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OP BEZOEK BIJ  
EEN ONTHAALOUDER

Mechelen pakt armoede aan

OP.RECHT.MECHELEN.

Delen in Mechelen



Padelen op de Cometsite
Op zoek naar een nieuwe hobby? Waag je eens aan een 
spelletje padel in de nieuwe club Arenal op de Comet-
site. “Padel, een mix van tennis en squash, is na voetbal 
de populairste sport in Spanje en wordt meestal met z’n 
vieren gespeeld. De bal blijft in het spel na contact met de 
wanden. Dat zorgt voor langere rally’s en meer spelple-
zier”, vertelt initiatiefnemer Tom De Sutter. Voor Tom en 
zakenpartner Mattias Van Holm is dit hun tweede padel-
club, naast die in Brugge. “Mechelen is een bruisende 
stad, en dat ondervinden we nu ook.” De padelclub blijft 

minstens open tot de zomer van 2018, want dan komt op 
dezelfde site de woonwijk Zorro. Het einde van de club 
betekent dit niet, Tom en Mattias willen zich definitief 
vestigen in Mechelen. 

Padelclub Arenal, Cometsite (Koningin Astridlaan 132),  
17-23u (week); 10-19u (weekend). Reserveer vooraf.  
Rackets en ballen kan je bij de club lenen.  
W www.arenal.co,  E info@arenal.co, T 015 64 41 33,  
 ArenalPadelclubMechelen  
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In de kijker

Tom De Sutter
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Elke drie jaar organiseert Mechelen een groots cultureel stadsfes-
tival. Je herinnert je nog Stadsvisioenen en Mensen Maken de 
Stad. In die traditie lanceren we dit najaar het twee jaar durende 
OP.RECHT.MECHELEN. 

Aanleiding van de feestelijkheden is dat er al 400 jaar recht-
gesproken wordt in onze stad. Met de installatie van de Gro-
te Raad in het paleis van Margareta van Oostenrijk in 1616 
kwamen mensen uit heel Europa naar Mechelen om recht te 
halen. Amper een kilometer verder in onze kleine binnenstad, 
staat het museum Kazerne Dossin. Een afschuwelijke plek waar 
in de Tweede Wereldoorlog Joden werden verzameld om gede-
porteerd te worden naar de vernietigingskampen. Die plaats weer-
spiegelt dan weer een moment in de geschiedenis van barbarij, 
nazisme en totaal onrecht. 

Die spanningsboog tussen recht en onrecht is de inzet van OP.RECHT.
MECHELEN. Hiermee willen we niet alleen het belang van onze rechts-
staat aantonen, maar ook de uitdagingen waarmee die vandaag in een 
veranderende samenleving geconfronteerd wordt. Dat doen we met 
een waaier aan evenementen, activiteiten, tentoonstellingen en fes-
tiviteiten. Zo kan onze stad zijn bijdrage leveren aan deze brandend 
actuele discussie, en misschien zelfs aan een betere samenleving. 

Bart Somers,
burgemeester

Stadsfestival gaat van start

Wat ga jij komend schooljaar leren?

IRJAN: “Ik schilder op olieverf en 
doek en verkoop mijn kunstwerken 
online. Als kunstenaar moet je altijd 
bijleren van andere artiesten en van 
jezelf. Dat ga ik dus doen!”

GODIE: “Mijn man en ik doen niet 
liever dan prachtige, rustige plekjes 
te verkennen in en rond Mechelen. 
Nieuwe wandelroutes leren kennen, 
telt dat ook als bijleren?”

BERNICE: “Zodra ik hier kwam wo-
nen, besloot ik Nederlands te leren. 
Het komende jaar wil ik grote stappen 
zetten. Het is geen makkelijke taal, 
maar wel een hele mooie!”

MAANdVRAAG

Komaan

Wil jij ook bijleren? Neem een kijkje op www.mechelen.be/onderwijs > Scholen en vind de opleiding die bij je past!



Wat is de bijnaam  
van supporters van  
KV Mechelen?
KV Mechelen is goed bezig! Het nieuwe stadion is 
klaar en er werden meer abonnementen dan vorig jaar 
verkocht. Wil jij ook eens een match van ‘de Malinwa’ 
bijwonen? Stuur je antwoord op de wedstrijdvraag dan 
voor 1 oktober 2016 naar nieuwemaan@mechelen.be  
of naar Marketing & Communicatie, Grote Markt 21, 
2800 Mechelen. Het wedstrijdreglement vind je 
op www.mechelen.be/nieuwemaan. Uit de juiste 
antwoorden verloten we tien duotickets voor een 
wedstrijd van KV Mechelen!

WEDSTRIJD

De winnaar van de vorige wedstrijdvraag is Marjan Die-
tens. Zij schatte dat het Dijlepad 725 meter lang is en zat 
het dichtst bij de echte lengte van 786 meter. Ze mocht op 
een surfplank de Dijle verkennen tijdens een sup-sessie 
voor twee personen.

Lodewijk Van Eyken
Nieuwe Maan reikt elke editie de Medaille uit aan een verdienstelijke Mechelaar. Deze keer hangen we hem 
rond de hals van Lodewijk Van Eyken (90). Al jaren onderhoudt hij mee de Dodoenstuin in de Kruidtuin en 
draagt hij als peter voor Stad om te Zoenen zorg voor een stukje openbaar domein vlak bij zijn woonst.

“Nadat mijn vrouw 12 jaar geleden stierf, zat ik vaak 
alleen thuis. Tot ik op een dag in dienstencentrum Den 
Abeel nieuwe mensen ontmoette die me vroegen of ik 
me als vrijwilliger wilde inzetten. Vandaag onderhoud 
ik samen met een groep vrijwilligers de Dodoenstuin in 
de Kruidtuin. Je mag wel zeggen dat ik groene vingers 
heb! Naast mijn eigen tuin verzorgde ik een aantal 
jaren een openbaar groenperkje vlak bij mijn thuis. 
Vroeger werd het erg verwaarloosd, met onkruid en af-
val her en der. Ik heb de burgemeester toen gevraagd 
of de stad het stukje terrein wilde ophogen en bloemen 
en plantjes wou plaatsen, met de belofte dat ik die dan 
wel zou onderhouden. Jammer genoeg lukt me dat 
nu tijdelijk niet door rugklachten. Zodra mijn rug weer 
beter is, vlieg ik er terug in!”

“Ik vroeg de burgemeester 
om een stukje terrein te 
verfraaien, en beloofde hem 
om er zelf voor te zorgen.” 
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DE MEDAILLE

© Bas Vinckx



nieuwe Kinderraad
De Kinderraad is een groep van enthousiaste jongens en meisjes die  
Mechelen nog meer kindvriendelijk willen maken. Gedurende twee jaar 
komen ze geregeld samen op woensdagnamiddag en brainstormen ze over 
acties en ideeën. Daarbij worden ze bijgestaan door de dienst Jeugd, de 
burgemeester en de schepenen. Zo kunnen hun ideeën ook echt uitgevoerd 
worden. De Kinderraad heeft ook een Kinderburgemeester en een kinder-
secretaris, zij zijn het gezicht en de woordvoerders van de Kinderraad. 

Alle Mechelse jongens en meisjes geboren in 2005 of 2006 krijgen eind 
september een brief hierover. Is Kinderraadslid of Kinderburgemeester wor-
den iets voor jouw kinderen? Dan mogen ze zich zeker kandidaat stellen! De 
verkiezing volgt eind oktober.

W www.mechelenkinderstad.be 
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MECHELEN ZKT.

Steun Kom op 
tegen Kanker en 
koop een plantje
Op 16, 17 en 18 september verkopen 
vrijwilligers azalea’s ten voordele van 
Kom op tegen Kanker. Kijk alvast op 
www.mechelen.be/plantjesweekend 
voor de verschillende verkooppunten. 
Een azalea kost 7 euro. Steun de strijd 
tegen kanker, koop een azalea! 

Oproep Stedelijke Prijs 
Bouwkundig Erfgoed
Heb je tussen 1 november 2013 en 31 oktober 2016 een 
mooi restauratieproject in Mechelen afgerond? Schrijf je 
dan in voor de Stedelijke Prijs Bouwkundig Erfgoed 2016! 

Voor deze tweejaarlijkse wedstrijd, die de Stedelijke Prijs 
Stadsverfraaiing vervangt, komt zowel beschermd als 
niet-beschermd bouwkundig erfgoed in aanmerking. Met 
de prijs wil Mechelen de zorg voor zijn talrijk waardevol 
patrimonium stimuleren. Voor het eerst wordt er naast 
een prijs van de vakjury ook een publieksprijs uitgereikt. 
Het totaalbedrag bedraagt 5500 euro.

Ben jij trots op je werk? Schrijf je t.e.m. 31 oktober in!  
W www.mechelen.be/stedelijke-prijs-bouwkundig-erfgoed

Deze Kinderraad zoekt opvolgers. Iets voor jouw zoon of dochter?

In 2014 sleepte de restauratie van het adviescentrum van 
de CM op Onder-den-Toren 4 de hoofdprijs in de wacht.

© Jani Gysels
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In 2016 wordt er al 400 jaar rechtgesproken in Mechelen. Die verjaardag viert 
de stad de komende jaren met het stadsfestival OP.RECHT.MECHELEN. Stip de 

blikvangers voor september en oktober alvast aan in je agenda!

Stadsfestival 2016-2018
OP.RECHT.MECHELEN.



