaan. In een interview zei ze het later bijvoorbeeld zo:
“Ik heb allen laten zien: als vrouwen willen, baat er niets; ze dulden geen verzet.” Ook later moest Adèle nog vechten tegen dat verzet.
Enkele jaren nadat ze in 1944 huwde met Gaston Van Parijs en mee ging werken in zijn hotel in Gent, stelde ze zich kandidaat om
stadsbeiaardier te worden in Gent. Ze werd afgewezen. Uit ontgoocheling verscheurde Colson haar diploma van de Koninklijke
Beiaardschool en verbrandde het daarna. Een actie die jaren later werd rechtgezet. Toen Piet van den Broek directeur werd van de
Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn liet hij een kopie van Adèles diploma maken, zodat ze opnieuw aan iedereen kon tonen dat zij de
eerste vrouwelijke gediplomeerde beiaardier ooit was.

WEETJE 65 / 61%

10 min / Cortenbachstraatje 2

WEETJE 105 / 73%

WEETJE 60 / 69%

Mechelen is vandaag een heel interessante mengelmoes van culturen. In de jaren 1960 worden er massaal veel Berbers uit Marokko
gerekruteerd om te komen werken in de Mechelse meubelmakerij, tuinbouw en metaalsector. In de jaren 1980 en begin jaren 1990
zullen er nog twee Marokkaanse migratiegolven naar Mechelen volgen. Telkens liggen sociaal-economische problemen aan de basis
hiervan. Vanaf 1980 wijken er honderden Assyrische Turken uit naar Mechelen, voornamelijk vanuit het dorp Hassam. Deze
migratiegolf duurt tot rond 1994. Ze vluchten omwille van de burgeroorlog tussen Turken en Koerden en discriminatie op het vlak van
taal en geloof. Assyrische Turken zijn trouwens christenen.Het moet gezegd, het is niet altijd evident om in zo een mengelmoes vredig
met elkaar te leven, maar het Mechelse stadsbestuur heeft de laatste jaren enorm veel energie gestoken om elkaar te leren kennen en
met succes. Onbekend is onbemind stond zeker steeds in hun gedachten.

Nadat andere delen van de binnenstad - zoals de Vismarkt en Lamotsite - een opfrissing hebben gekregen, was het recent de
beurt aan het stuk Hoogstraat-Korenmarkt, waar er nu volop gewerkt wordt aan de Cortenbach-site. De verkrotte en
leegstaande panden in de Onze-Lieve-Vrouwestraat maken plaats voor nieuwe appartementen en handelszaken. De
restauratie van het Hof van Cortenbach is de kers op de taart. Het imposante 16de-eeuwse stadspaleis wordt vanaf 2021 de
thuis van een handelszaak, twee kantoorruimtes en drie hoogwaardige studentenstudio's. Het Hof van Cortenbach is een
zeldzaam voorbeeld van vroeg 16de-eeuwse burgerlijke paleisarchitectuur. Er bestaan zelfs sterke aanwijzingen dat het werd
opgericht naar ontwerp van de bekende bouwmeester Rombout II Keldermans. Het Hof van Cortenbach dankt zijn naam aan
de vooraanstaande familie die het in de 16de eeuw bewoonde. Meer over de geschiedenis van dit interessante gebouw, vindt
u in de link.

Mechelen was in de zestiende eeuw echt thé place to be omwille van verschillende redenen, maar het feit dat het ook een vorm van
crèche / opvoedcentrum voor hoogeplaatste kinderen was, had u allicht niet gedacht. Rond 1500 waren het bijzonder woelige tijden in
de Nederlanden, maar Mechelen was een veilige plek. In het Hof van Kamerijk werd de latere Keizer Karel opgevoed door de
kinderloze Margaretha van York, zijn stiefgrootmoeder. De reputatie van de humanistisch geïnspireerde opvoeding in Mechelen deed
al snel de ronde langs de toenmalige Europese hoven. Margaretha van York en later ook Margaretha van Oostenrijk hebben in
Mechelen generaties koningskinderen opgevoed. Denk dan aan de broers, zussen, neven en nichten van Karel V maar ook een resem
Italiaanse prinsen werd naar hier gestuurd. Ook de latere Engelse koningin Anna Boleyn genoot in Mechelen haar opvoeding. Het Hof
van Kamerijk was toen voor Europa wat het Engelse Eton College is voor de Britse hogere klasse.

ACTIVITEIT 4 / 65%

45 min / Korenmarkt 1

Wil u ook eens de kleinere en gezellige winkeltjes doen, dan moet u zeker de Onze-Lieve-Vrouwestraat doorwandelen vanaf de
Korenmarkt.

ACTIVITEIT 25 / 58%

30 min / Ijzerenleen 1

Hopelijk zijn de events die wij gekozen hebben inderdaad net die events die u echt interesseren.
Uiteraard is ons algoritme niet onfeilbaar en zijn er misschien events geselecteerd die u liever
overslaat. Om in dergelijk geval u toch niet doelloos te laten rondlopen in de stad, hebben we
hieronder nog 2 extra activiteiten, een extra plaats om te lunchen, te dineren en te schnabbelen
gezet. Dit zijn de events die nét buiten uw top vielen. U kan deze uiteraard ook gebruiken indien
een voor u gekozen activiteit wegens (bijvoorbeeld) weersomstandigheden niet kan doorgaan of
net die dag het restaurant een extra sluitingsdag plant.

De Ijzerenleen is niet alleen de moeite om te kijken naar de mooie architectuur van de gebouwen, maar zeker ook om eens
binnen te stappen in de verschillende winkels. Begin aan de Grote Markt en loop helemaal tot voorbij de brug. Uiteraard kan u
altijd een zijstraat van de Ijzerenleen nemen om zo in den Bruul terecht te komen en daar verder te shoppen.

LUNCH 23 / 53%

90 min / Ijzerenleen 13

Ik kan mij inbeelden dat u niet van plan was om uw wasmand mee te nemen op citytrip, maar als u dit toch gedaan heeft, is het
hier dubbel genieten. De WASBAR is ondertussen al in een tiental steden een geweldig fenomeen. Uiteraard kan Mechelen niet
ontbreken op die lijst. Hier kan u lekker en gezond een snelle lunch nemen. Lees ook met aandacht de namen van de bagels ...
u zal zich een kriek (of avocado :-)) lachen. Trying Nemo vind ik persoonlijk de beste. En als de riem even wat losser mag, ze
hebben ook zoete zondes ...

DINNER 17 / 48%

90 min / Koning Albertplein 8

M-EATERY staat voor ontdekking. Het proeven van een heerlijk stukje vlees in de puurheid van zijn naam, het ontdekken van
een lekker drankje bij een heerlijke antipasti en dit allemaal in een mooi kader in de fijne Mechelse stationsomgeving. Een
droom voor elke fan van vlees.

SCHNABBEL 7 / 50%

30 min / Zakstraat 2

Vlakbij het stadhuis opende Sweet B in 2017. Koffie is echt wel hun ding en ja, ook LP's. Vraag maar eens aan de uitbater. By
the way, ook in thee zijn ze gespecialiseerd en … mmm … ook in zelfgemaakt gebak.

