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“Werken op Maanrock
is een feest!”
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Maanrock achter
de schermen
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Nieuwe parken
en tuinen

UiTgelicht

De Zomer is
van Mechelen

Wie wint de Maanrockrally?
Met zes zijn ze nog, de bands die strijden om de winst van de
Maanrockrally. De finalisten Anysa, Thyself, Coyote Melon, Camp
Rebecca, Lighthousing en Pelican Bay spelen zondag 27 augustus
de pannen van het dak op het Apart Podium op Maanrock. De winnaar verzekert zich van een plaats op het hoofdpodium in 2018. De
Maanrockrally geeft een podium aan aanstormend muzikaal talent
en is het grootste free podium voor rock en pop uit de regio.
Frie Maline, de winnende band van vorig jaar, schittert zaterdag
26 augustus op het Groot Podium van Maanrock. Ga jij kijken?
www.fb.com/maanrockrally | www.maanrock.be
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Welkom

Nieuwere Maan
Nieuwe Maan werd onder handen genomen
door de bladstylist en ziet er na 60 nummers
helemaal anders uit. Een stad die verrassend uit
de hoek wil komen, moet dat zo nu en dan eens
doen. Misschien wel de belangrijkste vernieuwing
is dat ons magazine voortaan tien keer per jaar
verschijnt in plaats van zes keer. Da’s niks te veel,
want Nieuwe Maan kan rekenen op veel bijval bij de
Mechelaars. Ons stedelijk magazine wordt graag gelezen
en geraadpleegd. Ik wil de vele Mechelaars bedanken die
met hun reactie op onze enquête en inbreng in focusgroepen mee hebben getimmerd aan de nieuwe smoel
van ons blad.

Ook in ons
vernieuwd blad
blijft de Mechelaar
centraal staan.

Zoals iedereen kan zien is onze stad voortdurend in verandering. Er blijft in ons blad dus veel ruimte voor beleid
en duiding bij de initiatieven vanuit het stadhuis, maar
altijd staat de Mechelaar centraal.
In deze Nieuwe Maan komen vrijwilligers aan het woord,
die zich net als 15 000 andere Maneblussers belangeloos
inzetten voor ons meest waardevol stedelijk kapitaal, de
Mechelaars.

Bart Somers,
burgemeester
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Vraag

Laat de zon je energiefactuur verlichten

Hoe geef ik
een melding door
over het openbaar
domein?

De CO2-uitstoot terugdringen, je
eigen energie opwekken en elke
maand meer geld overhouden? Dat
doe je door mee te doen aan de
groepsaankoop zonnepanelen van
de provincie Antwerpen. Zonnepanelen verdienen zichzelf terug
op zeven tot tien jaar. Bovendien
betaal je de komende 20 tot 25 jaar
minder voor je elektriciteit. Dat rendement kan geen enkel spaarboekje bieden. Vorig jaar was er een
korting van 25 % en werden er iets
meer dan 100 installaties geplaatst
in Mechelen. Zij produceren per jaar
ongeveer 187 000 kWh elektriciteit.

Beste stadsbestuur,
Sinds enkele weken ligt een steen van
het voetpad in onze straat los. Heel
vervelend, want zowel de buurvrouw
als ik zijn er al over gestruikeld.
Kunnen jullie dit alsjeblieft zo snel
mogelijk repareren? Zeker voor de
zomervakantie, want dan spelen de
kinderen regelmatig buiten en we willen geen ongelukken hé. Is een mailtje
sturen trouwens de juiste weg om zo’n
meldingen door te geven?
Bedankt alvast!
S.V.E.

Antwoord van de stad:
Onze medewerkers zijn dagelijks in
de weer om kleine problemen aan het
openbaar domein op te lossen, maar
natuurlijk kunnen ze niet alles even
snel opmerken. Fijn dat je dit meldt! We
roepen de Mechelaars op om mee uit
te kijken en meldingen door te geven.
Dat kan gaan van een verzakking in een
straat, tot een omgevallen verkeersbord, een zitbank die stuk is, zwerfvuil …
Via www.mechelen.be/meldingen of
0800 2 0800 kan je snel een melding
doorgeven. Bovendien kan je via de
website je melding opvolgen en krijg je
een bericht wanneer het probleem is
opgelost. We maken snel werk van die
losse tegel, zodat jullie veilig kunnen
wandelen en spelen!
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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Geïnteresseerd? Schrijf je vrijblijvend in t.e.m. 8 augustus via
www.samengaanwegroener.be. De provincie biedt een totale begeleiding
aan, van offerte tot goede werking van de installatie.
Twijfel of je dak geschikt is? Vraag dan gratis advies via ‘Is jouw dak
zonneklaar?’ op www.mechelenklimaatneutraal.be.

Een topkot voor elke student
Binnen dit en vijf jaar moeten alle
studentenkamers in Mechelen het label ‘Topkot’ hebben, anders worden
ze gesloten. De stad wil dat er voor
elk kot een uitbatingsvergunning
is, een kwaliteitslabel zeg maar, dat
garandeert dat een kot voldoet aan
alle voorwaarden rond veiligheid
en comfort. Wie die vergunning niet
kan voorleggen, mag geen kamers
meer verhuren. Zo krijgt de stad een
goed zicht op het aantal studio’s en
studentenkoten en kan er bekeken
worden of er in bepaalde buurten
nood is aan extra kamers.
Meer info: mechelen.be/topkot

“We willen dat studenten zich
thuis voelen in onze stad en zetten
in op veilige en kwalitatieve koten.
Een kot mag geen krot zijn.”
Greet Geypen, schepen van Wonen

Komaan
Kort

Vroeger en nu

1999

Snel
• Vanaf 1 september wordt de Van Hoeystraat
autoluw. Dat betekent dat tussen 11 en 18u
geen gemotoriseerd verkeer is toegelaten,
tenzij met vergunning. Een meerderheid van
de bewoners was hiervoor vragende partij.

Zicht op de voormalige brouwerij Lamot aan de Haverwerf in 1999.

Midden 19de eeuw kochten de neven Charles en Richard Lamot de
Mechelse brouwerijen De Plein en De Kroon. Ook brouwerij De Dijle in
de Drabstraat kwam in handen van de familie. Vanaf 1927 werd officieel
de naam Lamot LTD gebruikt en volgde een grote expansie. In de jaren
70 werd Lamot echter overgenomen door het Engelse Bass Charington en nadien door Piedbœuf. De definitieve kaakslag kwam na de
samensmelting van Stella Artois en Jupiler tot Interbrew. In 1995 sloot
de brouwerij haar deuren.
In 2005 werd het Congres- en Erfgoedcentrum
geopend in het gebouw,
dat ook een nieuwbouwgedeelte kreeg. Vandaag
is Lamot een van de
meest gedurfde staaltjes
hedendaagse architectuur
in Mechelen en lokt het
jaar na jaar meer bezoekers en zakentoeristen.
Vanaf deze zomer kan je via de nieuwe digitale Regionale Beeldbank op
www.beeldbankmechelen.be archiefbeelden zoals deze bekijken.

Getal

15 295
alleenstaande Mechelaars kregen een Mechelenbon van
25 euro cadeau. Hiermee wil de stad de extra kosten die
singles hebben een stukje compenseren.

• Ook deze zomervakantie houden vrijwilligers
een oogje in het zeil op Kinderstad • speelpleinen. Dit zijn de ‘grote broers’ en ‘grote
zussen’: jongeren die in de buurt wonen en
de kinderen daar goed kennen. Ze houden
toezicht op overlastgevoelige pleintjes, geven
zelf het goede voorbeeld en sturen het gedrag
van de kinderen en tieners bij waar nodig.
• In mei fietsten 80 568 fietsers voorbij de
fiets- en voetgangersbrug aan station Nekkerspoel. Dat weten we dankzij de nieuwe
fietstelpaal. Dit instrument helpt de stad om
haar fietsbeleid te verbeteren.
• De samenaankoop elektrische fietsen was
een succes. Binnenkort rijden er 107 nieuwe
elektrische fietsen en 14 elektrische bakfietsen extra rond in Mechelen. Dat betekent
weer wat minder auto’s en een stapje dichter
naar een klimaatneutrale stad.
• In september testen de stad en de firma Mobit een nieuw fietsdeelsysteem uit. De deelfietsen krijgen geen vaste staanplaats. Je zal
met je smartphone een nabije deelfiets kunnen terugvinden, losmaken en je rit betalen.
• Chauffeurs van de Minder Mobielen Centrale
mogen per uitzondering aan het Schepenhuis
passeren met hun minder mobiele klanten. De
stad laat dit toe zodat MMC-klanten makkelijker in het hart van de stad geraken.
• Dit jaar kwamen er in Mechelen al vijf elektrische laadpalen bij. Vanaf de zomermaanden
volgen er nog twaalf.
• Mechelen blijft de vijfde grootste stad in Vlaanderen met 85 655 inwoners, en kent procentueel de sterkste groei van alle centrumsteden: 1,4 % tegenover gemiddeld 0,7. Dat blijkt
uit officiële cijfers van Statbel (15.06.2017).

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

“Iedereen kan mee
kanker bestrijden!”
Anjes Dierens zet zich al
22 jaar vrijwillig in voor het
Plantjesweekend ten voordele
van Kom op tegen Kanker. Dat
verdient een bloemetje én
onze Medaille!

