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“Een school
doet meer
dan je denkt”

‘Mechelen maken’,
Theo doet het voor

Hoe leef je met
dementie?

UiT zónder uitlaat …
Maar vól sfeer

Welkom

Veilig naar school
Deze zomer zijn we gestart met trajectcontroles op snelheid. Dat wil zeggen dat we op een
aantal wegen over de hele lengte elke chauffeur
continu meten op snelheid. Meer uitleg hierover
vind je in deze Nieuwe Maan.
Is dat bijzonder? Ja, toch wel. Trajectcontrole gebeurt ook in andere gemeenten in Vlaanderen, maar
alleen in Mechelen op echt grote schaal. Daarbij maken
we gebruik van ons ANPR-cameranetwerk dat nergens
anders zo uitgebreid is.
Zeker bij het begin van het schooljaar is verscherpte
controle op snelheid en alle vormen van verkeersonveilig
gedrag geen overbodige luxe, want Mechelen is een echte
onderwijsstad. Deze week gaan er weer 40.000 kinderen,
jongeren én volwassenen terug naar school in Mechelen.

Iedereen heeft
baat bij een
verkeersveilig
Mechelen.

Met trajectcontroles kunnen we echt het verschil maken
en de toegelaten snelheid afdwingen. Het is niet onze
bedoeling om zoveel mogelijk mensen op te schrijven,
maar wel om ervoor te zorgen dat iedereen zich aan de
toegelaten snelheid houdt. Mechelaars zijn gedisciplineerde chauffeurs. Ik heb er alle vertrouwen in.

Bart Somers,
burgemeester

Inhoud

Maak plaats voor fietsers
Mechelen telt intussen drie fietsstraten: de Hoogstraat, Frans Halsvest en Goswin de Stassartstraat.
Je herkent ze aan de bijbehorende verkeersborden
en de nog grotere markeringen op de straat zelf.
Wat betekent dit nu? Dat fietsers voorrang hebben
natuurlijk! Fietsers die in dezelfde richting rijden als
de auto’s, mogen de volledige breedte van de rijbaan
gebruiken en auto’s mogen hen niet inhalen. Fietsers
die in de tegenovergestelde richting rijden, gebruiken
gewoon het fietspad of houden rechts aan.
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Komaan
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Vraag

Een laadpaal in jouw buurt

Waar kan ik een
parkeerverbod
aanvragen?
Ik verhuis binnenkort (maar ik blijf
Mechelaar :-)) en heb al een datum
geprikt, maar ik weet niet goed waar ik
een parkeerverbod kan aanvragen? Ik
dacht dat dat bij de politie was, maar
ik ben niet zeker … Waar moet ik dus
zijn hiervoor en hoe lang op voorhand
moet ik de aanvraag doen?

Dit past in het Vlaamse actieplan
‘Clean Power for Transport’ waarbij
tegen 2020 in heel Vlaanderen
2500 publieke laadpalen bijkomen.
Het is een belangrijke aanvulling
op de laadpalen die thuis of op het
werk beschikbaar zijn.

Bedankt!
V.J.

Alle Mechelse locaties vind je op www.mechelen.be/laadpalen.

Antwoord van de stad:

Kan je je 100 % elektrische wagen thuis niet opladen en is er geen of onvoldoende laadinfrastructuur in je buurt? Dan kan je nog altijd zelf een laadpaal
aanvragen via www.eandis.be/laadpaal-aanvragen.

Beste V.J.,

Doe je aanvraag goed op tijd via het
e-loket op www.mechelen.be (inname
openbaar domein). Tip: gebruik een
trefwoord in de zoekfunctie bovenaan.
Of neem contact op met de dienst
Verkeerssignalisatie, 015 56 99 33,
verkeerssignalisatie@mechelen.be.

Heb jij een vraag of iets te vertellen?
Schrijf het van je af in een brief of mail
van maximum 100 woorden en stuur
die naar nieuwemaan@mechelen.be of
naar Marketing & Communicatie, Grote
Markt 21, 2800 Mechelen.
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1961

We kunnen er niet omheen: de
elektrische wagen zit in de lift.
Het is dan ook logisch dat de stad
investeert in extra plekken om de
bijbehorende batterijen op te laden.
Momenteel zijn er 8, in 2017 komen
er nog 15 bij, en tegen 2020 mikken
we op een totaal van 62 laadpalen
in Mechelen.

Beste stadsbestuur,

Fijn dat je in Mechelen blijft wonen! Als
je de dag van je verhuis zeker wil zijn
van een plek voor je deur, dan heb je inderdaad een parkeerverbod nodig. Voor
het plaatsen van een verhuiswagen, een
stelling, container ... is een vergunning
vereist. De verkeerssignalisatie hoort
bij de vergunning. De aanvraagtermijn
hangt af van de omvang, en de kostprijs
is afhankelijk van de locatie, de grootte
van de in te nemen plek en de duur van
het parkeerverbod.

Vroeger en nu

• Het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Zorro wil
de Cometsite aan de K. Astridlaan omzetten
naar woongebied. Vroeger was dit een industriële site. Nog tot en met 16 oktober ligt het
ontwerp-RUP voor iedereen ter inzage in het
Huis van de Mechelaar en is het ook online
raadpleegbaar via www.mechelen.be/zorro.

De voormalige ‘kommiezenhuizen’ in maart 1961, kort voor de afbraak.

Deze tolhuizen bevonden zich aan het huidige Kardinaal Mercierplein,
dat tot 1918 de Egmontplaats heette. Ze werden gebouwd in 1839 en
vormden de Egmontpoort. In de ‘kommiezenhuisjes’ waren de kantoren
van de tolbeambten ondergebracht. Tot 1860 moest iedereen namelijk
poortgeld betalen bij het binnenkomen of verlaten van de stad.

Nieuwe fietspaden

Eind jaren 50 nam het aantal
wagens spectaculair toe. Dat
leidde hier tot almaar meer
ongevallen en verkeersinfarcten. Er zat niets anders
op dan de gebouwen af te
breken, zodat de ringlaan
verbreed kon worden. Dat
gebeurde in 1961.

Ook het aantal Mechelse fietsers
groeit zienderogen. En dat kan
alleen maar toegejuicht worden met
nog meer nieuwe fietspaden natuurlijk! Sinds 2006 staat er al 23 km
extra op de teller. Tegen 2020 komt
daar nog 18 km bovenop.
In 2018 start de aanleg van een
fietsroute naar het nieuwe ziekenhuis en van de oversteekplaatsen
langs de Vrouwvlietroute. Ook
tussen de Brusselsesteenweg en
Geerdegem-Schonenberg, tussen
Rietstraat en Geerdegemstraat
en aan de Winketkaai komen er
nieuwe fietspaden.

Als stad promoten we fietsen,
autodelen en elektrisch rijden.
Zo maken we samen werk van
duurzame mobiliteit.
Marina De Bie, schepen van Mobiliteit

Snel

In die tijd werden verkeersnoden wel vaker boven het bouwhistorisch
erfgoed geplaatst. Nu zien we weer de omgekeerde beweging. Dankzij
de heraanleg van de stationsbuurt verwacht de stad over enkele jaren
minder verkeer op het plein. Dan loopt er immers een ontsluitingsweg
voor doorgaand verkeer achter het station.

Getal

19 695

zoveel roze vuilzakken werden in 2017 maandelijks aan huis
opgehaald. Goed zo! Check de ophaalkalender en de sorteerregels voor deze zakken op www.ivarem.be. Denk er aan dat je
huisvuil pas na 19u, de avond voor ophaling, mag buitenzetten.

• Een overlijden in je naaste omgeving is een
ingrijpende gebeurtenis. De handleiding ‘Wat
bij een overlijden?’ geeft je een overzicht van
alle zaken die je in orde moet brengen. De
brochure bevat ook informatie over wat je zelf
al kan doen vóór je sterft. Je vindt de brochure online, in het Huis van de Mechelaar, bij begrafenisondernemers of bij de begraafplaats.
www.mechelen.be/wat-bij-een-overlijden
• Sinds 15 juli zijn quads niet meer welkom in
Mechelen. Overtreders betalen een boete
van € 58. Alleen voor landbouwvoertuigen
wordt een uitzondering gemaakt.
• De eerste week van september krijgen alle
Mechelaars een krantje ‘Mechelen Klimaatneutraal’ in de bus met daarin heel wat info
over duurzaam renoveren, energieverbruik,
milieuvriendelijke premies en subsidies, de
Vlaamse energielening en zoveel meer. Meer
info: klimaatneutraal.mechelen.be
• Mechelse scholen brengen gezinnen met kinderen via de post op de hoogte van hun aanbod. Ontvang je liever geen schoolinfo in je
brievenbus? Stuur dit dan in een verzoek naar
het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 21, 2800 Mechelen. Of makkelijker zelfs, vul dit online formulier even in:
www.mechelen.be/eloket-schoolinformatiein-je-brievenbus
• Steeds meer jonge gezinnen vinden de weg
naar het Huis van het Kind. Begin 2015
opende het consultatiebureau haar deuren. Het jaar erop had het Huis van het Kind
3500 contacten met (aanstaande) gezinnen.
Zit je zelf met vragen over de gezondheid,
opvoeding of opvang van je kind? Meer info:
www.huizenvanhetkind.be

Meer nieuws? Surf naar www.mechelen.be!
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Medaille

Inzicht

In de volkstuin van
Theo Slachmuylders (68)
is elke Mechelaar welkom.
Dat maakt hem meteen een
van de vele enthousiaste
Mechelenmakers van
onze stad.

