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Bijt in kalender, zomer 2018

Online versie

JULI-AUGUSTUS 2019
Hallo!
In deze kalender vind je activiteiten, workshops, cursussen... in Mechelen. Zie
je iets wat je interesseert? Probeer het eens! Ga met je klasgenoten, familie,
vrienden... of alleen.
Bij elke activiteit staat een icoon. Dit icoon zegt hoeveel Nederlands je moet
kunnen voor deze activiteit:
Je spreekt nog geen of niet zo veel Nederlands.

Je begrijpt al een beetje Nederlands, maar je
durft nog niet zo goed praten.
Je begrijpt al veel Nederlands en je kan ook al
iets vertellen. Je maakt soms nog fouten of je
hebt wat hulp nodig.
Je spreekt en begrijpt vlot Nederlands. Je moet
weinig inspanningen doen om de taal te
begrijpen.

Zie je een
plezier beleven!

bij een activiteit? Dan zal je kind tot 12 jaar er veel
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Babbelbar
Wil je graag je Nederlands oefenen? Spreek en begrijp je al een beetje Nederlands?
Dan is de babbelbar misschien iets voor jou!
De Babbelbar is geen les. Je praat met vrijwilligers die goed Nederlands kunnen. Zo
leer je op een leuke manier vlot en juist Nederlands spreken. Bovendien ontmoet je
tegelijkertijd ook nieuwe mensen.
Wanneer? Elke donderdagavond vanaf 27 juni tot en met 29 augustus.
Hoe laat? Van 19u tot 21u. Je kiest zelf hoe laat je komt!
Waar? In De Lage Drempel, Onze-Lieve-Vrouwestraat 43, 2800 Mechelen.
Prijs? Gratis. Je moet niet inschrijven, kom gewoon eens langs!
Meer informatie? delagedrempel@telenet.be - 015 34 43 77 –
www.delagedrempel.be
De Babbelbar is een samenwerking tussen Vormingplus Mechelen en De Lage
Drempel.
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Barbie: 60 jaar modemuze
Loop over de catwalk langs 60 jaar modegeschiedenis en bijzondere Barbies van het
Speelgoedmuseum en privé-verzamelaars.
Ontdek wat Barbie betekende voor de modewereld en omgekeerd.
Wanneer? Vanaf 27 juni, elke dag van dinsdag t.e.m. zondag.
Waar? Speelgoedmuseum Mechelen – Nekkerspoelstraat 21 – 2800 Mechelen
Hoe laat? Vrij te bezoeken binnen openingsuren van 10u-17u
Prijs? Inbegrepen in toegang Speelgoedmuseum: Volwassenen €9,8, kind €7,30
Meer info: www.speelgoedmuseum.be, info@speelgoedmuseum.be
015 55 70 75
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Het LEGO blokje
Ontdek in deze doe-tentoonstelling hoe LEGO generaties blijft inspireren tot
fantasierijke bouwwerken. De tentoonstelling toont zowel de inventiviteit van de
makers van LEGO, als de creativiteit van de talloze bouwfanaten van alle
leeftijden. Laat je eigen inspiratie de vrije loop in onze bouw- en speelzones.
Wanneer? Elke dag van dinsdag t.e.m. zondag. Verlengd t.e.m. 29 september 2019
Waar? Speelgoedmuseum Mechelen – Nekkerspoelstraat 21 – 2800 Mechelen
Hoe laat? Vrij te bezoeken binnen openingsuren van 10u-17u
Prijs? Inbegrepen in toegang Speelgoedmuseum: Volwassenen € 9,8, kind € 7,30
Meer info: www.speelgoedmuseum.be, info@speelgoedmuseum.be
015 55 70 75
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Doe- en zoektocht in het
teken van Vlieg
Tijdens deze speelse zoektocht krijg je leuke vragen en opdrachten doorheen heel
