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Nieuwe Maan
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In de kijker

"Grote broers geven
het goede voorbeeld
en fungeren zo
als rolmodel. Ze
voorkomen problemen
en zorgen voor een
aangenamere buurt."
Walter Schroons,
schepen van Preventie

GROTE BROERS HOUDEN OOGJE IN ‘T ZEIL
Elke woensdag, zaterdag, zondag en tijdens de schoolvakanties houden een vijftiental studenten vrijwillig een
oogje in het zeil op twaalf speelpleinen in onze stad. Ze
zijn de ‘grote broers’: jongeren die in de buurt wonen en
de kinderen daar goed kennen. Als grote broers houden
ze toezicht op de pleintjes en sturen ze het gedrag van de

kinderen en tieners bij waar nodig. Ze zien er vooral op
toe dat de pleintjes proper blijven, maar bemiddelen ook
tussen jongeren of roepen kleine pesterijen of kattenkwaad een halt toe. Elke grote broer – of grote zus, want
die zijn er natuurlijk ook – krijgt bij de start een tweedaagse vorming rond conflicthantering en een initiatie EHBO.

© Patrick Hattori
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Komaan
Recyclage voor een
nieuwe stad
Bij hergebruik van oude materialen denken we meestal aan huis-,
tuin- en keukenspullen. Maar recyclage is overal. Ook in onze
moderne stadsplanning. Jouw stad is voortdurend bezig met
bestaande materialen, sites en oude gebouwen een tweede
leven te geven. Zo hebben wij de voorbije jaren verschillende
stadskankers gesaneerd tot eigentijdse woonprojecten. Oude,
uitgeleefde panden kregen een nieuwe invulling. Het zijn die
projecten die er samen met de vernieuwde straten en pleinen
voor zorgden dat Mechelen een nieuwe stad is geworden. De
laatste dode plekken in het weefsel van de binnenstad worden
momenteel onder handen genomen. Dat zijn het Hof van
Cortenbach aan de Korenmarkt en het Predikherenklooster aan
de Tinellaan. Over enkele jaren kunnen we deze monumenten
gerecycleerd openstellen met een nieuwe eigentijdse invulling, op
maat van onze ambitieuze stad. Creativiteit en voeling met de ziel
van deze stad inspireren ons bij al die projecten.

Bart Somers,
burgemeester

maandvraag

Waarom ga je naar de jeugdbeweging?
Op 23 oktober trekt heel jeugdbewegend Vlaanderen in jeugdbewegingshemden, -shirts en -sjaaltjes door het land
tijdens de Dag van de Jeugdbeweging. Wil jij ook lid worden van een jeugdbeweging in je buurt? Mechelen telt er maar
liefst 25! Je vindt ze op www.mechelen.be/jeugdbewegingen.

Dimi: “Ik ga al sinds mijn zes jaar naar

Maité: “Via de jeugdbeweging leer

Joachim: “Ik leef me elke zondag uit

Jamaswapi. twaalf jaar later ben ik veel
vriendschappen rijker. Je bent er elke
week even tussenuit en amuseert je
rot. Ook als leiding brengt het op: je
leert omgaan met verantwoordelijkheid,
conflicten oplossen, samenwerken, …
Ik kan het iedereen aanraden!”

je veel mensen kennen. Ik heb al veel
vrienden gemaakt bij Scouts Parsifal.
We amuseren ons en moeten ons niet
aan te veel regeltjes houden tijdens de
activiteiten. En we leren er goed onze
plan te trekken, zeker op kamp.”

bij Chiro Coloma. De leiding voorziet
leuke spelletjes, de sfeer is top en er
wordt altijd wat afgelachen. Het kamp
is het jaarlijks hoogtepunt: tien dagen
amusement met vrienden, dat zijn
onvergetelijke momenten.”

Volg Mechelen online!
W www.mechelen.be |  facebook.com/StadMechelen |  twitter.com/StadMechelen & @StadMechelen |
@StadMechelen
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Wedstrijd

Wat vind jij van jouw stadsmagazine?
Om jou, de Mechelaar, goed te informeren, schakelt stad
Mechelen verschillende communicatiekanalen in:
Nieuwe Maan, een pagina in de Streekkrant,
www.mechelen.be, affiches, flyers, brochures, digitale zuilen,
een Facebook- en Twitteraccount, bovenstraatbanners,
huis-aan-huisbrieven, enz. Ongetwijfeld kunnen we deze
communicatie nog verbeteren. Hoe precies? Laat het ons
weten door de vragenlijst op www.mechelen.be in te vullen
vanaf 8 september. Het duurt slechts een paar minuten, en
zo maak je kans op Mechelenbons ter waarde van € 100.
Doen!

In de vorige editie vroegen we jullie hoe lang de nieuwe
fietsostrade Antwerpen-Mechelen precies is. De zomervakantie was de ideale gelegenheid om het traject van 23 km
zelf uit te testen. Donny Hilderson werd geloot uit alle juiste
antwoorden en wint € 60 aan Mechelenbons. Proficiat!

Laat zeker ook jouw mening horen over dit blad Nieuwe
Maan. Zo kan er in de toekomst een nog straffer, boeiender,
aantrekkelijker, … stadsmagazine in je brievenbus belanden.

Lezersbrief
Beste redactie,
Mechelen staat gelijk aan ongezelligheid en veel leegstand.
Niet de moeite om een dagje door te brengen. Dat vonden
we althans, zo'n tien jaar geleden. Onlangs bezochten we
Mechelen nog eens. Wat een aangename verrassing, wat een
metamorfose! Overal zie je dat Mechelen enorm is veranderd
in de positieve zin.
We hebben de auto achtergelaten op een van de randparkings,
waar de Shopping Shuttle binnen de minuut ter plaatse
was. Een nette bus met een zeer vriendelijke chauffeur
bracht ons gratis - ja, gratis bestaat dus echt nog - naar
het stadscentrum. De nieuw aangelegde straten en pleinen,
de mooie huizen, nieuwe pop-upwinkels, de steigers langs
de Dijle, ... het draagt allemaal bij aan de nieuwe, gezellige
uitstraling. We hebben plekjes ontdekt waarvan we het bestaan
niet eens vermoedden.
Overal is het nu gezelligheid troef, en dat met veel respect
voor het historische karakter van de stad. Bedankt, Mechelen.
Deze keer zal het geen tien jaar duren voor we elkaar weerzien!
Met vriendelijke groeten,
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Staf en Kathleen uit Herenthout

Nieuwe
website voor
Mechelen
Kinderstad
Surf snel naar
www.mechelenkinderstad.be,
want de website voor de kleinste
Maneblussers steekt in een
nieuw kleedje. Je vindt er in een
oogopslag alle kindernieuwtjes
en -activiteiten terug. Mooier,
gebruiksvriendelijker en helemaal
goedgekeurd door Rommy!

Komaan

De Medaille

De Fietsmadammen
op de Biketour
De Fietsmadammen zijn een groepje vrouwen die
weten wat demarreren is. Van 10 tot 13 september
nemen ze voor de derde keer deel aan de Biketour
van Dokters van de Wereld, waarvoor ze elk minstens
1000 euro inzamelden. Ze trappen in vier dagen naar
Amsterdam en terug, in totaal goed voor zo’n
500 km. Kom hen op 10 september tussen 10u en 12u
en 13 september tussen 14u en 16u aanmoedigen in
Mechelen!

“Talen zijn zoals sleutels:
ze openen deuren.”

De lotgevallen
van Lotfollah

Hilde Willemen: “De vorige editie was
superaangenaam. We kregen een volledig ingestelde
gps en om de 30 km waren er stopplaatsen met alles
wat je maar wilde! Je komt vaak dezelfde mensen
tegen en de sfeer wordt dag na dag alleen maar beter.
Vorig jaar hadden we veel lekke banden, maar de
andere deelnemers stopten altijd. De Biketour is een
goeie motivatie om te blijven fietsen. Als je graag fietst,
waarom dan niet meteen een goed doel steunen?”

In oktober 2014 begon Mechelen met een project om
anderstalige handelaars Nederlands te leren. Een
van hen is de Afghaanse verkoper Lotfollah van de
kruidenierszaak in de Désiré Boucherystraat. Hij geeft
een Nederlands woordje uitleg.
Lotfollah: “Ik woon al bijna vier jaar in Vlaanderen. Toen
ik hier aankwam, vertelde een advocaat mij dat talen
zijn zoals sleutels: ze openen deuren voor je. Hij had
gelijk. Doordat ik Nederlands spreek, ken ik zeker
70 % van de mensen in de buurt. Ik doe er 1,5 uur
over om van de winkel naar het station te gaan, omdat
iedereen met mij wil praten. Ik zeg tegen iedereen
goeiemorgen en ik maak grapjes.”

Hilde

Ilse van het Centrum voor Basiseducatie (CBE Open
School) noemt hem een enorm geëngageerde cursist
die heel fijn was om mee samen te werken. Ze gaf
elke week specifieke lessen in zijn winkel. “Vroeger
wist ik bijvoorbeeld niet wat confituur was,” vertelt
Lotfollah, “maar nu ken ik alle producten en oefen ik
met mijn klanten. Ilse heeft mij ook boekjes gegeven
met woorden bij tekeningen. Ik neem ze overal mee
naartoe.”
In september blijft Lotfollah Nederlandse les volgen
en start hij met een cursus rijbewijs. Maar hij heeft nog
meer mooie plannen: “Ik wil hier altijd blijven wonen,
een appartement kopen en rustig leven. Als mijn kindjes
naar België komen, wil ik Nederlands met hen spreken.”
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Feestmaand in de nieuwe Bruul
De grootste Mechelse winkelstraat onderging een ware metamorfose.
Daarom houdt de Bruul van 4 september tot 4 oktober een feestmaand.
Naar jaarlijkse gewoonte zijn er in die periode ook de Herfstbraderie en
Herfstshopping.
Zak op de vijf zaterdagen van de
feestmaand zeker af naar de Bruul,
want dan is er van alles te beleven
voor jong en oud! Van brassbands en
draaiorgels tot een leuke fotostand,
ballerina's op stelten, en nog veel
meer. Op woensdagnamiddagen is er
een grimestand voor kinderen. Neem
je bengels dus zeker mee wanneer je
gaat shoppen!
Feestmaand, 04.09-04.10, elke
woensdagnamiddag en zaterdag,
Bruul

Herfstbraderie

Tijdens het weekend van vrijdag
11 en zaterdag 12 september vindt
de Herfstbraderie plaats. Naast het
uitgebreide aanbod van bestaande
winkels vind je allerlei kraampjes met
lekkers of leuke snuisterijen. Geniet
van uitzonderlijke aanbiedingen,
voordelige prijzen, gezelligheid en
leuke randanimatie.
Herfstbraderie, 11.09-12.09, 10-19u,
binnenstad
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Herfstshopping

Ben je nieuwsgierig naar de nieuwe
herfst- en wintercollecties van
je favoriete winkels? Tijdens het
eerste weekend van oktober rollen
winkeliers drie dagen lang letterlijk
en figuurlijk de loper voor je uit met
een catwalk op hun stoep, stijladvies,
attenties, workshops en animatie.
Dat weekend vindt trouwens ook
het openingsevent van ‘Bier in
Vrouwenhanden’ van Toerisme
Mechelen plaats. Neem op
vrijdagavond of zaterdag deel aan
een grote bier- en kaasproeverij op
de Grote Markt. Lees meer op
pagina 27.
Herfstshopping en Bierfestival,
02.10-04.10

"Tijdens de feestmaand
kan iedereen ontdekken
dat de vernieuwde
Bruul mooi oogt en de
winkelervaring een pak
aangenamer geworden
is."
Bart De Nijn,
schepen van Openbare Werken

Feest mee!

