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3 DAGEN / DAYS IN MECHELEN

SAMEN ZOMEREN
KLINKT ALS MECHELEN
SUMMER LOVING
SOUNDS LIKE MECHELEN

NL / EN

ALS JE MECHELEN BEZOEKT,
GELIEVE DAN REKENING TE
HOUDEN MET DE VOLGENDE
MAATREGELEN:
NL

• Hou minstens 1,5 m afstand als je
buiten bent
• Probeer je handen regelmatig te
wassen en ontsmetten

De richtlijnen
verschillen per
• Blijf thuis als je ziek bent
attractie, ga zeker
een kijkje nemen • Draag een mondmasker in de
plaatsen waar het verplicht is en
op hun website
op drukke openbare plaatsen.
om je optimaal
voor te bereiden!
• Beperk je fysieke contacten

• Gebruik elke keer een nieuw
papieren zakdoekje en gooi het weg
in een gesloten vuilnisbak.

1.5m

• Geen zakdoek? Hoest of nies in de
binnenkant van je elleboog.

WWW.INFO-CORONAVIRUS.BE/NL/

WHEN YOU VISIT
MECHELEN,
PLEASE ADHERE TO
THE FOLLOWING
GUIDELINES:

Samen tegen corona –
de lokale maatregelen
www.mechelen.be/coronavirus
Together against corona –
the local measures (only in Dutch)

EN

• When outdoors, keep a distance of at
least 1.50m.
• Try and wash and disinfect your hands
regularly.
• Stay at home if you feel ill.
• Wear a face mask on public transport and
in crowded public places.
• Limit your physical social contacts.

The guidelines differ for each attraction,
so take a look at the relevant website to
ensure you are properly prepared.

• Use a new paper tissue each time and
then dispose of it in a closed waste bin.
• No tissue? Cough or sneeze into the
crook of your elbow.

WWW.INFO-CORONAVIRUS.BE/EN/TIPS-TO-PROTECT-YOURSELF/
2

CORONAMAATREGELEN / CORONA GUIDELINES

BOEK 1 OVERNACHTING
EN KRIJG EEN 2de GRATIS!
BOOK 1 NIGHT AND GET
A 2nd NIGHT FOR FREE!
NL
Je hebt je vakantie dubbel en dik verdiend! Daarom trakteren
wij op één gratis nacht in een van de Mechelse hotels. Als je
één nacht boekt, krijg je er een tweede bij, ontbijt inbegrepen.
Een vakantie in dromenland? Klinkt als Mechelen!

EN
You’ve more than earned your holiday. So we are treating you
to a complimentary night in one of Mechelen’s hotels! Book one
night and get the second night free, breakfast included. A holiday
in dreamland? Sounds like Mechelen.

MECHELEN SMAAKT
Nog een extraatje? Je krijgt er bij je boeking een gratis
Prikkelpakket bij per persoon, waarmee je bij enkele
handelaars heerlijke Mechelse specialiteiten mag proeven.
Daarnaast geeft het pakket je ook korting bij enkele Mechelse
musea en attracties.

A TASTE OF MECHELEN
And that’s not all! When you book, each person in your party will
be given free Sense-sation vouchers, allowing you to sample
delicious Mechelen specialities at several outlets. The Sensesation vouchers also entitle you to a discount on a number of
Mechelen’s museums and attractions.

RECHTSTREEKS TE BOEKEN BIJ HET HOTEL
Het aanbod is enkel geldig wanneer je rechtstreeks bij het
hotel boekt, zolang er beschikbaarheid is. Check de website
van het hotel dat je voorkeur geniet voor de beschikbaarheid
en voorwaarden. Jij krijgt een gratis overnachting en een
proefpakket én zo help je ook de Mechelse hotelsector
verder. Een win-winsituatie!

BOOK DIRECT WITH THE HOTEL
The special offer only applies to bookings made direct with the
hotel and is subject to availability.
Check out the website of the hotel of your choice for
availability and conditions. While you will be given a free
night’s accommodation and a sample pack, you will be giving
Mechelen’s hotel sector a helping hand. A win-win situation!

ZOMERACTIE
SUMMER PROMOTION
01/07 - 30/09/2020

Klim met korting naar het
dak van Mechelen
Climb up to the roof of
Mechelen with a discount

Vraag je kortingscode aan via
visitmechelen.be/wijwillenklimmen en
krijg 25% korting op je torenticket tot
30/09/2020.
Ask your discount code by
visitmechelen.be/enter-your-discountcode and you will receive a 25% discount
on your Tower ticket untill 30/09/2020.

NL
538 treden scheiden je van de skywalk op de Sint
Romboutstoren. Zowel het adembenemende uitzicht vanop
de top, als de weg ernaar toe, staan garant voor een leuke
middag. Laat je niet afschrikken door het aantal treden: je kan
op adem komen in één van de 6 torenkamers. Of in allemaal.
Elke dag
Every day
13:00 – 18:00*
Zaterdag
Saturday
10:00 – 18:00*
*laatste bestijging
*last climb : 17:00

EN
Only 538 steps separate you from the skywalk on St.
Rumbold’s Tower. The breathtaking view from the top of the
tower and the journey to it are the perfect ingredients for a fun
afternoon. Don’t be deterred by the number of steps. You can
always catch your breaths in one of the six rooms in the tower.
Or in all six of them.

ACTIES / PROMOTIONS
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BELEVING OP TOPNIVEAU
KLINKT ALS MECHELEN
TOP-LEVEL EXPERIENCE
SOUNDS LIKE MECHELEN
4

SINT-ROMBOUTSTOREN
ST. RUMBOLD’S TOWER

NL

Hét symbool van Mechelen is de imposante SintRomboutstoren. Beklim de 538 treden en geniet boven
op de skywalk van een adembenemend uitzicht over de
stad tot het Atomium in Brussel. De weg naar de top is
minstens even indrukwekkend: waar ter wereld vind je
twee beiaarden in één toren?

EN

The imposing St Rumbold’s Tower is the symbol of
Mechelen. Climb the 538 steps up to the Skywalk and you
are rewarded with a breathtaking view of the city and as far
afield as the Atomium in Brussels. The way to the top is no
less impressive: where else in the world would you find two
carillons in one tower?

Sint-Romboutstoren
Onder-den-Toren 12

60’ – 90’

+26 € 8
-26 € 3
Gezinnen / Families -20%
max. 2 volwassenen / adults
+ 4 jongeren / children (-26)
Inwoners Mechelen -50%

Visit Mechelen
T +32 (0)15 29 76 54
E visit@mechelen.be
W visit.mechelen.be

Elke dag
Every day
13:00 – 18:00

• Sint-Romboutstoren
• Visit Mechelen

Zaterdag
Saturday
10:00-18:00

Laatste bestijging
Last departure
17:00

MUSEUM HOF VAN BUSLEYDEN

NL
25% korting op
je torenticket tot
30/09/2020.
EN
25% discount on
your Tower ticket
untill 30/09/2020.

