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Schrijf je in voor de vrijwilligersdag
Hieronder geven we je graag een gedetailleerd overzicht van de 7 verschillende for-
mules waarvoor je je kan inschrijven. We deden ons uiterste best om een zo gevarieerd 
mogelijk aanbod aan te bieden, zodat er voor ieder wat wils tussen zit. Iedere formule is 
voorzien van begeleiding door een gids. De gids begeleidt de groep gedurende de dag 
van en naar de locaties van activiteiten en lunch.  

Graag zetten we de belangrijkste zaken eerst nog even op een rijtje: 

• Wij werken via het ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’ principe. Per module zijn er 
20 tot 25 plaatsen beschikbaar. Hoe vroeger je jezelf inschrijft, hoe meer keuze je 
zal hebben uit alle formules. Indien er te weinig inschrijvingen zijn voor een bepaal-
de formule, behouden wij het recht om jou (en jouw partner/mantelzorger) toe te 
wijzen aan een andere (passende) formule. Uiteraard communiceren wij dit dan nog 
met jou (via telefoon of e-mail).  

• Voor dit event heb je een geldig Covid Safe Ticket (CST) nodig, indien dat op dat 
moment van toepassing is en door de overheid wordt opgelegd. 

• Je inschrijving wordt als definitief beschouwd vanaf dat wij het inschrijvingsgeld 
ontvangen. We kunnen geen terugbetaling van het inschrijvingsgeld voorzien omdat 
we reserveringen en inkomst tickets vastleggen voor iedere persoon bij inschrijving.

• Vanuit MS-Liga Vlaanderen voorzien we een lunch in de Vleeshalle. Hiervoor krijg je 
per persoon een bedrag van €20,00. Wil je iets extra consumeren tijdens de lunch 
(>€20,00)? Dan moet je dit bedrag ter plaatse met een bankkaart of via een bancon-
tact app betalen.

• Iedere vrijwilliger ontvangt bij aankomst een goodiebag, met daarin een T-shirt. De 
T-shirts worden enkel ter beschikking gesteld voor de vrijwilliger en niet voor de 
partner/mantelzorger.  

• De dichtstbijzijnde ondergrondse parkings in Mechelen bij Lamot (adres: Haverwerf) 
bieden niet de mogelijkheid om op voorhand een plekje te reserveren. Wij voor-
zien hiernaast een overzicht van ondergrondse parkings waar je op eigen initiatief 
terechtkan, alsook een plannetje om van het station in Mechelen te wandelen tot de 
welkomstlocatie Lamot. 

• De formules variëren in (rolstoel)toegankelijkheid. Lees zeker de toegankelijkheids- 
legende bij iedere formule goed na, zodat je voor jezelf kunt inschatten of de mod-
ule die je wilt kiezen fysiek behapbaar is voor jou. De boottochten op de Binnendijle 
zijn niet rolstoeltoegankelijk. 

Legende: 
**** volledig toegankelijk: geen trappen, totale afstand < 2km, zitmogelijkheid
*** redelijk toegankelijk: < 10 treden of lift, totale afstand < 2km, zitmogelijkheid
** beperkt toegankelijk: < 200 treden zonder lift, totale afstand < 5km
* uitdagend: > 200 treden zonder lift, totale afstand > 5km
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Maak vervolgens een keuze uit één van de volgende formules.

Groep B – start om 10.00 uur 
B01 Water & beiaard (20 personen)*** 

Je start met een boeiende boottocht op de Dijle, de levensader van Mechelen. Al 
varend kom je meer te weten over de bezienswaardigheden aan de oevers, afgewisseld 
met weetjes en anekdotes over de Mechelse geschiedenis. 

Mechelen is ook de trotse thuisstad van maar liefst zes beiaarden! Alleen al de 
Sint-Romboutstoren telt er twee. Bovendien werd er 100 jaar geleden de eerste en nog 
steeds belangrijkste beiaardschool ter wereld opgericht. Redenen genoeg om met de 
gids het verhaal achter de klokken, de beiaarden en de beiaardiers te ontdekken. 

Zo ziet jouw dagindeling eruit bij formule B01:

· 10u00 Ontvangst in Lamot (Haverwerf, 2800 Mechelen)
· 11u30-12u15 Boottocht op de Binnendijle
· 12u15-12u30 Begeleiding door gids**** 
· 12u30-14u00 Lunch 
· 14u00-15u30 Wandeling: 100 jaar beiaardschool*** 

B02 Bier & beiaard (25 personen)** 
Je start met een boeiende boottocht op de Dijle, de levensader van Mechelen. Al 
varend kom je meer te weten over de bezienswaardigheden aan de oevers, afgewisseld 
met weetjes en anekdotes over de Mechelse geschiedenis. 

