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2008: waarom Toscane?
Zomerwandelingen
De zomer biedt ook in eigen land leuke en leerrijke activiteiten. Zoals vorige jaren werken verschillende verenigingen samen om hun leden een deel van deze wandelingen
bevoorrecht te laten meemaken. Hun leden krijgen vrijkaarten of korting op de verschillende wandelvoordrachten. Verschillende van deze wandelingen worden ook in
samenwerking met andere verenigingen georganiseerd
zoals Vormingsplus en het Masereelfonds.
Op dit ogenblik hebben we dankzij de samenwerking tussen Mechelenbinnenstebuiten, Omgevingsﬁlosoﬁe en RIM
al een mooi aanbod bijeengebracht. Leden van die verenigingen ontvangen vrijkaarten.
Inschrijven is steeds gewenst en soms verplicht.
U kan telefonisch inschrijven door te bellen naar:
0486 51 35 43.
of een email te sturen naar omgevingsﬁlosoﬁe@telenet.be
Indien inschrijven verplicht is, ben je pas ingeschreven als
je een bevestiging krijgt.
Om enig overzicht in het aanbod te houden, geven we U
hieronder eerst een thematisch-geograﬁsch overzicht van
onze wandelingen en een chronologisch overzicht.
Vervolgens komt chronologisch een uitgebreidere toelichting van elke wandeling.
We hopen nog meer wandelingen te kunnen aanbieden.
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Raadpleeg daarom de websites:
www.omgevingsﬁlosoﬁe.be
www.waaromtoscane.be
www.rim.be
Om U de kans te geven ten volle van dit aanbod te genieten, geven we U achteraan informatie, zodat U weet hoe U
lid kan worden van RIM, en van KVNS via RIM en hoe U
uw vrijkaarten bekomt.
Schrijf U in en breng ook vrienden en vriendinnen mee !
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Wandelingen en fietstochten in
Mechelen
Wandelen met Mechelenbinnenstebuiten
Zoals elk jaar organiseert MBB op woensdagavonden en
op zondagnamiddagen buurtverkenningen. Dit jaar
wordt het een klavertje vier, telkens vertrekkende van het
Nekkerspoelstation. We maken twee verschillende buurtverkenningen naar de binnenstad toe en twee verschillende buurtverkenningen naar buitenwijken met een verrassende geschiedenis
Deelnemen kost € 5 voor leden van RIM, Masereelfonds
en Omgevingsfilosofie, voor niet-leden € 7, vrijkaarten
zijn mogelijk

De lange nieuwendijk van de polders - over tuinbouw, slaapgemeente en voetbal
zondag 3 augustus 14:00 en woensdag 6 augustus , 19:00
afspraak:
Oud
NMBS-station
Nekkerspoel,
Ontvoeringsplein, 2800 Mechelen

De kostschool van de keizer en de zetel van de hoge
raad - een verhaal over jezuïeten en oratorianen
zondag 10 augustus 14:00 en woensdag 13 augustus, 19:00
afspraak:
Oud
NMBS-station
Nekkerspoel,
Ontvoeringsplein, 2800 Mechelen
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Nekkerspoel, van de burcht van de Berthouts tot een
nijvere voorstad
zondag 17 augustus, 14:00 en woensdag 20 augustus, 19:00
afspraak:
Oud
NMBS-station
Nekkerspoel,
Ontvoeringsplein, 2800 Mechelen

De leerlooiers en de achterban van keizer en hertog
zondag 24 augustus, 19:00 en woensdag 27 augustus, 14:00
afspraak:
Oud
NMBS-station
Nekkerspoel,
Ontvoeringsplein, 2800 Mechelen
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Mechelen in de marge
Leer Mechelen en omgeving kennen per ﬁets!
Omgevingsfilosofie vzw en Vormingplus organiseren in
de zomer vier boeiende fietsverkenningstochten in
Mechelen en omgeving. Per ﬁets verlaten we de platgetreden toeristische paden en gaan we op zoek naar wat
Mechelen en omgeving te bieden hebben. Indien U
inschrijft via Omgevingsfilosofie kunt U de vrijkaarten
gebruiken.
Anders kost deelnemen € 5,50 voor leden van
Vormingplus en Omgevingsfilosofie. Anderen betalen
€7,50 . Er is een uitzonderingstarief van €2,00 voor mensen met een laag inkomen. Indien je een vrijkaart wil
gebruiken,
dien
je
in
te
schrijven
via
omgevingsﬁlosoﬁe@telenet.be

Hombeek, een landbouwdorp met ambitie
zaterdag 28 juni, 14:00 tot 17:30
afspraak: Café Plaisance, Brusselsepoortstraat 32 (aan de
brug over de Vaart in Mechelen)

Mechelen over de Zenne - Heffen en Leest, paalschuren en meer
zaterdag 12 juli, 14:00 tot 17:30
afspraak: Café Plaisance, Brusselsepoortstraat 32 (aan de
brug over de Vaart in Mechelen)

Fietsen doorheen het oude en nieuwe Muizen
zaterdag 23 augustus, 14:00tot 17:30
afspraak: Café Plaisance, Brusselsepoortstraat 32 (aan de
brug over de Vaart in Mechelen)
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Walem, een verborgen stukje Mechelen
zaterdag 30 augustus, 14:00 tot 17:30
afspraak: Café Plaisance, Brusselsepoortstraat 32 (aan de
brug over de Vaart in Mechelen)

Mechelen Globaal
De aarde uitgebaat, de aarde uitgebuit
zondag 3 augustus, 14:00
afspraak: Frituur Korenmarkt, Mechelen
Deelnemen kost 5 euro voor leden RIM, Masereelfonds
en Omgevingsfilosofie. Leden van Omgevingsfilosofie
Mechelen gaan gratis mee. De vrijkaarten kunnen
gebruikt worden. Niet-leden betalen € 7,00.