10.00u Recht, uit een kindermond  
 Gratis  

 De waarheid komt uit een kindermond, zegt 
men terecht. Kinderen denken en spreken 
los van gewoontes, culturele of religieuze 
vooringenomenheid en vooroordelen. 
Precies dat laatste wil de digitale installatie 
‘Recht, uit een kindermond’ uitvergroten. 
Kinderen doen, zonder het te beseffen, 
aan ‘rechtspraak’. Ze gaan op zoek naar 
wat goed is en wat fout, naar wat mag 
en niet mag. Hun oordeel vormt de basis 
van de digitale installatie door Cronos, 
die al je zintuigen prikkelt met muziek, 
kinderuitspraken en video.

 Locatie: Botermarkt

 Bloed & rozen
 door Toneelhuis, Tom Lanoye, Guy Cassiers en 

Collegium Vocale
 Locatie: theater Sint-Romboutskathedraal

11.00u Tableau Vivant Grote Raad  Gratis 
 Locatie: Sint-Romboutskathedraal/Grote Markt

11.15u Optredens  Gratis 
 •  Flash Family Bboy-crew
 •  Koninklijke Harmonie Mechelen
 •  Sint Martinus Concertband Hombeek
 •  Bigband Conservatorium brengt  

    Dangerous Liaisons
 •  Straattheateracts (Theater M)
 Locatie: Grote Markt, Veemarkt

13.30u Broosistan  Gratis 
 Performance van Schellekens en Peleman
 Locatie: Grote Markt

16.30u Broosistan  Gratis 
 Performance van Schellekens en Peleman
 Locatie: Cultuurplein

17.00u Mir ginn op mecheln!  Gratis 
 Recht in een veranderende  

samenleving
 Opening tentoonstelling

20.30u Maat voor Maat - W. Shakespeare
 door Zeeland Nazomerfestival
 Locatie: theater in het Hof van Savoye

23.00u Late-night show: 
 Stand up for your rights
 Locatie: Theater M

Meer details op www.oprechtmechelen.be

7

Stadsfestival

 17.09  Openingsfeest OP.RECHT.MECHELEN.

©  Zmo, Fort07, Dirk Kinot

©  Koen Broos

© Stad Mechelen – Musea en Erfgoed
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OOG
14.09 tot 6.11, Kazerne Dossin - Sanoma (ingang Bar Marie) -  
Campus Kruidtuin, € 7,5

Voel je je nog voldoende gezien? 
We hopen van wel, want zien en 
gezien worden is niet meer evident 
in onze samenleving.

De kunstinstallatie OOG laat je plaats-
nemen in een levensechte iris van 
ruim vier meter doorsnede, die wordt 
bevestigd aan een gebouw. Je wordt 
op een stoel doorheen een opening 
in de gevel gereden en kijkt - han-
gend in de lucht - uit over Mechelen. 
Dan sluit de pupil. Met animatie en 

muziek word je meegenomen voor 
een intieme tocht. Je krijgt niet alleen 
de samenleving vanuit een ander per-
spectief te zien, maar ook je menszijn.

Er kan één bezoeker per keer in 
een OOG plaatsnemen. De voorstel-
ling duurt 20 minuten en is zowel in 
het Nederlands, Engels als Frans te 
ervaren. In elk van de drie ogen is 
dezelfde voorstelling te zien. Reser-
veer via www.tickets.mechelen.be 
per tijdsblok en kom op tijd!

Mir ginn op Mecheln!  
Recht in een veranderende 
samenleving
14.09 tot 6.11 (op woensdagen gesloten), van 10u tot 18u, 
Cultuurcentrum, € 10-8

Mensen hebben talent voor tunnelvisie. Geconfronteerd 
met een snel veranderende samenleving zijn we geneigd 
die evolutie als uitzonderlijk of bijzonder te ervaren. We 
zien het hier en nu, maar verliezen de bredere context uit 
het oog, en al zeker de geschiedenis. Terwijl die net leert 
dat heel wat veranderingen helemaal niet zo uitzonderlijk 
zijn, en dat verandering van alle tijden is.

Precies bij die feitelijkheid wil Mir ginn op Mecheln! ons 
laten stilstaan. Ze laat zien hoe het recht maatschappelijke 
evoluties volgt en dat altijd al gedaan heeft.

“We kunnen ons geen 
vrijblijvend festival 
permitteren. Niet nu. 
OP.RECHT.MECHELEN. 
focust dan ook op 
rechtvaardigheid in een 
woelig tijdsgewricht.”

Bart Somers, burgemeester

© Pascal Leboucq



Inflatable Refugee
10.09 tot 6.11, Haverwerf - Stadhuis - Cultuurplein

Na passages in Venetië en Kopenhagen zoekt de Inflatable 
Refugee zijn geluk op in Mechelen. Net als de vluchtelin-
gencrisis is deze opblaasbare vluchteling van zes meter 
hoog erg grootschalig. Het is moeilijk om je ogen voor hem 
te sluiten. In zijn ogen rust een verweesde blik: wat zal er 
met hem gebeuren? Slechts één ding is zeker: van septem-
ber tot begin november dobbert hij van de Haverwerf naar 
het Stadhuis en het Cultuurplein. Inflatable Refugee is meer 
dan een uitnodiging tot bezinning, het is een wake-upcall.

Waar en wanneer?
• 10 september: Aankomst Haverwerf
• September: ligplaats Haverwerf
• Oktober: ligplaats binnenplein Stadhuis
• Oktober - 6 november: ligplaats Cultuurplein

Wil jij meewerken?
Dat kan, want zij zoeken 
enthousiaste vrijwilligers in 
de periode eind augustus tot 
begin november!

• Is onthaal en de begelei-
ding van gasten en vips 
jouw ding? 

• Ben je een handige Harry 
die mee tentoonstellingen 
kan opbouwen?

• Beman jij de balie van een 
tentoonstelling of bewaak 
jij een installatie als geen 
ander?

Schrijf je dan in als OP.RECHT.-
vrijwilliger via de vrijwilligerspa-
gina op de website, of kom naar 
een van de infomomenten. 

Meer info:  
W www.oprechtmechelen.be  
Vragen? Contacteer onze  
vrijwilligerscoördinator Romy,  
T 0496 53 41 40  
(van dinsdag tot donderdag 
tussen 9u en 16u),  
E romy.straetmans@mechelen.be.

Maat voor Maat
14.09 tot 18.09 & 21.09 tot 25.09, 20.30u, Hof van Savoye, € 20-18

De theatervoorstelling Maat voor 
Maat, een tragikomedie van Shake-
speare, speelt tien keer om 20.30u 
in de binnentuin van het Hof van 
Savoye. Als er één productie is die 
je niet mag missen, is het deze.

In 2016 is het de 400ste verjaardag 
van Shakespeares overlijden en dat 
wordt wereldwijd herdacht. Tijdens 
OP.RECHT.MECHELEN. doen we 
dat met Maat voor Maat. In deze 
tragikomedie stelt Shakespeare 
machtswellust, godsdienstfanatisme 

en hypocrisie aan de kaak. Het stuk 
draait om rechtvaardigheid en gratie 
bij het al dan niet uitvoeren van de 
doodstraf voor overspel. Die tragiek 
en ernstige toon wisselt Shakespeare 
af met humoristische scènes.

De historische binnentuin van het 
prachtige Hof van Savoye - de 
plek waar het huidige Mechelse 
gerechtshof gevestigd is - vormt 
het decor voor een verhaal dat nog 
niks aan relevantie en zeggings-
kracht verloren heeft.
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© Dirk Kinot

© Viktor Hauk
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Wat zijn de meest voorkomende 
misvattingen over armoede?

Els: “Dat armoede alleen een tekort is aan geld. 
Natuurlijk speelt het financiële een grote rol, maar 
dat tekort laat zich ook voelen in elk ander levens-
domein. Het zorgt voor een gebrek aan sociaal 
contact en uitsluiting van bijvoorbeeld gezond-
heidszorg. Zo groeit een kloof die je zelden op 
eigen kracht kan overbruggen.”

Mathias: “Armoede is geen keuze, het overkomt je. 
Mensen in armoede zijn meestal mensen zoals jij en 
ik, die in hun leven tegenslag hebben gekend. Eens 
je in de negatieve spiraal van armoede belandt, is 
het moeilijk om er uit te raken. Iemand met proble-
men op alle vlakken, heeft constante stress. Je moet 
voortdurend oplossingen vinden: ‘Hoe betaal ik mijn 
facturen?’, ‘Zal ik boodschappen kunnen doen?’, 
‘Het vochtige huis maakt mijn kind ziek’ … Pas als je 
een paar problemen oplost, krijg je meer ‘mentale 
ruimte’ om betere beslissingen te kunnen nemen.”

"Armoede is een kloof die je zel-
den alleen kan overbruggen."
“Ook wie in een arm gezin geboren wordt, riskeert 
om later in armoede te leven en krijgt dus al van in de 
wieg minder kansen. Een op de tien kinderen in Vlaan-
deren wordt geboren in een kansarm gezin. Deze 
kinderen lopen tijdens hun eerste drie levensjaren een 
achterstand op die nog moeilijk bij te benen valt.”