De bib blaast
150 kaarsjes uit

Dit jaar bestaat de bibliotheek van Mechelen 150 jaar.
Om dat te vieren ruilt de bib van 10 tot 16 oktober de
gebruikelijke rust in voor stevig feestgedruis.
Programma
De 150ste verjaardag krijgt een vierdaags feest! Kom
smullen van een stukje verjaardagstaart, aanschouw
wandelende verhalen, maak een muzikale trip met Annie M.G. Schmidt, ruil je boek op de boekenruilbeurs,
geniet van een verrassende theatervoorstelling, nestel
je in de Fotomaton of ga op consultatie bij de boekendokter. De jongsten kunnen zich uitleven met workshops, terwijl de ouderen genieten van een muzikaal

Verhuis naar het Predikherenklooster
In 2018 zwaaien de deuren van de nieuwe bibliotheek in
het statige Predikherenklooster aan de Goswin de Stassartstraat open. Hoofdbibliothecaris Rita Van de Wiele:
“Het wordt een bib waar je niet alleen materiaal kan uitlenen, maar waar je ook een koffie kan drinken, kan relaxen
in de binnentuin, waar expo’s, lezingen, cursussen, workshops en voorstellingen gegeven worden en je in alle rust
kan studeren en werken. De nieuwe bib wordt letterlijk en
figuurlijk een plek om op verhaal te komen, een plek waar
verhalen worden verteld, verzameld en gemaakt.”
Wil je weten hoe het gebouw er vanbinnen zal uitzien?
Op 10 oktober om 14 en 15u geeft Rita je met woord en
beeld inkijk in de plannen. Afspraak in De Oude Leeszaal
op de eerste verdieping van de huidige bib. Inschrijven is
niet nodig.

aperitief met unieke verhalen. In de jeugdbib kunnen
kinderen verjaardagskronen, bladwijzers en andere
kunstige vondsten knutselen.
Feestweek 150 jaar bibliotheek, 10, 11, 14 & 16.10,
Bibliotheek Mechelen, Moensstraat 19.
Meer info en het volledige programma:
mechelen.bibliotheek.be

Rita

het Predikherenklooster

Marouane: “Ik ben verslaafd aan boeken, ik word er heleCandice: “E-books zijn niets voor mij, want papieren boemaal zen van! Ik heb net Fifty Shades of Grey 1 en 2 uit en
ken ruik je en ze geven een ander gevoel. Pure nostalgie!
het derde boek heb ik in de bib besteld. Ik leer er veel
Ik lees heel graag, omdat er
van (lacht). Ook mijn Nederlands
een nieuwe wereld voor je
verbetert door te lezen. Als ik
opengaat. In de bib kom
Gespot
nieuwe vocabulaire tegenje verrassende boeken
in de bib
kom, zoek ik de woorden
tegen. Al lees ik
op. Ik studeer trouwens in
soms ook boeken
de bibliotheek en raadopnieuw: Jane Eyre
pleeg dan boeken. Op
heb ik al acht keer
internet vind je veel, maar
verslonden!”
MECHELEN
de bib biedt betere info.” kinderstad
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Wonen aan het

Keerdok- en Eandissite worden vanaf 2018 omgevormd
tot nieuwe stadswijk

Mechelen zit in de lift als woonstad. Om de bevolkingsgroei op een ruimtelijk
kwaliteitsvolle manier op te vangen, vormt de stad een aantal gebieden om tot
hedendaagse woonsites. Het gebied rond het Keerdok en de Eandissite, in de
omgeving van het Rode Kruisplein, is hiervoor zeer geschikt. Over enkele jaren
pronkt er een hoogwaardige stadswijk, met zicht op de Dijle.
Keerdoksite
De site van het Keerdok beslaat 5,4 ha en is gelegen tussen de R12, de
Afleidingsdijle en omvat eveneens de havenkom van het Keerdok tegenover
de Winketkaai. Hier kan je wonen aan het water, op wandelafstand van de
binnenstad en op een goed bereikbare locatie.

Wat met ‘den
Ouden Zwemdok’?
Het oude zwembad en
douane-entrepot is sinds 1997
beschermd als monument. In
2001 werd het gebouw voor
het publiek gesloten. Gezien
zijn slechte staat, wordt het
momenteel langs de buitenkant
gerestaureerd. Zo maakt de
witte afgebladerde verflaag
plaats voor de authentieke baken hardsteen van weleer. Hoe
‘den dok’ wordt ingevuld, is nog
niet beslist.
W www.mechelen.be/dendok

Het oude zwemdok, dat momenteel in de stellingen staat wegens de buitenrestauratie.
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Vooruit(zicht)

water
Eandissite

Ontmoetingsplek

Ten noorden van de Keerdoksite,
gelegen tussen de N16 en de
Afleidingsdijle, de Antwerpsepoort
en de Elektriciteitsstraat, bevindt zich
de Eandissite. Momenteel is deze
nog in gebruik door Eandis. In de
toekomst zal Eandis haar activiteiten
groeperen op de westelijke zijde van
hun bedrijventerrein. Een zone van
2,7 ha komt dan vrij voor een nieuwe
invulling.

Studiebureaus BUUR en Mint werkten samen een masterplan uit om beide sites
om te vormen tot een compleet nieuwe stadswijk. 800 nieuwe wooneenheden
zullen aan het water verschijnen. Er zal ook ruimte zijn voor een grote randparking,
horeca, buurtgerichte handel, ... De bestaande erfgoedpanden, zoals het oude
zwembad en de oude sluiswachterswoning, worden hierin geïntegreerd. Door
parkings zoveel mogelijk ondergronds te brengen, wordt de publieke ruimte rond
het oude zwemdok en het keerdok verkeersluw. De overige oevers aan de Dijle
worden geïntegreerd in een parkaanleg, zodat in totaal bijna 2 ha aan publieke
groene ruimte ontstaat. Zo wordt de zone rond het oude zwemdok en het Keerdok
voor de Mechelaar een nieuwe ontmoetingsplek aan het water. Om al deze ruimte
vrij te maken, worden de bestaande baanwinkels verplaatst naar de lus van de R6
aan het Battelcomplex (afrit Mechelen-Noord) en in de binnenstad.
Om het kruispunt van de Antwerpsepoort (aan McDonalds) te ontlasten, zal een
nieuwe brug worden aangelegd voor lokaal verkeer tussen de twee sites. Er
komen ook bruggetjes voor fietsers en voetgangers, zodat de verbindingen tussen
de twee sites en ook het fiets- en voetgangersnetwerk in Mechelen-Noord
verbeteren.

© Karel Somers

© BUUR

In juli werd begonnen aan de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan. De
werken zelf gaan in 2018 van start en zullen gefaseerd verlopen.
Meer weten? W www.mechelen.be/keerdok-eandis
© BUUR
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Chris

Geef spullen een
tweede leven
Een kat heeft negen levens, maar spullen
hebben er veel meer. Tenminste, met
jouw hulp. Ga overconsumptie tegen
en verklein de afvalberg door meubels,
servies en kleren in tweedehandswinkels
te kopen. Of ga zelf creatief aan de slag
met oude voorwerpen. Tweedehands is
niet aftands!
10

De Kringwinkel
in cijfers
• In 2014 zamelde de Kringwinkel
Mechelen 819 438 kg spullen in.
Alle Kringwinkels in Vlaanderen
zorgden samen voor 65 000 ton.
• De twee Mechelse Kringwinkels
kregen dat recordjaar 78 939
betalende klanten over de vloer.
15 190 meer dan in 2013.
• Elke Mechelaar kocht in 2014
gemiddeld 4,32 kg spullen in de
Kringwinkel.
• De Vlaamse Kringwinkels creëren
5000 jobs in de sociale economie,
waarvan 54 in Mechelen.

Dossier M
Kringwinkel Ecoso:

Wie kringt, die wint!
Deze maand is de Kringwinkel Mechelen gefusioneerd met Kringwinkel Wrak
uit Willebroek. Samen heten ze voortaan Kringwinkel Ecoso, wat zowel het
ecologische als het sociale aspect benadrukt. Geen paniek: voor jou als klant
verandert er niets. “We zijn gefusioneerd om meer te kunnen inzetten op coaching van medewerkers”, licht communicatiemedewerkster Chris Doms toe. “Nu
we sterker staan, kunnen we bovendien meer winkels openen, extra mensen
tewerkstellen en andere activiteiten organiseren, zoals inboedelservice of een
sociaal restaurant. We willen dit jaar nog een nieuw pand vinden, bijvoorbeeld
in Sint-Katelijne-Waver of Nekkerspoel. Zo bereiken we ook die inwoners. We
moéten de groeimogelijkheden benutten.”