Mechelen Pro memori
In het kader van de expo-tentoonstelling worden er met
medewerking van MBB fiets- en wandeltochten georganiseerd. We raden U deze ﬁets- en wandeltochten ten zeerste
aan, maar spijtig genoeg zijn er voor leden van RIM,
Omgevingsfilosofie enz. geen speciale inschrijvingsvoorwaarden voorzien.
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Wandelzoektocht Mechelen Zuid
Van 1 juli tot 15 september staat Mechelen Zuid in de
kijker.
De Curieuzeneuzen van Mechelen Zuid (een socioculturele wijkverening ), hebben in een samenwerkingsverband met Mechelenbinnenstebuiten, In&Uit en de handelaars van Mechelen Zuid, een wandelzoektocht in
elkaar gestoken. Op een parcours van 5 km, van
Brusselpoort tot Vrijbroekpark, zijn er 30 vragen op te
lossen. De wandeling is gebaseerd op het wandelboekje
van Patrick Egels, die woonde en stierf in deze wijk.
Deelnemers, jong en oud, leren op een speelse wijze een
minder gekend, maar zeer aantrekkelijk stadsdeel kennen en maken bovendien aanspraak op een prijs, misschien zelfs één van de hoofdprijzen ( een Velolux-ﬁets,
een Spar-BBQ , een televisie, een hippe Kipling Trolly
enz. ) .
De brochure is voor verkrijgbaar voor €3 bij In en Uit op
de Grote Markt, café Plaisance aan de brug over de vaart
en de Persshop op de hoek van de Hombeekse en de
Brusselse steenweg. Daar is ook de wandelgids van
Patrick Egels verkrijgbaar voor €5 . Indien U er de wandelbrochure koopt samen met de brochure van de wandelzoektocht betaalt U voor beide samen €7 ipv €8 .
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Wandelen elders
In het spoor van de katharen: wandeling door
Leuven
Leuven, een geschiedenis van denken en gecontroleerd
denken
vrijdag 8 augustus 19:00, Leuven
afspraak: Hoger instituut voor Wijsbegeerte (hoek Tiense
straat)
Inschrijven verplicht en pas deﬁnitief na bevestiging.
Deelnemen kost € 5,00 voor leden RIM, Masereelfonds
en Omgevingsfilosofie. Leden van Omgevingsfilosofie
Leuven gaan gratis mee. De vrijkaarten kunnen gebruikt
worden. Niet-leden betalen € 7,00.

Antwerpse parken en wijkontwikkeling
Samen
met
het
Masereelfonds
organiseert
Omgevingsfilosofie elk jaar uitstappen in Antwerpen. Dit
jaar hebben we oog voor wijzigende concepten in de parkaanleg en op de wisselwerking tussen een park en de wijk
Deelnemen kost € 5,00 voor leden van RIM,
Masereelfonds en Omgevingsfilosofie. Leden van
Omgevingsfilosofie Antwerpen gaan gratis mee, nietleden betalen € 7,00. De vrijkaart kan gebruikt worden
Park Spoor Noord: een park in functie van de wijk
zaterdag 19 juli, 14:00
afspraak aan het voormalig station Antwerpen-Dokken,
hoek Ellermanstraat – Italiëlei, 2060 Antwerpen
Te Boelaarpark en Boekenbergpark: Een park in functie van
de verkavelaar
zaterdag 26 juli, 14:00
10

afspraak: Te Boelaarpark, hoek Gitschotellei - Joos
Robijnslei, 2140 Borgerhout

De Geest van Waas
Elk jaar organiseert Omgevingsfilosofie samen met het
Masereelfonds een zoektocht naar de ware aard van het
Waasland. Voor mensen uit Mechelen wordt er “samenrijden” voorzien.
Deelnemen kost € 5,00 voor leden van RIM,
Masereelfonds en Omgevingsfilosofie. Leden van
Omgevingsfilosofie Antwerpen gaan gratis mee, nietleden betalen € 7,00. De vrijkaart kan gebruikt worden.
Doel, een dorp in het nieuws
donderdag 7 augustus 2008, 19:00
afspraak:
Onze-Lieve-Vrouw
Hooghuisstraat, 9130 Doel

Hemelvaartkerk,

Tielrode 2008
donderdag 14 augustus 2008, 19:00
afspraak: kerk van Tielrode
Deelnemen kost € 5,00 voor leden van RIM,
Rupelmonde
donderdag 21 augustus 2008, 19:00
afspraak: standbeeld Mercator, voor Onze-LieveVrouwkerk, 9150 Rupelmonde
Kallo
donderdag 28 augustus 2008, 19:00
afspraak: Oud Gemeentehuis, Gemeenteplein 1, 9130
Kallo
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Brukselse Zomerwandelingen
Negen zomerwandelingen in vakantiesfeer over Brusselse
binnenstadsbuurten en Expo’s. De zes Duetjes tonen u telkens het contrast tussen twee sterk verschillende binnenstadswijken. De drie Expo-wandelingen handelen over de
drie Brusselse stadswijken waar de voorbije 111 jaar
Wereldtentoonstellingen zijn doorgegaan.
Elke wandeling loopt van 14:00 tot 17:30 en vertrekt op een
plek in de wijk zelf. Deelname: €7 , maar met de Brukselse
Stapkaart bent u goedkoper af (de RIM-vrijkaarten zijn niet
geldig).
De Stapkaart kost €32 en biedt 5 deelnames aan
Zomerwandelingen. Dat betekent bij 5 deelnamers een
reductie van €3 . De Stapkaart is te koop bij aanvang van
elke Zomerwandeling. Met de Stapkaart kunt u uw deelname betalen, maar inschrijven blijft nog altijd geraden.
zaterdag 5 juli: Duetje 1 - Steenweg
Oude wegen tussen boven- en benedenstad, met verhalen
over hertogen en gouverneurs op de Coudenberg en
ambachtslui bij de Grote Markt.
Start: 14:00 Koningsplein, trappen kerk. Einde: 17:30, buurt
Beurs.
zaterdag 12 juli: Duetje 2 - Kanaal
Oud-Molenbeek en de Kaaien, over 19de eeuwse industrialisatie en migratie, en over de herontdekking van SintKatelijne en Dansaert.
Start: 14:00: metrohalte Graaf van Vlaanderen, uitgang kant
Graaf van Vlaanderenstraat. Einde: 17:30, Vismarkt.
zaterdag 19 juli: Expo 1 - 1897
Het Jubelpark op het Linthoutplateau, met zijn restanten
van de eerste Wereldtentoonstelling in Brussel onder
koning Leopold II.
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Start: 14:00: Jubelparkingang kant Wetstraat. Einde: 17:30,
Jubelpark.
zaterdag 26 juli: Duetje 3 - Rommel
Over luxe en antiek op de Zavel, en rommel, armoede,
sociale woningbouw en buurtwerk in de Marollen.
Start: 14:00: Kleine Zavel, bij standbeeld Egmont & Hoorn.
Einde: 17:30, buurt Hallepoort.
zaterdag 2 aug.: Duetje 4 - Zwart
Oud-Elsene met Sint-Bonifatius, de Galerie d’Ixelles, La
Maison Africaine en Matonge.
Start: 14:00: Naamsepoort, Bolwerksquare, naast de
metroingang. Einde: 17:30, Ferdinand Cocqplein
zaterdag 9 aug.: Expo 2 - 1910
Solbosch in Elsene, de site van de tweede
Wereldtentoonstelling in Brussel, onder koning Albert I.
Start: 14:00: Elsene, tramhalte ULB, hoek Universiteitslaan
/ Adolphe Buyllaan. Einde: 17:30, zelfde buurt
zaterdag 16 aug.: Duetje 5 - Vreemd
De Brusselse Noordwijk met Manhattan en WTC, het
Noordstation en prostitutie in de Aarschotstraat en bazars
in de Brabantstraat.
Start: 14:00: Rogierplein, achterzijde piramide. Einde: 17:30,
zelfde buurt
zaterdag 23 aug.: Duetje 6 - Den bult
De Brusselse Centrale Boulevards, aangelegd op de uitgebroken Zenne, met de etalage van 19de-eeuwse burgerlijkheid in Le Metropole en het pretpark van feest- en ﬁlmzalen in de 20ste eeuw.
Start: 14:00: Fontainasplein, kant Groot Eiland(straat).
Einde: 17:30, buurt Rogierplein
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zaterdag 30 aug.: Expo 3 - 1935 & 1958
Het Heizelplateau, site van de derde en vierde
Wereldtentoonstelling in Brussel, onder koning Leopold III
en Boudewijn, met Amerikaans theater en Atomium,
Tentoonstellingspaleizen, Boudewijnstadium en,... het
paviljoentje van de Kortrijkse Dakpannenindustrie.
Start: 14:00: Laken, perron tramhalte De Wand
(Mutsaardwijk). Einde: 17:30, metrohalte Heizel