NL
Laat je kinderen
niet thuis! Volg het
gezinsparcours.
EN
Don't leave jour
children at home!
Follow the childfriendly route.

NL

Hof van Busleyden voert je naar het Mechelen van de 15de en 16de eeuw.
Je leert in dit Bourgondisch Stadspaleis hoe de stad vandaag nog steeds
de invloed van deze periode voelt. Ervaar het rijke tumultueuze leven van
de Bourgondische vorsten, de architecturale pracht van hun woonst, de
kunsten en ambachten uit deze periode en nog veel meer.

EN

To step inside Hof van Busleyden is to step back into fifteenth- and
sixteenth-century Mechelen. Travel back and forth between past and
present and see how the Burgundian period influenced the city we know
today. Learn about Renaissance ideas, relive the tumultuous lives of
the Burgundian rulers and marvel at the architectural splendour of their
residence and the art treasures they surrounded themselves with.

Hof van Busleyden
Sint-Jansstraat 2a

60’

+26 € 12
-26 € 2
-12		 € 0

Reductietarief Mechelaars, 65+,
kortinghouders* € 10
Mechelen citizens, 65+,
others entitled to a discount* € 10

Donderdag
Thursday
10:00 - 22:00

Hof van Busleyden
W hofvanbusleyden.be

Elke Dag
Every Day
10:00 - 17:00

Enkel na reservatie /
Reservation essential

Woensdag gesloten
Wednesday closed

BELEVING OP TOPNIVEAU - KLINKT ALS MECHELEN / TOP-LEVEL EXPERIENCE - SOUNDS LIKE MECHELEN
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BROUWERIJ HET ANKER
BREWERY HET ANKER
NL

Je keel smeren doe je bij Het Anker, bekend van de Gouden
Carolusbieren en verscholen in het Groot Begijnhof. Tijdens
bezoek aan de brouwerij ontdek je het brouwproces en
trakteer je naast je smaak- ook je geurpapillen op lekkers.
Hier ligt namelijk ook de whisky van Het Anker te rijpen.

EN

Famous for its Gouden Carolus beers, Het Anker is just
the place to wet your whistle! During a visit to the brewery,
which is tucked away in the Large Beguinage, you will learn
all about the brewing process. And remember, the taste
follows the nose! Het Anker also produces award-winning
whiskies and this is where they mature.

Guido
Gezellelaan 49

90’

+12 € 9
-12 € 2

Brouwerij Het Anker
T +32 (0)15 28 71 41
E info@hetanker.be
W hetanker.be

Juli & augustus - Juli & August
Dinsdag - donderdag
Tuesday - Thursday
14:00

Vrijdag
Friday
14:00 & 16.00

Zaterdag
Saturday
11:00, 13.00,
15:00, 16.00 & 17:00

Zondag
Sunday
11:00
13.00 & 15:00

Enkel na reservatie / Reservation essential
September: W hetanker.be

STOKERIJ DE MOLENBERG

DISTILLERY DE MOLENBERG
NL

Wist je dat Het Anker ook whisky stookt in De
Molenberg in Blaasveld? Daarnaast openen ze
binnenkort een microbrouwerij in de kerk van Battel.

EN

Did you know that Het Anker also distils whisky at
De Molenberg in Blaasveld? And that the company will
soon open a microbrewery in the church at Battel.

Klaterstraat 1,
2830 Blaasveld

60’

6

+18 € 9
-18		 € 4,5

info@hetanker.be
W hetanker.be

Zaterdag
Satuday
11:00, 15:00, 17:00
Enkel na reservatie
Reservation essential

BELEVING OP TOPNIVEAU - KLINKT ALS MECHELEN / TOP-LEVEL EXPERIENCE - SOUNDS LIKE MECHELEN

Zondag
Sunday
11:00 & 15:00

BOOTTOCHTJE OP DE BINNENDIJLE
BOAT TRIP ALONG THE INNER DYLE

NL

Een unieke manier om de historische stadskern vanuit
een ander perspectief te ervaren! Met een bootje op
de Binnendijle langs de jachthaven en het keerdok. Kijk
hoe Mechelaars wonen in de historische en moderne
gebouwen aan het water.

EN

NL
Tip! In de zomer
kan je elke
zaterdagavond om
21 uur Mechelen
by night ontdekken
vanop het water.

A boat trip along the Inner Dyle past the marina and the
Keerdok gives you a different take on the historical city
centre. See where the people of Mechelen live, with
contemporary buildings nudging up against medieval
landmarks along the riverbank.

EN
Tip! What could be
more romantic than
a candle-lit cruise
through the city
centre! Mechelen by
Night: every Saturday
evening in the
summer at 21.00 hrs.

Haverwerf

+12 € 7
-12 € 5
-3 € 0

Malinska
T +32 (0)478 08 51 14
E info@bootjesinmechelen.be
W bootjesinmechelen.be

Elke dag
Every day
13:30-17:30

45’

KAZERNE DOSSIN
NL

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden meer dan
25.500 Joden vanuit de Dossinkazerne naar Auschwitz
gedeporteerd. Het museum toont hun geschiedenis en
denkt na over mensenrechten vandaag. In een speurtocht
komen kinderen (vanaf 8 jaar) alles te weten over Simon
Gronowski, een jongetje dat wist te ontsnappen.

EN

During the Second World War, over 25,500 Jews were
deported to Auschwitz from Dossin barracks. As well as
tracing their history, the museum addresses the subject of
human rights today. On a museum discovery trail, children
(aged 8 and over) learn all about Simon Gronowski, who as
a boy managed to escape deportation.
Expo
Auschwitz.camp -> 06/09/2020
Unsing heroes -> 25/10/2020

Goswin de
Stassartstraat 153

+21 € 10
-21 € 4
-10 € 0

Kazerne Dossin
T + 32 (0) 15 29 06 60
E reservaties@kazernedossin.eu
W kazernedossin.eu

Weekdagen
Weekdays
9:00 & 17:00

Zaterdag & zondag
Saturday & Sunday
9:30 & 17:00

Woensdag gesloten
Wednesday closed

120’

BELEVING OP TOPNIVEAU - KLINKT ALS MECHELEN / TOP-LEVEL EXPERIENCE - SOUNDS LIKE MECHELEN
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IEDER UUR CULTUUR
KLINKT ALS MECHELEN
ROUND-THE-CLOCK CULTURE
SOUNDS LIKE MECHELEN
8

BOURGONDISCHE STADSWANDELING MET GIDS
BURGUNDIAN CITY WALK WITH A GUIDE

NL

Ken je Mechelen niet of niet goed
genoeg? Deze één uur durende
rondleiding in het gezelschap van een
stadsgids voert je langs imposante
stadspaleizen, historische kerken en
pittoreske stadsgezichten.

