v.u.: Burgemeester Bart Somers, Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Nieuwsbrief april 2015: Duik de bouwput in!

zicht op de toekomstige Fietspuzzel

EEN KLEINE, MAAR BEDRIJVIGE WERFZONE
Nu de bouwput aan het station op zijn diepste punt zit (-14m!) en de Tangenttunel zichtbaar
wordt, is het moment aangebroken om ook het grote publiek de werf op te sturen. Op zondag
26 april kan je een uniek en gratis bezoek brengen aan de grootste werf van Mechelen!

HOE INSCHRIJVEN?
Inschrijven is enkel mogelijk via het formulier dat je
ontvangt via onze online nieuwsbrief. Hierop vermeld je:
- naam+familienaam
- adres en e-mail
- aantal personen (max.4)
- moment werfbezoek: voor- of namiddag.
Na het versturen van het formulier ontvang je
meteen een bevestigingsmail van je inschrijving.
Ten laatste 24 april krijg je een mail met het
aanvangsuur dat je groep start op de
vervangparking van de Hanswijkvaart.
De plaatsen zijn beperkt, dus snel inschrijven
is de boodschap!
U ontvangt nog geen online nieuwsbrief?
Stuur een mail naar info@mecheleninbeweging.
be en wij sturen u de nieuwsbrief met het
inschrijvingsformulier.
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DUIK DE BOUWPUT IN!
Tijdens een werfbezoek van 1,5 uur leiden de medewerkers van Mechelen in Beweging je langs en op
de grootste werf van Mechelen. De blikvanger is de unieke afdaling in de 14 meter diepe bouwput.
Op verschillende punten krijg je uitleg van specialisten over de toegepaste bouwmethodes van de
ondergrondse parking, Tangenttunnel en Spoorbypass. In de infotenten op de vervangparking kan je
video’s en grondplannen bekijken.

WAT VERWACHTEN WIJ VAN JOU?
Mechelen in Beweging voorziet voor iedereen
fluohesjes. Veiligheidsschoenen zijn die dag
niet noodzakelijk, maar bezoekers moeten wel
eigen stapschoenen of laarzen dragen.
Weest stipt op tijd en meld je vooraf aan
Een behoorlijke, fysieke conditie.
Minimum leeftijd van 12 jaar.

Maak tijdens je werfbezoek een
foto, plaats hem voor middernacht
op Facebook, Twitter of Instagram
met #dewerfmechelen
en win één van de 5 railpassen
t.w.v. 76€. Succes!

Meer info? Maquette bekijken? Hinder melden? Groepspresentatie aanvragen?
Infopunt:
		
		
		

H. Consciencestraat 1B 2800 Mechelen
ma 11.00u - 13.00u
wo 12.00u - 15.00u
do 16.00u - 19.00u

T 0800 555 75 (gratis tijdens kantooruren)
E info@mecheleninbeweging.be
W www.mecheleninbeweging.be