Je brengt een geleid bezoek, inclusief degustatie, aan Brouwerij Het Anker. Stap in de 
wereld van een Mechels succesverhaal. Het Anker is één van de oudste brouwerijen 
van het land: Keizer Karel zélf was fan van hun ‘Mechelse Bruynen’. Je ontdekt waar de 
gelauwerde Gouden Carolusbieren gebrouwen worden, en bekijkt ook het rijpingsmag-
azijn van de Gouden Carolus Single Malt, een unieke Belgische Whisky. 

Mechelen is ook de trotse thuisstad van liefst zes beiaarden! Alleen al de Sint-Rom-
boutstoren telt er twee. Bovendien werd er 100 jaar geleden de eerste en nog steeds 
belangrijkste beiaardschool ter wereld opgericht. Redenen genoeg om met de gids het 
verhaal achter de klokken, de beiaarden en de beiaardiers te ontdekken. 

Zo ziet jouw dagindeling eruit bij formule B02:

· 10u00 Ontvangst in Lamot (Haverwerf, 2800 Mechelen)
· 11u30-12u15 Boottocht op de Binnendijle
· 12u15-12u30 Begeleiding door gids**** 
· 12u30-13u45 Lunch (verkort) 
· 13u45-14u00 Begeleiding door gids**** 
· 14u00-15u00 Bezoek brouwerij Het Anker** 
· 15u00-16u30 Wandeling: 100 jaar beiaardschool***
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B03 Begijnen en Bourgondiërs (20 personen)** 
Je start met een boeiende boottocht op de Dijle, de levensader van Mechelen. Al 
varend kom je meer te weten over de bezienswaardigheden aan de oevers, afgewisseld 
met weetjes en anekdotes over de Mechelse geschiedenis.

Na de lunch maak je met de gids een tijdreis door Bourgondisch Mechelen. Wist je dat 
Mechelen de Bourgondisch-Habsburgse hoofdstad was van de Nederlanden? De er-
fenis van die periode is enorm: van de 16de eeuwse muurschilderingen in het Schepen-
huis, over het lievelingsbier van Keizer Karel, tot de paleizen van de Margareta’s. 

En je speurt verder: Wat is het verschil tussen een kloosterzuster en een begijn? Waar-
om wonen begijnen in een begijnhof? Mogen begijnen trouwen? Wat is een convent? 
Wie waren de begaarden? - Waar kan je beter antwoord krijgen op die vragen dan in 
het Groot en Klein Begijnhof in Mechelen. Adem de rust in de eeuwenoude steegjes en 
vergeet je ogen niet uit te kijken in de Begijnhofkerk.

Zo ziet jouw dagindeling eruit bij formule B03:

· 10u00 Ontvangst in Lamot (Haverwerd, 2800 Mechelen)
· 11u30-11u45 Begeleiding door gids
· 11u45-12u30 Boottocht op de Binnendijle
· 12u30-12u45 Begeleiding door gids
· 12u45-14u15 Lunch 
· 14u15-15u45 Bourgondische stadswandeling & Begijnen in Mechelen

B04 Mensenrechten (20 personen)** 
Je start met een boeiende boottocht op de Dijle, de levensader van Mechelen. Al 
varend kom je meer te weten over de bezienswaardigheden aan de oevers, afgewisseld 
met weetjes en anekdotes over de Mechelse geschiedenis. 

Tijdens de rondleiding in Kazerne Dossin leer je over de specifieke geschiedenis van de 
Dossinkazerne tijdens de Tweede Wereldoorlog in een bredere historische context. De 
gids schenkt aandacht aan historische gebeurtenissen, maar ook aan socio-culturele en 
psychologische aspecten. Aan de hand van persoonlijke verhalen, krijgt de geschieden-
is bovendien een menselijk gezicht. Ten slotte worden verbanden met hedendaagse 
fenomenen als migratie, uitsluiting, polarisatie en discriminatie inzichtelijk gemaakt. 

Zo ziet jouw dagindeling eruit bij formule B04:

· 10u00 Ontvangst in Lamot (Haverwerf, 2800 Mechelen)
· 11u30-11u45 Begeleiding door gids**** 
· 11u45-12u30 Boottocht op de Binnendijle
· 12u30-12u45 Begeleiding door gids**** 
· 12u45-14u15 Lunch 
· 14u15-14u30 Begeleiding door gids**** 
· 14u30-17u00 Bezoek Kazerne Dossin**** 
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B05 Water & highlights (20 personen)**
Ken je Mechelen niet (goed genoeg)? Dan is de rondleiding Machtig Mooi Mechelen 
iets voor jou. Laat je meevoeren langs imposante stadspaleizen, historische kerken en 
pittoreske stadszichten. Je bezoekt onder andere de adembenemende Sint-Rombout-
skathedraal en het Schepenhuis. Dankzij de levendige en doorspekte verhalen van de 
gids hebben figuren als Margareta van Oostenrijk en Keizer Karel V na deze tocht geen 
geheimen meer voor je.