Visit Mechelen
Vleeshouwersstraat 6

+26 € 7,50
-26 € 3
-4 € 0

60’

NL / EN

Visit Mechelen
T +32 (0)15 29 76 54
E visit@mechelen.be
W visit.mechelen.be

EN

You don’t know Mechelen (that well)?
Then sign up for this one-hour walk in
the company of a city guide. The route
leads past imposing city mansions,
historical churches and picturesque
cityscapes.

01/03 - 30/11
Weekends & feestdagen
Weekends & holidays:
14:00

01/07 – 31/08
Woensdag
Wednesday
14:00

8 HISTORISCHE KERKEN
8 HISTORICAL CHURCHES

NL

In Mechelen flaneer je van
de ene historische kerk
naar de andere. Je vindt
hier maar liefst vier gotische
en vier barokke exemplaren
– stuk voor stuk schatkisten
met kunst en religieus
erfgoed. Dit is je kans om
oog in oog met het werk
van een Vlaamse Meester
als Rubens te staan.

EN

In Mechelen you can stroll from one historical church to
another. Each of the city’s four Gothic and four baroque
churches is a treasure trove of art and religious
heritage. And your chance to come face to face with
the work of a Flemish master painter like Rubens.

Visit Mechelen
T +32 (0)15 29 76 54
E visit@mechelen.be
W visit.mechelen.be

Gratis
Free

Elke dag *
Every day *
Woensdag gesloten *
Wednesday closed *
* visit.mechelen.be/8-historische-kerken

HET KUNSTUUR
THE ART HOUR

NL

In één uur krijg je 32 werken uit de periode 1887 – 1938 voorgeschoteld,
vakkundig becommentarieerd door een bekende of minder bekende Vlaming.
Ben jij klaar voor een boeiende rit doorheen een belangrijke kunstperiode?

EN

In the space of one hour you get to see 32 works from the period 1887 – 1938
accompanied by an expert commentary by a famous or lesser-known Fleming.
Prepare for a fascinating journey through an important period in the history of art!

Heilige Geestkapel
Minderbroedersgang 1-3

€ 10 - 12 - 14 *

hetkunstuur.com

Elke dag
Every day

Enkel na reservatie
Reservation essential

Maandag gesloten
Monday closed

60’
* naargelang het uur en de dag van uw bezoek betaalt u de promotieprijs
* according to the time and date of your visit, you will pay our special offer price

IEDER UUR CULTUUR - KLINKT ALS MECHELEN / ROUND-THE-CLOCK CULTURE - SOUNDS LIKE MECHELEN
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WINTERTUIN
WINTER GARDEN

NL

Deze feeërieke Wintertuin uit 1900 met een kleurrijke
glas-in-loodkoepel was het visitekaartje van een toenmalig
meisjespensionaat. De architect van is al die tijd onbekend
gebleven. Je ogen zullen knipperen van verbazing wanneer
je deze parel van art nouveau betreedt.

EN

Your eyes will be wide with amazement when you enter this
art-nouveau gem. This magical Winter Garden dating from
1900 with its colourful stained-glass cupola was the calling
card of what was then a boarding school for young ladies.
And yet, incredibly, nobody knows who the architect was.

Bosstraat 9
2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver

+12 €12
-12 €0

vzw Wintertuin OLV-Waver
T +32 (0)15 75 77 28
E info@visitwintertuin.be
W www.visitwintertuin.be

60’

Zondag
Sunday
14:00 / 14:30 / 15:00 / 15:30
Enkel na reservatie
Reservation essential

HET ZOTTE KUNSTKABINET
THE MAD ART COLLECTION

NL

Je vindt hier een vaste collectie schilderijen uit de 16de
eeuw. Het unieke aan deze collectie is dat je op elk schilderij
een verwijzing ziet naar het satirisch-moraliserende thema,
bekend als ‘Sot’, uit de 16de eeuw. De werken zijn in de stijl
van Jheronimus Bosch, Bruegel en Brouwer, met metaforen
die verwerpelijk gedrag en de bijhorende bestraffing
uitbeelden.

EN

This historical building houses a museum with a permanent
collection of sixteenth-century paintings. What makes the
collection intriguing is that each painting contains a satirical
and moralizing reference to ‘madness’. There are paintings in
the style of Hieronimus Bosch, Bruegel and Brouwer.

Sint-Katelijnestraat 22

10

€5

T +32 15 29 01 55
E vliegendpeert@skynet.be
W vliegendpeert.be

IEDER UUR CULTUUR - KLINKT ALS MECHELEN / ROUND-THE-CLOCK CULTURE - SOUNDS LIKE MECHELEN

Woensdag & zaterdag
Wednesday & Saturday
13:30 – 17:00

HET PREDIKHEREN

NL

Als je naar Mechelen komt, mag een bezoek aan de mooiste
bibliotheek van het land niet ontbreken. Het Predikheren is een
dynamische culturele hotspot van Mechelen, ondergebracht in
een oud klooster.

Goswin de Stassartstraat 88

T +32 15 40 44 70
E hetpredikheren@mechelen.be
W hetpredikheren.mechelen.be

EN

You can’t come to Mechelen and not take a peek inside
the most beautiful library in the country! Housed in an old
monastery, Het Predikheren is a dynamic cultural hub.

DE GARAGE / CULTUURCENTRUM
THE GARAGE / CULTURAL CENTRE

NL

Liefhebbers van hedendaagse kunst komen aan
hun trekken in De Garage, dat een volwaardige
aanvulling is op de bestaande musea voor
beeldende kunsten. De focus ligt op jonge
kunstenaars, al pakt De Garage regelmatig
uit met een overzichtstentoonstelling van
gevestigde kunstenaars.

EN

Contemporary art lovers will be in their element
at De Garage, which complements the city’s
other visual arts museums. Though the focus is
on young artists, De Garage regularly mounts
retrospectives of the work of established artists.

Onder den Toren 12

+26 €5
-26 €4

W cultuurcentrum.mechelen.be/expo-projecten

Donderdag – zondag
Thursday – Sunday
13:00 – 18:00
Enkel na reservatie
Reservation essential

IEDER UUR CULTUUR - KLINKT ALS MECHELEN / ROUND-THE-CLOCK CULTURE - SOUNDS LIKE MECHELEN
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WIN-WIN MET HET GEZIN
KLINKT ALS MECHELEN
WIN-WIN WITH YOUR FAMILY
SOUNDS LIKE MECHELEN
12

SPELPRIKKELS

PLAY AREAS

NL

Ravotten, klimmen,
hangen, zitten en
rusten kunnen de
jongsten voortaan
ook ín de historische
binnenstad. Met
de spelinstallaties
combineer je een
stadsbezoek met
onvergetelijke
momenten. Je vindt
de locaties terug op
het gezinsplan, te
verkrijgen bij Visit
Mechelen.