Met de fiets
De ronde om “Brussels Airport”- 30 km
Zondag 27 juli om 14:00
Vertrek Bike events- leuvense steenweg 175 -3070
Kortenberg
www. Bike-events.be voor de voorwaarden
02: 757 94 44
prijs €13,95 ( huur fiets, drankje onderweg en begeleiding) Indien je een vrijkaart gebruikt krijg je €5 korting
inschrijven verplicht aantal plaatsen beperkt
Het fsacinerende verhaal van een internationale luchthaven. We ﬁetsen voorbij de radar, het zend-en ontvangstcentrum, het vrachtcomplex Brucargo, de start- enlandingsbanen om deze boeiende tocht te beëindigen onder
de wielen van landende vliegtuigen – een aparte ervaring
die verrast van begin tot einde.
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Voorlopige chronologische lijst
wandel- en fietsvoordrachten
Toscane 2008
Dit programma heeft veel te bieden, maar is toch niet volledig. We verwachten nog expo-wandelﬁetstochten in ZemstBoortmeerbeek, Vilvoorde en Willebroek. Voor de hieronder vermelde activiteiten (behalve die van
Brukselbinnestebuiten) kan je de vrijkaarten van
Omgevingsfilosofie, Restauratie Integratie Mechelen en
KVNS gebruiken (voor KVNS: indien men lid geworden is
via RIM).
• Donderdag 3 juli: Vilvoorde begrijpen (volgeboekt)
• Zaterdag 5 juli: Brussel - Duetje 1 - Steenweg: 14:00 tot
17:30
• Zaterdag 11 juli: Duffel, bezoek aan het verpleegkundemuseum en omgevingsverkenning; 14:00 tot 17:30
• Zaterdag 12 juli : Mechelen: ﬁets- en wandel tocht in de
Marge van Mechelen (Heffen en Leest); 14:00 tot 17:30
• Zaterdag 12 juli: Brussel - Duetje 2 - Kanaal: S14:00 tot
17:30
• Zaterdag 19 juli: Antwerpen, park Spoor Noord, een park
in functie van een wijk; 14:00 tot 17:30
• Zaterdag 19 juli: Brussel - Expo 1 - 1897: 14:00 tot 17:30
• Zaterdag 26 juli: Antwerpen, te Boelaarpark en
Boekenbergpark; 14:00 tot 17:30
• Zaterdag 26 juli: Briussel - Duetje 3 - Rommel: 14:00 tot
17:30
• Zondag 27 juli: De ronde om Brussels airport: 14:00
• Zaterdag 2 augustus: Brussel - Duetje 4 - Zwart: 14:00 tot
17:30
• Zondag 3 augustus: Mechelen: “De aarde uitgebaat, de
aarde uitgebuit”; 14:00 tot 17:30
• Zondag 3 augustus: Mechelen, “De Lange
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Nieuwendijk”.14:00 tot 17:30
• Woensdag 6 augustus: Mechelen: “De Lange
Nieuwedijk”, 19:00 tot 21:30
• Donderdag 7 augustus: Doel, 19:00 tot 21:30
• Vrijdag 8 augustus: “Leuven, in het spoor van de katharen”, 19:00 tot 21:30
• Zaterdag 9 augustus:Brussel - . Expo 2 - 1910: 14:00 tot
17:30
• Zondag 10 augustus: Mechelen, de kostschool van de keizer en de kinderen van de Grote Raad; 14:00 tot 17.30
• Woensdag 13 augustus: Mechelen;19:00 tot 21:30 de kostschool van de keizer en de kinderen van de Grote Raad
• Donderdag 14 augustus: Tielrode, 19:00 tot 21:30
• Zaterdag 16 augutus: Brussel - Duetje 5 - Vreemd: 14:00
tot 17:30
• Zondag 17 augustus: Mechelen, Nekkerspoel van burcht
van de Berthouts tot nijvere voorstad; 14 uur tot 17.30
• Woensdag 20 augustus: Mechelen,19:00 tot 21:30
Nekkerspoel van burcht van de Berthouts tot nijvere
voorstad
• Donderdag 21 augustus: Rupelmonde, 19:00 tot 21:30
• Zaterdag 23 augustus: Brussel - Duetje 6 - Den bult: 14:00
tot 17:30
• Zondag 24 augustus: Mechelen: “De Zandpoort en omgeving of de achterban van keizer en hertog”, 14:00 tot
17:30
• Woensdag 27 augustus: Mechelen, 19 uur tot 21.30 De
zandpoort en omgeving of de achterban van keizer en
Hertog
• Donderdag 28 augustus: Kallo, 19:00 tot 21:30
• Zaterdag 30 augustus:Brussel - Expo 3 - 1935 & 1958
• Zondag 31 augustus Mechelen “ De lange nieuwendijk”
(volgeboekt)
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Chronologische lijst met meer
informatie
Vilvoorde begrijpen!
donderdag 3 juli 2008, 18:30
afspraak aan de trappen van het stadhuis van Vilvoorde
Deelnemen kost € 5,00. Leden van Omgevingsfilosofie
Vilvoorde gaan gratis mee, leden van Omgevingsﬁlosoﬁe
elders kunnen hun vakantiekaart gebruiken, niet-leden
betalen € 7,00.- activiteit is reeds volgeboekt
Om de invloedssfeer van de Berthouts – onder andere de
heren van Grimbergen - af te blokken gingen de hertogen
van Brabant over tot de stichting van de stad Vilvoorde.
Niet alleen juridische maatregelen dienden de stad aantrekkelijk te maken, maar ook grote werken zoals het verleggen
van de Woluwe. Tijdens onze verkenning doorheen
Vilvoorde nemen we het gewijzigd belang van waterwegen
en andere verbindingswegen als leidraad om het wel en het
wee van Vilvoorde in het verleden in te kleuren en om ons
af te vragen of de geschiedenis van Vilvoorde ons niet helpt
om de mentaliteit van de Vilvoordenaars te begrijpen.