het museum. Zo leer je het museum op een andere manier kennen en vind je de
schat van Vlieg. Succes!
Wanneer? Elke dag van dinsdag t.e.m. zondag.
Waar? Speelgoedmuseum Mechelen – Nekkerspoelstraat 21 – 2800 Mechelen
Hoe laat? Vrij mee te nemen aan het onthaal binnen openingsuren van 10u-17u
Prijs? Inbegrepen in toegang Speelgoedmuseum: Volwassenen € 9,8, kind € 7,30
Meer info: www.speelgoedmuseum.be, info@speelgoedmuseum.be
015 55 70 75
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Spellenparcours
Elke dinsdagnamiddag van de grote vakantie organiseren we een spellenparcours
met een groot aanbod aan verschillende spellen.
Wanneer? Elke dinsdagnamiddag van de grote vakantie
Waar? Speelgoedmuseum Mechelen – Nekkerspoelstraat 21 – 2800 Mechelen
Hoe laat? Tussen 13.30u en 16.30u
Prijs? Inbegrepen in toegang Speelgoedmuseum: Volwassenen € 9,8, kind € 7,30
Meer info: www.speelgoedmuseum.be, info@speelgoedmuseum.be
015 55 70 75
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Creatieve workshops in
Barbie thema
Barbie is op bezoek in het Speelgoedmuseum! Daarom steken we onze creatieve
workshops in een Barbie jasje. Hou onze kalender en facebook pagina in de gaten
en ontdek hoe we samen de kleerkast van je favoriete pop aanvullen.
Wanneer? Elke donderdagnamiddag van de grote vakantie
Waar? Speelgoedmuseum Mechelen – Nekkerspoelstraat 21 – 2800 Mechelen
Hoe laat? Tussen 13.30u en 16.30u
Prijs? Inbegrepen in toegang Speelgoedmuseum: Volwassenen € 9,8, kind € 7,30
Meer info: www.speelgoedmuseum.be, info@speelgoedmuseum.be
015 55 70 75
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Gezelschapsspellenmiddag
Elke vrijdagnamiddag dagen we je uit om de leukste gezelschapsspellen te
ontdekken! Tijdens de gezelschapsspellen middagen halen we bekende en minder
bekende spellen boven. Hou onze kalender en facebook pagina in de gaten en
ontdek wat we wanneer spelen!
Wanneer? Elke vrijdagnamiddag van de grote vakantie
Waar? Speelgoedmuseum Mechelen – Nekkerspoelstraat 21 – 2800 Mechelen
Hoe laat? Tussen 13.30u en 16.30u
Prijs? Inbegrepen in toegang Speelgoedmuseum: Volwassenen € 9,8, kind € 7,30
Meer info: www.speelgoedmuseum.be, info@speelgoedmuseum.be
015 55 70 75
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Openingsweekend
bibliotheek Predikheren
Feestelijk openingsweekend van de nieuwe bibliotheek in Het Predikheren.
Een parade met aansluitend een openingsfeest op zaterdag en een feest voor
gezinnen en kinderen op zondag.
Wanneer? 31 augustus 2019 en 01 september 2019
Waar? Het Predikheren Goswin de Stassartstaat 88 2800 Mechelen
Hoe laat?
31/08
- Parade: om 17u vertrek aan de bibliotheek in de Moensstraat 19, 2800 Mechelen
- Openingsfeest: Van 19u tot 23u in Het Predikheren
01/09
- Gezinsfeest: Van 10u tot 18u in Het Predikheren
Prijs? Gratis
Meer info: Graag een rol invullen tijdens de Parade? Mail ons
Contactgegevens: www.hetpredikheren.be, hetpredikheren@mechelen.be
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Samen lopen
Twee keer per week gaan anderstalige en Nederlandstalige vrijwilligers samen lopen
of joggen in het Vrijbroekpark.
Op het einde van het project neemt iedereen die wil deel aan de loopwedstrijd ‘Dwars
door Mechelen’ (5km of 10km).