“Kanker is verschrikkelijk. De ziekte trof
veel van m’n familieleden, en ik denk dat
iedereen wel iemand kent die ermee in
aanraking komt. Ik wil mijn steentje bijdragen om kanker uit te roeien, onder
andere door mee te ijveren voor een
verbod op kankerverwekkende stoffen.”
“Sinds 1995 zet ik me elk jaar in voor
het Plantjesweekend. Net als vele
vrijwilligers sta ik dan op drukke
plekken met m’n azalea’s. Voorbijgangers reageren vriendelijk en
positief: meer dan de helft koopt
een azaleaplantje!”
“Ik raad iedereen aan om mee
te doen. Negatieve reacties
kom je niet tegen. Af en toe
wel eens iemand die doet alsof
hij je niet gezien heeft, dus daar
moet je wel tegen kunnen (lacht).
Het doet deugd om de strijd tegen
kanker te steunen. En dat kan je op
slechts vier uurtjes!”
Volg op 15, 16 en/of 17 september in
Anjes’ voetsporen en kom mee bloemetjes verkopen! komoptegenkanker.be
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Inzicht

Bepaal mee
de toekomst van
jouw buurt

Dagelijks neemt het stadsbestuur beslissingen om te bouwen aan een beter
Mechelen. Om je te informeren en te betrekken bij de plannen voor jouw wijk,
dorp en stad, organiseert de stad algemene bewonersvergaderingen (ABV’s).

Wat?

Waarom?

Wie?

Wanneer?

Op een bewonersvergadering krijg je
toelichting bij beleidsbeslissingen van het
stadsbestuur. Zo kom
je te weten welke initiatieven de stad neemt
in jouw wijk of dorp.
Heb je een vraag voor
het bestuur? Dan kan
je die op voorhand
doorgeven via de uitnodigingskaart. Ook
op de vergadering
zelf kan je je ei kwijt.
De bewonersvergaderingen worden traditioneel afgesloten met
een informele babbel
bij een drankje.

Om je te informeren
en te betrekken. Het
stadsbestuur wil je
evenzeer inlichten
over de plannen en
projecten die eraan
komen, als luisteren
naar jouw mening
daarover. Dat helpt
om te weten wat er
leeft, en iedereen
verdient de kans om
zijn zegje te doen.
De stad nodigt je
uit om mee na te
denken over de toekomst van jouw wijk,
dorp en stad. Een
betere stad bouwen
we tenslotte samen.

Alle bewoners van
de wijk of het dorp
in kwestie krijgen
een vijftal weken
op voorhand een
uitnodiging in de bus.
Daarop staan ook
de agendapunten
voor de vergadering.
Spreek gerust je buren aan om samen te
gaan of om agendapunten op voorhand
te bespreken. Kan je
niet aanwezig zijn?
Dan kan je het verslag raadplegen op
www.mechelen.be/
bewonersvergadering,
of het opvragen.

Elke twee jaar worden
algemene bewonersvergaderingen georganiseerd in de twaalf
wijken en dorpen van
Mechelen. Wijken
Arsenaal en Walem
kwamen al aan bod
voor de zomervakantie. Dit najaar is het de
beurt aan wijken Centrum, Mechelen-Zuid,
Mechelen-Noord en
Battel. In de loop van
2018 volgen ten slotte
nog wijken Nekkerspoel, Tervuursesteenweg en de dorpen
Muizen, Heffen, Leest
en Hombeek.

“Via de ABV
brengen we
het beleid
dichter bij de
bewoners en
houden we
voeling met
wat er leeft in
wijk en dorp!”
Katleen Den Roover,
schepen van Wijk- en
Dorpszaken
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Achter de schermen
van Maanrock
8

Dossier

De 21ste editie van Maanrock is al lang
van start gegaan. Voor de organisatoren en
vrijwilligers dan toch. Ze zijn voor, tijdens en
na het festival druk in de weer om het beste
gratis stadsfestival waar te maken. We nemen
je mee voor een blik achter de schermen.

De coördinator

“Er is geen uitdagender evenement
dan een stadsfestival”
Anthony Mistiaen: “Mensen vragen
me wel eens hoe lang ik als coördinator met Maanrock bezig ben. Dan zeg
ik altijd: ‘een heel jaar’ (lacht).”

362 dagen voorbereiden
“Mijn job bestaat voor een groot deel
uit voorbereiden en delegeren. Wist
je dat de voorbereiding op Maanrock
al meteen na de vorige editie start?
Met een kernteam van een achttal
vrijwilligers zitten we elke maand
samen. Dat begint met een debriefing: wat was geslaagd en wat kan
nog beter? In september gaan we
al van start met de programmatie,
want daar is geen tijd bij te verliezen.
Voor alle andere zaken is het vanaf
Nieuwjaar vollen bak.”

Complexer maar plezanter
“Maanrock is een veel grotere uitdaging dan onze andere evenementen.
Niet alleen omdat het veel meer
mensen trekt, maar vooral omdat we
het festival midden in een stad organiseren. Daardoor komt er heel veel
bij kijken: het verkeer in goede banen
leiden, straten afzetten, verlichtingspalen uitschakelen, bloembakken
weghalen, enzovoort.”

“Evenementen die plaatsvinden in een
park of op een grote weide moeten
met minder factoren rekening houden.
Maanrock is kortom een hele uitdaging,
maar dat maakt het net heel plezant.”
“Maanrock wordt gedragen door vrijwilligers, gemiddeld zo’n 300 à 400
mensen, en natuurlijk ook door de
stad. Ik moet zeggen dat de intensieve samenwerking met het stadspersoneel heel goed verloopt. Ze hebben al
jaren ervaring en leveren fantastisch
werk. Een dikke pluim voor hen.”

Elk jaar groter en breder
“Als gratis stadsfestival is het straf
dat we er elk jaar in slagen om grote
namen te boeken. Starsailor, Basement Jaxx en Stan Van Samang zijn
deze editie de kleppers. Ik hoop dat
de Mechelaars er - net als ik - al volop
naar uitkijken!”
“Wat ik al even fantastisch vind aan
Maanrock, is dat we het festival voor
iedereen ‘opentrekken’. In het Hof
van Busleyden, een geweldig mooie
setting, kan je genieten van jazz en
klassieke muziek. Dat is niet voor een
handvol meerwaardezoekers hoor,
het zit ook daar helemaal vol. Geloof
me: dat zie je nergens anders.”

Een gratis stadsfestival dat grote namen
trekt én ook fans van
jazz en klassieke
muziek bedient: dat
zie je nergens anders.
Ga je zelf kunnen genieten
tijdens Maanrock?
“Ja hoor. Het is mijn tweede Maanrock
als organisator en ik voel me beter
dan ooit voorbereid. Ik ga genieten!”
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De noodplanambtenaar

“Niets aan het lot overlaten,
dat is mijn job”

Terwijl jullie zorgeloos
feesten, waak ik mee
over de veiligheid.

Steven Vermeeren: “Van noodplanambtenaren heb je misschien nog
nooit gehoord. We zijn de stadsdienst
die zich bezighoudt met alles wat
veiligheidsrisico’s kan inhouden.
Evenementen, instellingen, scholen,
bedrijven, noem maar op. Maanrock is
zeker niet onze enige bezigheid, maar
we zijn er wel even mee zoet.”

Op alles voorbereiden
“Ruim een half jaar op voorhand vindt
een startvergadering plaats met een
heleboel betrokken partijen. Die tijd
hebben we nodig om een veiligheidsplan op te stellen. In vaktermen
noemen we dat een BNIP (bijzonder
nood- en interventieplan). Rolt vlot van
de tong, niet?”
“Dat veiligheidsplan kan je omschrijven als een soort van ‘werkkoffer’
voor alle betrokkenen: de organisatoren, veiligheidsmedewerkers,
brandweer, politie, tot zelfs huisartsen, enzovoort. Het is een uitgebreid
document waarin iedereen alles snel
vindt. Tal van crisisscenario’s staan
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beschreven, met de nodige acties en
procedures die moeten plaatsvinden.”

Niet koekeloeren maar toezien
“Zodra Maanrock start is het alle hens
aan dek. Alle partijen die betrokken
zijn bij de veiligheid hebben dan hun
mannetje in de commandopost. Daar
volgen we onder andere via camerabeelden alles op de voet, zodat we
meteen kunnen ingrijpen, bij wat er
ook gebeurt. Dat is een standaardprocedure bij grote evenementen. Ja, ik
zal Maanrock dus beleven vanuit het
stadhuis. Geen tijd om zelf wat te gaan
koekeloeren op het festival (lacht).”
“Achteraf zorgen we voor een uitgebreide evaluatie. Dat helpt ons om de
plannen het volgende jaar nog meer
waterdicht te maken.”

Wat heb je nodig om een goede
noodplanambtenaar te zijn?
“Stressbestendigheid, een gestructureerde geest, netwerkskills - want je
doet niets alleen - en mensenkennis.”

Dossier

De muziekprogrammator

“Elk jaar straffere namen”
Jan Campi: “Een festival staat of valt
met zijn artiesten. Daarom zijn we
er het hele jaar intensief mee bezig.
Samen met Rafael Van Assche, en
in overleg met het kernteam van
Maanrock, bepaal ik de line-up van de
Grote Markt en IJzerenleen. Dat doe
ik nu voor het vierde jaar op rij.”

Van Echelpoel. Een jaar geleden kende
niemand die, en nu kan je er niet meer
omheen. Talentscouting is dus ook een
deel van mijn job. Ik ben bijvoorbeeld
heel trots dat we Equal Idiots vorig jaar
al konden boeken voor deze editie.
Intussen hebben ze een veel grotere
naamsbekendheid gekregen.”

