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WAT GA IK DOEN EN WANNEER?
Binnenkort ga ik naar de Sint-Romboutstoren. Dit is een belforttoren in Mechelen. Hier hangen de stadsklokken en heb ik een mooi zicht op de stad. 

Veel mensen vinden een bezoek aan de Sint-Romboutstoren leuk. Deze bundel legt me uit wat ik allemaal zal doen en zien in de Sint-Romboutstoren. 

Ik bekijk deze bundel goed op voorhand. Zo ben ik goed voorbereid. 

Op  ..................................................................................................................................................................................................................................   (datum) ga ik naar de Sint-Romboutstoren. 

....................................................................................................................................................................  (gezelschap) gaan met mij mee. 

Ik doe mijn best om te vertrekken naar naar de Sint-Romboutstoren om   ....................................................  (uur). 

Het kan zijn dat we een klein beetje later vertrekken. Dat is geen probleem.

De route naar de Sint-Romboutstoren duurt ongeveer ..................................................................................  (reistijd). 

Het kan zijn dat ik er vroeger zal zijn, maar het kan ook zijn dat ik er later zal zijn. Dat is oké. 



HOE GA IK NAAR DE SINT-ROMBOUTSTOREN?

 IK GA MET DE TREIN 

 IK GA MET DE AUTO

 IK GA MET DE BUS

 IK GA MET DE FIETS

 IK GA TE VOET



IK GA MET DE TREIN

HOE GA IK NAAR DE SINT-ROMBOUTSTOREN?

Ik ga met de trein naar de Sint-Romboutstoren. 

Als ik van de trein stap, moet ik nog ongeveer 12 minuten stappen.

Ik stap uit in het station van Mechelen-Nekkerspoel.

Als ik van de trein stap, moet ik nog een 12 minuten stappen tot de ingang 

van de Sint-Romboutstoren. Dat is niet zo ver.



IK GA MET DE AUTO

HOE GA IK NAAR DE SINT-ROMBOUTSTOREN?

Ik ga met de auto naar de Sint-Romboutstoren. 

Ik ga niet met de auto op de foto, maar met onze eigen auto. 

Als we in Mechelen zijn, gaan we op zoek naar een parkeerplaats voor de auto.

Als de auto geparkeerd is, moet ik nog stappen tot de ingang van de Sint-Romboutstoren.  



HOE GA IK NAAR DE SINT-ROMBOUTSTOREN?

IK GA MET DE BUS

Ik ga met de bus naar de Sint-Romboutstoren. 

Ik wandel naar de bushalte van bus  .......................................................................  (busnummer). 

Ik stap op de bus. 

De rit duurt ongeveer .......................................................................................................  minuten.

Als ik van de bus stap, moet ik nog een klein beetje stappen tot de ingang 

van de Sint-Romboutstoren. 



IK GA MET DE FIETS

HOE GA IK NAAR DE SINT-ROMBOUTSTOREN?

Ik ga met de fi ets naar de Sint-Romboutstoren. 

Ik zet mijn fi ets aan de kant en doe hem op slot.   

Ik stap naar de ingang van de Sint-Romboutstoren.



HOE GA IK NAAR DE SINT-ROMBOUTSTOREN?

IK GA TE VOET

Ik ga te voet naar de Sint-Romboutstoren.



AANKOMST

IK KOM AAN BIJ DE SINT-ROMBOUTSTOREN: WAT NU?

Ik herken de Sint-Romboutstoren 

gemakkelijk. 

Het is de grote toren van de 

Sint-Romboutskathedraal. 

Ik ga naar de ingang van 

de Sint-Romboutstoren 

en stap naar binnen. 

Als ik wil, kan ik gratis gaan kijken 

in de Sint-Romboutskathedraal. 

Alleen voor het bezoek aan 

de toren moet ik betalen.



AANKOMST

IK KOM AAN BIJ DE SINT-ROMBOUTSTOREN: WAT NU?

We gaan naar de kassa 

van de Sint-Romboutstoren. 

Ik betaal aan de kassa. 

Ik krijg een badge en 

een bezoekersgids.