Bruksel - : Duetje 1 - Steenweg
zaterdag 5 juli
Oude wegen tussen boven- en benedenstad, met verhalen
over hertogen en gouverneurs op de Coudenberg en
ambachtslui bij de Grote Markt.
Start: 14:00 Koningsplein, trappen kerk. Einde: 17:30, buurt
Beurs. Deelname: €7 , maar met de Brukselse Stapkaart
bent u goedkoper af (de RIM-vrijkaarten zijn niet geldig)
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Mechelen over de Zenne
Heffen en Leest, paalschuren en meer
zaterdag 12 juli, 14:00 tot 17:30
afspraak: Café Plaisance, Brusselsepoortstraat 32 (aan de
brug over de Vaart in Mechelen)
Deelnemen kost €5,50 voor leden Vormingsplus en
Omgevingsﬁlosoﬁe. Anderen betalen €7,50 . Er is een uitzonderingstarief voorzien van €2 voor mensen met een
laag inkomen. Indien je een vrijkaart wil gebruiken dien
je in te schrijven via omgevingsfilosofie@telenet.be of
0486 51 35 43
Bij moeilijkheden de dag zelf kan je de begeleider bereiken via 0487 69 85 10. Dit nummer is enkel actief op het
ogenblik van de uitstap.
De meanderende Zenne, de samenvloeiing van Zenne en
Dijle en iets verder de Nete maakt dat het verleden van
Heffen sterk schatplichtig is aan de beperkingen én ook aan
de mogelijkheden die deze deels vochtige omgeving bood.
Het wordt niet alleen een verhaal over een landbouwverleden met hooilanden, populieraanplantingen en paalschuren, maar ook een van een heden en toekomst waar de
landbouw snel wijkt voor verstedelijking en natuurontwikkeling. Daarnaast kruiden een kunstzinnige pastoor en het
historisch verleden van de familie Empain in Leest het verhaal. Zowel in Heffen als in Leest hebben we oog voor
bedevaarten en processies.

Bruksel - Duetje 2 - Kanaal
zaterdag 12 juli
Oud-Molenbeek en de Kaaien, over 19de eeuwse industrialisatie en migratie, en over de herontdekking van SintKatelijne en Dansaert.
Start: 14:00: metrohalte Graaf van Vlaanderen, uitgang kant
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Graaf van Vlaanderenstraat. Einde: 17:30, Vismarkt.
Deelname: €7 , maar met de Brukselse Stapkaart bent u
goedkoper af (de RIM-vrijkaarten zijn niet geldig).

Park Spoor Noord: een park in functie van de wijk
zaterdag 19 juli, 14:00
afspraak aan het voormalig station Antwerpen-Dokken,
hoek Ellerman straat – Italiëlei, 2060 Antwerpen
Deelnemen kost € 5,00 voor leden Masereelfonds, RIM,
Omgevingfilosofie. Leden van Omgevingsfilosofie
Antwerpen gaan gratis mee, vrijkaarten kunnen aangewend worden, niet-leden betalen € 7,00.
Op 25 mei vierde de buurt rond het nieuwe Park Spoor
Noord de opening van dat park. Achter het zeer open park
zit een hele ﬁlosoﬁe. We vertellen tijdens deze wandeling
het verhaal van de bomen en de planten die er staan en
waarom ze gekozen werden. Maar we stoppen niet bij het
botanische deel. Het aangebrachte reliëf is geen toevalligheid. Verschillende installaties moeten ervoor zorgen dat
het park leefbaar en gevarieerd blijft. Nu reeds is duidelijk
dat het park de buurten errond tegen een verschillend
tempo in beweging zet. Tijd om even een stand van zaken
te maken. We hebben hierbij niet alleen oog voor de
geschiedenis van de site van het park, maar ook voor de
aangrenzende wijken. Wijken die ooit door spoorweginfrastructuur gescheiden werden.

Bruksel - Expo 1 - 1897
zaterdag 19 juli
Het Jubelpark op het Linthoutplateau, met zijn restanten
van de eerste Wereldtentoonstelling in Brussel onder
koning Leopold II.
Start: 14:00: Jubelparkingang kant Wetstraat. Einde: 17:30,
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Jubelpark.
Deelname: €7 , maar met de Brukselse Stapkaart bent u
goedkoper af (de RIM-vrijkaarten zijn niet geldig).

Te Boelaarpark en Boekenbergpark: Een park in
functie van de verkavelaar
zaterdag 26 juli, 14:00
afspraak: Te Boelaarpark, hoek Gitschotellei - Joos
Robijnslei, 2140 Borgerhout
Deelnemen kost € 5,00 voor leden Masereelfonds, RIM,
Omgevingfilosofie. Leden van Omgevingsfilosofie
Antwerpen gaan gratis mee, vrijkaarten kunnen aangewend worden, niet-leden betalen € 7,00.
Antwerpen is een stad waar projectontwikkelaars het beeld
van de stad in belangrijke mate hebben bepaald. Denken
we maar aan Antwerpen Zuid, de leien, Linkeroever of
Zurenborg. Maar er zijn veel meer Antwerpse wijken die
niet organisch gegroeid zijn en door projectontwikkelaars
uitgetekend werden. Het wegvallen van militaire erfdienstbaarheden in de twintigste eeuw zorgde ervoor dat
Antwerpen van een keurslijf bevrijd werd. Grote oppervlakten bouwgrond werden plots bouwrijp. Een park kon
aan deze nieuwe verkavelingen een zeer belangrijke meerwaarde bezorgen. De ontstaansgeschiedenis van het Te
Boelaarpark in een stukje Deurne dat, om de verkavelaar
terwille te zijn, bij Borgerhout werd gevoegd, is een sprekende illustratie van de macht van de projectontwikkelaar.
Ook aan het nabijgelegen Boekenbergpark besteedt de gids
aandacht. Dankzij deze parken kreeg de omgeving kapitaalkrachtige inwoners en kunnen we mooie architectuur in
de omgeving aantreffen. Architectuur die niet gericht was
op het verleden, maar een akte van geloof in de toekomst.
Daarom breken we, na een analyse van de beplanting en de
inrichting van de parken, uit naar de omliggende wijken.
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Bruksel - Duetje 3 - Rommel
zaterdag 26 juli
Over luxe en antiek op de Zavel, en rommel, armoede,
sociale woningbouw en buurtwerk in de Marollen.
Start: 14:00: Kleine Zavel, bij standbeeld Egmont & Hoorn.
Einde: 17:30, buurt Hallepoort.
Deelname: €7 , maar met de Brukselse Stapkaart bent u
goedkoper af (de RIM-vrijkaarten zijn niet geldig).

