
 

HAGOK doet “Plezante Wandeling”  te Mechelen 
op zaterdag 31 oktober 2009 

 
 

Mechelen, dat is de kathedraal, het stadhuis, Keizer Karel, 
Margareta van Oostenrijk… 
We gaan echter even de klassieke wandeling doorheen de oude 
hoofdstad van de Nederlanden vergeten en een totaal andere 
stad leren kennen: het Mechelen van een halve eeuw geleden. 
En wees gerust: onze twee begeleiders, Rudi en Ferre, zijn al 
meer dan 25 jaar ervaren stadsgidsen.  
 
Tijdens een wandeling van maximaal 2,5 uur (onderbreking 
voor een frisse dronk inbegrepen) zullen zij ons in het 
onvervalste Mechels onderhouden over stadsfiguren, 
dronkelappen, de pensekrommekens, zware mannen, 
sukkelaars, straffe stoten en af en toe een drama. Een stukje 
straattheater met een vleugje cabaret. Ze sparen noch de kool, 
noch de geit en nemen ons mee op een tocht langs de Grote 
Markt, IJzerenleen, Dijleboorden en Begijnhoven. Ze laten 
ons kennis maken met Rikske den Bult, ’t Schief Smoeltje, 
Kobe de Potbuis en andere Ulleklonten. 
 

Ferre Uytterhoeven en Rudi Demets  
in actie (foto: Patrick Leeuws) 

 
Wandelweg  
 

Grote Markt, IJzerenleen, Vismarkt, Dijle, Melaan, onder de Toren, Aartsbisdom, 
Schoutetstraat, klein Begijnhof, Katelijnestraat, Melaan, onder de Toren, Grote Markt. 
 

Wij nodigen onze Hagokleden graag uit voor dit evenement. Maar let op: wij moeten het aantal 
inschrijvingen beperken tot een dertigtal. Dus, wie eerst komt, eerst maalt! 
 
 

Praktische afspraken 
 

1. De trip gaat door op zaterdag 31 oktober 2009. 
 

2. Verplaatsing met eigen wagen. Wie niet over eigen vervoer beschikt kan beroep doen op 
andere deelnemers. Wij komen samen om 14 u. aan het gemeentehuis te Haacht (Breughels 
Gasthof). Je kan ook rechtstreeks naar Mechelen rijden. 
 

3. Samenkomst te Mechelen op de Grote Markt aan het beeldje van Opsinjoorke tegen 15 u. 
 

4. Deelnemers betalen 5 euro per persoon (consumptie onderweg niet inbegrepen). 
 

5. Inschrijven tot 21 oktober: tel. 016-60 45 92 of e-mail info@hagok.be.  
    Eventueel vermelden als je vervoer zoekt. 
 

 

 

 