EN

Mechelen: where a city
visit becomes child’s
play! In the historic city
centre the youngest
children can now
clamber and climb
and generally romp
around and even sit
and rest. The family
map available from Visit
Mechelen shows the
locations of the play
installations.

NL

Sommige elektriciteitskasten zijn ware kunstwerken. Misschien
spot jij ze ook!
Op een kindvriendelijke route door het centrum, ontdek je kunst
die je normaal alleen in een museum vindt. (only in Dutch)

ROMMY ROMBOUTS
HEY! IK BEN ROMMY ROMBOUTS. ALS JE MIJ IN DE
STAD TEGENKOMT, WIL DAT ZEGGEN DAT JE OP ÉÉN
VAN MIJN FAVORIETE FAMILIEVRIENDELIJKE PLEKKEN
BENT. GENIET ERVAN, NET ZOALS IK DAT DOE!
HI! I’M ROMMY ROMBOUTS. IF YOU COME ACROSS
ME IN THE CITY, IT MEANS YOU ARE IN ONE OF MY
FAVOURITE FAMILY-FRIENDLY PLACES. I HOPE YOU
HAVE AS MUCH FUN AS I DO!

WIN-WIN MET HET GEZIN - KLINKT ALS MECHELEN / WIN-WIN WITH YOUR FAMILY - SOUNDS LIKE MECHELEN
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MECHELEN STUURT JE STAPPEN
MECHELEN SENDS YOU ON YOUR WAY

NL

Duik met ‘Mechelen
stuurt je stappen’ in de
Mechelse geschiedenis!
Je kan kiezen tussen
twee zoektochten. ‘Met
Natte Voeten’ brengt je
(droog) naar alle plekjes
in de stad waar water
een belangrijke rol
speelt. ‘Van Arend tot
Zwaluw’ gaat met je op
zoek naar dieren in de
stad.

EN

‘Mechelen sends you on
your way’ has produced
two brochures, each
containing a childfriendly trail that reveals
the history of Mechelen.
‘With Wet Feet’ takes you
to all the places in the
city where water plays an
important role. (But don’t
worry you won’t get your
feet wet!) On the ‘From
Albatross to Zebra’? walk
you’ll discover animals in
some surprising places.

Visit Mechelen
T +32 (0)15 29 76 54
E visit@mechelen.be
W visit.mechelen.be

Brochure / Broschüre
€3
NL / FR / DE / EN / ES

SPEELGOEDMUSEUM
TOY MUSEUM

NL

In het Speelgoedmuseum slaat het hart van jong én oud
op hol! Het museum heeft een van de meest uitgebreide
speelgoedcollecties van Europa en je vindt er speelgoed van
alle uithoeken van de wereld, van zowel vroeger als nu. Je
kinderen amuseren zich er te pletter en jij slaat er ongetwijfeld
aan mijmeren over vroeger.

EN

The Toy Museum makes the heart of young and old beat
faster! The museum has one of the most diverse toy
collections in Europe with toys past and present from every
corner of the globe. The children will be in seventh heaven
and you are sure to come
across a few objects that take
you down memory lane!

Nekkerspoelstraat 21

14

+65
+12
-12
-3

€ 8,80
€ 9,80
€ 7,30
€0

Speelgoedmuseum Mechelen vzw
T +32 (0)15 55 70 75
E info@speelgoedmuseum.be
W www.speelgoedmuseum.be

Elke dag
Every day
10:00 & 17:00

Maandag gesloten
Monday closed

WIN-WIN MET HET GEZIN - KLINKT ALS MECHELEN / WIN-WIN WITH YOUR FAMILY - SOUNDS LIKE MECHELEN

ZOO PLANCKENDAEL
NL

Welkom bij de familie bonobo in hun nieuwe Afrikaanse verblijf! Trek mee
op Expeditie Bonobo en bestudeer hun gedrag. ZOO Planckendael brengt
je dichter bij de dieren.

EN

Welcome to the bonobo family’s new
African residence. Join the Bonobo
Expedition and study their behaviour.
Planckendael takes you closer to the
animals.

Leuvensesteenweg 582

+60
+18
-18
-12
-3

€ 29
€ 31
€ 29
€ 25
€0

ZOO Planckendael
T +32 (0)15 41 49 21
E info@kmda.org
W ZOOplanckendael.be

Elke dag
Every day
07 & 08/2020 10:00 - 19:00
09/2020 10:00 - 18:00

TECHNOPOLIS
NL

Technopolis is een plek waar
curieuzeneuzemosterdpotten
van 4 tot 104 van alles over
wetenschap en technologie
kunnen ontdekken. Technopolis is
géén museum, maar een doecentrum. Via talloze interactieve
opstellingen ervaar je hoe
wetenschap deel uitmaakt van het
dagelijkse leven.

EN

Technopolis is a place for everyone
burning with curiosity, whether
aged 4 or 104! Technopolis is
not a museum, but a hands-on
centre where you can explore all
aspects of science and technology.
Interactive displays reveal how
science is part of our daily lives.

Technologielaan

+55
+12
4-11
-4

€ 15,50
€ 17
€ 13,50
€0

Technopolis
T +32 (0)15 34 20 00
E info@technopolis.be
W technopolis.be

Elke dag *
Every day *
9:30 – 17:00
* uitzonderingen (website) technopolis.be
* exceptions (website) technopolis.be

WIN-WIN MET HET GEZIN - KLINKT ALS MECHELEN / WIN-WIN WITH YOUR FAMILY - SOUNDS LIKE MECHELEN
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SPORT- EN RECREATIEPARK DE NEKKER
SPORT- AND RECREATIONPARK DE NEKKER

NL

Leef je uit in tal van in- en outdoorsporten op sport- en
recreatiecentrum De Nekker. Neem op een zomerse
dag een verfrissende duik in de zwemvijver of ontspan
op het zandstrand. Bij slecht weer kunnen kinderen
ravotten in de binnenspeeltuin.

EN

At De Nekker sports and leisure centre you can take
your pick of numerous indoor and outdoor sports.
Alternatively, what could be more refreshing on a
summer’s day than a dip in the lake, or more relaxing
than a spot of sunbathing on the sandy beach! If the
weather doesn’t lend itself to that, there’s an indoor play
area where children can let off steam.

Nekkerspoel
Borcht 19

T +32 15 55 70 05
E reservatie@denekker.be
W denekker.be

Elke dag *
Every day *
9:00 – 22:00

’T GROM SINT-KATELIJNE-WAVER
NL

‘t Grom is het eerste doemuseum in Vlaanderen
rond groenten en
tuinbouwerfgoed.
Het museum toont de
duurzame tuinbouw en
het tuinbouwerfgoed
op een speelse en
interactieve wijze.