De ronde om “Brussels Airport”- 30 km
Zondag 27 juli om 14:00
Vertrek Bike events- leuvense steenweg 175 -3070
Kortenberg
www. Bike-events.be voor de voorwaarden
02: 757 94 44
prijs €13,95 ( huur fiets, drankje onderweg en begeleiding) Indien je een vrijkaart gebruikt krijg je €5 korting
inschrijven verplicht aantal plaatsen beperkt
Het fascinerende verhaal van een internationale luchthaven. We ﬁetsen voorbij de radar, het zend-en ontvangstcentrum, het vrachtcomplex Brucargo, de start- enlandingsbanen om deze boeiende tocht te beëindigen onder
de wielen van landende vliegtuigen – een aparte ervaring
die verrast van begin tot einde.

Bruksel - Duetje 4: Zwart
zaterdag 2 augustus
Oud-Elsene met Sint-Bonifatius, de Galerie d’Ixelles, La
Maison Africaine en Matonge.
Start: 14:00: Naamsepoort, Bolwerksquare, naast de
metroingang. Einde: 17:30, Ferdinand Cocqplein
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Deelname: €7 , maar met de Brukselse Stapkaart bent u
goedkoper af (de RIM-vrijkaarten zijn niet geldig).

De aarde uitgebaat, de aarde uitgebuit
zondag 3 augustus, 14:00
afspraak: Frituur Korenmarkt, Mechelen
Deelnemen kost € 5,00 voor leden Masereelfonds, RIM,
Omgevingfilosofie. Leden van Omgevingsfilosofie
Mechelen gaan gratis mee, vrijkaarten kunnen aangewend worden, niet-leden betalen € 7,00.
Namen, vormen en ligging van pleinen en straten, overblijfsels van fabrieken, winkelopschriften en monumenten
gebruiken we als leidraad voor een verkenning doorheen
de tijd. Een verkenning waarbij we nagaan hoe onze voorouders met hun omgeving omgingen. Hoe ze hun omgeving en hun medemens steeds meer lieten renderen. Maar
ook hoe we met onze activiteiten steeds meer impact kregen op een wereld die we niet zien. Het wordt het verhaal
van activering van mens en kapitaal in al zijn vormen. Een
verhaal waarbij we uitbating van natuurlijke rijkdommen
zien verschuiven naar uitbuiting. Een verhaal over de
impact van wolhandel, katoenhandel en graanhandel, dat
duidelijke en soms verrassende parallellen vertoont met de
discussie die vandaag gevoerd wordt over bio-brandstoffen, overbevissing, fair trade en het snel onthaasten in wellness-centra. De wandelvoordracht duurt ongeveer drie uur
en half, pauze inbegrepen.
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De lange nieuwendijk van de polders
over tuinbouw, slaapgemeente en voetbal
zondag 3 augustus 2008, 14:00,
afspraak: Oud NMBS-station Nekkerspoel, 2800
Mechelen
Deelnemen kost € 5,00 voor leden Masereelfonds, RIM,
Omgevingfilosofie. Vrijkaarten kunnen aangewend worden. Niet-leden betalen € 7,00.
Dit is de eerste van vier wandelingen georganiseerd door
Mechelenbinnenstebuiten waarbij vier aangrenzende stadsdelen van Mechelen verkend worden. Tijdens deze wandeling vertellen we het verhaal van verstedelijkte weiden. De
Grote Nieuwendijk en de Populierendreef waren het resultaat van de eerste dijkwerken die uitgevoerd werden in
deze natte moeras- en vennegronden. Wanneer dit gedeelte
van de stadsgracht rond 1900 werd omgetoverd tot afleidingsdijle, schoten de huizen als paddestoelen uit de
grond, een verschijnsel dat tot vandaag nog duurt.
Naarmate de jaren vorderden, steeg de rijkdom van de bouwers en die evolutie kan je aflezen van de huizen. Alle
plaatsen zijn ondertussen benomen. De meubelateliers zijn
nu ongebruikt en het wordt wat stiller, maar renovaties en
hergebruik zijn in volle bloei. Kom ondervinden waar het
goed is om wonen. Alhoewel, deze wijk grenst ook aan het
stedelijk kerkhof - een van de oudste nog in gebruik zijnde
burgerlijke begraafplaatsen van Vlaanderen – en aan de
voetbalvelden van KV. Waar ooit kazernes stonden, vestigde zich Telenet.