“Bij mijn ouderlijk huis in Hombeek
hoort een behoorlijke lap grond. Ik wou
er altijd al iets speciaals mee doen. En
kijk, vandaag telt deze gezellige volkstuin maar liefst 70 perceeltjes en massa’s ruimte om de natuur te ontdekken.”
“Het is een paradijs op aarde voor jong
en oud. Je kan hier groenten kweken,
spelen, genieten van de rust of simpelweg gezellig samen zijn. Ik lees ook af
en toe verhaaltjes voor aan kinderen.”

“Er kunnen nooit genoeg
Mechelenmakers zijn!”
“Het is vooral belangrijk dat iedereen
zich hier goed voelt. We zijn immers allemaal Mechelaars onder elkaar.”
Heb je ook een idee voor je buurt? Wil
je iets opstarten of organiseren? Niet
aarzelen dan, gewoon doen. Check
www.mechelenmakers.be voor meer
informatie en nog meer inspirerende
voorbeelden.
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Trajectcontroles
op invalswegen

Omdat een verkeersveilig en leefbaar Mechelen voor iedereen goed is, besloot
het stadsbestuur om op 13 invalswegen camera’s met trajectcontrole te plaatsen.
Dat moderne systeem is doeltreffender dan klassieke flitspalen.

Wat?

Waarom?

Wanneer?

Waar?

Meerdere camera’s
meten in beide richtingen de gemiddelde
snelheid van auto’s
over een langere
afstand. Wie tussen
het start- en eindpunt
te snel heeft gereden,
wordt bestraft. Via
nummerplaatherkenning krijg je van
de lokale politie een
boete in de bus. Die
bedraagt minstens
€ 53 en is natuurlijk
afhankelijk van je
snelheid. De zones
met trajectcontrole
worden duidelijk
aangegeven met
verkeersborden.

Voor jouw veiligheid
natuurlijk. Onderzoek
toont aan dat automobilisten trager rijden
en minder snelheidsovertredingen begaan
op wegen met trajectcontrole. Ook het aantal ongevallen daalt,
zelfs voor en na de
gecontroleerde zone.
Trajectcontrole werkt
beter dan de klassieke flitspalen, waarbij
sommige bestuurders
plots afremmen, om
daarna weer op te
trekken. Het zorgt dus
voor een gelijkmatig
en rustiger verkeer.

Op 1 augustus
begonnen de
eerste camera’s
(Liersesteenweg en
Hombeek) te registreren. Om iedereen
te laten wennen aan
de trajectcontroles
stuurde de politie de
eerste maand nog
waarschuwingsbrieven uit in plaats
van boetes. Vanaf
1 september 2017
krijgen alle snelheidsduivels wel een
boete in hun bus. In
het najaar worden
de overige camera’s
geplaatst.

Op 13 invalswegen
van onze stad komen
trajectcontroles die
in beide richtingen
controleren. Aan de
Liersesteenweg en in
Hombeek zijn ze al
geplaatst. In de loop
van het najaar volgen
de andere. Die komen
onder meer op de
Antwerpsesteenweg,
Battelsesteenweg,
Brusselsesteenweg,
Hombeeksesteenweg, Leuvensesteenweg en Tervuursesteenweg. Een
volledig overzicht vind
je op mechelen.be/
trajectcontrole.

Snelheidsduivels
krijgen vanaf
1 september
een boete in
de bus.
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Dossier

September is weer aangebroken. Voor vele kinderen wacht een
zwaar afscheid van die heerlijk lange vakantie, maar ook een
prettig weerzien met schoolkameraadjes en het vooruitzicht op
nieuwe dingen leren. Voor Nieuwe Maan het perfecte moment
om te kijken of iedereen er klaar voor is. En of iedereen meedoet.

Tweede thuis
Heel wat Mechelse scholen werken actief aan het buurtgevoel en aan
een open en laagdrempelige communicatie met de ouders. Met KiVa
staat ook de aanpak van pestgedrag bovenaan op de onderwijsagenda.
We spraken hierover met Mounira, een van de drijvende krachten van
basisschool De Puzzel.

School en ouders
Mounira: “In basisschool De Puzzel
neem ik het secretariaat en de administratie voor mijn rekening. Ik
ben er ook verantwoordelijk voor
‘School en ouders’, een project
waarmee stad Mechelen ouderbetrokkenheid wil verhogen via
open en laagdrempelige communicatie. Alle Mechelse basisscholen kunnen daar subsidies voor
aanvragen.”

Aftellen naar de
eerste schooldag
8

Onze stad
steunt volop
het Onderwijs Overleg
Mechelen,
dat zorgt voor
een constructieve samenwerking van
het Mechelse
onderwijsveld.
Marc Hendrickx,
schepen van
Onderwijs

“Voor dat project kom ik twee
keer per week met de mama’s
samen in zogenoemde ‘moedergroepen’. Daar oefenen anderstalige mama’s op een informele
manier het Nederlands. Tijdens
die samenkomsten houden we
ons nuttig en gezellig bezig, denk
bijvoorbeeld aan fruit snijden voor
de kinderen. Eigenlijk is het een
heel simpel maar effectief idee: als
de mama’s zich thuis voelen, dan
ook de kinderen.”

Een diverse en hechte buurt
“De Puzzel is een buurtschool waar
iedereen zich welkom voelt. We
werken daar hard aan. Het helpt dat
onze leerkrachten ook actief deelnemen aan het buurtcomité en de
buurtfeesten. Met andere woorden:
de kinderen en hun ouders komen
ons ook tegen op de activiteiten en
feesten die we mee organiseren.
Dat draagt bij aan het buurtgevoel.”

“Onze school is een weerspiegeling
van de buurt, die veel diversiteit
heeft. Ik kan je zeggen: voor de kinderen is dat echt een meerwaarde.
Ze vinden dat supertof, heel leerrijk,
en zien er alleen maar de voordelen van in.”

Mounira Boulahoual,
medewerkster van
basisschool De Puzzel

Een stappenplan tegen pesten
“In onze school passen we KiVa
toe. Dat is een wetenschappelijk
onderbouwd antipestprogramma
waarmee basisscholen aan de slag
kunnen gaan om pestgedrag te
voorkomen en indien nodig aan te
pakken. De benaming komt van het
Finse woord voor ‘fijn’ of ‘leuk’.”
“Op de speelplaats organiseren
we veel spelletjes en activiteiten
en we gaan bijvoorbeeld ook een
leeshoekje voorzien. We houden
onze kinderen goed bezig. Ruzies
en pestgedrag komen namelijk
vaak voort uit verveling.”

Kinderen en hun
ouders komen
ons ook tegen
op activiteiten
en feesten in
de buurt. Dat
draagt bij aan
het buurtgevoel!

“Als er dan toch eens gepest wordt,
weten onze leerkrachten wat te
doen. We houden bijvoorbeeld een
groepsgesprek met de kinderen die
niet rechtstreeks betrokken waren.
Je kan dan ook vragen wat zij ervan
vinden en waarom zij niet hebben
opgetreden. Zo’n aanpak werkt
beter dan een zwart-witbenadering
waarbij simpelweg de pester gestraft
wordt. Onze kinderen kunnen beter
weerstaan aan groepsdruk en leren
opkomen voor zichzelf en anderen.”
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Eerste Hulp
Bij Huiswerk
Twaalf jaar geleden startte de stad Eerste
Hulp Bij Huiswerk. Via dit project kan je als
vrijwilliger huiswerkbegeleiding geven aan
jonge kinderen die thuis niet de nodige middelen of ondersteuning krijgen. We spraken met
Mark Vermoesen, een enthousiaste vrijwilliger
met een rijk verleden als schooldirecteur.
Mark: “EHBH richt zich tot maatschappelijk
kwetsbare kinderen uit de basisscholen. Dat
betekent zoveel als: kinderen die thuis niet de
nodige middelen of ondersteuning krijgen. De
begeleiding komt op vraag van leerkrachten. Zij
voelen het beste aan welke kinderen hier nood
aan hebben. Ze zijn ook zeer betrokken en
kunnen de evolutie van de kinderen goed in het
oog houden. Het afgelopen schooljaar hebben
er in 12 scholen vrijwilligers gewerkt.”

Gewoontes aanleren

Klaar? Start!
“Goed begonnen is half gewonnen: dat geldt
ook voor kleuters”, weet Anke, coördinator
onderwijs bij vzw Samenlevingsopbouw Antwerpen Provincie. Daarom gaat hun project
Schoolstart ieder jaar van deur tot deur met
een positieve boodschap.

