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VERSLAG : Speelstad Mechelen 2012 

Krokuskriebels was een leuke uitstap.  Dat gingen we nog eens doen ... Speelstad Mechelen 
was een leuke gelegenheid om nog eens opstap te gaan met enkele mama's samen met hun 
kids (12) .  Zondagmorgen - 27 mei 2012 -  gepakt met genoeg drankjes, sandwiches, 
zonnecreme reden we richting Mechelen.  We parkeerden onze auto's aan de rand van de 
stad.  Dan nog een klein eindje te voet en het feest kon beginnen.  We werden ontvangen 
door feeën, elfen en een grote Welkom-boog.  De kinderen waren al in de wolken.

Onze eerste stop was de stand van de Gezinsbond Mechelen.  Even dag zeggen aan 
onze Mechelse collega's.  De kids kregen een zonneklepje, dat kwam goed van pas 
met dit weer.  Onze volgende stop was de Fermette-ijskar.  Iedereen had wel zin in 
een gratis ijsje.  En bij dit weer smaakte het heerlijk als was het nog maar 11:15h. 
Ijsje-etend wandelden we verder de Ijzeren Leen af en kwamen we bij de Grote Markt 
van Mechelen.  De kids gingen even het pottenparcours  doen, terwijl de grotere naar 
het mobiele circus keken. 

Daarna gingen we vissen vissen, terwijl anderen geschminkt werden. 
We speelden een nieuw spelletje van 999games, Funny Farm, een 
leuk spelletje voor jonge kinderen met boerderijdierkaarten en een 

dobbelsteen.  Great idea voor de geschenkje.  We bezochten de 
Ketnetstand, namen enkele kleurplaten van Kaatje mee voor thuis. 

Na een kleine rustpauze, met een lekker Mechels drankje voor de 

ouders, gingen we richting Befferstraat.  Daar mochten de kids 
proberen om balletjes op lucht te laten zweven.  Sommige waren hier
goed in, andere wat minder...  De grotere hadden in het programma 
iets zien staan dat ze absoluut graag zouden doen: waterballen.  Dus
gingen we verder de straat in.  Er stond natuurlijk een lang rij 
gegadigden.  Dus schoven we achteraan aan.  Ondertussen konden 
ze hun sandwiches opeten, zonnecreme smeren en water drinken want 
het duurde een hele tijd – zo'n 2 uur – eer het aan hen was.  Maar de pret was er niet 
minder om.  Terwijl de grote kids aanschoven, gingen de andere op zoek naar nog 
leuke dingen: schaken met grote stukken, buttons maken, kampen bouwen, ... 

Na nog een gratis danette, een spelletje vier op een rij (in groot), een 
toertje op het Ayfa parcours en een drankje op een terrasje, was het 
tijd op terug te keren. Moe... richting auto.  Het was eenheel gevarieerd
dag  zeker voor herhaling vatbaar...