Tenslotte maak je een boeiende boottocht op de Dijle, de levensader van Mechelen. Al 
varend kom je meer te weten over de bezienswaardigheden aan de oevers, afgewisseld 
met weetjes en anekdotes over de Mechelse geschiedenis.

Zo ziet jouw dagindeling eruit bij formule B05:

· 10u00 Ontvangst in Lamot (Haverwerf, 2800 Mechelen)
· 11u30-11u45 Begeleiding door gids
· 11u45-13u15 Lunch
· 13u15-13u30 Begeleiding door gids
· 13u30-14u15 Boottocht op de Binnendijle
· 14u15-16u15 Wandeling Machtig Mooi Mechelen
 

B06 Tuinen en beiaard (25 personen)*
Mechelen is de trotse thuisstad van liefst zes beiaarden! Alleen al de Sint-Romboutstor-
en telt er twee. En bovendien werd 100 jaar geleden de eerste en nog steeds belangri-
jkste beiaardschool ter wereld opgericht. Redenen te over om met de gids het verhaal 
achter de klokken, de beiaarden en de beiaardiers te ontdekken. Deze wandeling wordt 
rolstoeltoegankelijk herwerkt.

Exclusief voor MS Liga wordt daarnaast een volledig rolstoeltoegankelijke wandeling 
uitgestippeld langs de Sint-Janskerk (met het altaarstuk van Rubens), de moderne tuin 
van het Hof van Busleyden en refuges. Tenslotte bezoek je de Stiltetuin, niet zo lang 
geleden nog de exclusieve tuin van het Aartsbisschoppelijk Paleis.

Zo ziet jouw dagindeling eruit bij formule B06:

· 10u00 Ontvangst in Lamot (Haverwerd, 2800 Mechelen)
· 11u30-13u00 Wandeling 100 jaar beiaardschool*
· 13u00-14u30 Lunch
· 14u30-16u30 Wandeling op maat: Sint-Janskerk, Hof van Busleyden, Stiltetuin*
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B07 Torens en highlights (25 personen)**** 
Slechts 538 treden scheiden je nog van het verbluffende uitzicht op de top van de 
Sint-Romboutstoren. Samen met de gids klim je naar het dak van Mechelen. Onderweg 
kom je alles over dit unieke bouwwerk te weten. Hoe werd de toren gebouwd? Waar-
om staan er merktekens op de treden? Waarom hangen hier twee beiaarden? Je kijkt 
tijdens deze rondleiding je ogen uit. Wie spot er het Atomium op de skywalk?

Ken je Mechelen niet (goed genoeg)? Dan is de rondleiding Machtig Mooi Mechelen 
iets voor jou. Laat je meevoeren langs imposante stadspaleizen, historische kerken en 
pittoreske stadszichten. Je bezoekt onder andere het Stadhuis en het Schepenhuis. 
Dankzij de levendige en doorspekte verhalen van de gids hebben figuren als Margareta 
van Oostenrijk en Keizer Karel V na deze tocht geen geheimen meer voor je.

Tenslotte maak je een boeiende boottocht op de Dijle, de levensader van Mechelen. Al 
varend kom je meer te weten over de bezienswaardigheden aan de oevers, afgewisseld 
met weetjes en anekdotes over de Mechelse geschiedenis.

Zo ziet jouw dagindeling eruit bij formule B07:

· 10u00 Ontvangst in Lamot (Haverwerd, 2800 Mechelen)
· 11u30-13u30 Bezoek Sint-Romboutskathedraal en -toren****
· 13u30-15u00 Lunch
· 15u00-16u00 Wandeling Machtig Mooi Mechelen**
· 16u00-16u45 Boottocht op de Binnendijle**
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Ben jij vrijwilliger en wil je je graag inschrijven voor de vrijwilligersdag op 12 juni 2022? 

• Contacteer MS-Liga Vlaanderen via 078 / 48 20 82 
 We zijn iedere werkdag bereikbaar van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur,  
 behalve op vrijdagnamiddag. 

• Schrijf het inschrijvingsgeld (€ 10,00 per persoon) over via:
  BE90 4527 5116 0132 met als mededeling “voornaam, naam + vrijwilligersdag”
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