De sociale dienst van het Sociaal Huis 
werd in 2015 gereorganiseerd. Hoe?
Els: “Het nieuwe team info en doorverwijzing helpt 
iedereen met een nieuwe hulpvraag op vlak van wel-
zijn verder. Het team verstrekt info, adviseert en leidt 
mensen naar de hulpverlening die ze nodig hebben. 
Denk aan hulp bij praktische rompslomp zoals formu-
lieren invullen, openingsuren opzoeken …”

Mathias: “Nadat dit team iemand heeft doorver-
wezen binnen het Sociaal Huis, krijgt die persoon 
één vaste maatschappelijk werker. Een vertrou-
wenspersoon waar ze zich goed bij voelen en die 
hen niet loslaat. Die persoon gaat mee op pad 
en kan gaandeweg de problemen opvangen en 
signaleren. Vroeger ontmoetten cliënten verschil-
lende maatschappelijk werkers met een duidelijke 
taakafbakening. Ze moesten dan vaak opnieuw 
hun verhaal doen. Heel frustrerend. Het overgrote 
deel van sociale diensten gebruikt deze werk-
wijze nog steeds, maar Mechelen pakt het dus 
anders aan.”

"In Mechelen wachten we niet af 
tot mensen zelf hulp komen vra-
gen. Die proactieve aanpak loont."
Wat maakt de Mechelse 
hulpverlening succesvol?
Mathias: “Niet alle mensen die hulp nodig hebben 
weten waar ze die kunnen krijgen. Wij zoeken door 
samenwerkingsverbanden proactief naar mensen 
die anders onder de radar blijven, in plaats van te 
wachten tot ze hulp komen vragen. Met die inte-
grale aanpak zijn we dit jaar tweemaal in de prijzen 
gevallen. Dat is een leuke erkenning voor het werk, 
al willen we natuurlijk niet op onze lauweren rusten. 
We blijven zoeken naar manieren om nog meer 
Mechelaars uit de armoede te tillen.”

Heb je vragen?
Sociaal Huis Mechelen, Lange Schipstraat 27
Elke werkdag open van 8-16.30u en op maandag en 
donderdag tot 18.30u.
T 015 44 51 11, E info@sociaalhuismechelen.be,  
W www.sociaalhuismechelen.be > op deze website 
vind je ook de Sociale Gids, die je wegwijs maakt in 
het brede aanbod aan voorzieningen, diensten en 
activiteiten om jouw welzijn te verhogen.

Samen armoede bestrijden
Het Mechels armoedebeleid viel dit jaar al tweemaal in de prijzen. Mechelen 
is de enige Vlaamse centrumstad waar het aandeel kinderen geboren in ar-
moede de afgelopen tien jaar is gedaald. Mathias Vaes en Els Vandenbempt 
van de afdeling Sociale Zaken bij het Sociaal Huis vertellen hoe de Mechelse 
aanpak het verschil maakt.
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Sociaal Mechelen

Twee projecten  
in de prijzen
GO-team
Het GO-team (GO staat voor GezinsOndersteu-
ning) pakt kinderarmoede succesvol aan. Een 
team van ervaren maatschappelijk assistenten 
begeleidt op een intensieve manier gezinnen 
met kinderen die in de meest schrijnende om-
standigheden wonen. Dat gebeurt in samen-
werking met de afdeling jeugd- en gezinsge-
bonden politiezorg van de Mechelse politie, 
lagere scholen en Kind en Gezin. Het project 
krijgt 91 000 euro steun van het Kinderarmoe-
defonds van de Koning Boudewijnstichting.

De Aanzet
Jongeren die geplaatst werden omwille van 
de verontrustende opvoedingssituatie waarin 
ze leefden, moeten de jeugdzorg op hun 
18de verlaten. Daarbij botsen ze dikwijls op 
heel wat drempels en hebben ze een groot 
risico om in armoede te belanden. Cachet is 
een vzw die hen een stem geeft. Vorig jaar 
schreef Cachet samen met hen een boek 
over hun ervaringen, over wat het is om op je 
18de alleen te moeten wonen zonder familie 
of netwerk. Dit boek bevatte ook heel wat 
aanbevelingen om deze stap beter te laten 
verlopen. Het Sociaal Huis ging hier samen 
met Jeugdzorg Emmaüs mee aan de slag en 
realiseerde heel wat van deze aanbevelingen 
in de praktijk. Dit project won de federale 
Prijs Armoedebestrijding 2016.

“We willen mensen 
in armoede kansen 
bieden en hun zelf-
redzaamheid verster-
ken. Zo vergroot hun 
persoonlijke vrijheid.”

Koen Anciaux,  
schepen van Welzijn en  
voorzitter Sociaal Huis

V.l.n.r.: Ignace, Els, Toon, Mathias en Ellen 
van de sociale dienst van het Sociaal Huis.
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Delen is het nieuwe hebben
Wereldwijd evolueren we langzaamaan van een consumptie- naar een deelmaat-

schappij. Bezit is niet alles, toegang daarentegen wel. In en rond Mechelen vind je  
al tal van deelinitiatieven. Misschien zit er iets bij voor jou?

Initiatiefnemers Rita en Hilde in hun vruchtbare samentuin.
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Dossier M

Samentuinen op 
de Cometsite
Een eigen tuin hebben is niet voor 
iedereen weggelegd. Gelukkig ont-
spruiten er almaar vaker samentui-
nen. Velt Mechelen startte in samen-
werking met buurtcomité Heihoek 
net eentje op de Cometsite op. Twee 
jaar lang plukken 23 buurtbewoners 
hier samen de vruchten.

Sinds mei vind je op de Cometsite 
‘De tuin van Zorro’, waar 23 enthou-
siaste vrijwilligers tuinieren in zakken 
van ademend geotextiel. Binnen 
twee jaar komen hier eengezinswo-
ningen en appartementen. Project-
ontwikkelaar Re-Vive gaf de site in de 
tussentijd tijdelijk vrij met de goed-
keuring van stad Mechelen. 

Hilde Brans van vzw Velt-Mechelen: 
“Het opzet is simpel: elke zater-
dagnamiddag tuinieren we gezellig 
samen, en de oogst verdelen we 
onderling. Een deel van onze vorige 
oogst, die erg goed meeviel, schon-
ken we aan sociaal lunchrestaurant 
Refuge en aan de Keeting, een vzw 
die kansarmen opvangt.”

Goede voorbeeld
“Vanuit onze vzw hebben we het 
project opgestart en vrijwilligers 
gezocht. Daarnaast organiseren we 
geregeld cursussen en tuineren we 
graag mee. Thuis heb ik maar een 
heel klein tuintje, en dat betekent dat 
ik me hier kan uitleven!”

“Tuinieren doen we volgens een 
biologische teeltwijze, zonder chemi-
sche bestrijdingsmiddelen of kunst-
mest. Dat past in het reductieplan 
voor bestrijdingsmiddelen van de 
stad en draagt bij tot bewustmaking 
van de Mechelaars. Op die manier 
is ons project een mooi voorbeeld 
van wat ecologisch tuinieren in een 
stedelijke context kan zijn.”

Steuntje in de rug voor 
klimaatneutraal delen
Milieuvriendelijk delen kan je op 
vele manieren. Heb jij een goed 
idee waarmee we de Mechelse 
weg naar klimaatneutraliteit kun-
nen verderzetten? Dan maak je 
kans op een subsidie van de stad!

Als inwoner van een buurt die lokaal 
verenigd is, zoals een buurtcomité, 
kan je meedingen naar een subsi-
die van Mechelen Klimaatneutraal. 
Projecten die het draagvlak rond 
klimaatneutraliteit vergroten, kunnen 
tot 1500 euro krijgen. Draag je recht-
streeks bij aan de doelstellingen van 
Mechelen Klimaatneutraal? Dan kan 
je tot 5000 euro krijgen.

Je idee moet niet per se met delen 
te maken hebben, al zijn daar heel 
wat leuke dingen rond te verzinnen. 
Wat denk je bijvoorbeeld van net 
goedgekeurde ‘Het ei van Sint-
Pieter’? Dit project wil ‘buurtkippen’ 
realiseren. De kippetjes verwerken 
groente- en fruitafval tot verse 
eieren. Nog beter dan composteren 
of GFT-ophalingen dus! Zopas vond 
ook een buurtcompostproject plaats 
waarbij mensen compost van hun 
eigen groenafval hergebruikten, en 
sinds kort onderzoeken De Kring-
winkel en Ko-Lab vzw hoe oude pc’s 
hersteld en gratis ter beschikking 
kunnen worden gesteld.

Nieuwe subsidieaanvragen kunnen tot 30 september worden ingediend. 
W www.mechelen.be/klimaatneutraal. Je kan je idee vooraf aftoetsen bij de 
dienst Ontwikkeling: E duurzame.ontwikkeling@mechelen.be, T 0471 21 82 48, 
Befferstraat 25 (op afspraak).

Wat kan je nog zoal delen?

Eten: Op www.thuisafgehaald.be 
zie je wat er in jouw buurt op het 
menu staat. Mechelse keukenprin-
sen en -prinsessen delen er gere-
geld hun gerechten voor een klein 
prijsje. Kan jij koken? Schrijf je in 
en laat anderen meegenieten!

Auto: Bespaar kosten, leer men-
sen kennen en verklein files met 
autodelen! Een selectie vind je op  
www.mechelen.be/autodelen.