Nieuwe meubelhal
De Kringwinkel Mechelen heeft twee vestigingen: eentje op de Korenmarkt met
vooral kledij en huisraad en een grotere loods op de Oude Baan in MechelenNoord. Om de massale hoeveelheid meubels uit te stallen, heeft deze laatste
winkel sinds april een extra meubelhal, waar je een dubbel zo groot aanbod aan
meubels kan bezichtigen.

Maatwerkbedrijf

Wist je dat ...
... de Kringwinkel alle elektrotoestellen test voor ze naar
de winkel gaan?
... je een jaar ‘niet goed/geld
terug’ garantie krijgt op deze
toestellen? Hou wel je kasticket bij!
... niets verloren gaat? Een
recyclagebedrijf verwerkt
onverkoopbaar textiel tot
vodden.
... kledij nooit langer dan een
maand in de winkel hangt?
Daarvoor zorgt een systeem
met gekleurde etiketten.

De Kringwinkel Ecoso is een maatwerkbedrijf, een gesubsidieerd tewerkstellingsinitiatief met een maatschappelijke meerwaarde. Maatwerkbedrijven bieden werk op maat met aangepaste begeleiding. Binnen de Kringwinkel Ecoso
werken mensen die om persoons- of omgevingsgebonden redenen weinig kans
maken op de reguliere arbeidsmarkt, zoals vluchtelingen, ouderen, langdurig
werklozen en mensen met een fysieke of mentale beperking. Zij krijgen tijdens
hun werk intensieve trajectbegeleiding en een persoonlijk ontwikkelingsplan.
Zo kunnen ze later intern of extern doorstromen naar andere functies.

Dag van de Kringwinkel:
workshops
Trek zaterdag 17 oktober zeker naar de Oude Baan voor
het boeiende programma van de Dag van de Kringwinkel. In
de workshop naaien van vzw Femma leer je bijvoorbeeld
jurken uit de Kringwinkel omtoveren tot babykleertjes of
kussens. Is het grovere werk meer iets voor jou? Tijdens de
workshop upcycling met hout van BOS+ neem je tweedehandsmeubels onder handen. Beide workshops zijn gratis en
op inschrijving. Kijk op de website of Facebookpagina voor
meer info.
Dag van de Kringwinkel, 17.10,
Oude Baan 1F, Industriepark Noord, gratis
W www.dekringwinkelmechelen.be, www.ecoso.be
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Vaste Kringwinkelklant
Om de twee weken moét Annemie Van Moer naar de
Kringwinkel. Met haar vangst gaat ze thuis aan de slag.
Annemie: “Ik zet de spullen eerst in de garage, tot ik een
idee heb. Inspiratie vind ik op het platform Pinterest. Zo
heb ik al spiegeltjes en prikborden gemaakt van kaders en
massa’s porseleinen servies geschilderd. Momenteel ben
ik een tweedehands nachtkastje fluogeel aan het verven.
Het wordt een echte blikvanger in de kamer van mijn zoontje. Ik ben altijd aan het knutselen, heel ontspannend.”
Wat ze doet met al die spullen? “Ons huis staat vol, tot
grote ergernis van mijn man (lacht).
Ik moet het echt beperken! Maar ik
geef de spullen ook cadeau
aan collega’s die vertrekken
of jarige vriendinnen. Ik weet
Annemies
aan wie ik het kan geven
upcycle-idee:
en wiens smaak het niet
is. Ik vind het plezant
“Schilder leuke wimpertjes
om iets persoonlijks
en oogjes met porseleinverf op
te geven. Als je iets
servies. Je hebt geen tekentalent
nodig, want dat heb ik evenmin! De
leuks kan maken met
verf droogt pas na vier uur, dus je
gerecycleerde spullen,
kan mislukkingen altijd wegvegen.
waarom zou je dan iets
Na een uurtje bakken kan
nieuws kopen?”
je servies zelfs in de
afwasmachine.”

M-Fair: maak kennis met eerlijke kledij op 11 oktober
Van 7 tot 17 oktober is het weer Week van de Fair Trade,
een initiatief van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. In het kader daarvan organiseert Stad Mechelen op
zondag 11 oktober voor het eerst de M-Fair in Erfgoedcentrum Lamot. Via een markt, modeshow en workshops
maak je kennis met eerlijke kledij.
Eerlijke kledij wordt gemaakt onder goede arbeidsomstandigheden. Dat wil zeggen dat er geen uitbuiting zoals
bijvoorbeeld kinderarbeid, discriminatie of oneerlijke verloning bij aan te pas komt. Als FairTrade-Gemeente besteedt
Mechelen extra aandacht aan eerlijke handel. M-Fair sluit
bovendien perfect aan bij het thema kinderrechten van
Mechelen Mondiaal.
Op de markt koop je vanaf 11u mooie, eerlijk geproduceerde en duurzame kledij. Ondertussen showen opkomende
ontwerpers hun interpretatie van eerlijke mode. Daarna
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krijgen de winnende ontwerpers een prijs. Om 14u vang
je een glimp op van eerlijke en duurzame wintercollecties.
Daarnaast zijn er boeiende randactiviteiten, zoals films over
het thema. Voor kinderen is er het verhaal van 'de eerlijke
kleren van de keizer'. Bovendien richt de Kringwinkel een
hoekje in. Plak daar een sticker op je favoriete meubelstuk
en neem het aan het einde van de dag gratis mee!

Gratis workshops
Zit er een gat in je kleedje? Laat het dan repareren op het
Repair Café. Zijn je kleren niet meer je smaak? Ruil ze dan
met anderen tijdens de ‘swishing’. Leer je textiel bedrukken
met hulp van de StikBitchen. Deze workshop zeefdrukken
vindt doorlopend plaats tussen 13.30u en 16.30u. Vormingplus organiseert nog massa's toffe workshops, zoals Knap
Recy(k)leren, Retouches en Minime, waarbij je bestaande
kledij omvormt tot kinderkleren. In een snelcursus Upcycle
this! leert Katrijn Verstraeten je spullen opwaarderen.

Dossier M
“Draagt u mijn oud laken?”
Modeontwerpster Yasmine Smedts maakt van hetzelfde
laken een broek. Letterlijk. Wanneer ze materiaal ziet,
weet ze meteen wat ze ermee wil aanvangen. Op het moment dat Nieuwe Maan bij haar langsgaat, is ze net een
zetel aan het ontmantelen die ze opnieuw wil stofferen.
Yasmine: “Ik ga minstens twee keer per week naar de
Kringwinkel en ik moet mezelf verbieden om er nog vaker
binnen te lopen. Mijn huis ontploft van de materialen. Ik
vind het leuk om ze in een nieuwe context te gebruiken.
Zo heb ik aan de Gentse modeacademie kledij uit elektriciteitskabels ontworpen. Ik heb ook eens een rok van
een oud laken gemaakt. Elke keer als ik die draag, hoop ik
dat iemand mij gaat vragen: 'Kan het dat u mijn oud laken
draagt?'”
“Met de modewereld heb ik een haat-liefdeverhouding.
Elk seizoen dringt die nieuwe collecties op. Kleren worden
te makkelijk weggegooid. Daarom geef ik les in hersteltechnieken aan het Centrum voor volwassenenonderwijs
(CVO). Meer en meer mensen raken geïnteresseerd in
kledij herstellen of tweedehandskledij aanpassen. Als je
zelf aan kleren werkt, zit er liefde in en zal je ze langer
dragen. De zoektocht naar tweedehandskledij duurt misschien langer, maar je draagt wel unieke stukken in plaats
van massaproductie.”

Yasmines
upcycle-idee:
“Met kapotte ritsen maak je
leuke juwelen. Deel je rits in
twee, rol hem op en lijm vast. Zo
heb je in een handomdraai een
broche of haarspeld. Met de
trekkertjes knutsel je leuke
oorbellen.”

Katrijn: “Ecologisch én modieus leven kan dankzij upcycling. De mogelijkheden zijn zo divers. Een stofje vorm je
bijvoorbeeld om tot stijlvolle broche en je staat versteld
van wat je allemaal kan doen met een kroonkurk!”
Schrijf je in voor deze workshops via
Vormingplus Mechelen, Hanswijkstraat 74,
W www.vormingplus-regiomechelen.be,
T 015 43 21 20
M-Fair, 11.10, 11u, Erfgoedcentrum Lamot,
gratis, W www.mechelen.be/M-Fair

KATRIJNs
upcycle-ideeën:
"In de workshop maken we onder
andere oorbellen uit fietsbanden,
pimpen we potjes met speelgoeddiertjes of stofjes en bouwen we
koekjesetagères met leuke kopjes
en borden. Als je een lp rond een
kom smelt in de oven, krijg je
een unieke fruitschaal.”
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Dingen met een ziel
De naam van de winkel Supergoods zegt het al: hier verkopen ze niet zomaar spullen. Toen Tonny van Bavel en zijn vriendin Anne drie jaar geleden
een winkel openden, wisten ze dat het een ecologische winkel moest zijn.
Tonny: “We willen met onze winkel bijdragen tot de wereld in plaats van iets
afnemen. Mijn grootvader maakte zelf een grasmachine met de motor van
een wasmachine. Misschien heb ik het zo meegekregen. Het idee van duurzaamheid staat in Vlaanderen nog in zijn kinderschoenen. In Nederland en
Scandinavië is het veel meer ingebakken in de cultuur.”
“Gerecycleerde spullen spreken tot de verbeelding. Ze scheppen meteen een
verhaal en een sfeer. Het zijn dingen met een ziel. We verkopen bijvoorbeeld
krukjes die vroeger straatlantaarns waren, tassen gemaakt van brandweerslangen en autogordels en speelgoed van gerecycleerde melkbidons. Onze
glazen zijn eigenlijk afgesneden flessen. Ik ken weinig glazen die zo mooi
zijn. Zo zie je maar dat iets heel eenvoudigs heel schoon
kan zijn. Al onze kledij bestaat uit biologische of
gerecycleerde grondstoffen. We verkopen kleren
vervaardigd uit legeruniformen en gevangenisTonny’s
tenues.”
upcycle-idee:
“Met palletten kan je allerlei
meubels timmeren, zoals de
bloembakken voor onze winkel.
Je vindt massa’s handleidingen
op internet, bijvoorbeeld op
het platform Pinterest.”
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“Dit krukje was vroeger
een straatlantaarn.”