Anke Anthoni,
coördinator onderwijs bij
Samenlevingsopbouw
Antwerpen Provincie vzw

Anke: “Ons project wil ouders doen stilstaan
bij hun schoolkeuze, en ervoor zorgen dat
ze hun kinderen tijdig inschrijven en dat die
kinderen een sterke start nemen op school.
We doen dat bijvoorbeeld door op voorhand
langs te gaan bij ouders van jonge kinderen.
Want als de ouders niet op de hoogte zijn of er
te laat aan denken, zijn de kinderen de dupe.
Ze missen dan een jaar, of moeten ver van
huis naar school gaan. We bellen aan met een
positieve boodschap: ‘Binnenkort mag uw kind
zich inschrijven bij een kleuterschool!’.”
“Intussen nemen we al drie buurten voor
onze rekening: Arsenaal, Oud Oefenplein en
Tervuursesteenweg. Onlangs nog gingen we
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rond voor alle kinderen die in 2015 geboren
zijn. Onze vzw zet zich in voor kwetsbare mensen, maar we vinden het belangrijk om toch
bij al die gezinnen langs te gaan, want alle
ouders kunnen met vragen zitten.”

De inschrijving in een
kleuterschool is een mijlpaal
voor het hele gezin.
“Ook daarna blijven we de ouders en kinderen
opvolgen als ze dat willen. Sommige ouders
kennen de werking van de kleuterschool niet
en weten niet wat er precies van hen verwacht
wordt. Ook de communicatie tussen school en
ouders verloopt wel eens moeizaam.”

Speelfiets
“De Speelfiets maakt deel uit van dit project.
Als we deze ‘educatieve bakfiets’ in een van de
buurten parkeren, komen kinderen en hun ouders er op af. De contacten zijn wat vluchtiger
dan bij onze huisbezoeken, maar we bereiken

er wel mensen mee die we anders misschien niet zouden bereiken. We hebben
het concept zelf bedacht. De fiets werd ontworpen door studenten van Thomas More.”
“Dankzij financiële steun van de stad
konden we onze werking uitbreiden naar
de wijk Oud Oefenplein. De rest van
onze middelen komt van Vlaanderen. We
werken vaak samen met de stad en het
Sociaal Huis, en ik merk dat daar tegenwoordig veel ondernomen wordt. Mechelen neemt zijn regierol op en dat kan ik
alleen maar toejuichen.”

Oproep

Schoolstart zkt. vrijwilligers
Als vrijwilliger begeleid je speelmomenten
in groep, leer je kinderen spelen en knutselen, geef je antwoord op vragen van de
ouders ... En als je in de buurt woont, is het
natuurlijk extra leuk en makkelijk.
Neem contact op voor meer info via
kandji.koita@samenlevingsopbouw.be of
0485 98 98 49.

“Naast onze hulp bij huiswerk en dagdagelijkse leerstof, is het heel belangrijk dat we de
kinderen gewoontes aanleren. We hebben
bijvoorbeeld een placemat gemaakt waarop
alle do's-and-don'ts staan. ‘Voorzie genoeg
plaats om te studeren’, ‘zet de tv uit’, dat soort
zaken. Een agenda gebruiken en een planning opstellen, dat zijn skills die we sommigen
moeten aanleren. Daar proberen we dan ook
de ouders bij te betrekken.”
“Tot een jaar geleden was ik nog directeur
van basisschool De Ark in Battel, nu ben ik
met pensioen. Gezien ik het project altijd al
gesteund heb, was het voor mij een vanzelfsprekendheid om me nu vrijwillig in te zetten
voor dit prachtinitiatief. Dat betekent dat ik
elke week een zestal kinderen help. Ik doe dat
door hen in groepjes van twee te begeleiden,
elk groepje zo’n half uurtje per week. Het
geeft veel voldoening om ze langzaam maar
zeker te zien bijbenen met de rest.”

Mark Vermoesen,
ex-schooldirecteur en
vrijwilliger bij EHBH

Het geeft veel
voldoening om
de kinderen weer
te zien bijbenen
met de rest.
Oproep

EHBH zkt. vrijwilligers
Eerste Hulp Bij Huiswerk
zoekt vrijwilligers om
kinderen te begeleiden in
Mechelse basisscholen.
Je hoeft heus geen leerkracht te zijn. Als je graag
met kinderen werkt, en vlot
Nederlands leest en schrijft,
kom je in aanmerking.
Contacteer de dienst
Onderwijsondersteuning
voor meer info of om je aan
te melden: 015 29 83 32 of
onderwijsondersteuning@
mechelen.be.

Heb jij recht op een school- of studietoelage?
Alle info hierover vind je op www.studietoelagen.be of via het gratis nummer
1700 (Vlaamse Infolijn). Of kom naar een van de zitdagen in het Huis van
de Mechelaar op zaterdag 23 september (9 tot 12u) of op donderdag
28 september (14 tot 19u30).
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Straffe ondernemers

Nieuw crowdfundingplatform start
met kinderopvang

“Met Tsjing bestel
en betaal je in een
vingerknip”
Ondernemer Mark Willems (37)
houdt er zelf niet van om lang te
wachten op café of restaurant voor
hij zijn bestelling kan doorgeven of
betalen. Samen met Hilke Heremans
(35) maakte hij dan maar zelf een
mobiele app die dat allemaal voor
hem doet: Tsjing.
Tsjing is een mobiele app waarmee
je in een horecazaak zelf je drank
en eten kan bestellen. “Een van de
manieren is dat er op tafel plaatjes
of stickers met een QR-code staan.
Wanneer klanten die scannen met

Dat ondernemerschap
hier wordt gestimuleerd,
voel je enorm.
de Tsjing-app, krijgen ze de volledige
menukaart te zien. Die is up-to-date met wat er op dat moment is. Je
maakt je keuze, je betaalt indien gewenst, de bestelling wordt verzonden,
en klaar is kees.”

Op 13 september lanceert de stad een digitaal crowdfundingplatform,
waarbij de focus in de eerste fase op kinderopvangprojecten ligt.
Heb jij een idee of wil je zelf
met kinderopvang starten? Dan
kan je via het platform zeker
proberen om extra steun te
vinden - financieel of in natura om je droom te realiseren.
V.l.n.r. Tuur Roels, Silke Van den Broeck, Mark Willems, en Hilke Heremans

De eerste resultaten tonen dat de app
voor veel klanten welgekomen is. Bij Il
Cardinale in Lier bijvoorbeeld, gebruikte
70 % van de klanten in de eerste week
na lancering Tsjing. Mark hoopt Tsjing
de komende maanden ook bij ons uit
te rollen. Zomerbar Komeet gebruikte
alvast als eerste Mechelse speler Tsjing.
De groeikansen voor Tsjing zijn
eindeloos: festivals, beurzen en zelfs
voetbalstadions kunnen de app al
gebruiken. Nu er zelfs ook wifi op
vliegtuigen aanwezig is, opent dat in
de toekomst deuren voor Tsjing. “De
volgende stap is om een koppeling te
maken met andere horeca-applicaties,

zoals software die het voorraadbeheer automatiseert. De ketting wordt
dan gesloten van bij de consument tot
in het magazijn van de leveranciers.
Dat betekent een enorme tijdswinst
voor horeca-uitbaters.”
In maart 2016 verhuisde Tsjing zijn
kantoor van Leuven naar Mechelen.
“Het plaatje past hier perfect, met
Thomas More als creatieve pool om
de hoek, de hartelijke werking van
Voka, en SD Worx, die nu ambassadeur van Tsjing is voor haar horecaklanten. Dat ondernemerschap hier
wordt gestimuleerd, voel je enorm.”

Wil jij de kinderopvang in onze
stad ondersteunen? Check dan
even de voorgestelde projecten
op de website. Misschien kan
je ze ondersteunen door een
donatie of vrijwillige hulp, of
met wat resterend materiaal of
infrastructuur.

• Op 15, 16 en 17 september verkopen vrijwilligers azalea’s ten voordele van Kom op tegen Kanker. De verkooppunten vind je op
www.mechelen.be/plantjesweekend

www.crowdfundingmechelen.be

• Al 204 Rommy-knuffels gingen bij de UiTbalie over de toonbank! Heb jij er nog geen
in huis gehaald? Dan kan je voortaan ook terecht in het Huis van de Mechelaar en in de
dorpshuizen Leest, Walem en Muizen. Een
Rommy kost € 9,95 en per verkochte knuffel
gaat er € 3,67 naar de kinderhoek van vzw
de Keeting, een organisatie voor kansarmen.
www.mechelenkinderstad.be/rommyknuffels

Straatbabbel
Wat is jouw hobby?

Try-out fietsdeelsysteem Mobit

Je kijkt gewoon op de app voor de dichtstbijzijnde fiets,
scant de QR-code met de app waarna het slot openspringt, en je rit begint te lopen. Wanneer je je fiets parkeert en het slot sluit, worden de rit en de betaling ervan
automatisch geregistreerd in de app.
Simpel dus. Meer nog, tijdens deze proefperiode zijn alle
ritten gratis! Je betaalt enkel een waarborg van 49 euro.
Als je je daarna uitschrijft, krijg je je waarborg terug.
www.mobit.eu

12

Zarissa & Rynn: “Wij
zijn grote fans van
alle activiteiten van
Mechelen kinderstad.
Het is heerlijk om in
een stad te wonen
met zoveel aandacht
voor kindjes. We
gaan vaak spelen,
zwemmen en wandelen aan de Nekker.
Zodra Rynn drie
jaar wordt gaan we
zwemlessen volgen.”