Mijn badge hou ik goed bij. 

Dit heb ik nodig om in en 

uit de toren te kunnen gaan. 



AANKOMST

IK KOM AAN BIJ DE SINT-ROMBOUTSTOREN: WAT NU?

Kinderen kunnen een zoektocht 

doen in de toren. Dan nemen ze 

een blad van dit bord. Ik neem zelf 

een balpen mee om de zoektocht 

te doen.

Als we een badge hebben, 

gaan we naar rechts. 

We gaan door de deur aan 

de rechterkant. 

Als ik wil, kan ik iets opbergen 

in de kastjes. 

Hiervoor heb ik een munt van 

1 euro nodig. 

Op het einde van mijn bezoek 

kan ik mijn materiaal er terug 

uitnemen. Het muntstukje krijg 

ik op het einde van het bezoek 

ook terug. 

Ik scan mijn badge en de glazen 

poort gaat open. Ik stap er door. 

Mijn bezoek begint. 



MIJN BEZOEK

IK BEZOEK DE SINT-ROMBOUTSTOREN

Er zijn veel dingen te zien in 

de Sint-Romboutstoren. 

De Sint-Romboutstoren is 

een echt kerkbelfort. 

Er zijn 8 ruimtes om te bezoeken: 

Kraankamer, Smidse, 

Klokkenkamer, Oude beiaardkamer, 

Uurwerkkamer, Nieuwe beiaard-

kamer, Askelder en Skywalk.

Soms is de beiaardier in de 

“Nieuwe beiaardkamer” live 

aan het spelen. Dat is niet altijd zo. 

De beiaardier is ook niet altijd 

de meneer op de foto. 

Dat kan iemand anders zijn. 

Dit is de plattegrond van de 

Sint-Romboutstoren. 

Er is geen plattegrond waar ik mee 

kan rondlopen. De plattegrond kan 

ik wel in elke kamer aan de muur 

vinden. Het gekleurde vak toont 

waar ik op dat moment ben. 



MIJN BEZOEK

IK BEZOEK DE SINT-ROMBOUTSTOREN

In elke ruimte zijn er twee uitgangen en ingangen: één naar boven en één naar beneden.

In de Sint-Romboutstoren kan ik de route volgen door de pijlen te volgen. Ik probeer altijd 

de pijltjes naar boven te volgen. De kleur naast het pijltje komt overeen met de kleur van 

de kamer in de bezoekersgids en op de plattegrond. In elke kamer kan ik even rondkijken. 

Als ik klaar ben, ga ik verder naar boven via de juiste uitgang. 

Soms moet ik ook door een 

poortje. Ik duw de poort open. 

Op de achterkant van de poort 

staat een verbodsteken. 

Zo weet ik dat ik via een andere 

weg verder moet. 

In de Sint-Romboutstoren zijn veel 

trappen. Als ik alles wil zien, zal ik 

dus veel moeten stappen. Daarom 

doe ik best schoenen aan waar ik 

gemakkelijk mee kan wandelen. 

In totaal zijn er 538 trappen. 

Soms zie ik op de muur naast 

de trap staan hoeveel trappen 

ik al gedaan heb. 



MIJN BEZOEK

IK BEZOEK DE SINT-ROMBOUTSTOREN

Soms zijn er ook grote ramen in 

de muur van de toren. 

Ik kan hierdoor kijken. 

Dan zie ik wat er aan de andere 

kant gebeurt. 

Als ik helemaal bovenaan ben 

bij de Skywalk, dan kan ik over 

of door de glazen muren kijken. 

Dan heb ik een mooi zicht op 

de stad.

Op het glas staat een grote N, O, Z 

of W. Die letters tonen naar welke 

windrichting ik kijk. Ik kan kijken 

naar het Noorden, Oosten, Zuiden 

of Westen

Op het dak van de Sint-Rombouts-

toren staat een verrekijker. 

Deze werkt als ik er geld in steek.

Ik spreek af met mijn begeleiders 

of ik dit mag doen of niet. 



MIJN BEZOEK

IK BEZOEK DE SINT-ROMBOUTSTOREN

Als ik op de Skywalk geweest ben, 

ga ik terug naar beneden. 

