De Zomer is van Rommy 2019
Schatten van Vlieg
Ga jij deze zomer op schattenzoektocht? Vind je drie van de zes schatkisten? Dan verdien je
een leuk bezoek aan de Sint Romboutstoren! Steek alvast alles in je mond wat je tegenkomt,
want dit jaar is het thema 'Proef jij wat ik proef?'.
1.7-31.8
Openingsuren afhankelijk van de locatie die je bezoekt. Bekijk dus zeker de website
vooraleer je vertrekt.
Locaties:
Kazerne Dossin (https://www.kazernedossin.eu/NL/Bezoek/Praktisch)
Vrijbroekpark
(https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dvt/vrijbroekpark.html)
Tivoli (https://www.mechelen.be/domein-tivoli)
Sportimonium (https://www.sportimonium.be/nl)
Visit Mechelen (https://visit.mechelen.be/)
Speelgoedmuseum (http://www.speelgoedmuseum.be/)
Deelnemen is gratis.

Mechelen Kinderstrand
Rommy tovert de Grote Markt om tot een tropisch zandstrand. Neem je (groot)ouders mee
om zandkastelen te bouwen, te dansen of waterspelletjes te spelen! Op donderdag is het
strand wat langer geopend voor een gigantische gezinspicknick tussen 18 en 20u.
30.7-4.8
Van 10 tot 18u. Op donderdag open tot 20u.
Grote Markt
Toegang is gratis. Kom je naar de picknick? Neem zelf je eten mee!
Zet je op aanwezig op Facebook
(https://www.facebook.com/events/378837186307306/) om op de hoogte te blijven.

Rommy's Zomertuin
Zondag is het Gezinsdag op Maanrock (https://www.facebook.com/MaanrockMechelen/)!
Mechelen Kinderstad voorziet spelplezier waar kinderen zich ten volle kunnen uitleven.
RECYCLEREN, RECYCLEREN
WIE ZIJN BEST DOET,
KAN HET LEREN
Met afval ontwerp je een spiksplinternieuw KOSTUUM. Rommel komt tot leven dankzij de
ROMMELMAN. Je oude staafmixer dient plots als BEATMIXER en de houtcontainer werd
aangesproken voor het DOOLHOF. De IJSJES, SNACKS en DRANKJES zijn gelukkig niet uit de

vuilbak gevist.
Recycleer tussendoor wat danspasjes bij Radio Rommy, Plop en Radio Oorwoud op de Grote
Markt.
Zondag 25.8
Van 10 tot 18u
Sinte-Mettetuin
Toegang is gratis
Kostuums knutselen: 10-12u30 & 13-18u
Rommelman: 11u, 13u, 15u
Technobeats: 13u30-17u30
Doolhof: 10-18u
Nat & droog: 10-18u
Ijsjes: 11u30-18u
Radio Rommy: 14u-14u30 & 15u30-16u
Radio Oorwoud: 14u30-15u20
Plop: van 16u tot 16u30

Toerist in Mechelen Kinderstad
Zoek je nog tips om met het gezin op stap te gaan? Die vind je hier
(https://kinderstad.mechelen.be/bezoeken).