Nina: “Al 10 jaar lang
speel ik Ultimate
Frisbee. Daarnaast
probeer ik terug wat
vaker te tekenen.
Zingen doe ik ook erg
graag. Ik heb al in een
koor en in een band
gezongen, en hoop
de draad weer op te
pikken. Maar bovenaan de lijst prijkt een
pintje drinken met
vrienden in Zapoi.”

• Sport en beweging zijn op iedere leeftijd
belangrijk. Daarom kunnen alle Mechelse
senioren op dinsdag 12 september deelnemen aan de stedelijke sportnamiddag.
55-plussers leven zich die dag uit op de
fiets, al wandelend of met petanque, lijndansen, Kubb of curling. Afspraak tussen 13.30
tot 17.30 aan het lokaal dienstencentrum De
Schijf. Stilstaan is die dag alvast geen optie.
• Het aantal cambio-deelwagens in Mechelen
breidt uit. Momenteel maken 837 Mechelaars
gebruik van 26 deelauto’s, verspreid over 14
standplaatsen. Na de zomer komen er nog
twee nieuwe standplaatsen bij, namelijk aan
het Raghenoplein en Berthoudersplein.

www.tsjing.eu

De hele maand september krijgt Mechelen de kans het
nieuwe fietsdeelsysteem van Mobit uit te testen. Zo’n
200 fietsen worden verspreid in onze binnenstad. Door
de slimme sloten met ingebouwde GPS hoef je niet meer
naar vaste staanplaatsen te rijden.

Snel

Rafaël: “Ik voetbal
en voor mij is het
voetbalseizoen al
begonnen met een
pittige voorbereiding.
Deze zomer werk
ik in Mechelen voor
Deliveroo. We leveren
maaltijden in heel
Mechelen met de
fiets. Leuk en sportief
werk, waarbij je Mechelen erg goed leert
kennen.”

• Sinds kort kan je pakjes laten leveren in slimme boxen. Je vindt ze in de parkings Veemarkt en Zandpoortvest 2. Ophalen doe je
wanneer het jou het beste past. Dat kan de
klok rond, 7 dagen op 7. Thuis wachten op je
pakket, aanbellen bij de buren, aanschuiven
aan een loket of voor een gesloten winkeldeur staan … dat is nu definitief verleden tijd.
www.mechelen.be/slimmebox
• Deze winter wordt er een warmtefoto van
onze stad gemaakt. En jij kan ons helpen
door op dat moment ook de temperatuur binnenshuis te meten. Schrijf je voor 1 oktober in
via www.mechelenklimaatneutraal.be zodat
je drie dagen op voorhand verwittigd wordt.
In ruil krijg je achteraf alle info over je eigen
dak. Win-win, nietwaar?

13

Maneblussers

Dementie: je staat er niet alleen voor
Staf Van Lommeren is echtgenoot en mantelzorger van
een persoon met dementie.
“In 2014 werd bij mijn vrouw dementie
vastgesteld. Sindsdien gaat ze almaar
vlugger achteruit. Mantelzorger zijn
is enorm zwaar. Dag en nacht moet
ik voor haar zorgen. Er gaat geen
nacht voorbij zonder dat ze 5 à 6 keer
opstaat - en ik dus ook. ’s Ochtends
maak ik haar klaar en rij ik haar naar het
woonzorgcentrum. Daar houdt ze zich
nuttig bezig, want stilzitten doet ze niet
graag (lacht). Ze helpt er een beetje
bij het opdienen, eten prepareren, en
andere taakjes. Dat
maakt haar gelukkig.
Ondertussen doe ik
thuis al het huishoudelijk werk.”

Contact met
andere mantelzorgers is
leerrijk en
biedt troost.

Liefde houdt ons
overeind

“Op een gegeven dag
herkende mijn vrouw
me niet meer. Zelfs niet toen ik een foto
van ons toonde waarbij stond dat we
60 jaar getrouwd waren. Ze dacht dat
ik een indringer was. Toen kreeg ik het
echt moeilijk. Ik moest even het huis
uit. Pas toen ik een uur later - helemaal
omgekleed - weer binnenkwam en de
kleinkinderen me vastpakten en ‘pappie’ riepen, herkende ze me terug.”
“Weet je wat de mooiste momenten
zijn? Wanneer we ’s avonds in de zetel
zitten, ze mijn hand vasthoudt, en
vraagt of ik haar nog eens wil vastpakken. Daar doe ik het voor. We zijn nu al
62 jaar getrouwd, maar die momenten
blijven even mooi.”
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Dementie-expert Herman Wauters geeft advies,
vorming en ondersteuning.

Sociaal contact helpt
“Alles staat in teken van de zorg
voor haar. Voor ontspanning
is er amper tijd. Toch is het
belangrijk om samen
leuke dingen te blijven
doen. Zo gaan we elke
donderdag langs in
het Lokaal Dienstencentrum De Schijf.
We spelen dan
bingo, lotto en
kaartspellen. Als
één team, want
ik moet haar
helpen.”

Herman
Wauters

“Op diezelfde
plek kunnen
personen met
dementie en
mantelzorgers
ook terecht bij
’t Mo(NU)ment.
Ze geven je
veel informatie
en bieden leuke
activiteiten, voordrachten, praatcafés en vorming
aan. Ik leer er veel
praktische zaken en
mijn vrouw en ik kunnen
er praten met andere
mensen in onze situatie. Dat
is erg nuttig en het biedt ook
troost. Ik raad het iedereen aan!
Want mantelzorg is voor niemand
makkelijk. Maar het is wel noodzakelijk.”

Staf Van
Lommeren

“Ik werk voor het regionaal expertisecentrum dementie Orion i.s.m.
Psychogeriatrisch Netwerk
en ben verbonden aan het
ouderenteam van CGG De
Pont. Het centrum richt
zich naar iedereen die
bij de ziekte betrokken
is. We delen onze
expertise, zorgen
voor vorming, en
ondersteunen dementievriendelijke initiatieven.”

Niet pluis
“Eigenlijk
beginnen de
zorgen al
twee à drie
jaar voor de
diagnose van
dementie. De
‘niet pluis-fase’
noemen we dat.
Je merkt dat er
iets mis is, dat de
persoon vergeetachtiger wordt of
zich anders begint
te gedragen. Komt dit
bekend voor? Stap dan
meteen naar de huisarts.
De meeste mensen wachten hier veel te lang mee.”

Dementievriendelijke stad
“Mechelen speelt een voortrekkersrol als dementievriendelijke stad.
Het inloopcentrum ’t Mo(NU)ment is
uniek in de regio. Je kan er ook de ‘wegwijzer

dementievriendelijk Mechelen’ halen: een
duidelijk overzicht van alle dienstverleningen waar je terecht kan. Op 18.09 vindt
hier Dementie XL plaats, een welzijnsbeurs vol informatie en inspiratie, waar je
kennis maakt met het volledige aanbod
van dementievriendelijk Mechelen.”
“Daarnaast werken we samen met de
Lokale Politie inzake risico op vermissing
en steunt Mechelen ons psycho-educatiepakket ‘Dementie en nU?’. Gedurende
tien sessies delen we onze kennis en
praktische tips met
mantelzorgers. Onder
begeleiding van een
psychologe van het
CGG De Pont ontmoeten
ze er lotgenoten. Dankzij
steun van het Sociaal
Huis kan iedereen
gratis deelnemen. Want
dementie brengt soms ook financiële
moeilijkheden met zich mee.”

Mechelen
telt heel wat
dementievriendelijke
initiatieven.

Geconfronteerd met dementie?
Enkele startpunten waar je terecht kan.
• Sociaal Huis Mechelen, Lange
Schipstraat 27.
• ’t Monument, het inloopcentrum van
LDC De Schijf, Lijsterstraat 2-4. Op
18.09 vindt hier de beurs Dementie
XL plaats.
• ECD Orion i.s.m. PGN regio
Mechelen, Lange Ridderstraat 20
• Op sites als www.dementie.be,
www.omgaanmetdementie.be en
www.ma-zo.be vind je informatie,
tips, lotgenotencontact en activiteiten rond dementie en mantelzorg.
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Projectie
Dossier
In het midden van de Cortenbachsite bevindt
zich een binnenpleintje met openbaar karakter.