Diensten: In Mechelen kan je  
diensten uitwisselen met een  
fictieve munt. Praktisch en gezellig! 
W www.letsmechelen.be

Tuin delen



Cohouse mee!
Eerste Mechels cohousingproject komt eraan
Cohousing wint almaar aan populari-
teit. Bij dit woonconcept bouwen of 
renoveren een groep mensen private 
wooneenheden met gemeenschap-
pelijke ruimten en voorzieningen. 
Het allereerste Mechelse cohousing-
project belooft alvast ecologisch, 
praktisch én gezellig te worden!

In samenwerking met de stad vond 
vzw Samenwonen Mechelen een 
ideale locatie in de gebouwen van 
Sint-Gummarus. De voormalige kerk, 
pastorie, zusterhuis, feestzaal en 
meisjes- en jongensschool worden 
omgetoverd tot een woningcomplex 
met een 2500 m² grote binnentuin. 

Paule en Joke van de vzw geven 
alvast een rondleiding.

Paule: “Een gezellig, ecologisch 
complex creëren waarbij koppels, sin-
gles en gezinnen van uiteenlopende 
leeftijden de voordelen van een pri-
vate woonst en gemeenschappelijke 
voorzieningen kunnen combineren, 
dat is ons doel. De deuren openen we 
eind 2017 of begin 2018.”

Hulp van de stad
Joke: “Net als wij hecht het stadsbe-
stuur veel belang aan ecologische 
woonvormen: we konden al op veel 
steun rekenen. Zo stelde de stad ons 
een aantal geschikte locaties voor, 
waaronder dus het Gummarushof. En 
vanwege ons ecologisch woonmodel 
werd een uitzondering toegelaten wat 
de wettelijk verplichte parkeerplaat-
sen betreft. We zitten op dezelfde 
golflengte wat de meerwaarde van 
delen en ecologie betreft.”
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Joke, Paule, Christiane, Fred, Mieke en Tom staan al  
te popelen om in het Gummarushof in te trekken.Woning delen



De Mechelse weggeefkast
Heb je spullen op overschot die iemand anders beter kan gebruiken? Of zoek 
je zelf iets? Dan kan je op Facebook terecht bij lokale weggeefgroepen, zoals 
de ‘Weggeefkast Mechelen’ die zo’n 2000 leden telt.

Oprichtster Lieve Daem: “We hebben 
maar één ‘Moeder Aarde’ en onze 
grondstoffen raken uitgeput. Consu-
minderen is dus de boodschap. In 2014 
kwam ik op het idee om een virtuele 
Mechelse Weggeefkast op te starten.”

“Geregeld post ik tips en promoot ik 
duurzame evenementen. Ik beperk me 
dus niet tot alleen maar porseleinen 
eendjes weggeven (lacht). Met mijn 
groep wil ik anderen ervan bewust 
maken dat ze niet moeten meedraaien 
in de wegwerpmaatschappij.”

“Ik screen nieuwe leden, want kwaliteit 
gaat boven kwantiteit en bovendien wil 
ik dat de groep voor en door Meche-
laars blijft. Als de deeleconomie in je 
achtertuin ligt, loopt het veel vlotter om 
iets op te pikken of door te geven.”

Naast ‘Weggeefkast Mechelen’ vind je 
op Facebook ook groepen zoals ‘GIFT 
Mechelen+’ en ‘Repair Café Mechelen’. 
Dat is pas sociale media! Ook via www.
onsmechelsengagement.mechelen.be  
kan je spullen, diensten of andere 
steun zoeken of delen met anderen.
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Fietsotheek: 
uitleendienst voor  
kinderfietsjes
Kinderen groeien snel en als ouder is 
het prijzig om altijd een fiets van de 
juiste grootte te voorzien. Gelukkig 
is er sinds kort de fietsotheek, een 
uitleendienst voor kinderfietsjes. 

Het concept van een fietsotheek 
bestond al langer in Antwerpen en 
Gent. Het principe is simpel: in plaats 
van een fiets te kopen, neem je een 
abonnement. Telkens je kind te groot 
geworden is voor zijn fiets, ruil je die 
in voor een groter exemplaar.

Toen Mechelaars Katleen Craenen en 
Dietlinde Willockx bij de stad kwamen 
aankloppen met de vraag naar een 
eigen fietsotheek, ging de bal - of in 
dit geval de fiets - snel aan het rollen. 
Naast communicatieve en financiële 
ondersteuning, gaf de stad de aanzet 

om een samenwerking met vzw ’t 
Atelier aan te gaan. Om het systeem 
in gang te krijgen is er namelijk wat 
‘hardware’ noodzakelijk, zoals een 
opslagplaats en voldoende fietsen in 
alle soorten en maten. Het fietsatelier 
neemt ook het onderhoud in handen.

Je vindt de fietsotheek in de Adegem-
straat 14. Momenteel vind je er al 50 
fietsen, van loopfietsen tot fietsen voor 
kinderen tot 12 jaar. Uren: woe 13u-18u 
& vr 13u-17u. Vragen? T 0472 08 04 85,  
E fietsotheek@atelier-mechelen.be,  
W www.fietsotheek.be

Paule: “Cohous-
ing is de perfecte 
mix tussen ge-
meenschapsgevoel 

en privacy!”
Eén grote familie
Paule: “Bij cohousing heb je je ei-
gen plekje en toch kan je gebruik 
maken van gemeenschappelijke 
ruimten en voorzieningen, zoals 
onder meer een deelauto, wasma-
chine en eetzaal. Op termijn be-
spaar je jezelf heel wat onnodige 
kosten. Kinderen kunnen ravotten 
in een gemeenschappelijke speel-
kamer en ook de ouders hebben 
een gedeelde ruimte. Voorts kan 
iedereen gebruik maken van de 
logeerkamer, bijvoorbeeld om 
vrienden of familie uit te nodigen. 
Als die niet in gebruik is, kan er 
iemand via Airbnb overnachten.”

“Al is cohousing natuurlijk veel rui-
mer dan ‘alleen maar wat ruimtes 
en spullen delen’. Samenleven is 
heel prettig als iedereen zich soci-
aal opstelt. Dan krijg je één grote, 
gezellige familie.”

Kom erbij!
Joke: “Van onze 23 woonunits zijn 
er al 15 gereserveerd en enkele 
in optie. Wie zich wil engageren 
voor samenwonen is nog welkom. 
Er zijn nog woonunits beschikbaar 
voor gezinnen met kinderen, kop-
pels en singles.”

Het Gummarushof ligt aan de 
Kerkhoflei 41-43. Interesse? 
W www.samenwonenmechelen.
wordpress.com, of kom naar een 
van de infomomenten op 04.09 
om 14.30u, 22.09 om 19.30u of 
09.10 om 14.30u (schrijf je in via 
de website). Tijdens UiT zonder 
uitlaat op 18.09 vind je een 
infostand op de Korenmarkt.

Spullen delen

Fietsen delen

Dossier M
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In Mechelen zijn er meer dan 100 onthaalouders actief. Hoewel ze niet 
zo zichtbaar zijn in het straatbeeld, zorgen ze voor ongeveer een 
kwart van de opvang in de stad. We kloppen aan bij Yasmina, 
waar mama Syrche haar jonge spruit Nand in goede 
handen achterlaat.

Syrche: “Mijn zus laat haar dochtertje 
Ariana sinds vorig jaar opvangen door 
Yasmina. Ze werd toen zelfs meteen 
getrakteerd op een heus verjaardags-
feest. Toen ik zag hoe gepassioneerd 
Yasmina met Ariana omging, en met 
hoeveel enthousiasme voor haar job, 
wist ik het meteen zeker: ik wil Nand 
aan haar toevertrouwen wanneer ik 
aan het werk ben! Sinds begin dit jaar 
is het zover, hij blijft nu meerdere keren 
per week bij haar. Ik merk aan Nand dat 
ik goed gekozen heb!” 

Huiselijke sfeer
“Waarom ik voor een onthaalouder 
kies? Redenen genoeg. Ik hou vooral 
van de huiselijke sfeer, dat maakt hoe 
dan ook een groot verschil. Daarnaast 
valt me op dat de omgang met de kin-
deren heel persoonlijk is. Eerlijk ge-
zegd heb ik geen seconde over mijn 
keuze getwijfeld, ik wil dat mijn jongen 
veel aandacht en liefde krijgt. Dat zit bij 
Yasmina helemaal goed! Ook van vrien-
den en collega’s hoor ik dat zij heel 
tevreden zijn over hun opvangouders. 
Dat Nand hier samen met zijn nichtje 
zit is mooi meegenomen. Hij kan zich 
geen beter speelkameraadje wensen.”

Syrche: “Opvang 
bij onthaalouders 
is kleinschalig, 
kwaliteitsvol en 

betaalbaar.”

We wagen ons in de vrolijk inge-
richte speelruimte, waar Nand 
en de andere kindjes zich 
kostelijk uitleven, om te ho-
ren hoe Yasmina haar job 
ervaart.

Yasmina: “Toen ik 
hoogzwanger was, 
zag ik bij de gynae-
coloog een folder-
tje hangen. Het 
was een oproep 
om onthaalouder 
te worden. Ik wou 
altijd al zelfstandi-
ge worden, maar 
het administratie-
ve werk dat daar 
gewoonlijk bij 
komt kijken schrok 
me af. Onthaal- 
ouder worden sprak 
me echter helemaal 
aan: kinderen opvan-
gen is echt iets voor mij, 
en bovendien kan ik dan 
van thuis uit werken. Twee 
jaar later kan ik zeggen dat 
ik het elke dag dolgraag doe. 
En de kindjes, mama’s en papa’s 
zijn allemaal tevreden klanten.”