“Maanrock heeft artiesten van divers
pluimage, maar ik heb wel de luxe om
te kunnen werken binnen een duidelijk kader. Zo is zondag traditioneel de
familiedag, en heeft elk podium zijn
eigen karakter.”

Marchanderen geblazen

Lijstjes maken
“In september beginnen we er al aan:
we krijgen ons budget en bespreken
de aanpak in grote lijnen. De eerstvolgende stap is het samenstellen
van een longlist: daarop staan zo’n
100 à 150 namen die we graag willen
strikken. Dat kunnen net zozeer grote
artiesten zijn die we de voorbije editie
net niet konden strikken, als opkomende talenten en bands die het op
andere festivals uitstekend doen.”

Talentscouting
“Doorheen het jaar wordt die longlist
uiteraard geüpdatet, om in te spelen
op artiesten die tijdens die periode
groot worden. Denk bijvoorbeeld aan

“De volgende stap is het polsen naar
de beschikbaarheden. Grote kleppers
hebben een druk schema: die moet
je ruim op voorhand vastleggen.
Onderhandelingen verlopen met de
boekingskantoren van de artiesten.
Soms zijn de prijzen op voorhand al
duidelijk, soms moet je onderhandelen. Dat laatste kan pittig zijn en soms
kan dat een paar weken duren.”

Grote artiesten boeken
loopt stilaan vlotter,
want Maanrock krijgt
meer en meer aanzien.

Stijgende lijn
“Op welke boekingen ik het meest
trots ben? Starsailor en Basement
Jaxx. Van zulke artiesten hadden we
vroeger nooit kunnen dromen. Het
was niet alleen een kwestie van goed
en zwaar onderhandelen, maar evenzeer van het aanzien dat Maanrock
krijgt. Ons festival is de voorbije jaren
qua status gegroeid. We zitten in een
stijgende lijn, dus dat belooft nog
voor de toekomst!”

Welke talenten heb je als
programmator nodig?
“Je moet een brede muzieksmaak
hebben, want je moet op zoek naar
een soort ‘grootste gemene deler’
voor de Mechelaar. En dat moet je
kunnen loskoppelen van je eigen
muzikale voorkeuren. Je moet ook
goed kunnen netwerken en onderhandelen.”

11

Dossier

De M-crew

“Als tapper tover je een
glimlach op ieders gelaat”
Soukaïna Reymenants: “Op Maanrock vind je me terug achter de tap.
Vorig jaar vroeg een vriendin of ik
eens mee wou helpen, en toen sloot
ik me aan bij de M-crew, de vrijwilligers van De Zomer is van Mechelen.
Meteen kreeg ik de smaak te pakken.
Ik kom graag in contact met mensen,
en zeg nu zelf, dan is er toch geen
betere plaats dan achter de tap?
Drankjes overhandigen, dat tovert bij
iedereen een glimlach op het gelaat.”

Voor sociaal contact is
er geen betere plaats
dan achter de tap.

“Ook als vrijwilliger kan je volop genieten van Maanrock, hoor. Een shift
duurt niet zo heel lang. Je mag ook
pauzes nemen, al heb ik daar weinig
behoefte aan. Het is eerder plezant
dan zwaar!”

Wat als je vrienden je om gratis
pintjes komen vragen?
“Daar heb ik geen problemen mee
hoor, ik ken genoeg manieren om hen
af te wimpelen (lacht).”

Ook zin om te helpen bij Maanrock
of De Zomer is van Mechelen?
Sluit je aan bij de M-crew, een
ploeg enthousiaste en gedreven
medewerkers die de handen uit de
mouwen steken op o.a. Ottertrotter, ParkPop, Maanrock, Dijlefeesten ... en er mee een onvergetelijke zomer van zullen maken. Schrijf
je in via www.m-crew.be.

Maanrock
Meer dan

70 artiesten
Basement Jaxx (dj set), Starsailor,
Stan Van Samang, Faisal, Kapitein Winokio,
Discobaar A Moeder, Van Echelpoel,
Soulsister, André Brasseur, Ghost Rockers,
Murdock, Fleddy Melculy en meer …

4 podia
Groot Podium
(Grote Markt):
de grootste namen

Feest Podium
(IJzerenleen):
de vetste beats

Vorig
jaar bijna

110 000
bezoekers
Voor iedereen van 0 tot 100 jaar

Apart Podium
(Botermarkt): ontdek tal
van pop- en rockbands,
waaronder de finalisten
van de Maanrockrally

Ongeveer

20 foodtrucks

Hof van Busleyden:
jazz, beiaard,
klassiek en harmonieën, fanfares en
brassbands

Elke dag

300 à 350
vrijwilligers

www.maanrock.be | facebook.com/maanrockmechelen | #maanrock2017
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Winkelen

Boucherystraat in ’t nieuw
De Bruul en Botermarkt steken al een tijdje in het nieuw. De Désiré Boucherystraat
binnenkort ook: die wordt van augustus tot
half oktober heraangelegd. Het ontwerp sluit
naadloos aan bij de vernieuwing van de as
tussen de Grote Markt en het station.
Sfeer winkelgebied
doortrekken
De Bruul en de Botermarkt
staan intussen bekend voor
hun zeer beloopbare vloer
van gevel tot gevel, zonder
slipgevaar en schoenvriendelijk. Ideaal voor comfortabel
shopping- en terrasjesplezier.
Logisch dat deze lijn ook
wordt doorgetrokken in de
Boucherystraat.

Daarnaast herken je ook meteen dezelfde tijdloze, onderhoudsvriendelijke zitbanken
en functionele fietsenstallingen. De bestaande bomen
en de wekelijkse zaterdagmarkt behouden hun plek.
Net zoals bij de heraanleg van
de Bruul, kreeg de buurt op
voorhand de plannen te zien.
Daarna legde het ontwerpbureau de laatste hand aan het
definitieve ontwerp.

Winkels blijven bereikbaar tijdens werken
De hinder wordt zoveel mogelijk beperkt en winkels en
woningen blijven bereikbaar.
Het riool werd intussen al vernieuwd door er een verstevigingslaag door te trekken. Door
enkel de huisaansluitingen
te vernieuwen, is de hinder
beperkt. De aannemer zal starten aan de kant met de pare
huisnummers.
De marktkramers van de Boucherystraat krijgen tijdens de
werken een tijdelijke plek op
de Grote Markt en Botermarkt.
De marktkramers in de Hallestraat kunnen blijven staan.

“Ik ben zeer blij
voor de handelaars. Na jaren
van geduld
krijgen ze aansluiting met het
kernwinkelgebied Bruul
en Botermarkt.”

Als alles vlot verloopt, geniet
je vanaf half oktober van de
vernieuwde Boucherystraat.

Christiaan Backx,
schepen van
Openbare Werken

Februari-mei 2017: Nutswerken
Augustus 2017: Start heraanleg
13-15 oktober 2017: Heropening tijdens
Warm Welkom Weekend
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Juweel met veel
#2800love
Een origineel juweel maken als
eindwerk is een opdracht die
Annick Igo met verve en veel liefde
voor Mechelen heeft volbracht. Met
deze juwelen vervolledigt ze haar
opleiding tot goudsmid bij Syntra.
De juwelen die ze ontwierp én met
de hand vervaardigde is één grote
ode aan Mechelen. Haar zilveren
ketting bestaat uit de maan in
verschillende maandstanden, en de
broche uit een Sint-Romboutstoren,
een Opsinjoorke en opnieuw een
maan, een duidelijke verwijzing naar
de Maneblussers. Meer #2800love
kan je in je eindwerk niet steken!
“Ik zocht voor mijn eindwerk een
uniek ontwerp en vond inspiratie
in de Sint-Romboutstoren. Het
was niet simpel: ik moest alles zelf
ontwerpen en omdat het driedimensionale werken zijn, moest alles
in de juiste volgorde gebeuren. Bij
de proefversie in messing merkte ik
hoe secuur ik moest werken. Mijn
finale juwelen mogen er zeker zijn,
ik ben blij met het resultaat.”
Je mag er terecht trots op zijn
Annick!

Michael en Kevin van Studio Swelvet

Straffe ondernemers
“In oude betonmolens en afgedankte bomen
zien wij kachels en meubelstukken”
Afgedankte betonmolens en in onbruik
geraakte bomen omtoveren tot kachels
en meubelstukken: het klinkt als een
scene uit een ouderwetse Disneyfilm,
maar in de Mechelse ontwerp- en
uitvoerstudio Studio Swelvet gebeurt
het. Ondernemers Kevin Brondel en
Michaël Bonne gaan er sinds 2012 even
duurzaam als creatief aan de slag.
Michaël: “Kevin en ik studeerden interieurvormgeving en deden dan samen
de voortgezette opleiding meubelontwerp aan Thomas More. Daarna
besloten we onze eigen zaak op te
starten. Daar maken we allerlei creaties
op vraag van onze klanten, van het
kleinste meubel tot bouwprojecten en
totaalinrichtingen. Eén voorwaarde wel:
het moet duurzaam zijn.”
“Duurzaamheid vinden we erg belangrijk. Zo kunnen we iets opbouwen
dat voor de volgende generaties ook
relevant is. We zorgen ervoor dat onze
materiaalketens zo kort mogelijk zijn.
We proberen ook in onbruik geraakte
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goederen opnieuw in omloop te
brengen, bijvoorbeeld door kachels te
maken uit afgedankte betonmolens.”
Kevin: “Een hoofdtak van onze projecten zijn de zogenaamde ‘retreeves’:
hierbij maken we onder meer speeltuinen, zitlandschappen en meubels uit
bomen die gekapt worden omdat ze
ziek, dood of onveilig zijn. Wie al eens
over de vloer komt bij UiT in Mechelen,
in de Hallestraat, heeft vast de boom opgemerkt. Die hebben wij uiteengehaald,
binnen gezet, en daar ineen gevezen.”