Midzelen 25A,
2860 Sint-Katelijne-Waver

+6 € 4
-6 € 0

T +32 15 31 50 55
E info@tgrom.be
W http://www.tgrom.be

EN

‘t Grom is the first activity
museum in Flanders
devoted to vegetables
and horticulture. The
museum takes a fun,
interactive approach to
informing visitors about
sustainable horticulture
and our horticultural
heritage.

Dinsdag – vrijdag
Tuesday – Friday
10:00 - 16:00

Zaterdag & maandag gesloten
Saturday & Monday closed

Zondag & feestdagen
Sunday & holidays
13:00 - 17:00
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SPORT VLAANDEREN HOFSTADE
NL

Heb je het graag wat sportiever? Trek dan naar het
centrum van Sport Vlaanderen in Hofstade. Zowel voor
in- als outdooractiviteiten ben je hier aan het juiste
adres, voor alle leeftijden en interesses!

EN

For another sport fix, head for the Sport Vlaanderen
centre in Hofstade. It offers most sports and is great
for indoor and outdoor activities and for all age groups
and interests!

Tervuursesteenweg z/n
1981 Hofstade
W www.sport.vlaanderen/waar-sporten/onze-centra/sport-vlaanderen-hofstade/

SPORTIMONIUM HOFSTADE
NL

Het Sportimonium,
internationaal erkend
als Olympic Museum, is
de ideale bestemming
voor een onvergetelijke
uitstap. Want of je een
jonge tiener bent of
een krasse 80-er, in het
Sportimonium valt veel te
beleven.

Expo
Expo Breaking Boundaries.
De Olympische Spelen van
Antwerpen tot Tokio 2020

EN

Occupying the same site
as Sport Vlaanderen is
Sportimonium, one of
the few internationally
recognized Olympic
museums. Here you
can discover or relive
our sporting history.
But whether you’re a
sprightly teenager or
a hearty octogenarian,
Sportimonium is so much
more than a museum.

Trianondreef 19
1981 Zemst

+65
+26
-26		
-6

€ 11
€ 12
€9
€0

T +32 15 61 82 22
E sportimonium@sportimonium.be
W sportimonium.be

Maandag-vrijdag
Monday-Friday
10:00 – 17:00

Zondag & feestdagen
Sunday & holidays
11:00 – 17:00

Zaterdag gesloten / Saturday closed

WIN-WIN MET HET GEZIN - KLINKT ALS MECHELEN / WIN-WIN WITH YOUR FAMILY - SOUNDS LIKE MECHELEN
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BEKENDE MERKEN,
UNIEKE BOETIEKS
KLINKT ALS MECHELEN
YOUR FAVOURITE BRANDS,
UNIQUE BOUTIQUES
SOUNDS LIKE MECHELEN
18

SHOPPEN
NL

In de buurt van het station leidt winkelstraat Bruul
je langs trendy boetieks en grote modeketens
naar de Grote Markt. Bruul vormt samen
met de hippe Onze-Lieve-Vrouwestraat een
shoppingdriehoek met de stijlvolle IJzerenleen,
met haar exclusieve winkels en speciaalzaken de
straat bij uitstek voor de levensgenieters. In het
verlengde van de IJzerenleen ligt de Hoogstraat,
waar traditie en ambacht heropleven. Op zaterdag
kuier je bovendien over de bruisende markt.
Ook elke eerste zondag van de maand kan je
heerlijk shoppen in Mechelen. Van dat shoppen
word je natuurlijk moe. Er zijn gelukkig genoeg
horecazaken om even te verpozen!

EN

Bruul, Mechelen’s main shopping street, runs all the
way from the railway station past cool independent
boutiques and large fashion chains to the Grote
Markt. Bruul forms a shopping triangle with the
hip Onze-Lieve-Vrouwestraat and the stylish
IJzerenleen – ‘Mechelen’s Champs Elysées’, but
without the traffic. Further along, the IJzerenleen
becomes Hoogstraat, where tradition and
craftsmanship have made a comeback. The shops
are also open every first Sunday in the month and if
you pitch up on a Saturday, you’ll also find a vibrant
street market.
All that shopping is quite tiring, of course.
Fortunately, there are plenty of cafés and
restaurants where you can rest and re-energize!

NL
Als je op zaterdag
komt shoppen en je op
parking P&R Nekker
parkeert, kan je gebruik
maken van de gratis
Shopping Shuttle die
je van 9 tot 24 uur naar
het centrum brengt en
terug. Ook vanuit de
gratis parking ODTH in
de Antoon Spinoystraat
vertrekt een Shopping
Shuttle (tot 19 uur)
die stopt aan de
Korenmarkt. Zo kan je
na het shoppen gezellig
nog wat langer blijven
hangen voor een hapje
of drankje in één van
de Mechelse cafés en
restaurants.

EN
Park in the P&R
Nekker car park
on a Saturday and
take advantage of
the free Shopping
Shuttle service to
the centre and back.
It runs from 9 in the
morning till midnight.
There is also a
Shopping Shuttle
from the free ODTH
car park in Antoon
Spinoystraat (until 7
p.m.) which stops at
the Korenmarkt. So
you can stay around
after shopping and
enjoy a leisurely
drink and something
to eat.

BEKENDE MERKEN, UNIEKE BOETIEKS – KLINKT ALS MECHELEN /
YOUR FAVORITE BRANDS, UNIQUE BOUTIQUES – SOUNDS LIKE MECHELEN
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ACTIEF DE STAD ONTDEKKEN
KLINKT ALS MECHELEN
ACTIVELY EXPLORING THE CITY
SOUNDS LIKE MECHELEN
20

SUP
NL

Ben je op zoek naar een leuke
uitdaging? Dan is suppen,
ook bekend als peddelsurfen,
helemaal je ding! Peddel met een
surfplank de Dijle af en ontdek
Mechelen vanop het water.

Kruidtuin

SUP
T +32 (0)470 07 36 96
E info@sup-school.com
W sup-school.com

EN

If it’s a fun challenge you’re after,
then supping (stand-up paddle
boarding) is for you! Paddle
your way along the River Dyle
on a paddle board and discover
Mechelen from the water!

NL / FR / EN
Woensdag - zondag
Wednesday - Sunday
11:00 - 18:00

CITY GOLF
NL

Beleef City Golf en ontdek
de belangrijkste historische
plekken in de stad op
speelse manier, met een
golfclub in de hand. Je
laat je rondleiden door
een local die je onderweg
uitdaagt met zes holes. Wie
is de beste golfer?

City Golf
T +32 (0)498 39 56 94
E info@city-golf.be
W city-golf.be

NL / FR / EN

EN

Try your hand at City
Golf and discover the
city’s historical sights at
the same time. A local
will be your guide and
also challenge you to a
six-hole round. Better
practise that swing!