“Als opvangouder kan je zelf bepalen 
hoeveel kinderen je tegelijk wil opvan-
gen, met acht als maximum. Maximaal 
acht per dag vind ik prima: zo kan ik 
iedereen goed verzorgen en aan-
dacht geven. Die persoonlijke aanpak  

SYRCHE EN NAND

Elke dag een  warm onthaal 
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Elke dag een  warm onthaal 
kunnen aanbieden vind ik de grootste 
troef - en ook het leukste aspect - van 
mijn job. Een goede band onderhouden 
met de ouders vind ik ook belangrijk. Ik 
stuur ze geregeld foto’s van hun kindjes 
door, zodat ze zich minder schuldig voe-
len terwijl ze aan het werk zijn (lacht).”

Minder mainstream
“Heel wat jonge ouders zijn 

niet zo vertrouwd met ont-
haalouders, heb ik de in-

druk. Ze gaan in de eer-
ste plaats op zoek naar 

groepsopvang in kin-
derdagverblijven, ter-
wijl er misschien een 
onthaalouder actief 
is net om de hoek. 
Het is gewoon 
meer gangbaar, 
denk ik, en dat is 
wel jammer.”

“In ieder geval 
is gezinsopvang 
heel betaalbaar, 
doordat je inko-
men het dagtarief 
bepaalt. Dat scheelt 

voor heel veel men-
sen in de portemon-

nee. Maar uiteindelijk 
kies je natuurlijk best 

voor de opvang waarin je 
kind zich het beste voelt!”

Maneblussers

YASMINA EN ARIANA

Op zoek naar 
kwalitatieve 
gezinsopvang?

Voor het stadsbestuur is voldoen-
de en kwalitatieve kinderopvang 
heel belangrijk. Hierdoor krijgen 
ouders mogelijkheden om te gaan 
werken en opleiding te volgen, en 
krijgen kinderen meer kansen tot 
sociale en pedagogische ontwik-
keling op zeer jonge leeftijd. De 
drie diensten voor onthaalouders, 
die erkend zijn door Kind & Gezin, 
leveren een belangrijk aandeel in 
dat aanbod. Zoek je een opvang-
plaats voor je kindje? Dan zetten 
ze je op weg.

• Kinderopvangdienst Meche-
len vzw: 60-tal onthaalouders 
in Mechelen, T 015 41 46 41.

• Kinderopvang Mut de Muis:  
28 onthaalouders in Mechelen, 
de dienst is bovendien ook ac-
tief in de omliggende gemeen-
ten, T 015 29 55 10.

• Kinderopvang BOWI: 15-tal  
onthaalouders in Mechelen,  
T 03 860 70 30.

Je kan ook gebruik maken van de 
kinderopvangwijzer om gericht te 
zoeken in jouw omgeving. 
W www.kinderopvangwijzer.be/
meldpunt/mechelenYasmina: “Heel  

wat jonge ouders  
kloppen aan bij crèches,  

terwijl er misschien  
een onthaalouder actief 
is net om de hoek.”

Tip: 12 oktober is de Dag van de 
Onthaalouder/Kinderbegeleider. 
Leg ze dan zeker mee in de watten!



Licht uit, spots aan, doek omhoog! Onze stad is vele toneelgezelschappen rijk. Wil je 
enkele van hen ook eens de pannen van het dak zien spelen? Trakteer jezelf dan op een 
Rondje Toneel of kom naar het Landjuweelfestival, het feest van het amateurtheater! 

Jaarlijks reikt de stad via de stedelijke toneelcommissie 
zo'n 19 000 euro subsidies uit aan Mechelse amateurge-
zelschappen. Het Mechels Volkstoneel, De Moedertaal, 
De Peoene, De Dijlezonen, Voor Taal en Kunst, Ik dien, ’t 
Echt Mechels theater, Rust Roest, Studio Gommarus, ‘tist!, 

Magie, Lucky Leo … Wie in z’n vrije tijd graag toneel speelt 
heeft in Mechelen keuze te over. Nieuwe Maan koos drie 
Mechelaars van verschillende toneelgezelschappen uit om 
eens achter de coulissen te duiken en te vragen waar die 
liefde voor toneel vandaan komt.

Mechels theatertalent 
op de planken

© Geert De Mesmaeker
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(M)aanblik

Bart Van Gyseghem, van gezel-
schap ‘tist!, leeft voor het theater. 
“Theater is niet iets dat je ‘graag 
doet’, het is iets dat je ademt, een 
vorm van leven. Noem het gerust 
een verslaving. Ik speel graag men-
sen die zich groter voordoen dan 
ze zijn, die kleiner reageren dan ze 
zelf zouden willen, die denken en 
voelen zonder er zelf zwaar over 
nagedacht te hebben. Die karakter-
trekjes tonen we dan op een nogal 
uitvergrote, overdreven manier. 
Soms kan dat in een woordeloze 
voorstelling, waar beelden, projec-
ties en objecten centraal staan.”

Staf Soli acteert al 45 jaar. Nu is hij 
voorzitter van Theater De Moe-
dertaal. “Toneel is mijn passie. De 
mensen boeien vanop het podium 
geeft me een geweldig gevoel. 
Telkens opnieuw moet je een per-
sonage creëren en boeiend verhaal 
neerzetten: Plankenkoorts hoort 
er een beetje bij, maar gelukkig 
heb ik daar nu minder last van dan 
vroeger. Ik heb nu minder planken-
koorts dan vroeger. Als ik toch eens 
een tekst vergeet, is dat natuurlijk 
verschrikkelijk. Seconden duren 
dan een eeuwigheid (lacht).”

Gerd Beullens zit al 21 jaar bij het 
Mechelens amateurtheater, en speelt 
vandaag bij het Mechels Volkstoneel 
(MVT): “Je creëert steeds opnieuw 
met een aantal mensen een voor-
stelling. Je gelooft er samen in en je 
begeestert het publiek. Toneel houdt 
je geest alert en scherpt je – soms 
verborgen – skills aan. Mijn mooiste 
herinnering aan theater is de voor-
stelling ‘Als bomen in de winter’ …  
Daarin speelde ik mee toen mijn 
vader stierf. We moesten nog enkele 
voorstellingen spelen daarna, en de 
ploeg stond toen heel dicht bij mij.”

Het Landjuweel: feest van het amateurtheater
Van 28 oktober t.e.m. 1 november 
verwelkomt Mechelen de 80ste editie 
van het Landjuweel: een theaterfestival 
in elkaar gebokst door professionele 
en amateurtheatermakers. Vijf dagen 
lang geniet je van een bont menu van 
amateurtheater uit Vlaanderen.

Het Landjuweel toont 
het beste van Vlaams 

amateurtheater.
Hou 28 oktober vrij, want dan opent 
het Landjuweel met een knaller van 
een openingsvoorstelling van Mechelse 

makelij: ‘Miserie’. Zes Mechelse ama-
teurgezelschappen brengen het stuk, 
onder begeleiding van Abattoir Fermé, 
in de Stadsschouwburg ten tonele. 

De dagen erna krijg je een scala van 
de meest beklijvende voorstellingen  

van het voorbije speelseizoen. 
Verwacht je ook aan verrassende 
vertellingen en figuren- en beelden-
theater. 

Tickets bestel je via UiT in Mechelen. 
Meer info: www.landjuweelfestival.be

Doe een Rondje Toneel! 

Voor amper 32 euro kan je ook dit 
jaar vijf voorstellingen meepikken 
bij zes toneelverenigingen van het 
Koninklijk Mechels Toneelverbond. 
Voor een abonnement (Rondje 
Toneel) en meer info over de  

voorstellingen, kan je terecht bij 
UiT in Mechelen. 

W www.uitinmechelen.be,  
T 070 22 28 00,  
UiT in Mechelen, Hallestraat 2-4-6
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Schatten zoeken in de 
Begijnhoven
De straten van het Groot en het Klein Begijnhof worden 
op zaterdag 10 september opnieuw het decor voor een 
gigantische rommelmarkt. De dag sluiten we af met een 
heus volksfeest en een optreden van Frituur Paula.

Rommelmarkt der Begijnhoven, 10.09, 10 > 16u, Groot en 
Klein Begijnhof, W www.groot-begijnhof-mechelen.be

Feest voor fijnproevers
De Oude Vleeshalle, een prachtig historisch pand in het 
hart van de stad, wordt op 24 september een hele dag lang 
een overdekte markt, met Mechelse handelaars en hun pro-
ducten. Die handelaars brengen een heleboel lekkers mee. 
Denk aan cocktails, bier, brood, tapas, en veel meer. Blijf lek-
ker plakken, want ’s avonds gaat het feestje gewoon verder.

Mercado Mechelen, Oude Vleeshalle, Huidevettersstraat 
7, 24.09, 10 > 24u, W www.mercadomechelen.be 
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M-Fair: Eerlijk gekleed
Het aanbod eerlijke kleding wordt almaar groter en dus keert de M-Fair dit jaar terug 
naar Lamot. Daar vind je op 16 oktober de hipste, mooiste én eerlijkste ontwerpen. Je 
ontdekt ook nieuw talent: tijdens de modeshow tonen ze speciaal ontworpen creaties.