Nieuwe toekomst voor Cortenbach
Residentie Cortenbach
Een aantal leegstaande
panden en achterliggende
magazijnen in de Onze-LieveVrouwestraat, waar nu enkele
pop-upwinkels gevestigd zijn,
worden vervangen door een
woonproject met 23 nieuwbouwappartementen. Die
komen in twee afzonderlijke
gebouwen die door een ondergrondse bewonersparking
verbonden zijn. De appartementen variëren in grootte
en beschikken elk over een
eigen terras of tuin. Tussen
de twee bouwblokken komt
een stedelijk pleintje met
een openbaar karakter. Het
pleintje biedt ruimte voor een
kwalitatieve terraszone en

Mechelen investeert volop in het zuiden van de binnenstad.
Na de Hoogstraat en Korenmarkt is het de beurt aan de Cortenbach-site. Verkrotte en leegstaande panden maken hier
plaats voor nieuwe appartementen en handelszaken, met de
langverwachte restauratie van het Hof van Cortenbach als
kers op de taart. Na afloop van de werken wordt deze site
een mooi stukje eigentijds Mechelen met eeuwenoude roots.
geeft ook toegang tot het Hof
van Cortenbach.
De benedenverdiepingen
zullen voor een groot stuk
ruimte bieden aan detailhandel. De stad wil hier winkels
zien verschijnen die mensen
aantrekken, zodat ook de
reeds aanwezige handelszaken daar baat bij hebben.
Dockx Projectbouw startte
in augustus met het slopen van de panden in de
Onze-Lieve-Vrouwestraat.
Begin 2020 kunnen de eerste
bewoners hun intrek nemen
in residentie Cortenbach.

Gered van diep verval

Zicht van op de Onze-Lieve-Vrouwestraat

Aan de Ziekeliedenstraat
bevindt zich het Hof van Cortenbach. Je ziet het misschien
niet meteen, maar het is een
architecturale parel.

Het bouwwerk bestaat uit een
groot volume (8 bij 20 meter)
met een kleiner (6 bij 10 meter) huis ernaast. Tussen de
twee stukken bevindt zich een
huiskapel met een driezijdige
hangende erker.

Na een lange,
moeilijke onderhandeling
kan een van
Mechelens
mooiste stadspaleizen een
nieuw leven
beginnen.
Greet Geypen,
schepen van
Openbare Werken

Door de eeuwen heen wisselde het hof regelmatig van
eigenaar en van functie. Het
deed onder andere dienst als
herberg en ijzermagazijn.
Daardoor veranderden de
gebouwen ingrijpend. In ‘82
werd het Hof van Cortenbach beschermd als monument, zodat het imposante
stadspaleis van de sloop
werd gered.
De afgelopen dertig jaar
stond het historische gebouw te verkommeren. De
eigenaar kreeg meerdere
aanmaningen, maar zonder

resultaat. In 2013 kocht de
stad het pand over om het te
renoveren.

Restauratie van het hof
Zodra de stad het pand in
2013 overkocht, begonnen de architecten Beeck
& Hermans de restauratieplannen uit te tekenen.
Die zullen de 16de-eeuwse
elegante uitstraling van het
Hof van Cortenbach, met

Archeologische opgravingen

Idealiter wordt het hele project tijdens de
komende drie jaar verwezenlijkt. Bij een
project van deze omvang kunnen echter
onvoorziene zaken opduiken. De timings
in de tijdlijn kunnen dan ook nog wijzigen.
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Augustus
2017

Okt - dec
2017

Bodemonderzoek
+ voorbereidingen
ondergrondse parking

Jan - feb
2018

Na de buitenrestauratie
krijgt het Hof van Cortenbach een nieuwe invulling.
Voor de herbestemming, de

Een stukje
historisch patrimonium wordt
in ere hersteld en
tegelijk geïntegreerd in een hedendaags geheel.

Start bouwwerken
residentie Cortenbach

(de bebouwing gaat namelijk terug tot
de late middeleeuwen)

Start sloopwerken

zijn steile leien daken en
rijkelijk gedetailleerde baken zandsteenarchitectuur,
herstellen. Het gebouw is
intussen ontmanteld en de
stabiliteitsproblemen zijn
aangepakt. De restauratiewerken aan gevels en daken
zijn nu volop in uitvoering.

Februari
2018

Einde cascobuitenrestauratie
Hof van Cortenbach

Maart
2018

interieurrestauratie,
inrichting en uitbating zoekt
de stad dit jaar een privépartner. De stad ontvangt
voor de restauratiewerken
financiële ondersteuning van
het Agentschap Onroerend
Erfgoed en het Agentschap
Innoveren en Ondernemen.
Op mechelen.be/cortenbach
vind je meer info. Je kan je er
ook inschrijven op de online
nieuwsbrief.

Ingebruikname pand
Hof van Cortenbach

Eind
2018

Realisatie
binnengebied

2019

Maart
2020

Einde werken residentie
Cortenbach, de eerste
bewoners kunnen intrekken
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De dag van

UiTgelicht

De dag van

de Straathoekwerkers

9.00u

11.00u

Vandaag trekken we de straat op met Vincent,
Jan en Laurens. Zij staan elke dag klaar
voor Mechelaars die moeilijker aansluiting
vinden in de maatschappij. Samen met
‘hun gasten’ pakken ze de problemen aan,
gaande van thema’s als wonen, werk, administratie en geldproblemen tot vrije tijd en
zelfs geestelijke gezondheid.
9.00u

Laurens: “We hebben een
afspraak met een man die
dakloos is. We trakteren hem
op een koffie, proberen hem
beter te leren kennen en
praten ondertussen over zijn
woonprobleem.”
11.00u
12.00u

15.00u

Jan: “Ik ga op huisbezoek
bij een vrouw met een zoon
van 14 jaar. Ik begeleid hen
ondertussen al meer dan een
jaar dus we kennen mekaar
goed. Vandaag bespreken we
de vakantieplanning van de
jongen, samen met een jeugdconsulent en de begeleider
van het dagcentrum.”
12.00u

16.00u

16.30u
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Laurens: “Regelmatig zetten
we onze zetel ergens op straat.
We willen zo de drempel verlagen voor mensen die nood
hebben aan een luisterend oor.
Het zijn vaak jonge mensen
die naast ons komen zitten.
We beantwoorden hun vragen
en helpen indien mogelijk.
Vandaag kregen we heel wat
schoolgerelateerde vragen.”

15.00u

Jan: “Ik kreeg net een dringend telefoontje. Een van
onze gasten ontving een brief
van een deurwaarder en heeft
nood aan een gesprek.”

Ga UiT
zonder
uitlaat!

16.00u

Jan: “Samen met een gepensioneerde man ga ik zijn nieuwe
identiteitskaart ophalen. Hij
is niet goed te been en heeft
niet echt een sociaal netwerk
in Mechelen. Vandaar.”

‘s Ochtends weten we
nooit wat er ons de rest
van dag te wachten staat.
16.30u

“Administratie in orde brengen, mails beantwoorden,
verslagen maken … Ook dat
hoort bij onze job!”
18.00u

Laurens: “Aan het einde van de
dag ga ik nog even op bezoek
bij een gast die werd opgenomen in de psychiatrie. Als ik
nadien naar huis rijd, laat ik de
gebeurtenissen van de voorbije dag nog even bezinken.
Mijn job is heel intens, maar het
geeft me veel voldoening.”

Op zondag 17 september is het UiT
zonder uitlaat. Dan
is er in de binnenstad geen enkele
auto te bespeuren.
Maar er valt wel
heel wat te beleven.
Onder andere zowat
70 standjes die vol
enthousiasme op
jou staan te wachten
met tips voor duurzame mobiliteit en
boeiende vrije tijd.

In Villa Botanique (Kruidtuin) zijn er leuke kinderactiviteiten. Rommy Rombouts
kan niet wachten om samen met jou te
spelen in dit kinderparadijs!
Of probeer op de Sportmarkt (IJzerenleen, Schoenmarkt en Veemarkt) meer
dan twintig sporten uit. Laat je stempelkaart (die je vindt op elk sportplein)
vol stempelen en ruil ze in voor een
sportief geschenkje.
Op de Grote Markt en in de Befferstraat
ontdek je het ruime aanbod van onze
cultuurhuizen, musea en kunstorganisaties. Bezoek op het Cultuurplein DE
MAAN, het Cultuurcentrum, Filmhuis,
de bib en het kunstonderwijs. Straattheater, muziek en literatuur zorgen voor
heel wat beleving.
Bij verschillende standhouders krijg je
verkeersveilige en duurzame tips om

je te verplaatsen. Organisaties zoals
bioboeren, EVA vzw, Mechelen Klimaatneutraal, Mechelen Mondiaal en nog
vele anderen tonen je hoe je anders kan
consumeren.
Ook Walem zet op 17 september de auto
op stal. Ter hoogte van de dorpskern
wordt de Koning Albertstraat tussen 9 en
20u één lange rommel- en feestmarkt.

Binnenstad autovrij
Op 17.09 tussen 10 en 19u is het stadsdeel binnen de ring autovrij. Moet je toch
de stad in of uit met de auto? Vraag dan
tijdig een vergunning aan bij de dienst
Verkeerssignalisatie. Of neem de fiets
of het openbaar vervoer. Het openbaar
vervoer is die dag trouwens gratis op
grondgebied Mechelen. Meer mobiliteitsinfo voor de autoloze zondag op
uitinmechelen.be/uzu/bereikbaarheid.
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Kort
Psallentes verzorgt een van de drie concerten van Puur Polyfonie.

UGC Mechelen: “Mijn vriendin en ik gaan
bijna wekelijks naar de cinema. Nieuwe releases staan met stip in onze agenda. Het
heeft zoveel meer dan thuis tv kijken.”