Onze-LieveRecyclagestraat
Naast de Supergoodstore scoort de
Onze-Lieve-Vrouwestraat nog meer
punten op het vlak van recyclage.
• Bij Oxfam Wereldwinkel koop je
toffe tweedehandsspullen en steun
je in één klap eerlijke handel.
• De meubelontwerpers van Studio
Swelvet op nummer 31 gebruiken
vooral recuperatiematerialen, zoals
palletten, cementmolens en allerlei
materiaal dat ze tegenkomen op
straat.
• Net zoals Swelvet en vier andere
jonge ondernemers, geeft
schrijnwerker Timmerjan een
leegstaand pand uit de Onze-LieveVrouwestraat een tweede leven.
“Deze winkel heeft zo'n zeven jaar
leeggestaan”, vertelt Jan. “Zonde,
want het is een prachtig pand. Ik
betaal aan de stad de huur die de
eigenaar normaal als boete voor
leegstand zou betalen, een winwinsituatie (Mest vzw, n.v.d.r.)! Deze
straat is helemaal aan het opleven.”
Ook in zijn job recycleert hij. Jan:
“Met houtoverschotten timmer ik
kleine meubels. Zo gaat er niets
verloren!”

Dossier M
• Waarschijnlijk nog tot eind
december kan je op nummer
56 bij Vertelles een uniek stuk
op de kop tikken. Elles maakt
onder andere boekcovers van
oude schilderijtjes of leren jassen
en plaids uit tweedehands truien.
“Ik laat mensen met andere ogen
naar dingen kijken”, vertelt ze.
“Een schilderij dat lelijk is aan de
muur, wordt kostbaar als boekje.”
Omdat ze nog een vitrine over
had, startte ze een plantenasiel.
Breng er een plant binnen of
neem er gratis een andere mee!

Jouw plastic zit in deze
charmante banken!

Recycleer mee!
Je hoeft geen creatieveling te zijn om te recycleren. Dankzij deze initiatieven kan je makkelijk je steentje - of dopje - bijdragen.

Roze zak
Via de PMD-zak kon je al lang helpen recycleren, maar sinds 2010 is er ook
de roze zak. Daarin horen plastic voorwerpen thuis die niet in de PMD-zak
mogen, zoals plastic verpakkingen, folies, zakjes, draagtassen, kuipjes, (boter-)
vlootjes, potjes, kleerhangers, bloempotjes en speelgoed (niet op batterijen).
Sinds dit jaar haalt IVAREM de zakken om de acht weken op in Mechelen. Van
het ingezamelde plastic maken ze onder andere wandelpaden, bloembakken, banken, terrasplanken en compostvaten. Dankzij de roze zak spaar je het
milieu én je portefeuille, want je betaalt slechts 2,5 euro voor een rol van tien
zakken.

Elles’
upcycle-idee:
“Maak met oude jaszakken
pochetjes voor bijvoorbeeld je
zonnebril. Een tip: als je een
idee hebt, denk dan niet
te veel na, probeer het
meteen uit!”

Dopjes voor blindegeleidehonden
Breng je dopjes van plastic flessen naar het inzamelpunt van het Sociaal Huis
in Woonzorgcentrum De Lisdodde. De dopjes gaan naar een bedrijf dat ze
recycleert tot palletten. Met de opbrengst van 38 ton dopjes kan het Sociaal
Huis een blindgeleidehond kopen voor iemand die er zelf geen kan betalen.
In de toekomst komen er nog inzamelpunten.

Thuisafgehaald.be
Elke Vlaming gooit jaarlijks gemiddeld 37 kg voedsel weg. Om dat tegen te
gaan, is er de website www.thuisafgehaald.be, waarop mensen hun maaltijdoverschotten verkopen. Het systeem werkt eenvoudig: ga naar de website,
kijk wie er in jouw buurt maaltijden aanbiedt en stuur een bericht naar de kok.
Vervolgens krijg je een mail terug en kan je jouw gerecht afhalen. Ecologisch,
makkelijk én lekker!

Repair Café
Het is zonde om leuke, kapotte spullen weg te gooien. Tijdens Repair Cafés
repareren vrijwilligers ze samen met jou. Het concept bestaat in 18 landen
over de hele wereld, samen goed voor 13 000 geslaagde herstellingen per
maand. In 2014 kregen 9800 spullen een tweede leven in België, wat zorgt
voor liefst 50,6 ton CO2-reductie. Ontdek op www.repaircafe.be wanneer er
een Repair Café in jouw buurt is.
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Mechelse

Danny Ronaldo wikt en weegt z’n woorden:
“het circusleven is bikkelhard.” Maar er is geen
weg terug: circus is zijn leven. Danny vertelt
over de nieuwe voorstelling Fidelis Fortibus,
circustradities en waarom hij telkens weer kiest
voor dit leven.
Hoewel Circus Ronaldo thuis is in
Muizen, vertoeft het gezelschap er
maar zelden. Het toert bijna de klok
rond door de wereld. Maar de Ronaldos
willen de verloren tijd met Mechelen
inhalen. Het stadsartiestschap
(stadsartiest Gijs Vanhee geeft vanaf
25 oktober de fakkel door, n.v.d.r.) is
daar de perfecte gelegenheid voor,
vertelt Danny Ronaldo, samen met zijn
broer de zesde generatie van Circus
Ronaldo. Ook op tournee zijn ze onze
Culturele Ambassadeur: de Mechelse
vlag wappert altijd op hun circustent en
is zo al op veel verre plekken geweest.
Danny: “Als stadsartiest spelen we
natuurlijk een aantal voorstellingen
in Mechelen, maar er zullen ook veel
kleine projecten zijn. Circus is dans,
muziek, theater … Het is de zee waar
alle kunsten samenkomen.”

Fidelis Fortibus in Tivoli

Eind september strijkt Circus Ronaldo
voor het eerst neer in Mechelen, met
de voorstelling Fidelis Fortibus in het
Tivolipark. Danny Ronaldo zal alleen in
de piste staan, tussen de graven van
familieleden. Als enige overlevende
van het circus werpt hij doorheen de
voorstelling een melancholische blik op
eeuwige trouw en oude circustradities.
“Vooral het oude commedia dell’arte
verdwijnt. Tegenwoordig mag circus
blijkbaar niet meer triest en poëtisch
zijn. Men maakt er steeds een vrolijk
spektakel van met luide muziek en
flitsende belichting”, vertelt Danny. “Wij
blijven focussen op commedia dell’arte.
Omdat het zo natuurlijk voelt.”
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Danny Ronaldo

Een waanzinnig
mooi optreden
Natuurlijk denkt hij wel
eens aan stoppen. “Elke
maand opnieuw moet
ik bewust kiezen voor
het circusleven. Want
het is niet evident:
we werken hard
om te overleven
en om het hoge
niveau van
Circus Ronaldo
aan te houden.
De subsidies
zijn laag en de
verwachtingen
van het publiek
torenhoog.
Telkens opnieuw
moeten we
vernieuwend en
origineel zijn.”

Wat overtuigt hem dan
om verder te gaan met
circus? “Een waanzinnig
mooi optreden, een
nieuwe plek en de geur die
er hangt …” Voor Danny is het
zeker: “The show must go on”.

Danny Ronaldo speelt
twee extra voorstellingen
van Fidelis Fortibus, op 22
september en 4 oktober.
Tickets en info via UiT in
Mechelen, Hallestraat 2-4-6,
T 070 22 28 00
E uit@mechelen.be
W www.uitinmechelen.be

"We willen de
verloren tijd met
Mechelen inhalen."

Maneblussers

stadsartiesten

Mechelen heeft er een ambitieuze jonge
stadsartiest bij. Yannis Aghassaiy (10) droomt
van vrede én van een acteercarrière. Tot dan zal
hij jong en oud opvrolijken met z’n rapliedjes.

Toen Yannis zijn lied ‘Als ik droom’ zong op de Grote Talentenshow
in april, had hij absoluut niet verwacht om naar huis te gaan als de
eerste Kleine Stadsartiest van Mechelen. “Ik hou gewoon van
muziek. Ik zing overal, en als het niet luidop is dan zing ik in mijn
hoofd. Ik sta ook heel graag op een podium. En toen mama
vertelde over de Grote Talentenshow had ik net een nieuw
liedje geschreven.”
"Vlak voor mijn optreden had ik veel zenuwen, maar dan
probeer ik steeds aan leuke dingen te denken. Zodra ik op
het podium stond, vielen de zenuwen weg."
Met zijn zelfgeschreven Nederlands rapnummer en zijn
speelse bad-boy-attitude veroverde Yannis de harten van
het publiek en de jury. "Ik was superblij. Ook mijn familie
en vrienden zijn trots. Ik heb zelfs al handtekeningen
moeten uitdelen aan kinderen op mijn school (lacht).
Eigenlijk had ik helemaal geen handtekening, dus heb ik
er snel eentje uitgevonden."
Met zijn muzikaal talent treedt Yannis in de voetsporen
van zijn vader, de bekende rapper Pita. Maar behalve wat
hulp bij het maken van de muziek, is de zangcarrière van
Yannis helemaal zijn eigen keuze. “Ik wil met mijn muziek
mensen blij maken. Ik schrijf vooral vrolijke muziek.”

Eigen clips maken

Yannis Aghassaiy

Wat Yannis als Kleine Stadsartiest van Mechelen zal doen, weet
hij nog niet. Hij heeft al wel zijn grote collega Danny Ronaldo
ontmoet. “Dat is een grappige man die goed kan jongleren. Circus
is leuk, maar ik zal vooral veel liedjes schrijven, zingen en optreden.
Mijn grootste droom is om ooit op het podium van Maanrock te staan.
Ik film en monteer ook filmpjes. Ofwel acteer ik er zelf in, ofwel gebruik ik
Playmobilmannetjes. Later wil ik mijn eigen clips maken. Bovendien wil ik ook
nog een liedje maken over Rommy (n.v.d.r. Rommy Rombouts, de mascotte
van Mechelen Kinderstad).”
Je kan Yannis’ raplied ‘Als ik droom’ (met bijhorende clip) beluisteren via
YouTube.