15 0/7 - 31/07 - 14/08 - 28/08
14:00
Enkel na reservatie / Reservation essential

ACTIEF DE STAD ONTDEKKEN - KLINKT ALS MECHELEN /
ACTIVELY EXPLORING THE CITY - SOUNDS LIKE MECHELEN
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PRIKKELPAKKET
SENSE-SATIONS

NL

Wil je een extra beleving toevoegen aan je bezoek? Bij
aankoop van het Prikkelpakket ligt een rijk palet aan
Mechelse smaken op je te wachten.
Dankzij deze proeversgids maak je kennis met een handvol
lokale specialiteiten, van bierkaas tot artisanale zoetigheden.
Het Prikkelpakket geeft je ook korting tot enkele niet te missen
attracties en monumenten. Laat de Bourgondiër in je los!

EN

Why not purchase a book of Sensesations vouchers and spice up your
visit to Mechelen! Unleash your inner
Burgundian and discover tastes you
never knew existed! The taster’s guide
introduces you to a handful of local
specialities, from beer-infused cheese to
artisanal sweet treats. The Sense-sations
package also entitles you to discounts
on a number of must-see attractions and
monuments.

Visit Mechelen
T +32 (0)15 29 76 54
E visit@mechelen.be
W visit.mechelen.be
Brochure
€6
NL / FR / EN

IN DE VOETSPOREN VAN MARGARETA
WANDELBROCHURE
IN THE FOOTSTEPS OF MARGARETA WALKS

NL

Met deze wandelgids treed
je in de voetsporen van
Margareta van Oostenrijk,
de vorstin die Mechelen op
de wereldkaart heeft gezet.
Je wandelt langs bekende
monumenten als de SintRomboutstoren en Hof van
Busleyden, maar verkent
ook verborgen parels,
zoals Margareta’s paleis.
Afhankelijk van je interesse
en tijd, kies je voor een korte
of langere route.

EN

This brochure outlines walks leading to places
associated with Margareta of Austria, the regent who
put Mechelen on the world map. These include famous
monuments like St Rumbold’s Tower and Hof van
Busleyden, but also hidden gems, like Margareta’s
palace. Choose a short or longer route depending on
the time you have available and your degree of interest.

Visit Mechelen
T +32 (0)15 29 76 54
E visit@mechelen.be
W visit.mechelen.be

Brochure
€ 3,50

NL / FR / DE / EN / ES
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MANEBLUSSERS ZOEKTOCHT
MANEBLUSSERS TRAIL

NL

Ontdek de historische binnenstad van Mechelen
aan de hand van een wandelzoektocht. Ook voor
kinderen zijn er vragen op maat opgesteld. Onderweg
vind je meer dan voldoende gezellige terrasjes om
even te verpozen en te genieten van het historisch
kader waarbinnen je deze zoektocht zich afspeelt.

EN

Get quizzical and physical on a self-guided walk which
takes the form of a treasure trail in the historic centre
of Mechelen with clues to solve and questions to
answer as you go. There’s a children’s version too.
Along the way, you’ll find no shortage of convivial
outdoor cafés where you can take the weight off your
feet and soak up the atmosphere. (only in Dutch)

Visit Mechelen,
Vleeshouwersstraat 6

Brochure
€5

Brouwerij Het Anker
Guido Gezellelaan 49

NL

Visit Mechelen
T +32 (0)15 29 76 54
E visit@mechelen.be
W visit.mechelen.be

Brouwerij Het Anker
T +32 15 28 71 41
E info@hetanker.be
W hetanker.be

APPS
NL

Je kan Mechelen verkennen
met je smartphone of tablet
in de hand. De app van
Visit Mechelen schotelt je
enkele wandelingen voor,
terwijl Kazerne Dossin een
mensenrechtenwandeling in
de aanbieding heeft en je de
sporen van de Dossinkazerne
in de Mechelse binnenstad
toont. Ben je eerder een fietser?
De nieuwe innovatieve app
‘Augmented Routes leidt je langs
groene wegen naar en langs
Mechelen. Onderweg kan je
via augmented en virtual reality
ontdekken hoe Mechelen en
omstreken er vroeger uitzagen,
kan je door muren kijken of
tover je een begijntje en haar
kater tevoorschijn, die je zullen
verrassen met leuke weetjes.

EN

Your trusty smartphone or
tablet can come in very handy
when exploring Mechelen. Visit
Mechelen offers apps with a
choice of walks, while Kazerne
Dossin has a human rights walk
and a walk leading to places in the
centre of Mechelen associated
with the history of the Dossin
assembly camp. If you’re more
of a cyclist, make your outing a
compelling 360° experience with
the ‘Augmented Routes’ app,
whose astonishing virtual images
take you down winding roads to
Mechelen and beyond. Along the
way you’ll see what Mechelen and
the surrounding area used to look
like. You’ll be able to peer through
walls and conjure up a beguine
who will share some surprising
nuggets of information with you.
Have you spotted her tomcat yet?

ACTIEF DE STAD ONTDEKKEN - KLINKT ALS MECHELEN /
ACTIVELY EXPLORING THE CITY - SOUNDS LIKE MECHELEN
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BEIAARDCONCERTEN

NL

Een primeur! Je kan de Beiaardconcerten
meevolgen vanuit je living. Volg de livestream
via www.mechelen.be/beiaardconcerten

CARILLON CONCERTS

NL

EN

Met de beiaardschool is Mechelen (sinds 1922) een unieke plek als
het gaat over beiaardkunsten. Ook nu zijn de authentieke composities
nog steeds aanwezig, want tussen juni en september kan je genieten
van een beiaardconcert. Elke maandag om 20u30 weergalmen dan de
klanken van dit klokkenspel uit de Sint-Romboutstoren.

A first! You can now livestream the carillon
concerts into your sitting room:
www.mechelen.be/beiaardconcerten

EN

Ever since its inception in 1922, the Royal Carillon School in Mechelen
has been a unique platform for carillon art. Between June and
September, the carillon school organises live carillon concerts. Every
Monday at 8:30 p.m., you can enjoy the musical tones that reverberate
from the St Rumbold’s Tower.
06/06 –
14/09/2020

Cultuurplein

Gratis
Free

20:30

maandag
Monday

DE FIETSGIDS
NL

De Fietsgids neemt je mee op een afwisselende fietsroute langs
mijlpalen van de geschiedenis in de stad, door eeuwenoude straatjes
en parken en naar de groene rand. Wil je Mechelen ontdekken op een
originele manier, boek dan de ‘Mechelen Classics’ tour met de fietsgids.

EN

De Fietsgids takes you on a bicycle tour packed with
variety, past historic landmarks, down ancient, narrow
streets and across parks to the verdant outskirts.
If you would like to explore Mechelen in an original
way, book the ‘Mechelen Classics’ tour with the
bicycle guide.

