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toekomstbeeld Colomalaan
zicht richting vaart

DE WERF GEEFT ZIJN GEHEIMEN PRIJS
In oktober nodigen we jullie uit op twee evenementen: ons archeologisch weekend en
het Groot Werfbezoek IV. Tijdens beide bezoeken kan je unieke objecten en locaties bezoeken.

Ontdek het trieste verhaal achter deze bomscherf
uit WO II. Luister naar verhalen uit de Bronstijd
Bekijk vondsten uit de Ijzertijd...
tijdens het archeologisch weekend van
het stationsproject.
Vooraf inschrijven is niet
nodig, je kan gewoon
langskomen.
la
Voo
vrijdag 7/10 tussen 10-17u
zaterdag 8/10 tussen 10-17u
zondag 9/10 tussen 13-17u
@ Infopunt Mechelen in Beweging
H. Consciencestraat 1b, Mechelen
i.s.m. dienst Archeologie stad Mechelen

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

Voor de vierde keer krijgen geïnteresseerden de unieke kans om gratis ‘De Werf van de Eeuw’ te bezoeken. Met het
succesvolle programma dat de stadsgidsen aanbieden aan groepen, kan je enkel langsheen de werf. Maar op
zondag 23 oktober kom je op locaties die normaal nooit toegangkelijk zijn: de ondergrondse parking, de
Spoorbypass en de Tangenttunnel!
Groot werfbezoek lokt grote belangstelling
Het aantal bezoekers tijdens het Groot Werbezoek is beperkt tot 500. Let wel, om zoveel mogelijk verschillende
mensen de kans te geven de werf te bezoeken, laten we per adres maximum 4 inschrijvingen toe. Deze
rondleidingen duren ongeveer twee uur en zijn enkel toegankelijk voor personen ouder dan 10 jaar, die goed te
been zijn. Er zijn enkele hoge trappen te beklimmen en stevig schoeisel, dat tegen wat modder kan, is noodzakelijk.
Online inschrijven is verplicht
Op www.mecheleninbeweging.be vind je een online inschrijvingsformulier. Op je inschrijvingsformulier geef je aan
of je in de voor- of namiddag wil komen. Zo kunnen wij je in een geschikte groep zetten.
De inschrijving is nog geen garantie dat je kan deelnemen aan het werfbezoek. Omwille van de massale
belangstelling bij de vorige edities, werken we dit jaar met een loting. Iedereen krijgt tot en met zondag 16 oktober
om zich in te schrijven. Nadien worden er uit alle inschrijvingen 500 gelukkigen geloot. Van zodra wij deze
inschrijving van jou ontvangen, doe je mee aan de loting. Ten laatste op maandag 17 oktober krijg je een bericht van
ons, met daarin de mededeling of je al dan niet kan deelnemen. Wie bevestigd wordt, ontvangt ook het tijdstip van
zijn rondleiding. Ook wie niet bij de gelukkigen is, zal een mailtje ontvangen.
Hopelijk tot dan!

Infopunt: H. Consciencestraat 1B, 2800 Mechelen
ma 11.00u - 13.00u
T 0800 555 75 (gratis tijdens kantooruren)
wo 12.00u - 15.00u
E info@mecheleninbeweging.be
W www.mecheleninbeweging.be
do 16.00u - 19.00u