‘t verhaal van
De strafbedevaart
van Jan Schoonjans
(1412)
Dit unieke document neemt je mee naar
de middeleeuwen. Het is het bewijs dat
Mechelaar Jan Schoonjans en zijn vijf
reisgenoten op 28 juli 1412 Santiago de
Compostela in Noord-Spanje bereikten.
Dit was hun straf voor de moord op
Arnold Bau, lid van een andere aanzienlijke familie in Mechelen.
Ruzies ontaardden soms in bloedige
vetes tussen families en hun aanhangers.
Omdat deze woeste privé-oorlogjes de
stad onleefbaar maakten, probeerde het
stadsbestuur ze op te lossen door de
partijen te verzoenen en verder bloedvergieten te vermijden.
Als straf verbanden de Mechelse schepenen Jan Schoonjans voor eeuwig uit
de stad en legden ze hem en zijn helpers
een bedevaart op naar Santiago de Compostela. Op die manier toonde hij berouw
voor zijn misdaad. Het had ook het praktische voordeel dat de dader gedurende
een lange periode afwezig was zodat het
conflict kon ‘afkoelen’.
Na zijn bedevaart keerde Jan Schoonjans
terug naar Mechelen, maar hij mocht als
banneling niet meer in de stad wonen. Hij
liet daarom buiten de stadsgrenzen, over
de Pasbrug, het kasteel Borgerstein bouwen. Zo kon hij de Mechelse klokken toch
nog horen luiden tot in zijn woonkamer …

Geniet van Puur Polyfonie
‘Puur Polyfonie’, dat zijn drie
bijzondere polyfonieconcerten van
drie topensembles van Vlaamse
bodem, telkens op een zondagmiddag: Utopia Ensemble (op 1 oktober), Psallentes en Royal Wind
Music (op 15 oktober) en Currende
Ensemble (op 29 oktober). Tijdens
dat laatste concert wordt er
uitsluitend muziek gespeeld van
de Mechelaar Philippus De Monte
(1521-1603). En welke locatie is

daar beter voor geschikt dan de
mooi gerenoveerde Sint-Pieteren-Paulkerk aan de Veemarkt?
Een week voor elk concert kan
je telkens naar ‘Meet the Artist’,
een gespreksavond met Marc
Janssens van muziekzender Klara
en de artistieke directie van de
ensembles. Je komt er alles te
weten over het ensemble, over
oude muziek en polyfonie, over de
Vlaamse polyfonisten ...

Als lezer van Nieuwe Maan krijg je 2 euro korting op de vermelde
ticketprijzen (niet geldig voor de abonnementsprijs). Vermeld bij
reservatie online of aan de UiTbalie de code BUMBLEBEE01.
www.uitinmechelen.be/puurpolyfonie

Gouden Carolus: “Ik kom vaak over de
vloer bij Brouwerij Het Anker. Gezellige
sfeer, lekker eten ook en ja … natuurlijk is
de Gouden Carolus mijn favoriete bier.”

Ga met je UiTPAS naar Technopolis
Bij elk bezoek spaar je een punt. Heb je er al
5 verzameld? Dan kan je ze omruilen voor een
van deze voordelen:
• 50 % korting voor een kinderlezing:
• je betaalt € 2,5 i.p.v. € 5
• 10 % korting in de Technopolis-shop:
• geldig voor 1 aankoop naar keuze
Heb je een UiTPAS met kansentarief? Dan
betaal je maar € 3 voor je toegangsticket
(max. 3 keer per jaar). Daarnaast krijg je
korting voor de TechniekClub: je betaalt maar
€ 15 in plaats van € 75.

Maak je klaar voor de herfst!

Open Monumentendag

9 en 10 september is hét weekend om je
kleerkast, huis of kids klaar te stomen voor het
najaar! Scoor tijdens de Herfstbraderie (za en zo
tussen 10 en 19u) de laatste koopjes of snuister
al tussen de nieuwe collecties. Kleurrijke kramen van externe standhouders vullen het rijke
aanbod van Mechelse handel en horeca aan.

Daar is ie weer, de topdag voor
iedereen die van erfgoed, geschiedenis en architectuur houdt! Neem
op zondag 10 september een kijkje
achter de statige gevels van prachtige gebouwen zoals de Kapel van
de Sint-Aloysiusvleugel in BimSem
of de Refuge van Sint-Truiden in
de Schoutetstraat. Of bezoek de
werven van het Predikherenklooster en Hof van Busleyden. Trouwe
gastheren zoals het Fort van Walem
en de gidsen van de stads- en
dialectwandelingen zijn er ook dit
jaar weer bij.

Genoeg geshopt? Geniet van een hapje of
drankje terwijl de kinderen zich uitleven aan de
kermiskramen of zich laten grimeren, of volg zelf
een van de workshops. Mis zeker de Hoogstraat
en Korenmarkt niet, waar heel wat traditie en
vakmanschap schuilt. Het project Hoogstraat
Natuurlijk laat je tijdens de Herfstbraderie kennismaken met deze straat en haar troeven.
www.shoppeninmechelen.be
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De top 3
van …
Jens

Ice Skating Center Mechelen: “Net naast
de cinema is er de nieuwe schaatsbaan.
Daar ben ik echt blij om. Als het regent, is
schaatsen het perfecte alternatief voor een
toertje lopen aan het water.”

mechelen.be/openmonumentendag

Snel
• Vormingplus regio Mechelen verhuist naar
de Adegemstraat 79 en viert dat met een
feestweek van 25.09 tot 1.10. Eind september
vind je op heel wat locaties leuke Vormingplus-magneten die je kan omruilen voor een
koffie met een lekkere brownie in hun nieuwe huis. Tijdens UiT zonder uitlaat op 17 september maak je bij hun stand kans op een
leuke prijs.
• Word een podiumbeest met RESET. Heb jij
podiumambitie maar mis je een podium? Wil je
graag je talent ontwikkelen? Doe dan mee aan
RESET, een project van H30 Artistieke Werkplek voor Jongeren en J@M vzw. Tot december kan je deelnemen aan interessante workshops. Hierna wordt een selectie gemaakt van
een achttal jongeren die van januari tot april
onder professionele begeleiding werken aan
een multidisciplinaire theatervoorstelling die
op 13 en 14 april plaatsvindt in het Cultuurcentrum. Meer info op www.H30.be!
• Het Speelgoedmuseum verwelkomt Playmobil. De nieuwe afdeling belicht de geschiedenis van Playmobil (Geobra), de evolutie van
de figuurtjes en populaire thema’s uit het dagelijks leven. (Her)ontdek jouw favorieten en
bewonder unieke stukken van Geobra. Met
een zoekopdracht ontdekken de kleine bezoekers de nieuwe afdeling. In de speelhoek
kunnen ze hun eigen verhalen creëren of een
leuk Playmobilfilmpje bekijken.
• Walid El Handouz is de nieuwe Kinderburgemeester van Mechelen. Hij neemt de
sjerp over van Maija Mans. Walid zit gedurende één schooljaar de Kinderraad voor.
Die groep enthousiaste jongens en meisjes
wil Mechelen nog kindvriendelijker maken.
Walid droomt van meer speeltoestellen op
speelpleintjes, liefst helemaal gebouwd uit
natuurlijke materialen.

Meer UiT-tips op www.uitinmechelen.be!
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UiTgevraagd

Agenda

Mechelaars delen
hun levensverhaal in
The Life of Mechelen

4

ZA 2 SEPTEMBER

“Midden in lunchbar Noen brak mijn
water en ik - die in stilte wilde bevallen werd omringd door al m’n vriendinnen.
Ik heb toen héél hard gelachen!” Dorien is
een van de dertig Mechelaars die hun verhaal vertellen over ‘het prille begin’ van
het leven en er, samen met ARSENAAL/
LAZARUS, een theatershow van maken.
Nieuwe Maan sprak al met drie van hen.

Op pad in het Mechels
Broek

Sport • Start Stationstraat 51,
10.15 > 20u
De wandeling loopt tussen
de Nekker in Mechelen en
Rijmenam, met de Dijle als
rode draad.

Sport • start Bezoekerscentrum Mechels Rivierengebied, 13.30 > 16.30u

Opendeurweekend
woonzorgcentrum
Milsenhof

Thomas More infoavond &
inschrijvingen

Shoppen • Nekkerhal,
10 > 17u

Opendeur • Thomas More
Campus De Vest, 18 > 21u

13de Jazzathome Festival:
Bravo Bigband

Opendeur • Milsenhof,
11 > 17u
1
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Wat wil je kwijt over
het prille begin?

Dorien: “‘Lasse was
door reflux en een koemelkallergie een enorme
huilbaby. Naast geluk
ervoer ik ook schuldgevoelens en onzekerheid.
Met ‘het prille begin’ kan
ik de afgelopen maanden
vormgeven. En ik ben
wel gepassioneerd door
theater. Ideale combinatie
toch?”

Leen: “‘Het prille begin’
is mijn leven, mijn job.
Al die verhalen krijgen in
The Life of Mechelen een
podium. Het zou gek zijn
niét mee te doen (lacht).
Wat me vooral bijblijft?

Dafne: “Ik heb vooral
héél goede herinneringen
aan m’n kindertijd. Ik
hield van de chaos, creativiteit en vrijheid in ons
huis. Ik kijk ernaar uit om
dat ook door te geven.”