De lange nieuwendijk van de polders
over tuinbouw, slaapgemeente en voetbal
woensdag 6 augustus 2008, 19:00 uur
zie 3 augustus voor meer uitleg
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Doel, een dorp in het nieuws
Org.: Omgevingsﬁlosoﬁe
donderdag 7 augustus 2008, 19:00 uur
afspraak:
Onze-Lieve-Vrouw
Hemelvaartkerk,
Hooghuisstraat, 9130 Doel
Deelnemen kost € 5,00 voor leden Masereelfonds, RIM,
Omgevingfilosofie. Leden van Omgevingsfilosofie
Antwerpen gaan gratis mee, vrijkaarten kunnen aangewend worden, niet-leden betalen € 7,00.
Doel is op vele vlakken een uniek dorp in Vlaanderen. Zijn
concept en stratenplan is uniek. Maar vandaag hebben we
weinig oog voor dat verleden omdat Doel hetzelfde lot
dreigt te ondergaan als de verdwenen polderdorpen langs
de rechteroever van de Schelde. Een dorp dat niet wil sterven, maar traag uitdooft om dan plots uit onverwachte
hoek nieuwe levenskracht te krijgen. Een dorp waar conservatieven, krakers en zigeuners lotsverbonden worden in
hun strijd tegen een overmachtige coalitie van havenbaronnen en Natuurpunt. Een dorp om vragen te stellen rond de
toekomst van kernenergie en afgeschreven kerncentrales.
Een dorp om kennis te maken met de veranderde aard van
Electrabel. Maar ook een plek om ons af te vragen of het
nieuwe geplande dok geen dok te ver is. Wordt de voorgewende groei van de Antwerpse haven geen voorwendsel
voor grondverzetters en betonboeren om grote opdrachten
te krijgen? Is de ontwikkeling van de Antwerpse haven op
de linkeroever geen broekzak-vestzakoperatie met de
haven op de rechteroever. Een operatie die als eerste gevolg
heeft dat containers die vroeger op de rechteroever gelost
werden, nu op de linkeroever uitgeladen worden en dan
over de weg naar de rechteroever vervoerd moeten worden. Kortom, een bezoek aan het bedreigde Doel zit vol
aangrijpingspunten voor verhalen van hoe macht met mensen en beleidsmakers omgaat.
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In het spoor van de katharen, wandeling door
Leuven
vrijdag 8 augustus 19:00, Leuven
afspraak: Hoger instituut voor Wijsbegeerte (hoek Tiense
straat)
Inschrijven verplicht en pas deﬁnitief na bevestiging.
Deelnemen kost € 5,00 voor leden Masereelfonds, RIM,
Omgevingﬁlosoﬁe. Leden van Omgevingsﬁlosoﬁe Leuven
gaan gratis mee, vrijkaarten kunnen aangewend worden
niet-leden betalen € 7,00.
Het lijkt wel nonsens om in Leuven op zoek te gaan naar
sporen van een verhaal dat zich eeuwen geleden vooral in
Noord-Italië en Occitanië heeft afgespeeld. Toch zijn ze
alom tegenwoordig in Leuven…Het wordt een verhaal van
Franciscanen en Dominicanen, van kruistochten, sacramentsverering, het veel later gekomen dogma van de
ombevlekte ontvangenis van Maria en van de heel wat eerdere verschijning van de kerkvader Augustinus. Ook
Hadewych en de Begijnhoven krijgen een plaats in dit verhaal. Ook Jung komt aan bod. Het is een zoektocht die duidelijk maakt hoe de westerse kerk dankzij het succes van de
katharen verplicht werd om zich te ‘herstijlen’ en daarna
met dezelfde – soms onfrisse- methodes elders orde op
zaken is gaan stellen. Dit is een herneming van een wandeling die in maart van dit jaar door Omgevingsﬁlosoﬁe ontworpen werd ter gelegenheid van een geschiedkundig congres. Honderden mensen namen toen deel aan de rondleiding. Gelukkig hadden we toen verschillende gidsen voorzien. Ook nu is het aantal plaatsen beperkt en is inschrijven
verplicht.
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Bruksel - Expo 2 - 1910
zaterdag 9 augustus
Solbosch in Elsene, de site van de tweede
Wereldtentoonstelling in Brussel, onder koning Albert I.
Start: 14:00: Elsene, tramhalte ULB, hoek Universiteitslaan
/ Adolphe Buyllaan. Einde: 17:30, zelfde buurt
Deelname: €7 , maar met de Brukselse Stapkaart bent u
goedkoper af (de RIM-vrijkaarten zijn niet geldig).

De kostschool van de keizer en de zetel van de hoge
raad - een verhaal over jezuïeten en oratorianen
zondag 10 augustus 14 uur en woensdag 13 augustus
2008, 19,00 uur
afspraak: Oud NMBS-station Nekkerspoel, 2800
Mechelen
Deelnemen kost € 5,00 voor leden Masereelfonds, RIM,
Omgevingfilosofie. Vrijkaarten kunnen aangewend worden. Niet-leden betalen € 7,00.
Dit is de tweede van vier wandelingen georganiseerd door
Mechelenbinnenstebuiten waarbij vier aangrenzende stadsdelen van Mechelen verkend worden.
Tijdens de eerste wandeling hebben we oog voor het rijke
Bourgondische verleden van Mechelen en zijn groei tot
hoofdstad van de Nederlanden. Dankzij die glorieperiode
werd de wijk tot het einde van het ancien régime een buurt
waar de ambtsadel zich thuis voelde. Adellijke families die
hoopten om één van hun telgen benoemd te krijgen bij het
toen voor onze streken belangrijke Opperste Gerechtshof,
dienden er over een residentie te beschikken. Jezuïeten en
oratorianen trachtten er de toekomstige elite van het land te
kneden. In een latere fase worden er politiek correcte instellingen gecreëerd. Zo werd het oude hof van Busleyden het
zenuwknooppunt van de pandjeshuizen van dit land.
Vandaag is dit nog steeds een wijk vol grootschalige instel26

lingen en daardoor is de wijk een uitdaging voor beleidsmakers. Zij en projectontwikkelaars dromen ervan om
scholen om te vormen tot hoogwaardige woongelegenheden en vlieten met waterpartijen terug in de stad te evoceren.

De kostschool van de keizer en de zetel van de hoge
raad een verhaal over jezuïeten en oratorianen
woensdag 13 augustus 2008, 19,00 uur
voor meer info zie 10 augustus

Tielrode 2008
Org.: Omgevingsﬁlosoﬁe
donderdag 14 augustus 2008, 19:00 uur
afspraak: kerk van Tielrode
Deelnemen kost € 5,00 voor leden Masereelfonds, RIM,
Omgevingfilosofie. Leden van Omgevingsfilosofie
Antwerpen gaan gratis mee, vrijkaarten kunnen aangewend worden niet-leden betalen € 7,00.
Tielrode is vooral bekend om zijn Waesmeer, de
Roomakkers en misschien voor zijn Gallo-Romeins verleden. Een constante doorheen de geschiedenis van dit Waas
dorpje is de baksteen. De Durmevallei was een bepalend
gegeven in de vorming van het dagelijks dorpsleven. De
schaalvergroting en de verstedelijking hebben ook op het
kleine Tielrode hun stempel gedrukt. Vooral op de cuesta
ontstond een drukke verkavelingsactiviteit, sterk zichtbepalend. Het oude dorp kwijnt we en de oude getuigen van de
menselijke activiteit worden omgevormd. Ontdek de laatste
getuigen van een nijver verleden op mensenmaat…
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Bruksel - Duetje 5: Vreemd
zaterdag 16 augustus
De Brusselse Noordwijk met Manhattan en WTC, het
Noordstation en prostitutie in de Aarschotstraat en bazars
in de Brabantstraat.
Start: 14:00: Rogierplein, achterzijde piramide. Einde: 17:30,
zelfde buurt
Deelname: €7 , maar met de Brukselse Stapkaart bent u
goedkoper af (de RIM-vrijkaarten zijn niet geldig).