Schuilt er in jou een duurzame modeontwerper? Leer tijdens de gratis workshops 
hoe je bijvoorbeeld knap kan recyKleren, hoe je sierraden van fietsbanden maakt 
en hoe je je eigen stoffen ontwerpt. Ook als je niet zo handig bent, kan je tijdens de 
workshops uitzoeken hoe je je kleerkast duurzamer kan maken. Ook de kleinsten 
zijn welkom op het kindereiland met te gekke workshops en een speelhoek.

M-Fair, Lamot, Van Beethovenstraat 810, 16.10, 11 > 17u, W www.mechelen.be/m-fair

© Jan Smets
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Shop in herfststijl
De Mechelse handelaars stellen met plezier hun herfstcollectie voor en 
daarvoor halen ze alles uit de kast. De kans is groot dat jouw winkelbezoek 
tijdens de Herfstbraderie of de Herfstshopping wordt beloond met een 
attentie, een glaasje bubbels, een korting … Bovendien zijn verschillende 
zaken open op zondag 2 oktober van 11 tot 18u en kan je aan de catwalks 
inspiratie opdoen.

Herfstbraderie, binnenstad, 09+10.09, 10 > 19u, 
W www.shoppeninmechelen.be

Herfstshopping, binnenstad, 30.09+01.10, 10 > 18u + 02.10, 11 > 18u, 
W www.shoppeninmechelen.be

Jazz in de huiskamer
Jazz is tijdens het weekend van 10 en 11 september alom-
tegenwoordig in Mechelen. Op zondag 11 september kan 
je op 24 interessante locaties terecht voor jazzoptredens, 
tot in huiskamers toe. Het thema is dit jaar ‘Jazz swingt’, 
dus neem gerust je dansbenen mee.

Op zaterdag 10 september kan je in de Stadsschouwburg 
terecht voor een dubbelconcert. WHEXP, de winnaar van 
JazzContestMechelen 2015, bijt de spits af. Les Swing 
Barons en een topdansduo nemen het daarna over.

Jazzathome, verschillende locaties, 10+11.09, 
W www.jazzathome.be

Zet het op een loopje
Supporter op 25 september mee voor de lopers van 
Dwars door Mechelen. Kinderen tussen 4 en 12 jaar kan 
je aanmoedigen om 13u. Het startschot voor de 5 km 
wordt gegeven om 14.30u, dat voor de 10 km om 15.15u.

Wil je zelf meelopen? Dan kan je je de dag zelf om 11u 
nog inschrijven in De Nekker. Inschrijven voor de Chi-
quita Kids Run kan om 12u op de Grote Markt.

Dwars door Mechelen,  
binnenstad, 25.09, vanaf 13u,  
T 011 45 99 99, E info@golazo.com,  
W www.dwarsdoormechelen.be

© Golazo - Dieter Vanderlinden



Op hotel in eigen stad
De Mechelse hotels zetten op 2 oktober de deuren open. 
Die dag kan je de kamers ontdekken en een heleboel 
kunstwerken bewonderen. In kader van het thema ‘kunst 
in het hotel’ en in samenwerking met de Academie stel-
len heel wat kunstenaars hun werken tentoon. Er zijn 
trouwens nog meer redenen om een kijkje te nemen. Wie 
een eenvoudig woordspel oplost, maakt bijvoorbeeld 
kans op een van de vele mooie prijzen.

Opendeurdag Mechelen Hotel Association,  
verschillende hotels, 02.10, 13 > 17u (opgelet: Parkhotel 
Montreal 10 > 14u), T 070 22 00 08, E visit@mechelen.be,  
W www.visitmechelen.be
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Lijnen die raken
Op 9 oktober kan je in het hart van de stad terecht 
voor de eerste editie van Art Fair Mechelen. Onder het 
thema ‘lijnen die raken’ vind je een breed gamma aan 
authentieke en/of exclusieve kunstwerken. Je kan onder 
andere etnische kunst, beeldhouwwerken, schilderijen, 
kunstfoto’s en keramiek kopen. Of kom gewoon genieten 
van een optreden met een hapje en een drankje in het 
artistiek café.

ART FAIR Mechelen, Heilige Geestkapel en Heilig  
Geesthuis, Minderbroedersgang, 09.10, 10 > 17u,  
E gallerymarleendesmet@gmail.com

Zot Geweld in Hof van 
Busleyden
Het iconische beeld ‘Het Zotte Geweld’ van Rik 
Wouters vormt het uitgangspunt én middelpunt van 
de nieuwe tentoonstelling in het Hof van Busleyden. 
Het is namelijk honderd jaar geleden dat de Mechel-
se kunstenaar stierf. De expo is opgebouwd rond 
vier centrale thema’s die een nauwe band hebben 
met zijn beeldhouwwerk: dans, evenwicht, schoon-
heid en moraliteit. 

Zot Geweld/Dwaze Maagd, Hof van Busleyden,  
Frederik de Merodestraat 65, T 015 29 40 30,  
E muse@mechelen.be, W musemechelen.be



UiT zonder uitlaat
Op zondag 18 september laten standhouders je in de 
binnenstad kennismaken met hun cultuur-, sport- en 
vrijetijdsaanbod. Nieuw dit jaar is het Ecoplein op de 
Korenmarkt. Daar kan je deelnemen aan workshops én 
aan een heuse plooifietsenrace. Kinderen en jongeren 
kunnen zich naar goede gewoonte uitleven in Villa  
Botanique, in de Kruidtuin.

Profiteer tijdens UiT zonder uitlaat meteen ook van ver-
keersveilige en duurzame transporttips. Op 18 septem-
ber is de hele binnenstad van Mechelen autovrij tussen 
10 en 19u. Als je met de fiets komt kan je die gratis stal-
len in de bewaakte ondergrondse fietsparking onder de 
Grote Markt. Als je toch de auto neemt, parkeer hem dan 
gratis op de randparkings Douaneplein, Rode Kruisplein 
of Zandpoortvest.

De autovrije dag kadert in de Week van de Mobiliteit, die 
loopt van 16 tot 22 september. Op vrijdag 16 september is 
het daarom opnieuw STRAPDAG, dé autovrije schooldag.

UiT zonder uitlaat, binnenstad, 13 > 18u, T 070 22 28 00, 
E uit@mechelen.be, W www.uitinmechelen.be/uzu

Vang de klok
Traditiegetrouw is het op de tweede zondag van septem-
ber tijd voor het klokkenwerpen. Om 17u vliegen twintig 
klokken van de Sint-Romboutstoren naar het stadhuis. 
Vang een van de kleine klokjes die ze onderweg laten val-
len en maak kans op een van de twintig bronzen klokjes.  
 
Klokkenwerpen, Grote Markt, 11.08, 17u
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Haal een UiTPAS op UiT zonder uitlaat
Stad Mechelen lanceert op 18 september een 
nieuwe UiTPAS. Daarmee kan je op meer dan 
30 plaatsen in de stad punten sparen als je deel-
neemt aan vrijetijdsactiviteiten. Die kan je omruilen 
voor een heleboel voordelen. Bovendien staan er 
op de UiTPAS meteen al heel wat welkomstvoor-
delen. Schaf tijdens UiT zonder uitlaat dus snel een 
UiTPAS aan, op de Grote Markt of bij UiT in Meche-
len in de Hallestraat. Een UiTPAS voor volwassenen 
kost eenmalig 5 euro en voor kinderen 3 euro. De 
pas is vanaf dan onbeperkt geldig. Heb je recht op 
een verhoogde tegemoetkoming van de mutuali-
teit? Dan is je UiTPAS gratis en krijg je kortingen bij 
verschillende vrijetijdspartners.

De ‘Ouwen Dok’ opent 
zijn deuren
Wil je de ‘Ouwen dok’ nog eens bezichtigen? En mis-
schien herinneringen ophalen? Dat kan. Op 9 oktober 
leidt een gids je rond terwijl hij vertelt over de geschie-
denis, de lopende restauratie en toekomstplannen voor 
dit historisch waardevolle gebouw. Er zijn zelfs rondlei-
dingen op kindermaat. De rondleiding is gratis, maar 
inschrijven via UiT in Mechelen is wel verplicht.

Op 9 oktober kan je op eigen houtje deelnemen aan 
een gratis fotozoektocht. Vooraf inschrijven is niet nodig. 
Meer info krijg je de dag zelf aan het infopunt op het 
Rode Kruisplein.

Rondleiding ‘Ouwen Dok’, Rode Kruisplein, 09.10,  
10 > 17u (voor kinderen om 10 en 14u), T 070 22 28 00,  
E uit@mechelen.be, W www.uitinmechelen.be



Meer vrijetijdsinfo? UiT in Mechelen!  
Schrijf je in op de nieuwsbrief van UiT in Mechelen en blijf wekelijks op de hoogte van de vrijetijdsactiviteiten in Mechelen.

Hallestraat 2-6, T 070 22 28 00, E uit@mechelen.be, W www.uitinmechelen.be,  www.fb.com/UiTinmechelen

Koffie in de 
circustent
De circustent van Circolito en Circus 
Ronaldo verandert in een gezellige 
koffiebar. Bestel er gerust iets bij de 
circusartiesten zelf, maar schrik niet 
als ze plots dansen op de toog of 
jongleren met kopjes. De artiesten 
tonen namelijk met plezier een hele-
boel van hun circustechnieken en dit 
onder begeleiding van livemuziek.