Dafne, Leen en Dorien
zijn als respectievelijk
zwangere vrouw, vroedvrouw en moeder intens
bezig met ‘het prille
begin’ van het leven.

Bezoek
Edelhertenboerderij

‘Het prille
begin’ is mijn
leven, mijn job.
Al die verhalen
krijgen in
The Life of
Mechelen een
podium.

ZO 3 SEPTEMBER

The life of Mechelen #1 Het prille begin
In The Life of Mechelen legt theatergezelschap ARSENAAL/LAZARUS haar
oor te luister bij elke stadsbewoner die
zijn of haar (levens)verhaal wil delen.
Hiervan maken ze een verhalenshow.
In de eerste editie, Het prille begin, zie
en hoor je verhalen over geboorte, de
vroegste kindertijd, kinderwensen en
vruchtbaarheidstesten, vreugde en pijn
over nieuw leven, maar ook dromen van
kleine kinderen en jeugdherinneringen
van ouderen. Het prille begin is de
eerste van zeven afleveringen, gespreid
over vier jaar. Elke episode draait om
één cruciale levensfase.
Za 23.09 + zo 24.09, telkens om 15u bij
ARSENAAL/LAZARUS.
Tickets & info: 015 42 25 44,
www.arsenaallazarus.be
Woon je in Mechelen en wil je graag
meewerken aan een volgende editie van
The Life of Mechelen? Stel je dan kandidaat via onthaal@arsenaallazarus.be.

Rommelmarkt Heffen
Markt • Heffen centrum,
8 > 16.30u

MA 4 SEPTEMBER
2

Zaterdagopening
Donorcentrum Rode Kruis
Vlaanderen

DI 5 SEPTEMBER

Wandeling met Franky
Bolsens in Mechelen

Rondleiding • Parkcoplus
(Leest), 14 > 16u

De (post)zwangerschapsperiode is er een van extremen. Natuurlijk ervaar
je intens geluk, maar je
tuimelt wel een paar keer
van die roze wolk.”

Beleef (on)eerlijke handel
op het Fair Forum
Festival • Lamot, 9 > 18u

Een theatershow van zeven episodes
die start met … Het prille begin

Alle drie zijn ze intens
bezig met ‘het prille begin’
van het leven. Dafne (32)
bevalt in oktober van haar
eerste kind en zweeft op
de roze wolk van haar
aanstormend moederschap. Dorien (32), mama
van Lasse, “vijf maanden
oud en een huilbaby’tje”,
donderde daar al een paar
keer vanaf. En Leen (33)
begeleidde als vroedvrouw
al zoveel (aanstaande)
ouders bij ‘het prille begin’
dat ze de tel kwijtraakte.

ZA 9 SEPTEMBER

1

Bevrijdingsfeest:
herdenking bevrijding
WO II
Herdenking • Grote Markt,
14 > 21u
Bekijk historische legervoertuigen van dichtbij of luister
naar een optreden van de
Koninklijke Muziekkapel
van de Mechelse Politie en
Tina Grace & The French
Captain. Om 20.30u start de
officiële herdenking.

Opendeur • Rode Kruis
Donorcentrum Mechelen
(Motstraat), 9 > 15u
2

Herfstbraderie
Shoppen • binnenstad,
10 > 19u

WO 6 SEPTEMBER

3

ARTstage: Free Podium
Varia • Minderbroedersgang 5, 20 > 21.30u
Een free podium voor theater, muziek, poëzie, kunst ...

BRAS rommelmarkt

Concert • Scheppersinstituut, 20.30 > 23u

3

ZO 10 SEPTEMBER
Open Monumentendag
Opendeur • diverse locaties, 10 > 18u

DO 7 SEPTEMBER
Balcazar Dansfeest!
Feest • Cultuurcentrum,
14 > 17u

Reisbeurs Afrika
5

Concert • Den Breckpot,
20 > 23u

VR 8 SEPTEMBER

Rondleiding • Kruidtuin,
19 > 20.30u

13de Jazzathome Festival:
Vortex Kwintet

Beiaardconcert: uit
het dagboek van Ana
Magdalena Bach

Concert • Jazzzolder,
20.30 > 23u

Concert • Cultuurcentrum,
20.30 > 21.30u

Concert • OLV-over-deDijlekerk, 20.30 > 21.30u

Orgelrecital Laure Dermaut

Klokkenwerpen
Varia • Grote Markt, 14 > 18u
Om 17u worden 400 klokjes
boven de Grote Markt
gelost. Vang jij er eentje?
Vanaf 14u zijn er optredens
en straatanimatie.

13de Jazzathome Festival:
Denise King Quartet

Begeleide wandeling in de
Dodoenstuin door Benoit
Fondu

Beurs • Lamot, 10.30 > 17u

4

Herfstbraderie
Shoppen • binnenstad,
10 > 19u
5

BRAS rommelmarkt
Shoppen • Nekkerhal,
10 > 17u

13de Jazzathome Festival
Concerten • Mechelse
huiskamers, 14.15 > 18u

’t Was Oorlog - vertelsels
van De Groote Oorlog
Theater • Sint-Romboutskathedraal, 15 > 16u
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Agenda

Sp&o business triatlon

MA 11 SEPTEMBER
Beiaardconcert door
Eddy Mariën
Concert • Luisterplaats:
Minderbroedersgang 5,
20.30 > 21.30u

Sport • WVD-Mechelen,
15 > 18u
1

Benefietconcert t.v.v.
De Lage Drempel en
andere Mechelse
armoedeorganisaties
Concert • Stadsschouwburg, 20 > 23u
Met Fabrice Eulry, een
Franse componist en
gepassioneerd pianist, en
de band Rockenbach die
bekende rocknummers bewerkt met arrangementen
uit de klassieke muziek.

WO 13 SEPTEMBER
ARTstage: Free Podium
Varia • Minderbroedersgang 5, 20 > 21.30u

DO 14 SEPTEMBER
To-get-her(e) - Aitana
Cordero Vico en Quim
Bigas Bassart/BL!NDMAN

1

2

Kaviaar met smeerkaas

3

Sprachspiel - l’hommmm

4

ZA 16 SEPTEMBER

Varia • Minderbroedersgang 5, 20 > 21.30u

Avontuurlijke tocht: Durf
je proeven van de natuur?

5

VR 22 SEPTEMBER

Rondleiding • Bezoekerscentrum Mechels Rivierengebied, 14 > 16.30u

Uilskuiken en Takkeling
(5+)
Theater • DE MAAN,
11 & 15u
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Yoga & Shiatsu Workshop
‘Nazomer’
Sport • Yoga & Co, 19 > 22u
2

Intiem Zolderconcert:
Jonas Winterland
Concert • ViaVia, 20 > 22u

Feestweek Vormingplus:
Hallo Heihoek!
Rondleiding • Vormingplus,
13 > 16u

Kaviaar met smeerkaas

Theater • NONA, 20.30u

Amazing Haydn 2017:
Praagse Herfst
Concert • Diocesaan Pastoraal Centrum, 15 > 17u

Malinovy Svon: de mooie
(beiaard)klanken van
Mechelen
Concert • Cultuurcentrum,
15u

MA 25 SEPTEMBER

VR 29 SEPTEMBER
Feestweek Vormingplus:
Hallo Heihoek!
Rondleiding • Vormingplus,
10 > 13u

Louis Neefs
‘Wat een leven!’
Concert • Stadsschouwburg, 14 > 18u

Kaviaar met smeerkaas

Iedereen intolerant?

Musica Divina: Les
Surprises o.l.v. Louis-Noël
Bestion de Camboulas Sacrale elegantie

Lezing • Vormingplus,
13.30 > 16.30u

30 jaar vriendschap en
lawaai

Musica Divina: Film: ‘Blue’

Concert • Cultuurcentrum,
20.15 > 22.15u

Concert • Sint-Romboutskathedraal, 20.15u

Film • Cultuurcentrum,
20.30 > 21.30u

Theater • ’t Echt Mechels
Theater, 20.15 > 23u

ARTstage: Free Podium

Shoppen • Scheldeplein
(aan Demerstraat), 9 > 17u

DO 28 SEPTEMBER

Don’t we deserve grand
human projects that give us
meaning? - Frank&Robbert/
Robbert&Frank

Theater • ’t Echt Mechels
Theater, 15 > 17.30u

Helemaal alleen Youssef El Mousaoui
Comedy • Theater M, 20.30u

SPOON - LGBT Party
Fuif • Heilige Geestkapel,
22 > 04u
Het enige echte holebifeestje in Mechelen.