Op een duurzame en creatieve
manier de kost verdienen geeft
een diepe voldoening.
“We werken vooral met hout, vaak in
combinatie met staal. We zijn niet uitgerust voor bandwerk, waardoor we bijna
altijd unieke stukken kunnen maken.”
Studio Swelvet, Maurits Sabbestraat 123,
www.swelvet.com

Kort

Steeds op de hoogte van noodsituaties
Een brand, overstroming of
stroomonderbreking? Bij een
noodsituatie wil de stad jou
graag snel verwittigen. Daarom
maakt Mechelen voortaan gebruik van
BE-Alert, een
nieuw systeem
dat je via
sms, e-mail
of telefoon
meteen op
de hoogte
brengt over
een noodsituatie.
BE-Alert is een
alarmeringssysteem
waarmee een burgemeester, gouverneur of de minister van Binnenlandse Zaken een
bericht kan sturen naar iedereen
op wie de noodsituatie impact

heeft. Zo krijg je snel de nodige
aanbevelingen, bv. ‘sluit je ramen
en deuren’ wanneer een brand
uitbreekt.
BE-Alert informeert
je via sms, een
gesproken bericht via een
vaste lijn of
een e-mail.
Om een
bericht te
ontvangen,
moet je je
wel inschrijven. Registreer
je dus nu al op
be-alert.be om
steeds op de hoogte te
zijn van noodsituaties in je buurt,
bij je werk of bij familie. Je kan
meerdere adressen of telefoonnummers registreren.

Straatbabbel
Wat is jouw favoriete
zomerevenement?

Natalie: “Mij vind je
deze zomer zeker
een paar keer in de
zomerbars van Komeet en T’île Malines.
Iets drinken met de
voetjes in het zand,
heerlijk! Het zijn ook
plekken in de stad
waar je anders niet
zo snel komt.”

Mohamed: “Maanrock staat sowieso
op mijn kalender. Ik
ga er al heen sinds
‘75, toen het nog op
de Vismarkt werd georganiseerd. Bij elke
nieuwe editie moet
ik terugdenken aan
mooie herinneringen
van vorige edities.”

Tijs: “Ik wil dit jaar
terug komen spelen
op het kinderstrand.
Vorig jaar was dat
superleuk met de
piratenboot, het
springkasteel en de
gekleurde speelhuisjes. Mijn klein zusje
Marie komt ook mee.”

Snel
• In de zomervakantie spelen veel kinderen op
straat. Zie je het Zomer 30-bord? Vertraag
dan, want je komt in een woonbuurt waar je
maar 30 km/u mag rijden. Alvast een dikke
merci van de spelende kindjes!
• Een recordaantal van 58 duo’s heeft afgelopen jaar het traject Samen Inburgeren doorlopen. Elk duo bestaat uit een inburgeringscoach (een vrijwilliger die goed Nederlands
spreekt en Mechelen goed kent) en een inburgeraar (iemand die Nederlands leert en
de stad wat beter wil leren kennen). Gedurende zes maanden spreken zij geregeld af.
• Wil je de Gouden en/of Witte Gids niet meer
op papier ontvangen? Schrijf je dan voor
1 november uit via www.goudengids.be/
businesscenter/uitschrijven-gidsen. Bedrijven
en adressen opzoeken kan ook via goudengids.be of de gelijknamige app en wittegids.be.
• De gloednieuwe parkeerapp OPnGO van
Indigo maakt parkeren in Mechelen makkelijker dan ooit. Met de app hoef je geen ticket
meer te nemen of langs de kassa te passeren, want je kan mobiel betalen. Meer info:
www.opngo.com
• Heb je persoonlijke problemen of moeilijkheden in je familie of omgeving? Dan kan je terecht bij het CAW Boom Mechelen Lier voor
gesprekken of een langdurige begeleiding,
opvangmogelijkheden, het JAC voor jongeren, slachtofferhulp, woonbegeleiding ... Je
vindt het volledige hulpaanbod en meer info
op www.cawboommechelenlier.be. Je mag
met of zonder afspraak langskomen in de
Maurits Sabbestraat 119. Je kan ook mailen
(onthaal@cawboommechelenlier.be), bellen
(015 695 695) of chatten met een hulpverlener. De hulp is gratis en discreet.
• Elk jaar komen heel wat middelbare studenten uit het buitenland of van over de taalgrens een tijdje in Vlaanderen studeren. Ze
verblijven die periode bij een gastgezin. Voor
augustus is de vzw WEP Windrose nog op
zoek naar gastgezinnen die hun huis willen
openstellen en zo samen een onvergetelijke
interculturele ervaring willen beleven. Iets
voor jou? www.wepwindrose.be
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Nekkerspoel kleurt
Straatartiest Gijs Vanhee tekende het Nekkerspoelbos en
rekent nu op de buurtbewoners om het in te kleuren.
Gijs: “Op de spoorwegmuur van het
Speelgoedstraatje, dat is het straatje
tussen Nekkerspoel-station en het
Speelgoedmuseum, heb ik in mei het
Nekkerspoelbos ‘neergeplant’. Het is te
zeggen: de contouren van de boomstammen. Het is de grootste muurschildering die ik al heb gemaakt: zeven
meter hoog en 160 meter breed.”
“Nu is het aan de buurtbewoners om de
muurschildering in te kleuren in negen
vrolijke kleuren. De veelkleurige bomen
staan dan symbool voor de diversiteit in
de wijk. In juni gaf de kinderwerking van
Nekkerspoel alvast het startschot.”

Ik reken
erop dat we
de komende
maanden allemaal samen
aan de muur
werken.

Ons project

“Nekkerspoel is
mijn buurt en het
doet me plezier om
samen met mijn
buurtbewoners het
uitzicht te veranderen. Ik beschouw
het niet als ‘mijn’
project, maar als
‘ons’ project. Het is
van de hele wijk. Ik reken erop dat we de
komende maanden allemaal samen aan
de muur werken.”

“Ik zie de muur als een spiegel voor
Nekkerspoel. Als dit vier jaar een donker
bos blijft, wil dat zeggen dat de mensen
niet geëngageerd zijn. Al ben ik ervan
overtuigd dat ze dat wel zijn.”
“Ik hoop dat we met deze schildering in
het Speelgoedstraatje heel wat teweeg
gaan brengen. Wat me door de voorbije
projecten is opgevallen in de stad: mensen hebben het blijkbaar afgeleerd om
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hun verbeelding te gebruiken! Hopelijk
plant het Nekkerspoelbos zowel bij
de bewoners en bij de stad de
nodige zaadjes.”

Langverwacht
“Al sinds ’99 was er sprake om hier een legale
graffitizone te plaatsen, maar concrete
voorstellen werden
telkens afgeketst.
Toen ik stadsartiest was, heb ik
samen met de
cultuurdienst
van de stad en
het wijkcomité
ervoor kunnen
zorgen dat
er eindelijk
wat mee zou
gebeuren.”
“Dan kwam er
een andere aap
uit de mouw:
een vzw had er
jaren geleden
een anti-graffitilaag aangebracht.
Intussen was die
vzw al opgedoekt, en
konden we onmogelijk
achterhalen uit welke
samenstelling die laag
bestond. Die laag eraf krijgen
had dus heel veel voeten in de
aarde en dat leverde veel vertraging op. Ach ja, een bos staat er nooit
op één dag zeker? (lacht)”

Gijs Vanhee

Maneblussers

z’n eigen bos in
Buurtbewoner Tineke is blij met het nieuwe ‘bos’ en hoopt
op meer van dat soort open ontmoetingsplaatsen.
Tineke: “Ik woon al 22 jaar in Nekkerspoel
en in die tijd heb ik Mechelen heel fel
zien evolueren. Onze wijk hinkte altijd een beetje achterop. Door de
relatieve betaalbaarheid is er
de laatste jaren een instroom
van jonge gezinnen, wat
de wijk ten goede komt.
Maar dat betekent
ook wel dat we met
ons allen dichter
bij elkaar moeten
wonen. Er komt
dus meer druk
op de wijk in
termen van verkeer, lawaai en
parkeerplaats.
Ik hoop dat de
stadsplanners
daar rekening
mee houden.”

Meer groen
en meer kleur
“Positief zijn
de buurtparken
die aangelegd
worden, daar is
enorme nood aan
want er is nog te
weinig groen in de
wijk. Het Nekkerspoelbos zal voor veel meer
kleuren zorgen dan alleen
maar groen. Ik vind het een
prachtinitiatief! Het potentieel
van dat autovrije straatje is altijd
onderbenut gebleven. En dat met
zoveel kinderen in de buurt! We moeten
echt investeren in de jeugd, anders snijden
we in ons eigen vlees.”