"Ik wil vrede.
En acteur worden."
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Parabel van de
Mechelse talenten

September is dé maand om een frisse start te nemen en uitdagingen
aan te gaan, zoals een nieuwe hobby. Laat je inspireren door deze vier
aanstormende Mechelse talenten. Wie weet volg jij hen op …

“Live spelen is het einde”
Wanneer Nieuwe Maan hem opbelt, kraakt zijn stem nog
een beetje. “11u is vroeg voor een muzikant”, verklaart
Bart. Maar als hij onder de naam Keith Canvas zijn poppy
jazzsongs zingt, klinkt zijn stem prachtig.
Bart vertelt hoe het allemaal begon: “Toen ik zes was, reed
ik eens mee met een toffe oom, die Miles Davis opzette.
Ik was verkocht. Ik leerde piano aan de kunsthumaniora
en volgde daarna jazzzang aan het Conservatorium van
Brussel. Door gelijkgestemden te ontmoeten, besefte ik
dat het niet raar was wat ik wilde doen. Toen wist ik: ‘dit
is het’. Daarna heb ik vijftien jaar getoerd met andere
artiesten, waardoor ik heb leren entertainen. Tot een
geluidstechnieker mij een ‘sjot onder mijn gat’ gaf en zei
dat ik mijn eigen ding moest doen. Dat was het keerpunt.”

In maart 2015 verscheen zijn eerste soloalbum. “Een eigen
album maken was moeilijker dan verwacht, maar heel leuk.
Het is een mooie gedachte dat mijn muziek er nog zal zijn
als ik er zelf niet meer ben. Het album is goed onthaald,
maar ik probeer niet te luisteren naar wat anderen zeggen.
Ik weet zelf wat ik waard ben. Ik ben nu volop aan het
schrijven aan een tweede album en ik ben blij dat de
inspiratie niet opdroogt. Die haal ik uit gebeurtenissen
die mij raken. ‘Better go to Sleep’ gaat bijvoorbeeld over
iemand met een gebroken hart die blij is dat hij kan gaan
slapen.”
Lonkt het buitenland? “Mijn muziek wordt veel gestreamd
in Frankrijk en Brazilië, echte jazzlanden. Als Vlaming is het
moeilijk om het hardop te zeggen, maar ik wil de wereld
rondtoeren en zoveel mogelijk mensen bereiken. Live
spelen is het einde.”

Naam: Bart Mertens alias Keith
Canvas
Leeftijd: 36 jaar
Talent: zingen, piano spelen,
componeren, songwriten en
fluiten als een nachtegaal
Verwezenlijkingen: een eerste
album 'Beyond the Frame'
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(M)aanblik
“Die zilveren medailles zijn
goud waard”
In 2004 begon Yana Vastavel te toestelturnen aan de
Mechelse Gymclub De Toekomst (nu Gymflex). Maar
haar eigen toekomst lag in een andere discipline:
acrogym. “Toen ik klein was, had ik bewondering voor
‘op een ventje staan’”, legt ze uit. “De eerste salto in de
lucht was eng, maar daarna viel het goed mee. Voor
de Europese Spelen in juni was ik wel nerveus, omdat
ze een soort Olympische Spelen van de acrogym zijn.
Je moet zowel technisch als artistiek goed scoren. Mijn
acrogympartner en ik kozen voor een humoristisch in
plaats van een romantisch nummer, om eens iets nieuws
te doen. Een maand ervoor zagen we het even niet
meer zitten, door een blessure aan mijn elleboog. Drie
zilveren medailles hadden we dus zeker niet verwacht.
Voor mij zijn ze goud waard.”
Naam: Floris De Smedt
Leeftijd: 28 jaar
Talent: computertechnologie
Verwezenlijking: ontwikkeling
van een intelligent
computersysteem dat mensen
kan detecteren

“Mijn uitvinding maakt het
verkeer veiliger”
Industrieel ingenieur Floris De Smedt doctoreert aan
de Technologiecampus De Nayer in Sint-KatelijneWaver. Daarbij schreef hij een systeem dat mensen kan
detecteren door silhouetten en kleuren te combineren.
“Persoonsdetectie spreekt mij aan omdat het veel
toepassingen heeft”, vertelt Floris. “Momenteel bekijken
politiemensen de beelden van straatcamera’s manueel.
Mijn systeem detecteert personen automatisch,
waardoor je veel sneller en accurater kan ingrijpen.”

“Op het Europees kampioenschap in oktober hoop ik op
een podiumplaats. Misschien doen we ook nog mee aan
het wereldkampioenschap in april 2016, als ik dan niet
te groot en te zwaar ben voor een ‘bovenman’. Daarna
doe ik verder als ‘onderman’. Ik ga de salto’s dan wel
missen, maar het is een nieuwe uitdaging. Mijn droom
is om ooit wereldkampioen te worden en met Cirque du
Soleil op te treden. De kans zit erin!”
Tip: bekijk haar spectaculaire acts op YouTube.

Naam: Yana Vastavel
Leeftijd: 15 jaar
Talent: acrogym
Verwezenlijkingen: vierde
plaats op het WK in 2014 en
drie zilveren medailles op de
Europese Spelen van juni 2015

Hij koppelde zijn systeem ook aan een drone en won
in juni samen met zijn collega Dries Hulens de Best
Presentation Award op een prestigieuze conferentie in
de Verenigde Staten. “Het was hele eer om zo’n prijs te
winnen”, zegt Floris trots. “Na mijn doctoraat wil ik mijn
systeem aan bedrijven verkopen. Het kan bijvoorbeeld
bij Google Street View automatisch personen anoniem
maken. Mijn grootste droom is dat mijn uitvinding een
meerwaarde vormt in de maatschappij. Bijvoorbeeld dat
ze gebruikt wordt in auto’s die automatisch rijden. Zo
draag ik bij aan veiliger verkeer.”

© Thomas Schreyer
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“Ik leef mijn droom”
Vergeet Emma Watson en Emma Stone, want
Mechelen heeft Emma Verlinden! Hoewel ze nog
maar naar het vierde middelbaar gaat, heeft ze niet
stilgezeten tijdens de grote vakantie. Ze speelde
deze zomer met haar broer, Warre, in een jeugdserie
én ze trad met hem op met hun cabaretact
Warremma. Sinds haar negende gaat ze naar het
Conservatorium van Mechelen.
Emma: “Ik spendeer daar redelijk veel tijd, want ik
volg toneel, voordracht, piano en dwarsfluit. Ik heb
er geleerd dat ik niet te snel tevreden mag zijn en
moet zoeken naar nieuwe uitdagingen. Ik ben dan
ook heel perfectionistisch! Ik leef mij in mijn rol
in door mij af te vragen hoe de personages zich
voelen en hen met mezelf te vergelijken. Ik maak
zelfs herinneringen voor mijn personages. Voor een
optreden heb ik altijd gezonde kriebels, maar ik
ben nooit zenuwachtig. Het geeft een kick als het
publiek mee is, lacht of huilt.”

Naam: Emma Verlinden
Leeftijd: 15 jaar
Talent: acteren, performance,
zingen, piano en dwarsfluit
spelen, schrijven, …
Verwezenlijkingen: op
8-jarige leeftijd won ze als
jongste ooit de Dr. De Gruytervoordrachtwedstrijd, de
winnende performance op
Kunstbende 2014 en grote
rollen in de musical Annie!,
de film Labyrinthus en de
jeugdserie Kattenoog: het
Geheim van de Griezelclub

Ze acteerde ook al in de film Labyrinthus en in
een jeugdserie van VTMKZOOM die in het najaar
verschijnt. “Ik kan niet kiezen tussen toneel of
film”, zegt ze. “Ik wil zo lang mogelijk alles blijven
doen. Mijn muziek wil ik evenmin laten vallen, dus
ik betrek ze in mijn cabaretnummers. Mijn droom
is om heel mijn leven te kunnen doen wat ik graag
doe. Eigenlijk leef ik nu mijn droom. Ik ben een heel
gelukkig meisje van vijftien.”

Wil jij net zoals deze vier je talent ontplooien?
Volgende organisaties kunnen je daarbij helpen:
• H30 is een artistieke werkplek voor jongeren
tussen 14 en 30 jaar. Je kan er gratis proeven
van kunstvormen en zelf experimenteren. De
medewerkers zoeken naar een project en/of
begeleiding op jouw maat.
T 015 29 80 96, E H30@mechelen.be, W www.H30.be
• Project Wolf is een experimenteel lab voor jongeren
met een passie voor muziek en media. Wil je radio,
film, foto’s, … maken? Project Wolf biedt begeleiding,
materiaal en projecten om je uit te leven in
verschillende media.
E info@projectwolf.be, W www.projectwolf.be
• Stedelijk Conservatorium Mechelen is dé
broedplaats voor wie een artistiek ei te leggen heeft.
Gediplomeerde, enthousiaste leerkrachten laten je de
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pannen van het dak dansen, muziek maken, poëzie
voordragen of acteren.
T 015 28 29 80, E conservatorium@mechelen.be,
W www.conservatoriummechelen.be
• Academie Mechelen is dan weer dé plek om te
proeven van beeldende kunstdisciplines.
T 015 28 29 90, E abk@mechelen.be,
W www.academiemechelen.be
• Er zijn nog veel meer sportclubs, verenigingen en
(avond)opleidingen die je helpen de beste versie van
jezelf te maken!
Vergeet zeker niet de Talententickets van je kinderen
(van vijf tot vijftien jaar) in te zetten bij de inschrijving
voor hun hobby’s. W www.mechelen.be/talententicket

Welkom in Mechelen
Sociaal restaurant
opent deuren
Uit eten: iedereen houdt ervan, maar
niet iedereen kan het betalen.
Daar komt met de opening van
het sociaal lunchrestaurant Refuge
verandering in. Iedereen kan er
lunchen, maar mensen die het
financieel moeilijk hebben, krijgen
korting. Lekker en goedkoop eten
gaat er hand in hand met sociale
tewerkstelling.
De Refuge is een initiatief van Groep Intro, Stad Mechelen
en Sociaal Huis Mechelen. Het is een restaurant met een
sociale insteek waar iedereen rond de middag terecht kan
voor een gezonde lunch en sociaal contact. De Refuge kiest
resoluut voor lokale producten en verse seizoengroenten
en beperkt zo zijn ecologische voetafdruk.
Tezelfdertijd is het restaurant een sociaal
tewerkstellingsinitiatief. Kok Bieke: "Binnen een veilige leeren werkomgeving leid ik een zestal medewerkers op tot
zaal- en keukenpersoneel. Met die werkervaring kunnen ze
nadien aan de bak in de reguliere horeca."
“Wij streven naar een win-winsituatie met de lokale
horeca”, vertelt Ariane Roggemans, regiodirecteur van