DI 26 SEPTEMBER
Feestweek Vormingplus:
Hallo Heihoek!
Rondleiding • Vormingplus,
10 > 13u

WO 27 SEPTEMBER
Een schoon leven: keuzes
maken vanuit jezelf
Lezing • Vormingplus,
19.30 > 21.30u

4

Varia • Minderbroedersgang 5, 20 > 21.30u

Theater • ARSENAAL/
LAZARUS, 15 > 17u

Kaviaar met smeerkaas

WO 20 SEPTEMBER

ARTstage: Free Podium

Theater • ’t Echt Mechels
Theater, 20.15 > 23u

Rondleiding • Startpunt:
Jef Denynplein 4-6, 18u

Concert • Cultuurcentrum,
20.30u

6de rommelmarkt
torenhuis

The Life of Mechelen #1
Het prille begin

Buitengewone
zonsondergang

CpeX

Dans • NONA, 20.30

The Life of Mechelen #1
Het prille begin

Concert • Sint-Romboutskathedraal, 20.30 > 21.30u

Theater • ARSENAAL/
LAZARUS, 15 > 17u

Kaviaar met smeerkaas
Theater • ’t Echt Mechels
Theater, 15 > 17.30u

Orgelrecital Peter Jeurissen

Rondleiding • Tivoli, 14u

Rondleiding • Tivoli, 14u

Concert • Diocesaan Pastoraal Centrum, 20.30 > 21.30u

Dwars door Mechelen
Sport • parcours door
Mechelen, 13 > 18u

Proeven in de boomgaard

Het verhaal van een dozijn
kruiden (Dodoens)

Duorecital sopraan en
orgel: Cristel De Meulder
en Jan Van Mol

3

Theater • ’t Echt Mechels
Theater, 20.15 > 23u

Buurtfeest • Busleyden
Atheneum Campus
Caputsteen, 10 > 17u

Markt • binnenstad,
13 > 18u

Theater • ’t Echt Mechels
Theater, 20.15 > 23u

Feest van het Brood,
10 > 15u, Vrijbroekpark

Caputfieste

ZO 17 SEPTEMBER
UiT zonder uitlaat

Lezing • Diocesaan Pastoraal Centrum, 20 > 22u

ZO 24 SEPTEMBER

ZA 23 SEPTEMBER

Theater • ’t Echt Mechels
Theater, 20.15 > 23u

VR 15 SEPTEMBER

24 september

Kaviaar met smeerkaas

Kaviaar met smeerkaas

Dans • NONA, 20.30u

Meet The Artist Conversatie-avond met
UTOPIA Ensemble

5

GameForce 2017
Beurs • Nekkerhal, tot 1.10,
9 > 18u
Ontdek de nieuwste trends
op deze hoogdag van gaming. En bezoek Mechelen
in Virtual Reality of bouw de
Sint-Romboutstoren na in
Minecraft!

Meer vrijetijdsinfo?
UiT in Mechelen!

Decamerone aan de Dijle

www.uitinmechelen.be
 UiTinMechelen

Rondvaart • Afvaart: Haverwerf, 20 & 22u
Mechelse vertellers brengen ondeugende verhalen
uit de Decamerone in de
tuinen van de Dobbelhuizen, aan de oevers van de
Dijle. Met de boot doe je
drie private locaties in de
Dobbelhuizen aan.

Open Geest XL - Te Gek!?
Theater • Stadsschouwburg, 20.15 > 22.15u

EXPO
Common Ground
> 8.10, Museum Hof Van
Busleyden
87 studenten juweelkunst
tonen hun ontwerpen, geïnspireerd door het thema
‘common ground’.

Hallestraat 2-6
open: ma-vr 10-17u,
za: 10-16u, zo 12.30-16u
070 22 28 00
uit@mechelen.be

Schrijf je in op de nieuwsbrief en blijf wekelijks op
de hoogte van de vrijetijdsactiviteiten in Mechelen.

Jouw activiteit hier?
Wil jij jouw activiteit ook in
deze kalender? Voer deze
dan in op de UiTdatabank.
Op www.uitinmechelen.be/
UiTdatabank helpen we je
op weg. Deadline voor editie oktober: 31 augustus.
Deze kalender werd afgesloten op 1 augustus 2017.
Cursussen, workshops,
kampen en permanente
activiteiten worden niet
opgenomen.

Brice Heyndels

ZA 30 SEPTEMBER
JazzXS double bill: De
Beren Gieren & BRZZVLL
Concert • NONA, 20.30u

ZA 30 SEPTEMBER
Art Fair Mechelen 2017
Kunst • Heilige Geestkapel,
tot 1.10, 10 > 17u
Galerieën, designers en
kunstenaars bieden authentieke en/of exclusieve kunstvoorwerpen te koop aan.

9.09 > 24.09, Galerie M

Luc Dondeyne –
Counterlines
17.09 > 29.10, Galerie Transit
Bewonder nieuwe schilderijen en tekeningen van
deze kunstenaar.

Spelen te land, ter zee en
in de lucht
> 5.11, Speelgoedmuseum

Nature Connects – Art with
LEGO ® bricks
> 17.09, Planckendael
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#2800love

#2800love
Jouw kans om iedereen te
laten meegenieten van jouw
unieke kijk op Mechelen
en zijn Mechelaars.

tattireinie

erwinhannes

Beautiful city hall of Mechelen

Under the bridge downtown...

#fieremechelaar #geboortestad #2800love
#stadhuismechelen #mechelenopzijnbest
#dzivm #maneblusser #bluesky #clouds

#mechelen #malines #visitmechelen
#weheartmechelen #2800love #bridges #water
#dijle #dijlepad #canon

komeetmechelen
Afsluiten onder deze prachtige hemel
(en vlaggetjes) 
#2800love #dzivm #komeet #sunset
V.l.n.r.: Erik Laga, Koen Anciaux, Björn Siffer, Greet Geypen, Walter Schroons, Bart Somers,
Marc Hendrickx, Marina De Bie, Christiaan Backx, Katleen Den Roover, Stefaan Deleus en Jan Bal
mechelen.be/stadsbestuur-mechelen

Contacteer de stad
 www.mechelen.be
 stadsbestuur@mechelen.be
 0800 2 0800

 facebook.com/StadMechelen
 @StadMechelen
 @StadMechelen

Huis van de Mechelaar: plan je bezoek via www.mechelen.be/afspraak of 0800 2 0800
Sociaal Huis: 015 44 51 11, info@sociaalhuismechelen.be
Klachten over stadsdiensten? klachten@mechelen.be, 015 29 75 72
UiT in Mechelen: www.uitinmechelen.be, uit@mechelen.be, 070 22 28 00
h_deransa
Het was een heel leuke avond met
goede vrienden
#2800love #sintromboutstoren
#margarethavanoostenrijk #avond

nelevw84

sandramoelants

jonassalen

Evenings like this... 

Da’s hier kweetniehoe romantisch.

Vaart

#2800love #summer #summerevenings
#sunsetphotography #sunset #nofilterneeded

#2800love #mechelen #gazebo

#2800love #mechelen

Win

bennys_supschool
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ellyseyeland

Deze groep jonge dames kwam
@stadmechelen verkennen

Avondwandeling met Laika naar het
Tivolipark.

#2800love #sunsout #mechelen #potd

#Mechelen #2800love #parklife #castle

sielswinnen
T’ile Malines
#2800love #tilemalines #filmavond
#vriendinnen

Post je mooiste kiekjes van Mechelen
en Mechelaars op Instagram met de
hashtag #2800love. Je maakt dan kans
op Mechelenbons t.w.v. € 50, die we
onder deze mensen verloten. We vragen eerst toestemming voor we deze
beelden publiceren.
Proficiat Jonas Salen,
jij hebt deze keer gewonnen!
Meer uitleg op
www.mechelen.be/nieuwemaan

Nuttige nummers
Brandweer en ziekenwagen: 100
Europees noodnummer: 112
Dringende politiehulp: 101
Wachtdienst huisartsen:
www.dijlenete.be, 070 25 40 40
Wachtdienst apotheken:
www.apotheek.be, 0903 99 000 (€ 1,5/min)
Storingen en defecten op elektriciteits- of
aardgasnet: 078 35 35 00, www.eandis.be
Gasgeur: 0800 650 65

Antigifcentrum: 070 245 245
Probleem met de watervoorziening:
0800 903 00, info@pidpa.be
Vragen over huisvuil:
0800 90 441, www.ivarem.be
Meldingen over toestand openbaar domein:
0800 2 0800, www.mechelen.be/meldingen
Evenement organiseren:
www.mechelen.be/evenementenloket
015 29 79 01, evenementenloket@mechelen.be

Meer nuttige nummers? Surf naar www.mechelen.be.

Over Nieuwe Maan
Nieuwe Maan is het gratis stadsmagazine voor alle Mechelaars en is een uitgave van de stad
Mechelen. Het magazine wordt tien keer per jaar huis aan huis bedeeld, en wordt gedrukt op
gerecycleerd papier met milieuvriendelijke inkten.
Verantwoordelijke uitgever: Erik Laga, stadssecretaris, Grote Markt 21, 2800 Mechelen
Redactie: Marketing & Communicatie, Stad Mechelen, Grote Markt 21,
2800 Mechelen, nieuwemaan@mechelen.be, www.mechelen.be/nieuwemaan
Fotografie: Joost Joossen, Karin Van Hees, Aikon Producties
Concept & creatie: Trendhuis
Wettelijk Depot: D/2017/0797/023
Klachten over bedeling? Doe een melding via www.foldersontvangen.be
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17 SEPTEMBER
FEEST MEE TIJDENS
DE AUTOVRIJE ZONDAG

13-18U

MEER INFO OP: WWW.UITINMECHELEN.BE/UZU