Tineke
Van Heesvelde

“Ik voel me om verschillende redenen
betrokken bij het bos en ik vind het heel
leuk dat onze wijk zo op een positieve manier in de aandacht komt. Dat Gijs Vanhee
werd ingehuurd is natuurlijk een enorme
bonus: het is een kunstig project en je
voelt nu een speciale vibe als je door het
straatje loopt. Hopelijk gaan mensen zich
daardoor met het project identificeren en
wordt dat het begin van een echte aanpak
van de rest van dat straatje, waar echt
veel meer mee te doen is.”

Nood aan ontmoetingsplekken
“Er moet nagedacht worden over natuurlijke manieren om
de ontmoeting te
bevorderen van verschillende groepen
in de wijk. Daar kan
open ruimte een rol
in spelen. Naast het
‘bos’ zou ook een extra ‘Papenhofke’ een
goed idee zijn als
ontmoetingsplek.”

Onze wijk
heeft nog veel
onontgonnen
potentieel. Het
bos is een stap
in de goede
richting.

“Zelf engageer ik
me ook voor de buurt. Ik ben al heel lang
actief in het feestcomité. We doen een
viertal activiteiten per jaar, met vooral de
bedoeling dat mensen elkaar leren kennen. Op vlak van ontmoetingsmogelijkheden heeft onze wijk nog veel potentieel,
en daaraan willen we, net zoals deze
muur, ons steentje bijdragen.”

Blijf via Facebook op de hoogte
via de groep ‘Kleur Nekkerspoel’.
Wil je mee schilderen? Schrijf je in
via belinda.brams@mechelen.be.
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Het Pennepoelpark wordt
een oase van groen.

Mechelen vergroent
Park Kalverenstraat
Het binnengebied tussen
de Kalverenstraat en de
Grote Nieuwedijkstraat,
vandaag nog een buurtparking met garageboxen,
wordt een mooie mix van
een buurttuin en parking.
Vanaf de zomer van 2018
kan je vertoeven in dit groen
parkje. Daarmee krijgt de
buurt er na de realisatie van
het Caputsteenpark aan de
gevangenis op korte tijd een
tweede groene plek bij.

© OMGEVING

Park Kalverenstraat

Deze tijdlijn geeft weer
welke groene zones
recent zijn gerealiseerd of er binnenkort
aankomen. Een volledig overzicht vind je
op www.mechelen.be/
parken-en-tuinenplan
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Mechelen groeit. En dat gaat niet ten koste van het aanwezige
groen in de stad, integendeel zelfs. Het stadsbestuur blijft
investeren in nieuwe parken en tuinen en ook bestaande
parken worden versterkt. Iedereen heeft immers nood
aan een stukje groen om tot rust te komen, om elkaar te
ontmoeten, om te spelen … We blikken vooruit naar de
parken die er binnenkort bijkomen.
Centraal in de buurttuin valt
meteen het speellandschap
met glooiende grasvelden
op. In plaats van klassieke
speeltoestellen, kiest de stad
voor een avontuurlijk palenwoud om te klauteren en
klimmen. Langs het tuinpad
kan je rustig verpozen op
een grote houten zitbank.
Daar heb je een goed zicht
op de speelzone. De beplanting is heel gevarieerd en
met zorg gekozen om de biodiversiteit te versterken. Een
wadi (groene bufferings- en
infiltratievoorziening) vangt
er het regenwater op, waarna het kan infiltreren in de
bodem. Het volledige gebied
krijgt veiligheidscamera’s en
voldoende verlichting.

Voetgangers en fietsers
kunnen via een pad de
doorsteek maken van de
Kalverenstraat naar de
Grote Nieuwedijkstraat.
De parking zal 45 plaatsen
tellen, en er worden ook 14
fietsenstallingen voorzien.
De heraanleg, een investering van 620 000 euro,
start in de tweede helft van
augustus, na de ruwbouwwerken van de aanpalende
basisschool Sint-Pieter. De
leerlingen van Sint-Pieter
kunnen gebruikmaken van
het park en tegelijk zal de
school haar refter en turnzaal openstellen voor de
buurtbewoners. Een mooie
win-winsituatie.

Tuin ondernemershuis Oh!
(1422 m²)

april
2011

juni
2012

Tuin SintRomboutskerkhof
(5000 m²)

Parken- en tuinenplan
De plannen voor park Kalverenstraat passen in het
parken- en tuinenplan van
de stad. De doelstelling is
ambitieus: elke Mechelaar
moet binnen de 500 meter
van zijn woning een park
of groen domein vinden.
Het stadsbestuur investeert
fors in meer water en groen
omdat groen de leefbaarheid verhoogt en zuurstof
geeft aan de stad. Waar
mogelijk zal de stad bij de
(her)aanleg van een groene
zone telkens samenzitten
met de buurtbewoners, om
het groen zo goed mogelijk naar ieders wens te
realiseren.

Park Donkerlei
(6200 m²)

Sinte Mettetuin
(6721 m2)

juni
2013

mei
2016

Rik Wouterstuin
(778 m2)

Projectie
Dossier

© OMGEVING

Twee net
gerealiseerde parken
Voor park Kalverenstraat
moet je nog even geduld hebben, maar heel binnenkort
openen al twee andere nieuwe parken. Vanaf eind juni
heeft de Oude Liersebaan een
groen park van 5600 m²: het
Pennepoelpark. Het biedt
een extra groene long voor
de dichtbebouwde woonwijk,

waar voorheen een gebrek
was aan openbaar groen
en speelruimte. In het park
zal je een balletje kunnen
trappen op het voetbalveldje
en is er ruimte voorzien om
buurtactiviteiten of bijvoorbeeld een picknick te organiseren. Net zoals bij park
Kalverenstraat is ook hier
gekozen voor een natuurlijke
uitstraling. Verhardingen zijn

De doelstelling?
Elke Mechelaar
moet binnen de
500 meter een
park of groen
domein vinden.

beperkt tot een strikt minimum. Voor viervoeters komt
er een hondenweide.
Midden juni opende ook al
het Hovenierspark aan
de Hoveniersstraat. Daar
is voor de kleinsten een
wilgendorpje en boomstammenparcours aangelegd.
Buurtbewoners en vrijwilligers kunnen samen ‘hovenieren’ in de samentuin.

Caputsteenpark
(10 500 m2)

Pennepoelpark
(5600 m2)

Park Kalverenstraat
(4500 m2)

Tinelpark deel 1
(6500 m2)

Tinelpark deel 2
(6500 m2)

juli
2016

juni
2017

zomer
2018

zomer
2018

zomer
2020

Hovenierspark
(1800 m2)

Groene zone en
Binnendijle
Zandpoortvest
(4000 m²)

Parkzone Speecqvest
(7500 m²)
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De dag van

De dag van

De Kuisploeg
Losse tegels, zwerfvuil, kapotte verkeerspalen of een verwilderd stuk groen? De Kuisploeg van de stadsdienst wijkonderhoud
maakt er korte metten mee. Vandaag volgen we Koen Peeters en zijn team tijdens
hun schoonmaakbeurt in Nekkerspoel.

7.00u

8.00u

7.00u

11.00u

“Vroeg op de dag overlopen we de dagtaken, laden
we ons gerief in de bestelwagens en vertrekken we.”

“We keren terug naar het
magazijn voor de lunch. Da’s
veel gezelliger dan achter
het stuur van de camionette
te eten. Na wat krachtvoer,
een babbeltje over het
voetbal, actualiteit of een
spelletje kaart, zijn we klaar
om er weer in te vliegen!”

8.00u

“Geparkeerde voertuigen
belemmeren ons enorm.
Daarom plaatsen we
twee dagen op voorhand
verbodsborden. Blijven ze
staan? Dan spoort de politie
de eigenaars op. Ze worden verzocht hun wagen
snel te verplaatsen. Als dat
niet lukt, worden de auto’s
weggetakeld.”

9.00u
10.00u

9.00u

“Eens de straat vrij is, blazen we afval en bladeren op
een hoopje en maken we
onkruid los. Daarna zuigt de
veegmachine alles op.”
10.00u

11.00u
13.30u
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Met de hulp van de
Mechelaars tovert
de Kuisploeg onze
stad om tot een Stad
om te Zoenen.

“Gewapend met een grijptang en vuilzak verzamelen
we zwerfvuil. Ongelooflijk
wat je op een dag bijeen
raapt! Soms kuisen we
een straat en ligt die er
een week later alweer vuil
bij. Om moedeloos van te
worden ... Gooi je afval dus
gewoon in de vuilnisbak,
‘t is zo’n kleine moeite.”

13.30u

“Ook kleine ‘mankementjes’
herstellen we. Denk aan
wegverzakkingen of kapotte
vuilbakjes, paaltjes en
straatmeubilair. Het verschil
voor en na een doortocht
van de Kuisploeg is groot,
en dat geeft veel voldoening. Het doet ook deugd
wanneer buurtbewoners van
achter hun raam hun duim
opsteken. Tegen 15.30u zit
onze dag erop. We kuisen
en tanken de veegmachines
en we zetten alles klaar voor
de dag erop.”

UiTgelicht

De Zomer is van ...
Mechelen!

Met De Zomer is van Mechelen beleef je de langste
gratis festivalzomer. Zet die
feestschoenen, schupjes en
relaxstoelen al maar klaar!

PARKPOP
29.06-17.08, Kruidtuin
Een afterwork op donderdag inzetten? ’t Zal
wel zijn! Elke donderdagavond kan je in de
Kruidtuin genieten van livemuziek van o.a.
Buscemi & Squadra Bossa, Jali Madi & Bart
Peeters en Los Bomberos de la Luna & Concertband Heffen.