Nekkerspoel, van de burcht van de Berthouts tot een
nijvere voorstad
zondag 17 augustus 2008, 14:00 en woensdag 20 augustus
2008, 19:00
afspraak: Oud NMBS-station Nekkerspoel, 2800
Mechelen
Deelnemen kost € 5,00 voor leden Masereelfonds, RIM,
Omgevingfilosofie. Leden van Omgevingsfilosofie
Antwerpen gaan gratis mee, vrijkaarten kunnen aangewend worden, niet-leden betalen € 7,00.
Dit is de derde van vier wandelingen georganiseerd door
Mechelenbinnenstebuiten waarbij vier aangrenzende stadsdelen van Mechelen verkend worden.
Tijdens deze wandeling bezoeken we het stukje Mechelen
geklemd tussen Nekkerspoel en de Dijle. Een wijk die als
een kat al meerdere levens gekend heeft. Een wijk waar de
site van de Burcht van de Berthouts -ooit de heren van
Mechelen- in het stadsweefsel herkenbaar is, maar waar
men van de ooit belangrijke weverswijk slechts een straatnaam aantreft. Het meubelmakersverleden van de wijk
kreeg deels in de vorm van lofts een nieuwe toekomst.
Ondanks de aanwezigheid van enkele drankgelegenheden
kun je niet meer vermoeden dat dit ooit een buurt was met
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een rijk ontspanningsleven. Kortom, grote ups en downs
zijn de kenmerken van dit wijkgedeelte waar de
Nekkerspoelstraat de as vormt. Bewoond door een volk dat
meeleefde met de getijwerking van de stedelijke economie.
Weefgetouwen, meubelmakerijen, conserven en grootvee
bepaalden het uitzicht van de omgeving. Het bestemmingsverkeer is bijna weg maar het doorgaand verkeer niet.
Het natuurlijke groen lijkt in de wijk bijna verdwenen, of
zijn er toch nog nieuwe kansen voor een be-leefbare woonomgeving ?

Nekkerspoel, van de burcht van de Berthouts tot een
nijvere voorstad
woensdag 20 augustus 2008, 19:00
Ziezondag 17 augustus

Rupelmonde
Org.: Omgevingsﬁlosoﬁe
donderdag 21 augustus 2008, 19:00
afspraak: standbeeld Mercator, voor Onze-LieveVrouwkerk, 9150 Rupelmonde
Deelnemen kost € 5,00 voor leden Masereelfonds, RIM,
Omgevingfilosofie. Leden van Omgevingsfilosofie
Antwerpen gaan gratis mee, vrijkaarten kunnen aangewend worden, niet-leden betalen € 7,00.
Rupelmonde wordt door de oudere generatie geassocieerd
met Mercator, de staatsgevangenis van Vlaanderen, en het
Mercatoreiland, een van de eerste themapretparken van
Vlaanderen. Maar sindsdien kwam er elders een nieuwe
generatie themaparken, veel blitser, veel opwindender. Het
werd erg stil in Rupelmonde, nu een onderdeel van de
fusiegemeente Kruibeke. Maar Rupelmonde ligt aan het
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water en wonen aan water is weer in. Waarom zouden we
langs de waterkant geen hoge blokken mogen zetten met
zicht op de rivier? Vroeger had de staatgevangenis toch ook
een imposant uiterlijk met zijn vele torens. Kortom, projectontwikkelaars maken de schone slaapster wakker . Een
oude scheepswerf biedt hen de kans om een grootschalig
initiatief te verwezenlijken. Laat ons even nog een kijkje
nemen voor alles verandert.

Fietsen doorheen het oude en nieuwe Muizen
zaterdag 23 augustus, 14:00 tot 17:30
afspraak: Café Plaisance, Brusselsepoortstraat 32 (aan de
brug over de Vaart in Mechelen)
Deelnemen kost €5,50 voor leden Vormingsplus en
Omgevingsﬁlosoﬁe. Anderen betalen €7.50 . Er is een uitzonderingstarief voorvan €2 voor mensen met een laag
inkomen. Indien je een vrijkaart wil gebruiken dien je in
te schrijven via omgevingsﬁlosoﬁe@telenet.be of 0486 51
35 43
Bij moeilijkheden de dag zelf kan je de begeleider bereiken via 0487 69 85 10. Dit nummer is enkel actief op het
ogenblik van de uitstap.
De aanwezigheid van belangrijke spoorweginfrastructuur
en grootschalige industriële inplantingen maakte dat
Muizen tijdens de tweede wereldoorlog een doelwit werd
voor grootschalige bombardementen. Door deze bombardementen verdween veel van het Muizense verleden. Maar
het maakte ook ruimte voor nieuwe dingen, zoals de zeer
geslaagde nieuwe kerk van architect Engels. Met de fiets
gaan we op zoek naar de oudere structuur van Muizen,
naar de impact van de spoorwegen en de Leuvense steenweg op het Muizen van vandaag en naar het Muizen van
de toekomst waar groen de belangrijke plaats krijgt.
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Brussel - Duetje 6 - Den bult
zaterdag 23 augustus
De Brusselse Centrale Boulevards, aangelegd op de uitgebroken Zenne, met de etalage van 19de-eeuwse burgerlijkheid in Le Metropole en het pretpark van feest- en ﬁlmzalen in de 20ste eeuw.
Start: 14:00: Fontainasplein, kant Groot Eiland(straat).
Einde: 17:30, buurt Rogierplein
Deelname: €7 , maar met de Brukselse Stapkaart bent u
goedkoper af (de RIM-vrijkaarten zijn niet geldig).

De leerlooiers en de achterban van keizer en hertog
zondag 24 augustus , 19 uur en woensdag 27 augustus
2008, 14.00 uur
afspraak: Oud NMBS-station Nekkerspoel, 2800
Mechelen
Deelnemen kost € 5,00 voor leden Masereelfonds, RIM,
Omgevingfilosofie. Vrijkaarten kunnen aangewend worden. Niet-leden betalen € 7,00.
Dit is de vierde van vier wandelingen georganiseerd door
Mechelenbinnenstebuiten waarbij vier aangrenzende stadsdelen van Mechelen verkend worden.
Tijdens deze wandeling bezoeken we het stukje Mechelen
geklemd tussen het paleis van Margaretha van Oostenrijk,
de Zandpoortvest en de Kruidtuin. Een verhaal waarbij we
nagaan wat er overbleef van deze wijk na de ontploffing
van de Zandpoort en hoe geleidelijk aan de oude residenties veranderden in scholen en kloosters. Een verhaal over
hoe die kloosters in een volgende fase omgevormd of opgeruimd werden om plaats te maken voor fabrieken, kazernes
en onderwijsinstellingen. Een verhaal over de groei van
Mechelen als verkoopscentrum voor groenten en fruit, en
hoe hogescholen vandaag de wijk een nieuw elan geven.
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Als de tijd het toelaat, staan we nog stil bij het leerlooiersverleden van de wijk.