Black Coffee, Tivolipark, 09.09 > 
11.09 + 14.09 > 17.09, 20u + 17.09, 15u,  
T 0497 74 15 19,  
E mieke@circolito.be,  
W www.circolito.be

Open Monumentendag  
in het teken van  
OP.RECHT.MECHELEN.
Als vooruitblik op het stadsfestival OP.RECHT.MECHELEN. focust 
Open Monumentendag dit jaar op monumenten met een link 
naar de Grote Raad van Mechelen. Je kan bijvoorbeeld samen 
met je kinderen een bezoek brengen aan het Schepenhuis en de 
Rechtbank van Eerste Aanleg. En beklim met hen de belforttoren 
van het stadhuis.

Tijdens de concertenwandeling maak je kennis met de Mechelse 
orgels en hun organisten. Muziekliefhebbers kunnen hun hart ook 
ophalen in de Sint-Romboutskathedraal, waar het Mechels Harmo-
nie Orkest speelt om 14 en om 15.30u.

Ontdek het volledige programma op de website van UiT in  
Mechelen. Daar kan je je ook inschrijven voor activiteiten,  
waaronder liefst drie stellingenbezoeken.

Open Monumentendag, binnenstad, 11.09, T 070 22 28 00,  
E uit@mechelen.be, W www.uitinmechelen.be/openmonumentendag 

Meer dan  
100 bieren
Het Bierfestival trok de voorbije 
jaren duizenden bezoekers en dat 
is niet toevallig. Je kan er namelijk 
meer dan 100 verschillende bieren 
proeven in de herfstzon. Het belooft 
ook deze keer erg gezellig en sma-
kelijk te worden op de Grote Markt. 
En niet alleen daar: op het Cultuur-
plein slaat nu ook de nieuwe Cosy 
Bar de tenten op.

Bierfestival, Grote Markt + Cultuur-
plein, 07.10 > 09.10,  
 www.fb.com/BierfestivalMechelen
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Mechelen zkt.

YAR Vlaanderen (Youth at Risk) is een persoonlijkheidsont-
wikkelingsprogramma dat jongeren tussen 15 en 18 jaar laat 
ervaren dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor de keuzes die 
ze maken. Elk jaar coacht YAR zo’n 75 Vlaamse jongeren. 
Stad Mechelen is sinds zes jaar structureel partner.

Nadine: “We werken met jongeren met een complexe 
problematiek en met problemen op verschillende levens-
domeinen. Het betreft meestal, maar niet altijd, jongeren 
met een dossier bij de jeugdrechtbank.”

Drie stappen
“Ons coachingprogramma duurt elf maanden en is zeer in-
tensief. Als vrijwilliger begeleid je minstens een van de drie 
fasen. Tijdens het voortraject motiveren en ondersteunen 
we jongeren om deel te nemen. Welke doelen willen ze de 
komende negen maanden realiseren? Dat kan gaan van 
geen feiten meer plegen, de band met hun ouders herstel-
len, tot terug naar school gaan of een job vinden.”

“Tijdens de intensieve trainingsweek op locatie werken we 
aan het bewustwordingsproces en hun persoonlijke ont-
wikkeling. Ze werken 9 uur per dag met de trainers in de 
cursusruimte, spreken over zichzelf voor de groep en leren 
te geloven in zichzelf en verantwoordelijkheid op te nemen 
voor hun eigen daden."

“Het natraject duurt acht maanden. Als coach begeleid je 
minstens één keer per week je jongere, door te praten en er 
te zijn voor hem of haar. Het is hierbij belangrijk dat je een 
goede relatie opbouwt met de jongere. Tijdens een slotcere-
monie maken de jongeren aan heel hun omgeving duidelijk 
dat ze hun nieuwe kans met beide handen gegrepen hebben.”

Grote  
slaagkans
“Jongeren helpen om 
hun leven weer in handen 
te nemen is een van de mooiste 
dingen die er zijn. Heel vaak komt het goed met hen. Op 
een gegeven moment zie je dat ze plots de ‘klik’ krijgen. 
Dat geeft heel veel voldoening.”

Word zelf coach
Om een coach te worden, is het belangrijk dat je een 
open geest hebt, geëngageerd bent, en dat je er tijd voor 
kan maken. Stevig in je schoenen staan en geduldig zijn 
helpt. Voor je begint, krijg je een opleiding. Neem een 
kijkje op www.yarvlaanderen.be en ga naar een infoavond. 
Wie weet help jij binnenkort iemand op weg naar een 
mooie toekomst.

Help jongeren weer  
op het goede pad
YAR ZOEKT COACHES

Tieners die op het verkeerde pad belan-
den hebben het moeilijk om de weg terug 
te vinden. YAR Vlaanderen helpt hen om 
hun leven weer op de sporen te krijgen 
en doet dat meestal met succes! Wil jij, 
net als vrijwilligster Nadine, iemand een 
hoopvolle toekomst schenken?

“YAR biedt hoop 
aan jongeren met 
een moeilijke 
levensloop. 
Daarom wil de 
stad Mechelen 
graag structureel 
partner blijven.”

Stefaan Deleus,  
schepen van Preventie



Lekt jouw woning energie?
Komende winter maakt een vliegtuig warmtefoto’s van de 
Mechelse daken. We zoeken vrijwilligers om de tempera-
tuur in hun huis op dat moment te meten. Achteraf kom je 
te weten hoe goed je huis geïsoleerd is. Dit initiatief past 
in het project See2Do! dat Europese steun ontvangt uit het 
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling via het grens-
overschrijdend programma Interreg Vlaanderen-Nederland.

W www.mechelen.be/klimaatneutraal

School- en studie-
toelagen 2016-2017 
Naar school gaan of verder studeren kost geld. Daarom 
geeft de Vlaamse overheid toelagen aan leerlingen en stu-
denten uit gezinnen die het financieel moeilijker hebben. 
Door het nieuwe decreet en de versoepelde voorwaarden 
komen sinds 1 september 2008 meer leerlingen en onder-
wijsniveaus in aanmerking voor een schooltoelage. 

Op de website www.studietoelagen.be vind je alle infor-
matie over de studietoelagen. Wie hulp wenst, kan altijd 
terecht op het gratis nummer 1700 (Vlaamse Infolijn).  
Of kom naar een van de zitdagen in het Huis van de  
Mechelaar op 22.09 (15-19.30u) of op 24.09 (9-12u). 

Wist je dat… 

• één orgaandonor tot acht verschillende  
mensenlevens kan redden?

• de kans veel groter is dat je ooit een orgaan 
nodig hebt, dan dat je zelf ooit donor zal zijn?

• er nog te veel mensen sterven omdat er niet op 
tijd een orgaan beschikbaar is? 

© Interleuven – project Eco2profit

Word orgaandonor en red levens 
Voor veel patiënten met chronische, onomkeerbare 
aandoeningen, is orgaantransplantatie een laatste 
redmiddel. Volgens de Belgische wetgeving zijn alle 
meerderjarige Belgen automatisch potentieel orgaan-
donor. Maar als je je niet registreert als orgaandonor, 
kunnen jouw naaste familieleden zich na je dood tegen 
orgaanafname verzetten. Ook als je geen orgaandonor 
wil zijn, laat je dat best vastleggen in een officieel docu-
ment. Zo voorkom je dat jouw naaste familieleden deze 
beslissing in jouw plaats moeten nemen. Je kan het 
formulier tot instemming of weigering tot orgaandona-
tie invullen in het Huis van de Mechelaar (na afspraak). 

Twijfel je? Surf eens naar www.overlevendoorgeven.be. 
Meer info: www.mechelen.be/orgaandonatie
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3 weetjes over het Offerfeest:
• Het Offerfeest herdenkt profeet Abraham. Die was 

bereid zijn eigen zoon te offeren om zijn trouw aan 
God te bewijzen. God hield hem net op tijd tegen 
en beval hem om een ram te doden in plaats van 
zijn eigen kind. 

• Bij het Offerfeest wordt in België doorgaans een 
schaap of lam geslacht. Het vlees wordt verdeeld 
onder familie, vrienden en minderbedeelden. Wie 
geen schaap slacht, mag ook een gift doen aan 
armeren of een hulporganisatie.

• De datum van het Offerfeest verandert jaarlijks. De 
datum wordt bepaald op basis van de stand van 
de maan. Dit jaar wordt het Offerfeest gevierd op 
11 september.

Stad Mechelen wenst  
alle moslims een zalig  
en vredevol Offerfeest!

Bij kokkin Zahia Belkhiri wordt 
het sowieso een culinair feest.

Moslims maken 
zich klaar voor het 
Offerfeest
In september vieren moslims hun belangrijkste feest: 
het Offerfeest. Het is een feest van vreugde, verzoe-
ning en aandacht voor de armen in de samenleving. 
Wij vroegen Mechelse moslims naar hun beleving 
van het Offerfeest.

Zahia Belkhiri is kokkin en eigenares van het 
gelijknamige Marokkaanse restaurant: “Het Of-
ferfeest draait rond solidariteit, samenhorigheid 
en vergevingsgezindheid. Het is het moment om 
familieleden op te zoeken en oude ruzies bij te 
leggen. Traditioneel is iedereen ook in het nieuw 
gekleed. Weken op voorhand bedenken we wat 
we gaan aandoen (lacht). Natuurlijk is het ook een 
culinair feest. ’s Middags delen we zoetigheden 
en lekkernijen en worden de ingewanden van het 
schaap klaargemaakt. ’s Avonds eten we dan het 
schapenvlees, op de barbecue of in een tajine. In 
Marokko wordt het Offerfeest nog uitbundiger en 
traditioneler gevierd dan hier.”