MECHELEN ZINGT
11.07, Grote Markt
Een geweldige meezingavond met als
opwarmer Lien & Bart en Wim Leys en zijn
band. Vlaanderen Zingt zorgt er tot slot voor
dat je uit volle borst het ene na het andere
succesnummer meezingt.

BAL POPULAIRE
21.07, Grote Markt
Een knallende liveband, mooi uitgedoste
vrouwen en stoere kerels die de Grote Markt
tot een retro dansvloer omtoveren. Ook de
Modernettes met hun beauty boudoir zijn
van de partij.

DIJLEFEESTEN
4.08 & 5.08, Cultuurplein & cultuurcentrum
Dijlefeesten verwelkomt jullie dit jaar op een
gloednieuwe locatie! Een reeks jonge muzikanten palmt zowel in- als outdoor podia in.
Lunar en Ongehoord draaien de feestmodus
tot zijn maximum. Verwacht een stevige
afterparty!

MAANROCK
25.08-27.08
Drie dagen lang genieten van muziek,
cultuur, dans, straatanimatie en lekker eten
met vier podia en meer dan 70 artiesten! De
ideale afsluiter van de zomervakantie!

Feest mee voor het goede doel!
De Zomer is van Mechelen steunt samen met
de ambassadeurs Ilse Liebens en Piet den
Boer twee maanden lang vijf verenigingen,
vijf goede doelen. Deze werden via een
grote poll onder de Mechelaars uitgekozen:
Dierenbescherming Mechelen, Prinses Harte,
Mechelen Mondiaal Duurzaamheid, Barts
Weg en Villa Clementina. Van de opbrengst
van elke consumptie gaat er telkens een
percentage naar het goede doel. Daarnaast
worden ook tal van acties opgezet.

“De zomer hangt
voor mij altijd
samen met festivals. In Mechelen
krijg je deze zomer
nog een extra reden
om te feesten: je
steunt er meteen
vijf lokale goede
doelen mee!”
Ilse Liebens

www.dezomerisvanmechelen.be
www.fb.com/dezomerisvanmechelen
#dzivm #maanrock17
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Chillen en swingen op het Cultuurplein
Het pleintje tussen KUUB, Academie, Conservatorium en
cultuurcentrum wordt een zomerse hotspot voor jong en oud.
Wie snel is, kan D.ART nog
meepikken. Deze route door de
stad brengt je tussen 28 juni en
2 juli langs locaties met hedendaagse beeldende kunst.
Startpunt en festivalcentrum zijn
het Cultuurplein. Haal je plannetje
in het cultuurcentrum en ontdek
Mechelen op een andere manier!

‘t verhaal van
Wandtapijt
‘De Slag om Tunis’
Een groot wandtapijt in het stadhuis
stelt de slag voor die de schepen van
Keizer Karel V in 1535 leverden met de
vloot van de Ottomaanse krijgsheer
Khair ad-Din, bijgenaamd Barbarossa.
Karel wilde de opmars van de Turken in
het Middellandse Zeegebied stoppen
en vele Christelijke slaven bevrijden.

Op 1 juli vindt er voor ’t eerst een
poëziefestival plaats: Vice Versa.
Met klinkende namen als Charlotte Van den Broeck, Gregory
Frateur, Maud Vanhauwaert, Geert
Waegeman, Dichtatuur en Weer/
Woord. Het festival sluit af met
een film in openlucht.
Op 6 juli zorgen Muziek uit de
oude doos en een barbecue
voor een gezellige namiddag
voor senioren.

Dan zijn er ook nog de wekelijkse
beiaardconcerten, de Dijlefeesten
(zie p. 21) en dansinitiaties tijdens
Maanrock. En tot slot tovert de
KUUB van 9 tot en met 24 augustus een zomerbar met tal van
activiteiten op het Cultuurplein.
Check het programma op
uitinmechelen.be/cultuurplein

In opdracht van de keizer maakte
hofschilder Jan Vermeyen tussen 1546
en 1550 ontwerpen voor een reeks van
twaalf wandtapijten om de heroïsche
overwinning weer te geven. Daarbij kon
hij putten uit eigen herinneringen want hij
reisde in het gevolg van de keizer mee
om de expeditie in beeld te brengen.
In 1548 gaf landvoogdes Maria van
Hongarije opdracht aan de Brusselse
tapijtwever Willem de Pannemaker om
de reeks te weven. Die ontwerpen worden bewaard in Wenen. Het tapijt in het
Mechelse stadhuis is een kleinere kopie,
al meet die nog altijd vier op zes meter!
Mechelse stadsgidsen vertellen graag
het verhaal van de slag als zij bezoekers
rondleiden in het stadhuis en wijzen dan
op een detail waar Karel lijkt te genieten
van … een fris blikje cola. Wie het wandtapijt eens wil bewonderen, kan deelnemen aan de historische stadswandeling.
Informeer je vooraf bij UiT in Mechelen.
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De zomer van de Maneblussertjes
Voor de jongste Maneblussers heeft kindermascotte Rommy weer heel
wat in petto deze zomer. Natuurlijk is er Mechelen Kinderstrand van
8 tot 10 augustus. Installeer je ouders met de voeten in het zand en een
cocktail in de hand terwijl je zandkastelen bouwt, waterspelletjes speelt,
danst en vooral véél plezier maakt. Maar is er meer. Zo trekken wekelijks
twee mobiele speelteams naar de speelterreintjes en kan je samen met
Vlieg op verschillende locaties in Mechelen op zoek gaan naar een heuse schat. Ook op de laatste dag van Maanrock valt er voor kinderen heel
wat te beleven in Rommy’s Zomertuin. Meer info: mechelenkinderstad.be

Kort

1. Koffietijd: “Mechelen is een paradijs voor
koffieliefhebbers. Ik spring geregeld binnen
bij Sister Bean voor een Americano … en
loop meestal ook naar buiten met een lekker
stukje taart.”

De top 3
van …
Michelle

2. Kunst in de Garage: “Ik studeerde
Kunstwetenschappen en blijf graag op de
hoogte van hedendaagse kunst. Een bezoek aan De Garage verrast elke keer en
zorgt ervoor dat ik weer kan meepraten.”
3. Hope-tot-run: “Dit staat al lang op verlanglijstje en het moet er dit jaar echt van
komen: een rondje (of meer) lopen in het
Vrijbroekpark.”

Heb jij je UiTPAS al?
Deze klantenkaart voor sport, cultuur en vrije tijd is geldig op heel wat
locaties in Mechelen, en ook in andere UiTPAS-steden (o.a. Gent, Brussel en Leuven) kan je al punten sparen en voordelen ruilen.
Je betaalt één keer € 5* en vanaf dan geniet
je onbeperkt van gratis activiteiten, stevige
kortingen, een hapje en een drankje, leuke
gadgets, of exclusieve verrassingen.
Van bij het begin staan er al leuke welkomstvoordelen op je UiTPAS. Een gratis
schaatsbeurt, een gratis stadswandeling,
1 korting bij het Filmhuis, een drankje bij
theater M, NONA en ARSENAAL/LAZARUS,
gadgets bij het cultuurcentrum, de bib …
Meer info: www.uitinmechelen.be/uitpas
*-18 jarigen: € 3 | UiTPAS met kansentarief: gratis

Planckendael verwelkomt (LEGO®)dieren
Deze zomer duiken in Planckendael vreemde dieren, bloemen en
planten op. Levensecht, soms meer dan levensgroot en ... gemaakt van
LEGO-blokjes! Spot jij de ijsbeer, het lieveheersbeestje, de buffel, de
papegaaien en al die andere dieren van LEGO-blokjes?
Nature Connects, Art with LEGO® bricks
van de Amerikaanse kunstenaar
Sean Kenney, is in Planckendael
een primeur voor Europa. De expo
loopt nog tot en met 17 september en is daarna
niet meer in ons
land te zien.

Snel
• Supporter tijdens Beachvolley van 3 tot 6
augustus voor jouw favoriete ploeg. Wist je
dat er voor het strand op de Grote Markt zo’n
700 ton zand wordt aangevoerd? Dat zand
blijft tot 10 augustus liggen voor Mechelen
Kinderstrand.
• Maanrock is een festival voor jong en oud.
Opdat ook de Mechelse senioren die minder
goed te been zijn kunnen genieten van het
stadsfestival, worden de optredens op zondag
voor het eerst live uitgezonden in de woonzorgcentra Hof van Egmont en De Lisdodde.
De centra worden ook aangekleed in Maanrock-thema; de bewoners kunnen frisse pintjes
en frisdranken uit de festivalbekers drinken.
• Vzw mmMechelen Feest, het stadsbestuur
en diverse adviesraden zetten zich achter
een gezamenlijk feestencharter. Ze willen
Mechelen laten bruisen door organisatoren
nog beter te ondersteunen en tegelijk meer
aandacht te hebben voor de leefbaarheid van
Mechelen. Denk onder andere aan leefbare
geluidsnormen en sluitingsuren, een divers
en gespreid evenementenaanbod en tijdige
communicatie naar bewoners en handelaars.
• Elke zondag in juli en augustus kan je om 15u
en 15.30u in het Vrijbroekpark luisteren naar
prachtige dierenverhalen. Je vindt er ook
originele boekenBOOMkasten vol ruilboeken voor kinderen en volwassenen. Volg de
pijltjes vanaf de hoofdingang.
• Tijdens het Maneblussers Na-Tour Criterium
Mechelen op 29 juli nemen internationale
profwielrenners en Belgische toppers het
tegen elkaar op. Na de podiumceremonie
gaan alle remmen los met een afsluitend
feestje op de Grote Markt. Ben je eerder in
de stemming voor een gezonde dosis shoppen of een terrasje in de zon? Ook dan is
Mechelen - net als altijd - de ideale bestemming. De binnenstad blijft immers de hele
dag goed bereikbaar. Meer info over de bereikbaarheid: www.shoppeninmechelen.be >
bereikbaarheid.
Meer UiT-tips op
www.uitinmechelen.be!
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UiTgevraagd

Voetjes in het zand bij culinaire zomerbar

“De Komeet zal weer
inslaan als een bom!”
De tweede editie van de culinaire zomerbar
Komeet wordt beter en grootser dan tevoren.
Een groter strand, een strandhut, meer comfort, meer sportactiviteiten, extra kindervoorzieningen en gratis wifi zorgen ervoor dat je
niet meer naar huis zal willen. En dat hoeft ook
niet, bij Komeet kan je brunchen, lunchen en
dineren. Enkel slapen moet je thuis gaan doen.