De leerlooiers en de achterban van keizer en hertog
woensdag 27 augustus 2008, 14.00 uur
zie zondag 24 augustus

Kallo
Org.: Omgevingsﬁlosoﬁe
donderdag 28 augustus 2008, 19:00
afspraak: Oud Gemeentehuis, Gemeenteplein 1, 9130
Kallo
Deelnemen kost € 5,00 voor leden Masereelfonds, RIM,
Omgevingfilosofie. Leden van Omgevingsfilosofie
Antwerpen gaan gratis mee, vrijkaarten kunnen aangewend worden niet-leden betalen € 7,00.
Begin van de zestiger jaren leek Kallo, een dorp dat op het
einde van de tweede wereldoorlog 59 kroegen telde, ten
dode opgeschreven. Voor deze plaats waar eeuwenlang vissers, polderboeren, veenstekers en dijkenbouwers -tussen
oorlogen en overstromingen in- steeds opnieuw aan de slag
gingen, leek in 1964 een pagina omgedraaid te worden. Het
dorp was gedoemd om te verdwijnen. Maar vandaag
bestaat Kallo nog steeds als een leefgemeenschap in een
klein gebied dat niet door de haven werd ingepalmd.
Misschien is Kallo voor beleidsmakers, die beweren dat het
naburige dorp Doel door de uitbreiding van de haven
onleefbaar zou worden, een plaats om te bezoeken. Voor
hen die vechten voor het voortbestaan van Doel, vormt
Kallo een teken van hoop. Tijdens onze wandeling hebben
we oog voor het landbouwverleden van Kallo en voor de
industriële verwerking van de landbouwproducten ( de
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suikerfabriek en de melkerij Inco). Ook voor de haveninfrastructuur die het dorp een romantisch tintje geeft, de
industriezone en de verkeersinfrastructuur die het dorp
tegelijkertijd van de buitenwereld afsluit en het erop aansluit. We stellen ons de vraag of Kallo verworden is tot een
slaapdorp, of dat er integendeel nog steeds een dorps leven
is.

Walem, een verborgen stukje Mechelen
zaterdag 30 augustus, 14:00 tot 17:30
afspraak: Café Plaisance, Brusselsepoortstraat 32 (aan de
brug over de Vaart in Mechelen)
Deelnemen kost €5,50 voor leden Vormingsplus en
Omgevingsfilosofie. Anderen betalen €7,50 Euro . Er is
een uitzonderingstarief voorvan €2 voor mensen met een
laag inkomen. Indien je een vrijkaart wil gebruiken dien
je in te schrijven via omgevingsfilosofie@telenet.be of
0486 51 35 43
Bij moeilijkheden de dag zelf kan je de begeleider bereiken via 0487 69 85 10. Dit nummer is enkel actief op het
ogenblik van de uitstap.
De fusiegemeente Mechelen valt ongeveer gelijk met de
oude heerlijkheid Mechelen. Alleen Hofstade ontbreekt en
Mechelen kreeg Walem erbij bij wijze van compensatie.
Walem lag vroeger aan de grens van Mechelen. Niet toevallig treffen we in die omgeving verwijzingen aan naar grensversterkingen langs de oude baan én naar een galg die de
bezoeker erop wees dat er in Mechelen orde en tucht heerste. Het wordt een veelzijdige verkenning waarin we het
fort van Walem en de brug nemen als ankerpunt om het
strategisch belang van Walem toe te lichten. Maar ook
andere invalshoeken zoals de familie Scheppers, zandwinputten, waterzuiveringsstations en de nabijgelegen abdij
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van Rozendaal gebruiken we om dit stukje Mechelen beter
te vatten.

Brussel - Expo 3 1935 & 1958
zaterdag 30 augustus
Het Heizelplateau, site van de derde en vierde
Wereldtentoonstelling in Brussel, onder koning Leopold III
en Boudewijn, met Amerikaans theater en Atomium,
Tentoonstellingspaleizen, Boudewijnstadium en,... het
paviljoentje van de Kortrijkse Dakpannenindustrie.
Start: 14:00: Laken, perron tramhalte De Wand
(Mutsaardwijk). Einde: 17:30, metrohalte Heizel
Deelname: €7 , maar met de Brukselse Stapkaart bent u
goedkoper af (de RIM-vrijkaarten zijn niet geldig).

Lid worden van Rim
De ledenbijdrage voor Restauratie Integratie Mechelen
bedraagt minstens €10 . Per schijf van €5 krijg je een vrijkaart voor sommige zomeractiviteiten. Daarnaast trachten
we U op de hoogte te houden van het reilen en zeilen van
Mechelse Monumenten via het tijdschrift RIM-nieuws. Uw
ledenbijdrage dient echter in de eerste plaats om de werking van RIM te ondersteunen. Via RIM kan U ook lid worden van de Koninklijke Vereniging voor Natuur en
Stedenschoon. Dit kost U minstens €10 extra. Op uw overschrijvingsopdracht dient U dan ook te vermelden dat U lid
wenst te worden van RIM én KVNS. Verhoudingsgewijs
neemt het aantal vrijkaarten toe als U van beide verenigingen lid wordt.
Het rekeningnummer van RIM is 320-4195088-05 van
Restauratie Integratie Mechelen.
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Inhoudstafel RIMNieuws 80
2008: waarom Toscane?
Zomerwandelingen
Wandelingen en ﬁetstochten in Mechelen
Wandelen met Mechelenbinnenstebuiten
Mechelen in de marge
Mechelen Globaal
Mechelen Pro memori
Wandelzoektocht Mechelen Zuid
Wandelen elders
Voorlopige chronologische lijst
Chronologische lijst met meer informatie
Lid worden van Rim
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Doelstellingen RIM v.z.w.
RIM v.z.w. (Restauratie Integratie Mechelen) is een vereniging die
bekommerd is om de toestand van het Mechels roerend en onroerend cultureel erfgoed.
Omdat zij vindt dat dit erfgoed niet altijd juist gewaardeerd wordt, moet
er iets gedaan worden om de situatie te verbeteren.
RIM v.z.w. zal vooral aandacht hebben voor het architecturale en stedenbouwkundige patrimonium in groot Mechelen zonder daarom ander cultureel erfgoed uit te sluiten.
RIM v.z.w. wil sensibiliseren om waardevolle oude panden in stand te
houden, te restaureren en te integreren. Integreren betekent ervoor zorgen dat een oud gebouw weer nuttig gebruikt wordt, weer meespeelt in de
omgeving en zichzelf zo beschermt tegen verwaarlozing.
RIM v.z.w. wil niet gaan werken naast bestaande organisaties en initiatieven: het wil veeleer een gespreksforum worden, een uitwisselingsplatform bieden. Dit is absoluut nodig wil er een geloofwaardige en gecoördineerde aanpak komen.
RIM v.z.w. wil zowel het grote publiek sensibiliseren als de eigenaars van
waardevolle gebouwen en de overheid. Concreet wil zij het grote publiek
benaderen met een regelmatig verschijnende nieuwsbrief. Er worden contacten gezocht met eigenaars, overheid en geïnteresseerde organisaties.
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