"Het Offerfeest is voor 
moslims wat Kerstmis 
is voor Christenen.”

Younes El Yousfi, coördinator van de Mechelse jonge-
renorganisatie J@M vzw, is een getogen Mechelaar: 
“Het Offerfeest is net als Kerstmis een culturele tradi-
tie, maar met een sterkere religieuze betekenis. Ik ken 
weinig niet-gelovigen die het Offerfeest meevieren, 
bij Kerstmis zie je dat veel meer. Misschien evolueert 

dat nog. Het Offerfeest is evenzeer een feest 
om samen met familie en vrienden te vieren. In 
plaats van zelf een schaap te slachten, steun ik 
elk jaar andere initiatieven. Vorig jaar doneerde 
ik geld aan een Brusselse organisatie die een 

Offerfeest organiseerde voor vluchtelingen.”
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De Digitale Week: 
wegwijs in digitale wereld
Wil je meer uit je smartphone, computer of tablet halen? 
Weet je graag hoe je kinderen zich veilig online kunnen 
begeven? Of wil je bankzaken van thuis regelen? Tijdens 
de Digitale Week maken tal van organisaties je wegwijs 
in de wondere wereld van de digitale media. Van 8 t.e.m. 
16 oktober kan je deelnemen aan tal van gratis of zeer 
goedkope workshops. Zowel beginners als meer ervaren 
mensen zijn welkom.

Meer info en het volledige programma:  
W www.mechelen.be/digitaleweek

Samen opvoeden: 
activiteiten voor ouders 
en kinderen
Het Huis van het Kind organiseert met Vormingplus een 
reeks activiteiten waarbij je op een informele manier 
opvoedingstips en -ervaringen kan uitwisselen. Neem je 
kinderen mee, want zij kunnen zich amuseren tijdens een 
kabouterwandeling of circusworkshop. Er zijn ook leuke 
dans-, zing-, knutsel- en spelactiviteiten. 

Meer info en inschrijven: Huis van het Kind, 
T 015 44 52 42, E huisvanhetkind@mechelen.be, 
W www.uitinmechelen.be/samenopvoeden 

Interesse in een job als agent of politie-inspecteur?
Stel je dan nu kandidaat! Met of 
zonder diploma secundair onderwijs 
op zak is het mogelijk om je voor te 
bereiden op de selectieproeven van 
agent en/of inspecteur van de politie.

Politiezone Mechelen-Willebroek 
organiseert in het najaar 2016 sa-
men met het tweedekansonderwijs 
Mechelen een traject om kandidaten 
zonder diploma secundair onderwijs 
aan te moedigen voor deze jobs. Heb 
je geen diploma secundair onderwijs, 
dan moedigt tweedekansonderwijs je 
aan dit diploma te halen en je zo voor 
te bereiden op de selectieproeven 
van agent en/of inspecteur.

Heb je al een secundair diploma op 
zak, dan kan je in het voorjaar 2017 
een traject volgen om je voor te 
bereiden op de selectieproeven van 
politie-inspecteur.

Kom eens langs op het infomoment 
van het tweedekansonderwijs op 
dinsdag 15 november om 19u in  
de Onze-Lieve-Vrouwstraat 94 in  
Mechelen of neem een kijkje op  
W www.tkomechelen.be.

Meer info: personeelssecretariaat 
lokale politie Mechelen-Willebroek,  
T 015 46 40 70 of  
E personeel@pzmewi.be© DSI POLICE POLITIE
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Slimme parkeermeters
De stad en Indigo hebben 225 oude parkeermeters vervangen door 
nieuwe, slimmere versies. Voortaan kan je je parkeertijd ook met je bank-
kaart betalen. Ook betalen met klein geld en sms-parkeren blijft mogelijk. 
Bij elke parkeerbeurt dien je de nummerplaat van je wagen in te geven. Het 
blijft mogelijk om een kwartiertje gratis te parkeren in de stad. Dat kan zelfs 
tot vijfmaal per dag op een andere plek. 

Dankzij deze slimme meters komen de stad en Indigo meer te weten over 
de bezetting van de parkings of rotatie op de openbare weg. Met die info 
kunnen we het parkeerbeleid nauwkeurig opvolgen. Ook defecten aan de 
automaten worden nu sneller gedetecteerd en opgevolgd. 

W www.mechelen.be/parkeren

Energiedagen: tips rond energiebesparing
Ga je (ver)bouwen en wil je weten of dat duurzamer en 
energievriendelijker kan? Maak dan een afspraak voor 
gratis planadvies door de architecten van Kamp C tijdens 
de Energiedagen op 13, 15, 21 en 23 september, telkens 
tussen 14 en 18u. 

Is je toekomstige woning wel zo energiezuinig als je had 
gedacht? Zijn er interessante toepassingen over het hoofd 
gezien? Is je woning conform de nieuwe wetgevingen die 
er aankomen? De architecten screenen je bouwplannen  
en geven je nuttige tips.

De plaatsen tijdens de Energiedagen zijn beperkt. 
Schrijf je dus zeker in via T 0800 20 800 of 
W www.mechelen.be/afspraak. 

Meer info: http://klimaatneutraal.mechelen.be 

’t moNUment
Eind september opent in lokaal dien-
stencentrum De Schijf ’t moNUment, 
een ontmoetingsplaats voor mensen 
met dementie en mantelzorgers. Je 
vindt er folders, brochures en boeken 
over dementie en initiatieven in Me-
chelen. Enkele dagen per week is er 
een deskundige aanwezig, bij wie je 
op afspraak terecht kan met vragen 
rond dementie.

Organiseer je als vereniging of orga-
nisatie activiteiten voor personen met 
dementie én mantelzorgers? Of zoek 
je een gepaste locatie? Dan helpt 
’t moNUment je daarbij.

Tijdens de opening op woensdag 
21 september, is er een dag- (13-15u) 
en avondprogramma (18.30-21.30u) 
met infostands, getuigenissen, 
muziek, lezingen en debat. Voor het 
avondprogramma moet je je inschrij-
ven via E dementie@mechelen.be. 

Meer info: 
W www.sociaalhuismechelen.be, 
E dementie@mechelen.be, 
of bij An Krols van LDC De Schijf via 
0473 84 75 34.

Goed om Weten
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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 Voor niet-dringende hulpverlening T 015 28 02 80 |  
E info@brandweerzonerivierenland.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
Wachtdienst apotheken: W www.apotheek.be | T 0903 99 000 (1,50 eur/min) 
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? Klachtenbehandelaar T 015 29 75 72 | E klachten@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.
Algemeen oproepnummer van de stadsdiensten: T 015 28 00 00
E-mail: stadsbestuur@mechelen.be

Volg Mechelen online: 
W www.mechelen.be 

 facebook.com/StadMechelen 
 @StadMechelen

 @StadMechelen

Nieuwe Maan:
Verantwoordelijke uitgever: Erik Laga, stadssecretaris, Grote Markt 21, 2800 Mechelen
Fotografie: Jean Van Cleemput 
Werkten mee aan dit nummer: Caroline Verschaeren (hoofdredactie),  
Lieve Jaspaert, Sjoukje Smedts, Laurie Gadeyne, Jos De Backer,  
Nathalie Bekx, Annelies Senaeve, Kevin Goossens, Maxime Goffin
Nieuwe Maan contacteren? E nieuwemaan@mechelen.be 
W www.mechelen.be/nieuwemaan
Wettelijk Depot: D/2016/0797/032

Nieuwe Maan wordt gedrukt op gerecycleerd papier 
met milieuvriendelijke inkten.

 V.l.n.r.: Greet Geypen, Björn Siffer, Marc Hendrickx, Katleen Den Roover, Christiaan Backx, 

 Bart Somers, Marina De Bie, Erik Laga, Koen Anciaux, Walter Schroons en Stefaan Deleus 

 www.mechelen.be/stadsbestuur-mechelen 

1 Twee keer feest en vuurwerk 
op tien dagen tijd, daar zeggen 
de Mechelaars geen nee tegen. 
Tijdens de Vlaamse feestdag werd 
er duchtig meegezongen met 
Vlaamse klassiekers.

2 ParkPop staat voor heerlijk 
genieten van diverse optredens in 
’t mooiste park van de binnenstad. 
Elke donderdagavond liep de 
grasmat vol!

3 Vrijwilligers uit de buurt van 
’t Hofke hielden een grote opruim-
actie. Ook kinderen uit de buurt 
kwamen een handje toesteken. Sa-
men voor een Stad om te Zoenen! 

4 Voor de lekkerste hapjes, een 
spelletje petanque, een frisse cock-
tail of ravotplezier in het zand moest 
je deze zomer bij KOMEET zijn.

5 Tijdens het jaarlijkse beach-
volleyweekend toetsten en 
smashten meer dan 750 beach-
volleyballers op een zandstrand 
dat de kasseitjes op de Grote 
Markt even deed verdwijnen.

6 De Duitser John Degenkolb, 
Italiaan Giacomo Nizzolo, ‘onze’ 
Thomas De Gendt en andere 
bekende en minder bekende 
wielrenners spurtten door onze 
binnenstad tijdens het Na-Tour 
Criterium. 

 Jouw foto hier? 
Maak foto’s van Mechelen 
waarin je mensen in beeld 
brengt en mail ze naar 
nieuwemaan@mechelen.be.

Meer uitleg? 
W www.mechelen.be/nieuwemaan
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