Hoe kijken jullie terug op
de vorige editie?
Willem: “Het was vorig jaar
een grote gok om op de Comet-site een culinaire zomerbar te openen. De zomer begon
dan ook nog eens met slecht
weer … Maar het concept sloeg
aan en uiteindelijk hebben we
zo’n 15 000 klanten bediend.
Dit jaar gaan we er opnieuw
tegenaan, samen met een 15tal vrijwilligers. Van vrijdag
23 juni tot zondag 20 augustus
is Komeet open op vrijdag,
zaterdag en zondag. Voor de
zomerbar vragen we geen
toegangsgeld. Op donderdag
vinden er privé-initiatieven
zoals bedrijfsfeesten en personeelsfeesten plaats.”
Worden de smaakpapillen van de bezoekers
weer verwend?
“Inderdaad! Onze keuken
is een grote troef van onze
strandbar, daarom hebben we
het culinaire aspect dit jaar nog
meer in de verf gezet. Onze
keukenploeg onder leiding van
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chef Pieter-Jan zorgt elke dag
voor lekkere tapas en gerechtjes. Op vrijdag openen we een
strandbistro waarvoor je kan
reserveren. We werken met
een beperkte kaart van voor-,
hoofd- en nagerechten. Dit jaar
zijn er ook twee keukencontainers in de plaats van één,
om de keuken nog vlotter te
laten lopen. En voortaan kan
je ook vanuit je luie strandstoel
bestellingen plaatsen via een
app. Je krijgt dan een melding
wanneer je bestelling klaar is.
Zo willen we lange rijen aan
de keuken en kassa vermijden
en hoef je niet aan de toog te
wachten. Omdat de brunches
vorig jaar zo’n succes waren,
voorzien we nu elke zondag
brunch tussen 10 en 14 uur.”

‘de plage’ vol met strandstoelen
en is het loungen geblazen. De
accommodatie op de rest van
het ongeveer 800 m² grote
strand is opgefrist, aangevuld
en comfortabeler gemaakt. Dit
jaar staat er ook een strandhut op enkele meters hoogte
en is er nog meer aandacht
voor kindvriendelijkheid. Wij
voorzien strandspeelgoed en
zwembadjes (bij warm weer)
voor de kleinsten. Dit jaar hebben we ook voor wifi gezorgd,
voor de grote kinderen onder
ons (lacht). We werken deze
keer ook nauwer samen met
andere Mechelse ondernemers
en organisaties, zoals Velt vzw,
Ontpop, Quali Drinks, Baumhaus … Jep, we zoeken onze
partners liefst in het Mechelse.”

Welke extraatjes hebben
jullie nog in petto?

En nu maar duimen dat het
een lange, hete zomer wordt …

“Er is dit jaar 450 m² extra strand. Hier worden op
zaterdag overdag sporttoernooien voor onder meer kubb,
beachvolleybal en beachsoccer
georganiseerd. ’s Avonds staat

Komeet, K. Astridlaan 132:
open vanaf 23.6 t.e.m. 20.8
op vr 17-24u, za 12-24u en zo
10-22u.
www.komeetmechelen.be

Pieter-Jan Van den Bon, Jan
Straetmans, Willem Beeck
en Benjamin Van den Bon
verwelkomen je dit jaar terug
in hun culinaire zomerbar.

Je kan vanuit je
luie strandstoel
je eten bestellen
met een app.

Agenda

DO 6 JULI

1

Muziek uit de oude doos

Dansen aan de Dijle

ZA 1 JULI

Festival • Vismarkt,
15 > 22u

Zomerkermis
Varia • Grote Markt,
14 > 22u

MA 3 JULI

Yoga@T’île Malines

Mobiele speelteams

Sport • T’île Malines,
13.30 > 14.30u
Kom luisteren naar prachtige dierenverhalen tussen
de bomen.
Voorlezen • Vrijbroekpark,
15u & 15.30u

Bottlecapmadness
Workshop • T’île Malines,
14.30 > 16u

Beiaardconcert
Sint-Romboutstoren

Beiaardconcert
OLV-over-de-Dijlekerk

Concert • Cultuurplein,
20.30 > 21.30u

Concert • OLV. Kerkhof 5,
15 > 16u
Inspirerend programma met
tal van dichters en als afsluiter de film Koyaanisqatsi.
Poëziefestival • Minderbroedersgang 5, 16 > 00u

ZO 2 JULI
22ste Zomerbierfestival
Varia • Thomas More
campus De Vest, 11 > 21u

Zomerkermis
Varia • Grote Markt,
14 > 22u
2

Global Fiësta
Een geweldig multicultureel
wijkfeest aan de Tervuursesteenweg.
Wijkfeest • J. Verbertstraat,
14 > 20u

4

Parkpop: Meuris
Geniet elke donderdag
van muziek in het park.
Concert • Kruidtuin,
19 > 23.30u
3

Varia • Grote Markt,
14 > 22u

ZA 8 JULI

Uitstap • Tivoli, 9 > 15u

Yoga@T’île Malines

Mobiele speelteams

Sport • T’île Malines,
13.30 > 14.30u

Kinderstad • speelplein
Oud Oefenplein & Cardijnstraat, 14 > 17u
Varia • Grote Markt,
16 > 21u

WO 5 JULI
Mobiele speelteams
Kinderstad • speelplein
Pastinaakhof & Arsenaal,
14 > 17u

Zomerkermis
Varia • Grote Markt,
16 > 21u

VR 7 JULI
Zomerkermis

Boer(in) voor 1 dag

Zomerkermis

Zomerkermis
Varia • Grote Markt,
16 > 21u

DI 4 JULI
3

Kinderstad • speelplein
Karmelietentuin & Cruyff
Court, 14 > 17u

2

Zomerkermis
Varia • Grote Markt,
16 > 21u

Vice Versa

Mobiele speelteams

Wekelijks trekken twee mobiele speelteams naar verschillende speelterreintjes.
Kinderstad • speelplein
Vennekant & Donkerlei,
14 > 17u

Boekenuil leest voor!

1

Gezellige namiddag voor
senioren met swingende muziek en een zomerse BBQ.
Dansnamiddag • Minderbroedersgang 5, 12 > 17u

POLKA DOT Stippenatelier
4

Workshop • T’île Malines,
14.30 > 16u

Zomerkermis
Varia • Grote Markt,
14 > 22u

Beiaardconcert
OLV-over-de-Dijlekerk
Concert • OLV. Kerkhof 5,
15 > 16u

Boekenuil leest voor!
Voorlezen • Vrijbroekpark,
15u & 15.30u
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ZO 9 JULI

ZA 15 JULI

1

Zomerkermis

Yoga@T’île Malines

ZAP op stap: Bellewaerde

Varia • Grote Markt,
14 > 22u

Sport • T’île Malines,
13.30 > 14.30u

Uitstap • 8 > 18u

Kinderstad • speelplein
Vennekant & Donkerlei,
14 > 17u

4

Varia • Grote Markt,
14 > 22u
2

Concert • Cultuurplein,
20.30 > 21.30u

Mobiele speelteams
Kinderstad • speelplein
Oud Oefenplein & Cardijnstraat, 14 > 17u
Festival • Grote Markt,
18 > 23.30u

3

Kinderstad • speelplein
Karmelietentuin & Cruyff
Court, 14 > 17u
3

Parkpop: The bootleg
Sixties
Concert • Kruidtuin,
19 > 23.30u
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Kinderstad • speelplein
Vennekant & Donkerlei,
14 > 17u

Beiaardconcert
Sint-Romboutstoren
Concert • Cultuurplein,
20.30 > 21.30u

Kinderstad • speelplein
Pastinaakhof & Arsenaal,
14 > 17u

DI 18 JULI
4

VR 21 JULI
5

Mobiele speelteams
Kinderstad • speelplein
Oud Oefenplein & Cardijnstraat, 14 > 17u

WO 19 JULI
Mobiele speelteams
Kinderstad • speelplein
Pastinaakhof & Arsenaal,
14 > 17u

Bal Populaire
Festival • Grote Markt,
19.30 > 23.30u

Familie skatetochten
Lapwings on tour

Mobiele speelteams

Mobiele speelteams

Mobiele speelteams

ZO 16 JULI

MA 17 JULI

WO 12 JULI

DO 13 JULI

Concert • Kruidtuin,
19 > 23.30u

Boekenuil leest voor!