"Onze belofte is
eindelijk realiteit
geworden: iedereen
is hier welkom en
Mechelaars met een
UiTpas genieten van
een verminderd tarief."
Koen Anciaux,
voorzitter Sociaal Huis en
schepen van Welzijn

Kok Bieke

Groep INTRO vzw. “Alle subsidies voor dit project gaan
integraal naar de opleiding van onze medewerkers en naar
de tariefvermindering voor minderbegoede mensen. Voor
een dagmenu of vegetarisch menu betalen zij slechts 3,5
euro, in plaats van 9,5 euro. Daarnaast werken we met een
kleine lunchkaart en suggesties. We hopen op een gezellige
sociale mix van bezoekers. Bovendien kunnen klanten nog
steeds gratis onze broodjes laten leveren door fietskoeriers.
Bedrijven en organisaties kunnen hier ook voor recepties
terecht."
Refuge, O.L.V.-straat 52, elke werkdag open van 11.30u tot
14u. Officiële opening op 30 september.
In september enkel via reservatie:
E refuge@groepintro.be of T 015 41 81 28

Wat is een UiTpas en
waar vind ik die?
De UiTpas is er voor mensen die recht hebben
op een verhoogde tegemoetkoming van het
ziekenfonds. Woon je in Mechelen? Kijk dan snel
op je kleefbriefje van je mutualiteit. Links onderaan
staat er een nummer. Is het derde cijfer ‘1’, dan heb
je recht op een UiTpas die je kan afhalen bij UiT in
Mechelen. Neem je identiteitskaart, SIS-kaart en het
kleefbriefje van je mutualiteit mee.
UiT in Mechelen, Hallestraat 2-4-6 (rechts van het
stadhuis), W www.uitinmechelen.be/uitpas,
E uit@mechelen.be, T 070 222 800
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Mechelse legendes inspireren CONTOUR
Nog tot 8 november toont CONTOUR 7 video, film en
installaties op bijzondere locaties in Mechelen. Onder
andere de legendes uit Mechelen zijn een inspiratiebron
voor de kunstwerken.
Aan de zevende editie van deze Biënnale voor Bewegend
Beeld werken meer dan 21 internationale kunstenaars
mee. Hun werken ontdek je op verschillende locaties in
Mechelen, zoals de Vlietenkelder, het Hof van Busleyden
en Kazerne Dossin.

7

Tijdens zijn voorbereidend werk botste Nicola op
enkele Mechelse legendes die hem inspireerden bij zijn
selectie. “De interessantste vond ik die over de Nekker,
een waterduivel die mensen in hun ongeluk lokte in de
Mechelse moerassen.”
CONTOUR 7, Biënnale voor Bewegend Beeld,
nog t.e.m. 08.11 op verschillende locaties in Mechelen,
Mechelaars krijgen korting.
Tickets & info: UiT in Mechelen, Hallestraat 2-4-6,
T 070 22 28 00, W www.contour7.be

Nicola Setari, een Italiaan die in Brussel woont, is curator
van dienst. Hij bouwde de Biënnale onder andere op rond
Thomas More, Engelse rechter, schrijver en adviseur van
koning Henry VIII. Nicola: “Het is 500 jaar geleden dat
Thomas More Vlaanderen bezocht. Hij verbleef toen ook
enkele maanden in het Hof van Busleyden. Daar schreef
hij waarschijnlijk aan z’n boek Utopia, waarin hij z’n ideale
staat beschrijft en kritiek uit op het Europa van die tijd.”

Koorboek Margareta van Oostenrijk
te zien in Antwerpen
Nog tot 22 november kan je het Koorboek van Margareta
van Oostenrijk bewonderen in de Antwerpse kathedraal
tijdens de expo ‘Petrus Alamire, Meerstemmigheid in
beeld’. Dat is uniek, want het is al bijna tien jaar geleden
dat dit Mechels topstuk te zien was!

Mechelaars krijgen kortingsbon

Het Koorboek is 65 cm hoog en 44 cm breed en bestaat uit
perkament, leer, hout en koper. In 2007 werd het erkend als
Vlaams topstuk. Na de expo in de Antwerpse kathedraal zal
het kostbare handschrift terugkeren naar het Stadsarchief
Mechelen, waar het al bijna twee eeuwen wordt bewaard.

Tentoonstelling ‘Petrus Alamire, Meerstemmigheid
in beeld’, 19.08 - 22.11, O.L.V.-Kathedraal Antwerpen,
€ 6 (incl. toegang Kathedraal, bezoek expo & audiogids)
W www.petrusalamire.be | www.amuz.be

Petrus Alamire – Laus Polyphoniae
Als volledig bewaard Alamirehandschrift is het geen toeval
dat het Koorboek een plek krijgt in de expo over Petrus
Alamire, een Duits-Nederlandse muziekkopiist en componist.
Het wordt samen met andere muziekhandschriften uit
Alamires atelier visueel én auditief tentoongesteld. Parallel
met de opening van de expo start de 22ste editie van
Laus Polyphoniae, het oude muziekfestival van AMUZ. Het
Belgisch zangerscollectief Aequalis & Marco Mencoboni zal
tijdens dit festival delen uit het Mechels Koorboek zingen
zoals 500 jaar geleden.
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Mechelaars die de expo over Petrus Alamire bezoeken,
krijgen – op vertoon van hun identiteitskaart – van AMUZ een
kortingsbon voor een van hun seizoensconcerten (oktoberapril).

Ontdek Mechelse
pareltjes tijdens
Open Monumentendag
Mechelen is met bijna 400 beschermde gebouwen
en stadsgezichten bij uitstek een monumentenstad.
Tijdens Open Monumentendag op zondag 13
september openen maar liefst vijftien unieke
monumenten gratis hun deuren.
Op het programma staan bekende namen zoals Kazerne
Dossin en de Brusselpoort, maar je kan ook meer
mysterieuze plekken zoals het Spuihuis en het vroegere
klooster van de ongeschoeide karmelietessen bezoeken.
Bundel je je activiteiten graag onder één dak? Bezoek
dan zeker Depot Rato. In de oude Rateaufabriek leer je
alles over het toekomstige erfgoeddepot en de bouw
van nieuwe woningen en winkels op de site. Je kan er
ook archeologie- en restauratieworkshops volgen of een
koopje doen op de boekenmarkt van de bibliotheek en het
Stadsarchief. De snacks van TØmmer en de drankjes van
Oxfam voorzien je van de nodige energie.
Hou je het graag exclusief? Reserveer dan bij UiT
in Mechelen een bezoek aan het vervallen Hof van

Cortenbach of aan het huis In den Boer à la Mode, dat niet
altijd op de Grote Markt stond. Ook voor een bezoek op de
metershoge stellingen van de Hanswijkbasiliek (interieur)
en de Begijnhofkerk (exterieur) dien je op voorhand een
plaatsje te boeken.
Wie graag onderweg is, kan deelnemen aan diverse
wandelingen die je - al dan niet in het Mechels dialect
- langs klein erfgoed leiden of je onderdompelen in
orgelmuziek. Kortom, er is veel te ontdekken!
Open Monumentendag, 13.09 van 10-18u, gratis. Voor
sommige activiteiten moet je reserveren bij UiT in
Mechelen, Hallestraat 2-6, 070 22 28 00. Check zeker de
openingsuren op www.openmonumenten.be.
het Spuihuis

Depot Rato
Brusselpoort

In den Boer à la Mode
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Ontdek de nieuwe
fietskaart
Leer de groene omgeving van de Dijlestad kennen
dankzij de nieuwe Fietskaart Mechelen. Op de
kaart zijn de knooppunten en verschillende handige
plaatsen aangeduid, zo vind je makkelijk je weg naar
bezienswaardigheden en horecazaken. Ook de
fietsostrade staat op de nieuwe kaart. Dit stukje
fietssnelweg brengt je zonder hindernissen naar
Antwerpen.
Fietskaart Mechelen, € 6,95, Toerisme Mechelen,
Hallestraat 2-4-6, T 070 22 00 08,
E toerisme@mechelen.be, W toerisme.mechelen.be

Ga opnieuw
UiT zonder uitlaat
Beleef op 20 september een actief en bruisend Mechelen
zonder auto. De autoloze binnenstad wordt die dag het
terrein van vele standhouders die staan te trappelen om je
te laten kennismaken met hun cultuur- en vrijetijdsaanbod.
En er beweegt nog meer, want heel wat sportverenigingen
zetten hun beste beentje voor dankzij de BLOSO
Sportmarkt.
Spring dus uit je stoel, kies je hobby voor het komende
jaar en klim, turn, spring en duik op de verschillende
sportpleinen. Profiteer meteen ook van de nuttige
verkeersveilige en duurzame transporttips en laat je
charmeren door muzikale intermezzo’s, theater op straat,
spel in het park en veel meer. Kinderen kunnen zich dan
bijvoorbeeld weer uitleven in de Kruidtuin.
Deze vijfde editie krijgt bovendien een feestelijk sausje
in ware circussfeer vol gekke fietsen, hobbelige ritjes en
plotse duivels-uit-een-doosje.
Kom met de fiets en stal ‘m gratis in de bewaakte
ondergrondse fietsparking onder de Grote Markt. Als
je toch de auto neemt, kan je hem op deze autovrije
zondag kwijt op de gratis randparkings Douaneplein, Rode
Kruisplein of Zandpoortvest.
UiT zonder uitlaat, 20.09, 13 > 18u, gratis, binnenstad,
T 070 22 28 00, E uit@mechelen.be,
W www.uitinmechelen.be/uzu

