
ROMMY’S 
NAJAARSGAZET
Wat er in Mechelen Kinderstad te 
beleven valt dit najaar.

FIETSZONE 
FIETSERS OP KOP IN ONZE 
BINNENSTAD

TALENTENSHOW
WORD JIJ ONZE NIEUWE            
STADSARTIEST?

Doe mee aan de Grote Talentenshow op zondag 
15 december in Moonbeat Mechelen?

Vanaf 26 oktober wordt de volledige Mechelse 
binnenstad een fietszone. Auto’s zijn nog steeds 
welkom, maar blijven achter fietsers. Zo zorgen 
we voor een veiliger en aangenamer Mechelen!

Kan jij dansen of zingen zoals de tieners van #LikeMe?
Schuilt er in jou een echte dichter, acrobaat, tekenaar of acteur?
Schrijf je dan als de bliksem in voor de grote talentenshow. In deze 
show gaat Mechelen Kinderstad op zoek naar een Maneblusser 
met groot talent die de titel van kleine stadsartiest kan winnen.

 

Zei je net ja op al deze vragen?
Schrijf je dan NU in, 
want Rommy zoekt JOU!
 

Wil je meer weten over de fietszone surf dan 
naar www.mechelen.be/fietszone

Ben je tussen 6 en 12 jaar oud?
Woon je in Mechelen?
Heb je een talent dat je ons wil tonen?
Ben jij een echt podiumbeest?

Alle informatie, het reglement en het 
inschrijvingsformulier vind je op onze website.

Meer informatie vind je steeds op 
www.mechelenkinderstad.be

Wat is dat eigenlijk, 
een fietszone?
De maximumsnelheid is 30 km/u voor alle 
weggebruikers.

Gemotoriseerd verkeer mag fietsers niet 
inhalen. Alleen hulpdiensten (met sirene en 
zwaailicht) mogen dit.

Je mag als fietser de volledige breedte van 
jouw deel van de rijbaan gebruiken.

Je mag als fietser een rijdende auto inhalen 
maar enkel langs links. Als auto’s stilstaan 
mogen fietsers ze ook rechts inhalen.
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ZOEKTOCHT
Op woensdag, zaterdag en zondag van 
23.11 - 04.12, Het Predikheren

Help jij mee het boek samenstellen? 
Sinterklaas zal alle helpers persoonlijk 
bedanken.

Woensdag: 13 - 15u, 15.30 - 17u
Zaterdag: 10 - 12u, 13 - 16u 
Zondag: 10 - 12.30u

Gratis, vrije toegang tijdens 
de openingsuren.

OP STAP MET PIET
Piet gaat samen met een gids en jou 
op stap. Ze leiden je langs alle plekjes 
waar ze tijdens de verhuis zijn gepas-
seerd. Misschien vinden we samen 
meer aanwijzingen.
Op woensdag, zaterdag en zondag van 
23.11 - 04.12, Het Predikheren

Woensdag: 14u
Zaterdag: 10.30u en 14u
Zondag: 10.30u

Tickets zijn te koop via UiT in 
Mechelen vanaf 28 okt.
Kinderen tot 12j: € 0,5
Volwassenen: € 2,5. 

SINTSTAD
HELP! DE SINT ZIJN BOEK IS ZOEK! 
Het boek is kwijt, de bladen zijn eruit, 
de letters zijn zoek. Tijdens de verhuis 
naar het Predikheren waren de Pieten 
een ietsie pietsie vergeetachtig. Ze 
zijn hét grote boek van Sinterklaas 
verloren! Het boek waar de Sint alles in 
noteert over de kindjes. Zo kan hij niet 
meer zien wie zoet is geweest en wie 
zout. Overal hebben de Pieten gezocht, 
alles binnenstebuiten gedraaid, maar 
niets te vinden. Ze zitten erbij als 
Piet Snot. Wat nu gedaan? Dat is toch 
geen Pietluttigheid? Gelukkig is er nog 
Pietje Precies, de secretaris van de 
Sint. Die zal het boek terug helemaal 
samenstellen. Kom jij helpen?

AANKOMST SINT
20.11 om 14u, Buiten aan het Predikheren

Maar wat na de intrede van de Sint, 
Tijdens de aankomst van de Sint in het
Predikheren doen Piet en Pietje Precies 
alles om Sinterklaas op te beuren. Ze 
halen echt alles uit de kast: slingers, 
snoepjes, dansers & danseressen, 
lieve woorden & liedjes. Ze hopen op 
veel volk en jouw aanwezigheid, want 
dat maakt de Sint blij.

Op 11 november is het weer zover: 
Sinte-Mette! Overal in de stad duiken 
zangertjes op die huis aan huis 
zingen. Zin om mee te doen? Goed! 
Want er valt weer heel wat te beleven 
tussen 9 en 11 november.

In en rond Mechelen (Hombeek, 
Battel, Walem, Gebroeders 
Romboutsstraat, Begijnhof, Heihoek, 
Cultuurcentrum, Speelgoedmuseum)
worden diverse 
activiteiten georganiseerd. 
Zelfs de reuzen gaan weer op stap 
voor Sinte Mette. Zij wandelen 
van het Begijnhof naar het 
Cultuurcentrum.

Heb je nog geen kostuum of moet 
je toch nog eens oefenen op je 
zangkunsten?

Op de website vind je leuke tips, de 
tekst van het Sinte-Mettelied en een 
overzicht van alle activiteiten.

SINTE-METTE 
ZING EN FEEST JIJ MEE?
             9-11 november - verschillende locaties in Mechelen

Voor alle Sintstadactiviteiten is begeleiding door een 
volwassene verplicht. Meer informatie vind je op onze website.
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