Het Fietsatelier
Battelsesteenweg 48

+12 € 20
-12 € 12
(exclusief huurfiets/
exclusive rental bike)

De Fietsgids
T +32 (0)474 93 09 41
E info@defietsgids.be
W defietsgids.be

Elke zondag
Every Sunday
10:00
Enkel na reservatie
Reservation essential

DE SOLARBOOT
THE SOLAR BOAT

NL

Geniet van de rust met een boottochtje op het kanaal LeuvenDijle in de volledig op zonne-energie varende boot, zonder de
prachtige natuur te verstoren.
Solar Boat Trips
Auwegemvaart 2
(Plaisencebrug)

24

€5

Solar Boat Trips
T +32 (0)476 37 57 51
W sites.google.com/
view/solar-boat-tripsmechelen/homepage

01/08 – 31/08
Elke dag
Every day
13:00 – 17:30

ACTIEF DE STAD ONTDEKKEN - KLINKT ALS MECHELEN /
ACTIVELY EXPLORING THE CITY - SOUNDS LIKE MECHELEN

EN

The boat is powered solely by sun energy, allowing you to enjoy
the tranquillity of the Leuven-Dyle Canal without disturbing nature!

BOOTSHUTTLE
BOATSHUTTLE

NL

Nieuw: Van 1/5 tot 26/9 2020 kan je
elke zaterdag, zondag en feestdag
om 10u30 en 13u30 aan het Van
der Valk-hotel gebruik maken van
de shuttledienst over de Dijle. De
shuttledienst brengt je tot aan de
haverwerf. Terugkeren naar het hotel
kan je op deze plek om 18u20.

EN
Haverwerf

+12 € 2
-12 € 0

Malinska
T +32 (0)478 08 51 14
E info@bootjesinmechelen.be
W bootjesinmechelen.be

01/05 - 26/09/2020
Zaterdag, zondag & feestdagen
Saturday, Sunday & holidays
10:30 & 13:30

New: There is a shuttle service over
the River Dyle to the Haverwerf from
the Van der Valk hotel, leaving at
10.30 and 13.30 hrs on Saturdays,
Sundays and public holidays from 1/5
to 26/9. You can return to the hotel
from the Haverwerf at 18.20 hrs.

GIDSFIETS
GUIDEBIKE

NL

Stap aan boord van de gidsfiets!
Je eigen private tocht door de
stad, ter plaatse op maat gemaakt.
Alles kan, zolang het maar in de
binnenstad blijft. Alleen, of gezellig
met z’n tweetjes. Kies je voor het
essentiële Mechelen, of ga je voor
een ontdekkingstoer?

EN

Catch a ride in a guidebike for your
own private tour of the city (within
the city walls). Choose between
the ‘Essential Mechelen’ and the
‘Discovery’ tour. The bike is made
for (up to) two (passengers).

Buitengewoon Mechelen
T +32 (0)485 75 05 51
E info@buitengewoonmechelen.be
W buitengewoonmechelen.be

NL / EN

Enkel na reservatie / Reservation essential

ACTIEF DE STAD ONTDEKKEN - KLINKT ALS MECHELEN /
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FAGUS OUTDOOR PACKRAFT
NL

Doe de afvaart van de
Binnendijle met een
packraft, robuuste
eenpersoonsbootjes die
door hun brede basis
enorm stabiel zijn. Ideaal
voor wie zijn bezoek
aan Mechelen met extra
spanning wil kruiden.

EN

Paddle your way down
the Inner Dyle in a
packraft, a robust little
boat for one. Its wide
base makes it much
more stable on the water.
Ideal for those who want
to inject some additional
excitement into their visit
to Mechelen!

Fagus Outdoor
T +32 498 682 520
E info@fagursoutdoor.be
W fagusoutdoor.be
Enkel na reservatie / Reservation essential

URBAN ESCAPE KANOTOCHTEN
URBAN ESCAPE CANOE TRIPS

NL

Kanotocht op de Dijle
In een Canadese kano vaar je in het
centrum op de Binnendijle.
Kanoverhuur aan het Zennegat.
Stap in een bootje aan het Zennegat
en peddel het kanaal op en neer.

EN

Canoe trip on the Dyle
Mechelen from a Canadian canoe
on the Inner Dyle.
Canoe hire at the Zennegat
Board your little vessel at the Zennegat
and paddle up and down the canal.

T +32(0)477799353
E info@urbanescape.be
W www.urbanescape.be
Enkel na reservatie / Reservation essential
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FIETS- & WANDELROUTES
CYCLING AND WALKING ROUTES

NL

Wissel je een stadsbezoek graag
af met een frisse neus? Even de
fiets op of de stapschoenen aan?
Mechelen combineert het beste
van beide. Geniet van de parken
en natuurgebieden in en rond het
centrum. Of verdwaal in de groene
rand die Mechelen omringt. Haal
één van de gratis fietslussen of
wandelbrochures bij Visit Mechelen.

EN

Gratis fietslussen
Free circular rides

NL/EN
Visit Mechelen
T +32 (0)15 29 76 54
E visit@mechelen.be
W visit.mechelen.be

Do you like to alternate a walk
around the city with a breath of
fresh air? Hop on a bike or enjoy a
hike? Mechelen combines the best
of both worlds. Winding rivers and
lakes encircle our picturesque city.
Enjoy the parks and nature areas in
and around the city centre. Or why
not roam around Mechelen’s green
fringe? If you prefer to follow a set
route, pick up a copy of the free flyer
of circular rides from Visit Mechelen.

KRUIDTUIN
Botanical Garden

NL

Heb je even genoeg van de drukte van
de stad? In het begin van de Bruul kan
je je neerploffen op het gras of op een
bank, de ogen sluiten en volledig tot
rust komen in de Kruidtuin in Mechelen.
Rond het standbeeld van Rembert
Dodoens vind je 250 verschillende
kruiden die per soort, ras en kleur
ingeplant werden.

Bruul 129
T +32 01 52 97 65
E visit@mechelen.be
W visit.mechelen.be/nl/kruidtuin
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EN

When you’re ready to escape
the hustle and bustle of the
city for a while, head for the
Botanical Garden located at
the beginning of the Bruul.
There you can flop down on
the grass or on a bench, close
your eyes and find your zen.
Or try and identify some of the
250 different herbs planted
according to type, variety and
colour around the statue of
Rembert Dodoens.

BESTEMMING: GROEN - KLINKT ALS MECHELEN / DESTINATION: GREEN - SOUNDS LIKE MECHELEN

VRIJBROEKPARK
NL

Op een boogscheut van de stad
vind je het Vrijbroekpark, een
groene long die zich leent tot een
relaxerende wandeling of een
fietstocht. Het is bovendien de plek
waar jong en oud naartoe trekken
om even te ontsnappen aan de
drukte van de stad.

EN

As a brief respite from the busy city
centre, find peace and serenity in the
verdant Vrijbroekpark. Though just a
stone’s throw away from the centre,
it lends itself to a relaxing stroll or a
rejuvenating bike ride.