Loop dwars door
Mechelen
Op zondag 27 september staat de tiende editie van
‘GvA Dwars door Mechelen’ op het programma. Je kan
rekenen op een afwisselend parcours van vijf of van tien
kilometer, met start aan De Nekker en aankomst op de
Grote Markt. De jongste lopertjes kunnen deelnemen aan
de Chiquita Kids Run.
Heb jij de loopmicrobe te pakken? Schrijf je dan in voor
14 september en ontvang een borstnummer met je
voornaam op. Bovendien krijg je aan de eindmeet een
exclusieve herinneringsmedaille.
Dwars door Mechelen, 27.09, Chiquita Kids Run: 13u,
GvA Dwars Door Mechelen 5 km: 14.30u,
GvA Dwars door Mechelen 10 km: 15.15u, € 5 > € 17,
W www.dwarsdoormechelen.be
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Vang de klok
Traditiegetrouw vindt ook dit jaar het ‘klokkenwerpen’ plaats op de
tweede zondag van september. De Grote Markt lokt binnenkort dus
opnieuw tal van grabbelaars, die maar al te graag een van de 20 te
winnen bronzen klokjes naar huis willen nemen.
Vanaf 14u kan je op de Grote Markt genieten van de straatanimatie
‘BAND on the RUN’ en optredens van de Koninklijke Muziekkapel
van de Mechelse Politie. Sta om 17u klaar om de klokken die van
de Sint-Romboutstoren naar het stadhuis vliegen op te vangen.
Klokkenwerpen, 13.09, 14 > 18u, gratis, Grote Markt,
T 070 22 28 00, E uit@mechelen.be,
W www.uitinmechelen.be

Jazz aan de Dijle
Jazzathome trakteert de Maneblussers voor de elfde
keer op rij op de beste jazzmuziek. Dat trakteren mag je
letterlijk nemen, want op 5 september kan je vanaf 17u
gratis genieten van een muzikaal aperitief op het Dijlepad.
Op vier schilderachtige locaties schotelen combo’s en
ensembles je die dag een portie jazz of klassiek voor.
Luister mee, al wandelend of al varend.
Op 12 september kan je in de Stadsschouwburg terecht
voor optredens van het Brussels Vocal project en het
Sacred Concert van Duke Ellington. De dag erna kan je
kiezen uit 24 optredens, die plaatsvinden in Mechelse
huiskamers of andere interessante plaatsen. Het thema?
‘Jazz & Voices’, omdat er in jazz ook al eens gezongen mag
worden.
Jazzathome, 05.09 + 12 > 13.09, € 0 > 20,
T 070 22 28 00, E uit@mechelen.be,
W www.jazzathome.be

Rommelen in de
Begijnhoven
Op 12 september vliegt alle rommel weer de straten op
tijdens de Rommelmarkt der Begijnhoven. Sla ook je
slag, want wat voor de een rommel is, is voor de ander
een heuse schat. Tussen het rommelen door kan je
genieten van muzikale optredens en een hapje en een
drankje.
Rommelmarkt der Begijnhoven, 12.09, 10 > 16u, gratis,
Groot en Klein Begijnhof,
E info@groot-begijnhof-mechelen.be +
info@klein-begijnhof.be,
W www.groot-begijnhof-mechelen.be +
www.klein-begijnhof.be
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Margareta van
Oostenrijk op het toneel
Voor een theaterstuk over vrouwen, liefde én
Margareta van Oostenrijk moet je in Theater M zijn.
Daar wagen ze zich namelijk aan een herinterpretatie
van de geschiedenis van Margareta. Het uitgangspunt:
Margareta bleef geen weduwe uit liefde voor haar derde
man, maar omdat ze eindelijk een vrije vrouw wilde zijn.
Het resultaat is een humoristische voorstelling over
Richard, een auteur, regisseur en directeur van een
eigen theater. Hij werkt aan een theaterstuk over
Margareta van Oostenrijk op het moment dat het
faillissement dreigt voor het theater. Als Richards jonge
vrouw hem betrapt terwijl hij de lambada danst met een
piepjonge actrice, gaan de poppen helemaal aan het
dansen.
De Hoer van Mechelen, 15 + 16.10 en 06 + 07 + 13 + 14.11,
20.30u, € 2 > € 12, Theater M, T 070 22 28 00,
E uit@mechelen.be, W www.uitinmechelen.be

Mechelen per koets
Ontdek de historische rijkdommen van Mechelen op een
heel ander tempo. Kom tot rust in een paardentram en
leer ondertussen meer over de prachtige gebouwen die
de stad te bieden heeft. En spot de vele spelprikkels in
de stad. Je kan met ongeveer 20 personen plaatsnemen
per tram en de pracht van Mechelen aan je voorbij laten
glijden. Niemand blijft achter en iedereen kan de gids
perfect verstaan.
Paardentram, > 27.09, 13 + 14.30 + 16 + 17.30u, € 8 > 15,
Grote Markt, T 070 22 00 08, E toerisme@mechelen.be,
W www.visitmechelen.be

Benefietconcert van
Prinses Harte

Win een cultuurseizoen!
Schrijf je voor 5 oktober in op de digitale nieuwsbrief
van UiT in Mechelen en maak zo kans op een gratis
cultuurseizoen. Bovendien blijf je zo wekelijks op de
hoogte van wat er allemaal te beleven valt in de stad. Meer
info vind je op www.uitinmechelen.be. Daar kan je je ook
meteen inschrijven voor de nieuwsbrief.
Blijf je liever dagelijks op de hoogte van de
vrijetijdsactiviteiten in de Dijlestad?
Volg UiT in Mechelen dan op Facebook of Twitter.
 www.facebook.com/UiTinMechelen
 www.twitter.com/UiTinMechelen
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Artsen Ann en Stefaan Van Gool zetten zich niet alleen
in hun professionele leven in voor de strijd tegen kanker.
Samen met hun vier dochters spelen ze ook regelmatig
benefietconcerten. Vzw Prinses Harte nodigt de familie
Van Gool daarom uit om hun gevarieerde programma
ook in Mechelen te brengen. Verwacht je aan zowel
barokke als licht klassieke muziek en hedendaagse
liederen. De opbrengst van het concert gaat integraal
naar het Olivia Hendrickx Research Fund, een fonds voor
kankeronderzoek.
Van Harte voor Olivia, 03.10, 20u, € 25,
Stadsschouwburg, Keizerstraat 3, T 070 22 28 00,
E uit@mechelen.be, W www.uitinmechelen.be,
www.prinsesharte.be, www.olivia.be

Avant-première concert Mons 2015
Musica Divina, de jaarlijkse concertreeks die Festival van Vlaanderen-Mechelen
en provincie Antwerpen in abdijen en begijnhoven organiseren, komt op 3
oktober naar het Klein Begijnhof. Daar krijgt Mechelen het programma dat werd
opgezet voor Mons 2015 in avant-première.
Eerst een voorproefje? Volg dan de Lassus Kroegentocht met Viermaliks en
Zefiro Torna tijdens UiT zonder Uitlaat op zondag 20 september en ontdek de
drinkliederen van Orlandus Lassus.
Lassus, Prins der Musici, 03.10, 20.15u, € 20, Sint-Katelijnekerk, T 070 22 28 00,
E uit@mechelen.be, W www.uitinmechelen.be

Grootste biertoost ter wereld
Met ‘Bier in Vrouwenhanden’ duikt
Toerisme Mechelen in de rijke biergeschiedenis van Mechelen. Bier
een mannendrank? Het verleden
leert ons dat vroeger vooral vrouwen brouwden. Maar bovenal wil
Toerisme Mechelen bierdegustatie
en elegantie aan elkaar koppelen.
Met de belevingsgids ‘Bier in Vrouwenhanden’ smul je van culinaire
pareltjes en proef je van het rijke
bierverleden van Mechelen met enkele straffe madammen aan je zijde.
Koop je brochure met proefplan
vanaf 3 oktober aan de balie van
Toerisme en UiT in Mechelen.
Ook het Bierfestival op de Grote
Markt staat dit jaar in het teken van
‘Bier in Vrouwenhanden’. Op zondag

geeft biersommelier Sofie
Vanrafelghem om 12u de workshop
‘Bier, Vrouwen weten waarom.’
Tijdens deze uitgebreide infosessie geniet je van drie bieren van
stadsbrouwerij Het Anker met aangepaste ‘bapas’: tapas in combinatie
met Mechels bier. Schrijf je zeker
vooraf in bij Toerisme Mechelen.
Klink zondag ook mee, want tussen
13.30 en 15u ondernemen we een
poging om met ‘de grootste toost
ter wereld’ een plek in het Guiness
Book of Records te veroveren.
Bier in Vrouwenhanden –
Bierfestival, 02 > 04.10, gratis,
Grote Markt, T 070 22 00 08,
E toerisme@mechelen.be,
W www.visitmechelen.be

Bierwandeling langs en opendeurdag in de Mechelse hotels
De Mechelse hoteliers zwaaien op 4 oktober hun
deuren wagenwijd open. Ben je nieuwsgierig
naar het interieur van hotel Martin’s Patershof, dat
vroeger een kerk was? Of wil je eens binnenkijken
bij Mechelens kleinste hotel Muske Pitter? Je mag
er naar hartenlust rondneuzen! Tussen 13 en 17u
maakt het hotelpersoneel je wegwijs in het dagelijkse
hotelleven. In elk hotel proef je een speciaal bier in een
degustatieglaasje. Bovendien kan je via een zoektocht
prachtige prijzen winnen.

Opendeurdag Mechelse hotels,
04.10, 13 > 17u, gratis, Martin’s Patershof, Mercure Vé,
Holiday Inn Express, 3 Paardekens, Novotel, Muske
Pitter, Jeugdherberg de Zandpoort, Den Wolsack,
Best Western Gulden Anker, Elisabeth, Montreal, NH
en Het Anker.
T 070 22 00 08, E toerisme@mechelen.be,
W www.visitmechelen.be
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Cambio breidt uit
in Mechelen
Heb je een auto nodig, maar bezit je er zelf geen? Dan kan
je al sinds 2006 terecht bij cambio autodelen in Mechelen.
Reserveer een auto, haal hem af op een gereserveerde
standplaats, en rijden maar! De klok rond, zeven dagen op
zeven. Makkelijk, goedkoop én milieuvriendelijk.
Sinds kort zijn er twee nieuwe cambiostandplaatsen
bijgekomen:
• Wijk Arsenaal: aan de buurtparking in de Hamerstraat
• Wijk Centrum: Dijle, vlakbij de Kraanbrug
Hiermee komt het aantal deelwagens in Mechelen op
zeventien, verspreid over elf standplaatsen. Momenteel zijn
er maar liefst 600 Mechelse cambiogebruikers en dat aantal
blijft maand na maand stijgen!