Ik volg de pijltjes naar beneden. 

In de Sint-Romboutstoren zijn veel 

informatieborden. Op de informatie-

borden kan ik meer informatie 

lezen over de Sint-Romboutstoren. 

De informatie staat er in verschil-

lende talen op. Ik ga op zoek naar 

de tekst in het Nederlands. Als ik 

dat wil, vraag ik aan mijn begeleiders 

om de tekst voor te lezen. 

Soms zijn er knoppen op de 

informatieborden. Ik kan erop 

drukken. Dan zal ik iets horen. 

Soms zijn er twee verschillende 

soorten van informatie: voor 

volwassenen en voor kinderen. 

De informatie voor kinderen 

staat altijd in een ander kleur. 



MIJN BEZOEK

IK BEZOEK DE SINT-ROMBOUTSTOREN

De Sint-Romboutstoren is 

een belforttoren met klokken. 

Dat wil ook zeggen dat de klokken 

soms geluid worden. 

Elke 7 en een halve minuut worden 

de klokken geluid. 

Dat is luid. 

Als het te luid is, kan ik mijn 

handen op mijn oren doen of 

een koptelefoon meenemen. 

Het volledige parcours duurt 

ongeveer 1 uur. 

Dit is ongeveer zo lang als 

een lesuur.

OF

In de Sint-Romboutstoren 

is geen toilet. Als ik toch naar 

het toilet moet gaan, kan ik 

naar het stadhuis of de dienst 

toerisme gaan. 

Dat is niet zo ver van de 

Sint-Romboutstoren. 



EINDE

EINDE VAN HET BEZOEK

Het bezoek aan de 

Sint-Romboutstoren is gedaan. 

Ik wandel helemaal terug naar 

beneden. 

Ik scan mijn badge om uit de toren 

te gaan.

Als ik iets in de kastjes heb 

gestoken, dan neem ik dit eruit. 

Ik vergeet ook niet om mijn 

muntstukje terug te nemen. 

Ik ga naar buiten.  



DE TERUGWEG

 IK GA MET DE TREIN

 IK GA MET DE AUTO

 IK GA MET DE BUS

 IK GA MET DE FIETS

 IK GA TE VOET



DE TERUGWEG

DE TERUGWEG

Ik ben ongeveer  .............................................................................   (reistijd) onderweg naar de volgende activiteit. 

Het kan zijn dat ik er vroeger ben en het kan zijn dat ik er later ben. 

Dat is oké. 



IK GA MET DE TREIN

DE TERUGWEG

Ik wandel naar het station van Mechelen-Nekkerspoel. 

Dat is ongeveer 12 minuten stappen. 

Dat is niet zo ver. 

Ik ga met de trein naar mijn volgende activiteit. 

Ik stap uit in het station van   ................................................................................



IK GA MET DE AUTO

DE TERUGWEG

Ik stap van de Sint-Romboutstoren naar de parking waar onze auto geparkeerd staat. 

Ik ga met de auto naar   ..................................................................... (activiteit).

Ik ga niet met de auto op de foto, maar met onze eigen auto.



DE TERUGWEG

IK GA MET DE BUS

Ik stap van de Sint-Romboutstoren naar de bushalte van de bus 

met nummer   ...................................................................................................................

Ik stap op de bus.  

Ik ga met de bus naar    ..................................................................................................  (activiteit).  

De rit duurt ongeveer   ..................................................................................................  minuten.



DE TERUGWEG

IK GA MET DE FIETS

Ik ga naar mijn fi ets. 

Ik doe mijn slot open. 

Ik ga met de fi ets naar  .................................................................................................... (activiteit). 



IK GA TE VOET

DE TERUGWEG

Ik ga te voet naar     .........................................................................................................  (activiteit).  



Dit is het einde van mijn bundel. Zo zal mijn daguitstap er uit zien. Het kan zijn dat er dingen veranderen. Dat is oké. 

Als er dingen veranderen, zullen mijn begeleiders dit aanduiden op dit schema. Zo maken we er samen een fi jne dag van. 