Wanneer? Vanaf 2 juli elke dinsdag (van 19 tot 20u) in juli, augustus en september
Vanaf 5 juli elke vrijdag (van 10 tot 11u) in juli, augustus en september
‘Dwars door Mechelen’ is op zondag 29 september.
Waar? Vrijbroekpark, Mechelen
Prijs? Gratis
Meer info: Ervaring met lopen is niet nodig, ook beginners zijn welkom.
Contactgegevens: Enya.Marchal@sociaalhuismechelen.be
0471 88 73 02

Vrouwentongen
In Walem kletsen de vrouwen erop los tijdens Vrouwentongen. Jong, oud, perfect
Nederlandstalig of aan het oefenen, we ontvangen iedereen met open armen. Een drankje
staat altijd klaar!
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Meer informatie? www.mechelen.be/walem

Kinderactiviteiten in
dorpshuis Muizen

Souad organiseert activiteiten voor kinderen van + 3 tot 12 jaar. Deze zomer zullen
animatoren van jeugddienst het aanbod versterken. Bij goed weer spelen we buiten. Er is
geen kinderopvang, de kinderen blijven onder begeleiding van ouders of begeleider.
Knutselen
Waterspelen
Gezelschapspellen
Balspelen
…..
Wanneer? Woensdag 10 en 24 juli en 7 en 21 augustus
Waar? Magdalenasteenweg 49, 2811 Muizen
Hoe laat? 13.30u tot 17u
Prijs? Activiteit gratis, drankjes en ijsjes te koop aan minder dan 1 euro.
Meer informatie? kinderwerkingmuizen@hotmail.com
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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.
Wanneer? Van 30 juli 2019 tot en met 4 augustus
Waar? Grote Markt, 2800 Mechelen
Hoe laat? Van 10u tot 18u
Prijs? Gratis
Meer informatie? www.mechelenkinderstad.be
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Rommy's Zomertuin
Een festivaldag voor de kleine Mechelaars. Kom picknicken met het hele gezin, speel
en ontdek alle hoeken van de prachtige Sinte Mettetuin. Terwijl de kindjes aan het
zweten zijn van plezier, kunnen de mama's en papa's genieten van een drankje in de
tuin.
Wanneer? zondag 25 augustus
Waar? Sinte Mettetuin, Schaalstraat, 2800 Mechelen
Hoe laat? van 10u tot 18u
Prijs? Gratis
Meer informatie? www.mechelenkinderstad.be
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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-Rombouts-toren! Steek alvast alles in je mond
wat je tegenkomt, want dit jaar is het thema 'Proef jij wat ik proef?'.
Wanneer? 1 juli tot en met 31 augustus
Waar? Kazerne Dossin, Vrijbroekpark, Tivoli, Sportimonium, Visit Mechelen,
Speelgoedmuseum
Hoe laat? Afhankelijk van de openingsuren van de locaties
Prijs? Deelnemen is gratis.
Meer informatie? www.mechelenkinderstad.be
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Boekenverkoop
Vanaf 1 juli is de bib gesloten om vanaf dan de verhuis naar Het Predikheren te
realiseren. Daar opent de bib in september na een groot openingsfeest Het
Predikheren Opent.
Niet alle boeken verhuizen mee. Alle oudere of niet vaak uitgeleende boeken, cd's en
dvd's kan je voor een prikje kopen tot het eind van deze maand. Een uitgelezen kans
dus om je persoonlijke collectie aan te dikken.
Wanneer? Van 29 juni t.e.m. 1 augustus 2018
Waar? Van vrijdag 7 tot zondag 30 juni tijdens openingsuren.
Prijs? Gratis toegang. De verkoopprijzen vind je in de bibliotheek
Meer informatie? uitleen.bibliotheek@mechelen.be, 015 40 44 70

Website

E-mail

Mechelen investeert in taal.
Met een intensief taalactieplan werkt Mechelen aan een stad waarin de kennis en het gebruik van de Nederlandse
taal op een positieve manier worden gestimuleerd. Dit realiseren we door samen met alle partners op het terrein
acties rond toegankelijkheid, samenleven, taalbeleid en taalpromotie op te zetten.
De Bijt in Mechelen is een samenwerking tussen stad Mechelen en het Agentschap Integratie en Inburgering
Meer weten over het Taalactieplan?
https://mailchi.mp/mechelen/nederlands-oefenen-in-mechelen
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