Ridder Dessainlaan 65
T +32 15 45 13 80
E vrijbroekpark@provincieantwerpen.be
W vrijbroekpark.be

TIVOLI
NL

Het domein Tivoli, een voormalig
kasteelpark op amper twee
kilometer van het historische
centrum, vormt een oase van
groen en rust. Je kan er rustig
wandelen langs eeuwenoude
bomen, uitgestrekte grasvelden,
romantische hoekjes en een
geurende rozen- en kruidentuin.

EN

Tivoli, the grounds of a former
stately home, is barely two
kilometres from the historic
centre. On a quiet stroll in this
tranquil, green oasis, you can
marvel at ancient trees and
enjoy the delights of rolling
expanses of grass, romantic
nooks and crannies and a
fragrant rose and herb garden.

Antwerpsesteenweg 94
T +32 15 50 66 84
E tivoli@mechelen.be
W www.mechelen.be/domein-tivoli

STILTETUIN AARTSBISSCHOPPELIJK PALEIS
SILENT GARDEN ARCHIEPISCOPAL PALACE

NL

Een groene long midden in het centrum van de stad. Slenter eens rond in
dit stukje groen tussen de Wollemarkt en de Schoutetstraat en bewonder
de tuinbergingen, de Lourdesgrot, het tuinpaviljoen en ook de tuinmuur, die
allemaal gerestaureerd werden.

EN

Go for a stroll in this green lung right in the heart of the city and admire
the sheds, the Lourdes grottoes, the pavilion but also the garden wall
itself, all of which have just been restored.

Schoutetstraat
W visit.mechelen.be/stiltetuin-aartsbisschoppelijk-paleis

Zaterdag & zondag
Saturday & Sunday
9:00 – 19:00
Woensdag
Wednesday
13:00 – 19:00

Juli & augustus
July & August
Zaterdag & zondag
Saturday & Sunday
9:00 – 19:00
Maandag & Dinsdag
Monday & Tuesday
13:00 – 19:00
Woensdag
Wednesday
13:00 – 19:00
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SINTEMETTETUIN
SINTE-METTE GARDEN

NL

Nood aan wat rust? Laat je benen rusten in
de hedendaagse Sinte-Mettetuin.
Deze frisse, groene binnenplaats is een
oase van rust op wandelafstand van
de winkelstraten. Onder je voeten ligt
trouwens een oude vliet, die niet werd
open gelegd.

EN

The contemporary Sinte-Mette Garden
walking distance from the shops is the
perfect place to kick back and relax and
relish the peace and quiet. Running under
your feet is one of the old brooks which
hasn’t been opened up.

Lange Schipstraat
Korte Schipstraat
Bruul
Schaalstraat

RIK WOUTERSTUIN
NL

De tuin is een ode aan de Mechelse
schilder en beeldhouwer Rik Wouters.
In de tuin werd een vlietje weer
opengelegd: een lange vijver
verbeeldt de oude loop van de vliet.
Naast de vliet is een speelzone voor
jonge kinderen met enkele kleine
spelelementen.

EN

The garden is an ode to the Mechelen
painter and sculptor Rik Wouters and
to the old brook, which was recently
opened up. Next to the brook is a
play area for young children with play
equipment.
Befferstraat
Rik Woutersstraat

30
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AUGUSTUS / AUGUST
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SINT-ROMBOUTSTOREN

5

MUSEUM HOF VAN BUSLEYDEN
BROUWERIJ HET ANKER
STOKERIJ DE MOLENBERG
BOOTTOCHT BINNENDIJLE

6
6
7

KAZERNE DOSSIN
BOURGONDISCHE STADSWANDELING MET GIDS
HET KUNSTUUR
WINTERTUIN
HET ZOTTE KUNSTKABINET
HET PREDIKHEREN
DE GARAGE / CULTUURCENTRUM
SPEELGOEDMUSEUM
ZOO PLANCKENDAEL
TECHNOPOLIS
SPORT- EN RECREATIEPARK DE NEKKER
SPORT VLAANDEREN HOFSTADE
SPORTIMONIUM HOFSTADE
’T GROM
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SHOPPEN
ZATERDAGMARKT
SHOPPINGSHUTTLE
ZONDAGSOPENING
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SUP
CITY GOLF
BEIAARDCONCERTEN
DE FIETSGIDS
DE SOLARBOOT
GIDSFIETS
FAGUS OUTDOOR PACKRAFT
URBAN ESCAPE KANOTOCHTEN
STILTETUIN AARTSBISSCHOPPELIJK PALEIS
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SEPTEMBER / SEPTEMBER
Pagina
Page

SINT-ROMBOUTSTOREN

5

MUSEUM HOF VAN BUSLEYDEN
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KAZERNE DOSSIN
BOURGONDISCHE STADSWANDELING MET GIDS
HET KUNSTUUR
WINTERTUIN
HET ZOTTE KUNSTKABINET
HET PREDIKHEREN
SPEELGOEDMUSEUM
ZOO PLANCKENDAEL
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SPORT VLAANDEREN HOFSTADE
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LIJST VAN LOCATIES
LIST OF VENUES

21

P

1 Sint-Romboutstoren
St. Rumbold’s Tower
2 Museum Hof van Busleyden

Hof van Busleyden Museum

3

3 Brouwerij Het Anker

Brewery Het Anker

1

2

4 Stokerij De Molenberg

Distillery De Molenberg

5 Boottochtje op de Binnendijle

Boat trip along the inner Dyle

6 Kazerne Dossin

8 Historische kerken
8 Historic Churches
1 Begijnkofkerk
2 Sint-Katelijnekerk

3 Sint-Janskerk
4 Sint-Pieter-en-Paulkerk

5 Sint-Romboutskathedraal
6 Onze-Lieve-Vrouw-van Leliëndaalkerk

7 Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk
8 Onze-Lieve-Vrouw-van-Hanswijkbasiliek

7 Het Kunstuur

The Art Hour

8 Wintertuin

5

Wintergarden

9 Het Zotte Kunstkabinet

The Mad Art collection

10 Het Predikheren

P

11 De Garage / Cultuurcentrum

The Garage / Cultural Centre

12 Speelgoedmuseum

Toy Museum

13 ZOO Planckendael
14 Technopolis
15

Sport- en recreatiepark De Nekker
Sport- And Recreationpark De Nekker

P

16 Sport Vlaanderen Hofstade /

Sportimonium Hofstade

17 ’t Grom Sint-Katelijne-Waver
18 Cultuurplein
19 Kruidtuin
20 Vrijbroekpark
21 Tivoli
22 Stiltetuin Aartsbisschoppelijk paleis

Silent Garden Archiepiscopal Palace

23 Sinte-Mettetuin
Sinte-Mette garden
24 Rik Wouterstuin

Visit Mechelen
Shoppen / Shopping
Spelprikkels / Play Areas
34
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