Ben je geïnteresseerd of heb je nog praktische
vragen? Je bent altijd welkom op de infosessies.
Neem hiervoor contact op met cambio op het
nummer 070 22 22 92. Meer info vind je via
www.cambio.be en www.mechelen.be/autodelen.

Autovrije zondag:
geef je auto eens vrijaf

Slimme camera’s
helpen politie

Van 16 tot en met 22 september bundelen de
duurzame mobiliteitsorganisaties in Vlaanderen de
krachten in de Week van de Mobiliteit. Deze week
staat volledig in het teken van duurzame mobiliteit en
bewust autogebruik. Ook Mechelen doet mee!

De lokale politie schakelt sinds
2011 ANPR-camera’s in. Dat zijn
slimme camera’s die de politie
helpen toezicht houden op het
Mechelse grondgebied. In totaal
houden 74 camera’s een oogje in
het zeil: 71 vaste verspreid over
26 verschillende locaties en drie
mobiele toestellen. Elk voertuig dat
de politiezone in- of uitrijdt, wordt
geregistreerd door zo’n camera.
Door het ‘lezen’ van nummerplaten,
kunnen ze rondtrekkende dadergroepen opsporen,
gestolen of niet-verzekerde voertuigen detecteren en
voertuigen opsporen die worden gezocht in het kader
van een gerechtelijk onderzoek. Wanneer een voertuig
passeert dat op de zogenaamde ‘zwarte lijsten’ staat (bv.
lijsten waar de gestolen nummerplaten op voorkomen),
wordt de politie automatisch gealarmeerd.

Autovrije Zondag
Op zondag 20 september is de binnenstad van
Mechelen helemaal autovrij tussen 10 en 19u. Tijdens
deze Autovrije Zondag komen bewoners op adem en
beleven bezoekers de stad op een heel aparte manier.
Lees meer op p. 24 of op www.uitinmechelen.be/uzu.

STRAPPEN doen we samen
Op vrijdag 18 september is het weer STRAPDAG, dé
autovrije schooldag. De auto gaat dan aan de kant
en (groot)ouders en kinderen komen al stappend
of trappend naar school. Ook dit jaar doen er
weer heel wat Mechelse scholen mee. Volg jij hun
goede voorbeeld? Je geniet van een verkwikkende
wandel- of fietstocht en het is nog goed voor het
milieu ook. Bovendien draag je bij aan een veiligere
schoolomgeving.
Meer info: W www.strapdag.be.
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Autodelen, iets voor jou?

Dankzij de camera’s kon de politie deze eerste jaarhelft
een doorbraak forceren in maar liefst 172 gerechtelijke
dossiers, gaande van doodslag, brandstichting, diefstal
tot vermiste personen. Dat is bijna een dossier per dag.
Ook dankzij de camera’s spoorde de politie 3333 nietverzekerde, 911 gestolen en 14 198 niet-geschouwde
voertuigen op.

Goed om weten
Lekker tafelen met de kinderen
Wil je eens uit eten in Mechelen? Neem je kinderen dan mee, want de Mechelse
horeca levert extra inspanningen om ook hun kleinste gasten lekker te laten
tafelen. Dat kan gaan van de begroeting van kinderen bij het binnenkomen,
over kinderstoeltjes en tekenmateriaal aan tafel, tot kinderporties met grappige
namen, een vroege shift en veel meer. Via een labo voor gezinsvriendelijke
horeca onderzoeken Stad Mechelen, Thomas More en de Mechelse
horecazaken nieuwe en innovatieve concepten. Momenteel zijn er een 15tal zaken die hun beste kinderbeentje al voorzetten, en daar komen er in de
toekomst nog veel bij. Je herkent ze aan het Rommy-bord voor de deur.
Meer info: W www.mechelenkinderstad.be. Smakelijk!

Energiedagen voor een duurzame woning
Duurzaam planadvies
Ga je bouwen of verbouwen? Wil je weten of je concrete
plan duurzamer en energievriendelijker kan? Win dan gratis
planadvies in tijdens de Energiedagen. Architecten van Kamp
C screenen je bouwplannen op duurzaamheid en geven je
nuttige tips.
Hoe energiezuinig is je toekomstige woning? Heb je
interessante toepassingen over het hoofd gezien? Voldoet
je woning aan de nieuwe wetgevingen die er aankomen?
Je krijgt een uur advies op maat over je nieuwbouw of
verbouwing. Kamp C adviseert als overheidsinstantie vanuit
een neutrale positie.

met een krap budget: welke minimale ingrepen maken van je
woning een duurzame (t)huis?
Energiepunt Mechelen organiseert rondleidingen in drie
woningen. Kamp C leidt je rond in een demonstratiewoning
en geeft je advies over isolatie, ventilatie, ramen,
warmtepompen en zonneboilers. Daarnaast laten twee
Mechelse gezinnen je binnenkijken in hun passieve woning.
Ze vertellen je over hun ervaringen.
De plaatsen tijdens deze rondleidingen zijn beperkt, dus
inschrijven is noodzakelijk.
Plaatsbezoeken, woensdag 28.10 (namiddag en avond)

Een volledig uitgewerkt plan is niet noodzakelijk, maar neem
wel een beperkte voorbereiding of document mee waarmee
men aan de slag kan. Hou er rekening mee dat veel aspecten
definitief zijn als de bouwaanvraag al is ingediend. De fase
ervoor is ideaal voor deze screening.

Inschrijven of meer informatie: Energiepunt Mechelen,
T 015 29 78 92 | E energiepunt@mechelen.be |
W www.mechelen.be/energiepunt

De plaatsen tijdens de Energiedagen zijn beperkt, dus
inschrijven is noodzakelijk.
Duurzaam planadvies, 27.10 (voor- en namiddag) en 29.10
(namiddag en avond), Huis van de Mechelaar (zaal Opsinjoor),
Reuzenstraat 1

Plaatsbezoeken
Een nieuw huis bouwen of een bestaand huis kopen en
verbouwen is een hele onderneming. Welke duurzame
keuzes maak je best rond ruimte, energie, water en
materialen?
Hoe zou jij je nieuwe woning grondig aanpakken, met een
ruim verbouwbudget ter beschikking? Of als je verder moet
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wij waren

1

2

3

4
© Jan Smets

© Jan Smets

© Karel Somers
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© Jan Smets
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7

erbij
1 Op 4 juli trotseerden heel wat

Hombekenaars de hitte om samen
na te denken over het nieuwe
dorpsplein. Op 17.09 en 01.10
stelt het ontwerpteam een aantal
scenario's voor tijdens workshops.
Alle Hombekenaars zijn welkom.
Meer info en inschrijven via
www.mechelen.be/hartvoorhombeek.

2 Het eerste Maneblusser Na-

Tour Criterium zorgde voor een
dag vol wielerspektakel. Tour de
France-winnaar Chris Froome ging
als eerste over de streep en vierde
zijn zege meteen met een frisse
Gouden Carolus.

3 Op 94 meter hoogte

inspecteerden monumentenwachters van de provincie
Antwerpen onze Sint-Romboutstoren op mogelijke schade. Niet
voor mensen met hoogtevrees!

4 Onder het motto 'meer samen

met elkaar in plaats van naast elkaar
leven' toverden buurtbewoners
tijdens de zomervakantie de parking
van Ursulinen om tot de pop-up
buurtplek 'Zomer Zoet'.

5 De Zomer was afgelopen

maanden helemaal van ons! Nooit
eerder kreeg de Kruidtuin zoveel
bezoekers over de vloer voor
Parkpop. Nicole en Hugo zorgden
zelfs voor een recordopkomst.

6 Wie verkoeling zocht, vond

die op de nieuwe Botermarkt. De
fonteintjes met kleurlichtjes zorgen
voor heel wat waterpret.

7 Dankzij de opbrengst van een

vlnr: Katleen Den Roover, Wim Jorissen, Walter Schroons, Björn Siffer, Bart Somers,
Marc Hendrickx, Koen Anciaux, Marina De Bie, Bart De Nijn, Greet Geypen en Erik Laga

www.mechelen.be/stadsbestuur

Nuttige nummers
De politie contacteren? T 015 46 44 64 | E politie@mechelen.be |
W www.politiemechelen.be
De brandweer contacteren? Voor noodgevallen (brand, ongeval en alle dringende
hulpverleningen) T 112 of 015 20 23 45. Voor niet-dringende hulpverlening
T 015 28 02 80 | E brandweer@brandweer.mechelen.be
Storingen en defecten op elektriciteits- of aardgasnet? T 078 35 35 00 |
W www.eandis.be
Wachtdienst huisartsen regio Mechelen: T 070 25 40 40 | W www.mediwacht.be
Info over huisvuil? W www.ivarem.be | T 0800 90 441
Melding over toestand openbaar domein? T 0800 20 800 |
W www.mechelen.be/meldingen
Gasgeur? T 0800 650 65
Probleem met de watervoorziening? PIDPA, T 0800 903 00 | E info@pidpa.be
Klachten over stadsdiensten? Ombudsman T 015 29 75 72 |
E ombudsman@mechelen.be
Evenement organiseren? W www.mechelen.be/evenementenloket | T 015 29 79 01 |
E evenementenloket@mechelen.be
Sociaal Huis contacteren? T 015 44 51 11 | E info@sociaalhuismechelen.be
Huis van de Mechelaar: Plan je bezoek in via www.mechelen.be/afspraak of
0800 20 800
Meer nuttige nummers? Surf naar www.mechelen.be of sla de infogids open.
Verantwoordelijke uitgever: Erik Laga, stadssecretaris, Grote Markt 21, 2800 Mechelen
Fotografie: Joost Joossen, Stijn Swinnen, Lucia Sammarco
Concept, vormgeving en eindredactie: Trendhuis
Nieuwe Maan contacteren? E nieuwemaan@mechelen.be
Algemeen oproepnummer van de stadsdiensten: T 015 28 00 00
E-mail: stadsbestuur@mechelen.be
Stedelijke website: www.mechelen.be
Wettelijk Depot: D/2015/0797/028

pianoconcert van stichting Résonnance kon woonzorgcentrum de
Lisdodde een rolstoelfiets aankopen. Zo kunnen de bewoners nu en
dan genieten van een heerlijk ritje.

31

www.mechelen.be

Dankzij jullie zijn al 50 nummers
gevuld met sprankelende Mechelse
gezichten en mooie verhalen.
Bedankt!