Een skatetocht van ongeveer 15 km over skatevriendelijk, rustig parcours.
Sport • 14 > 16u

DI 11 JULI

Mechelen Zingt

Parkpop: Tiny Legs Tim

Voorlezen • Vrijbroekpark,
15u & 15.30u

Zomerkermis

2

Kinderstad • speelplein
Karmelietentuin & Cruyff
Court, 14 > 17u

Na deze workshop ga je als
nieuw naar buiten!
Workshop • T’île Malines,
14.30 > 16u

Mobiele speelteams

Beiaardconcert
Sint-Romboutstoren

Mobiele speelteams

BLING yourself!

MA 10 JULI
1

DO 20 JULI

ZA 22 JULI
6

Yoga@T’île Malines
Sport • T’île Malines,
13.30 > 14.30u

Boekenuil leest voor!
Voorlezen • Vrijbroekpark,
15u & 15.30u

MA 24 JULI
Mobiele speelteams
Kinderstad • speelplein
Vennekant & Donkerlei,
14 > 17u

Beiaardconcert
Sint-Romboutstoren
Concert • Cultuurplein,
20.30 > 21.30u

DI 25 JULI
Mobiele speelteams
Kinderstad • speelplein
Oud Oefenplein & Cardijnstraat, 14 > 17u

Agenda

WO 26 JULI

5

Mobiele speelteams

MA 31 JULI
9

Kinderstad • speelplein
Pastinaakhof & Arsenaal,
14 > 17u

DO 27 JULI

10

Parkpop: Los Bomberos
de la Luna & Concertband
Heffen

Mobiele speelteams
Kinderstad • speelplein
Oud Oefenplein & Cardijnstraat, 14 > 17u

WO 2 AUGUSTUS

VR 28 JULI

Mobiele speelteams

Big Songwriter Night IV met
Eva De Roovere (BE), Herby
(BE) & Daithi Rua (IRL)

Kinderstad • speelplein
Pastinaakhof & Arsenaal,
14 > 17u
11

Concert • ViaVia Reiscafé,
20 > 22u

DO 3 AUGUSTUS
Mobiele speelteams

ZA 29 JULI

Kinderstad • speelplein
Karmelietentuin & Cruyff
Court, 14 > 17u

Yoga@T’île Malines
Sport • T’île Malines,
13.30 > 14.30u

11

Boekenuil leest voor!

8

Parkpop: Irie Lion

Maneblusser Na-Tour
Criterium Mechelen

Concert • Kruidtuin,
19 > 23.30u

Kom de profwielrenners
van de Tour de France
bewonderen en toejuichen!
Sport • binnenstad,
15 > 22u

Buitengewone
zonsondergang
Geniet bovenop de
Sint-Romboutstoren van
een hapje, drankje en een
prachtig uitzicht. Met gids.
Rondleiding • Jef Denynplein 4-6, 20u

Sporten onder den toren
Beachvolley • Grote Markt,
17.30 > 23u

Voorlezen • Vrijbroekpark,
15u & 15.30u
8

10

DI 1 AUGUSTUS		

Concert • Kruidtuin,
19 > 23.30u

7

Beiaardconcert
Sint-Romboutstoren
Concert • Cultuurplein,
20.30 > 21.30u

Kinderstad • speelplein
Karmelietentuin & Cruyff
Court, 14 > 17u
7

Mobiele speelteams
Kinderstad • speelplein
Vennekant & Donkerlei,
14 > 17u

Mobiele speelteams

6

9

VR 4 AUGUSTUS
Sporten onder den toren

12

Beachvolley • Grote Markt,
17.30 > 23u
12

Dijlefeesten
Festival • Cultuurplein,
18 > 02u
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ZA 5 AUGUSTUS
Sporten onder den toren

DI 8 AUGUSTUS		

MA 14 AUGUSTUS

Mechelen Kinderstrand

Mobiele speelteams

Beachvolley • Grote Markt,
10 > 19u

Kinderstad • Grote Markt,
10 > 18u

Katanga Feesten

Mobiele speelteams

Kinderstad • speelplein
Vennekant & Donkerlei,
14 > 17u

Wijkfeest • Liersesteenweg, 10 > 23u

Kinderstad • speelplein
Oud Oefenplein & Cardijnstraat, 14 > 17u

1

Yoga@T’île Malines
Sport • T’île Malines,
13.30 > 14.30u

Mobiele speelteams

Beiaardconcert
OLV-over-de-Dijlekerk

Kinderstad • speelplein
Grote Markt, 10 > 20u

Dijlefeesten

De Mannen van ’t Arsenaal

Grote Markt, 10 > 18u

Beachvolley • Grote Markt,
9.30 > 18u

Mobiele speelteams
Kinderstad • speelplein
Karmelietentuin & Cruyff
Court, 14 > 17u

Katanga Feesten

MA 7 AUGUSTUS
Mobiele speelteams
Kinderstad • speelplein
Vennekant & Donkerlei,
14 > 17u

Beiaardconcert
Sint-Romboutstoren
Concert • Cultuurplein,
20.30 > 21.30u

Mobiele speelteams
Kinderstad • speelplein
Pastinaakhof & Arsenaal,
14 > 17u

Lakenmakers & beesten

Mechelen Kinderstrand

Sporten onder den toren

2

Mobiele speelteams

WO 16 AUGUSTUS

DO 10 AUGUSTUS

ZO 6 AUGUSTUS

DI 15 AUGUSTUS
Kinderstad • speelplein
Oud Oefenplein & Cardijnstraat, 14 > 17u

Uitstap • 14 > 19u

Festival • Minderbroedersgang 5, 18 > 02u

Uitstap • 14 > 19u

2

Mechelen Kinderstrand

Concert • OLV. Kerkhof,
15 > 16u

De Mannen van ’t Arsenaal

Concert • Cultuurplein,
20.30 > 21.30u

Kinderstad • speelplein
Pastinaakhof & Arsenaal,
14 > 17u

Voorlezen • Vrijbroekpark,
15u & 15.30u

Geniet van ontbijt, optredens, een koffietafel voor
60+, happy hour en bol uit
met de dj.
Wijkfeest • Liersesteenweg, 12 > 00u

Beiaardconcert
Sint-Romboutstoren

WO 9 AUGUSTUS

Boekenuil leest voor!
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1

Uitstap • 14 > 19u

DO 17 AUGUSTUS
3

Mobiele speelteams
Kinderstad • speelplein
Karmelietentuin & Cruyff
Court, 14 > 17u

Parkpop: John Terra
Concert • Kruidtuin,
19 > 23.30u

Parkpop: Jali Madi & Bart
Peeters
Concert • Kruidtuin,
19 > 23.30u

ZA 12 AUGUSTUS
Yoga@T’île Malines
Sport • T’île Malines,
13.30 > 14.30u

ZA 19 AUGUSTUS
American Days

Boekenuil leest voor!

BBQ, kraampjes, springkasteel, kermis, oldtimers, live
optredens en meer.
Festival • De Zwaan,
12 > 20u

Voorlezen • Vrijbroekpark,
15u & 15.30u

ZO 13 AUGUSTUS
Lakenmakers & beesten

Yoga@T’île Malines

Uitstap • 14 > 19u

Sport • T’île Malines,
13.30 > 14.30u

4

Agenda

Boekenuil leest voor!

EXPO

DO 24 AUGUSTUS

Voorlezen • Vrijbroekpark,
15u & 15.30u

Mobiele speelteams

D.ART

Beiaardconcert
OLV-over-de-Dijlekerk

Kinderstad • speelplein
Karmelietentuin & Cruyff
Court, 14 > 17u

> 2.07, startpunt Minderbroedersgang 5

Concert • OLV. Kerkhof,
15 > 16u

Buitengewone
zonsondergang
Rondleiding • Jef Denynplein 4-6, 19u

ZO 20 AUGUSTUS
American Days

3

Festival • binnenstad,
18 > 02u

ZA 26 AUGUSTUS
Yoga@T’île Malines

Een dijk van een wijk

Boekenuil leest voor!

Mobiele speelteams
Kinderstad • speelplein
Vennekant & Donkerlei,
14 > 17u

Maanrock
Festival • binnenstad,
18 > 02u

Concert • Cultuurplein,
20.30 > 21.30u

Festival • binnenstad,
14 > 00.30u

Mobiele speelteams
Kinderstad • speelplein
Oud Oefenplein & Cardijnstraat, 14 > 17u

WO 23 AUGUSTUS
Mobiele speelteams
Kinderstad • speelplein
Pastinaakhof & Arsenaal,
14 > 17u

Een dijk van een wijk
Uitstap • Ontvoeringsplein,
14 > 19u

Maanrock

Concert • Cultuurplein,
20.30 > 21.30u

WO 30 AUGUSTUS
Een dijk van een wijk
Uitstap • Ontvoeringsplein,
14 > 19u

Jouw activiteit hier?

Fototentoonstelling Kon.
Mechelse Fotokring

MA 28 AUGUSTUS
Beiaardconcert
Sint-Romboutstoren

Oplichtende Duisternis –
Alain Janssens

Camiel reflecteert over het
lot van de zogenaamde
‘Roodhuiden’ in Native
America.
> 28.08, Kazerne Dossin

Van Coloma tot Gandhi
Uitstap • 14 > 19u

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

ROODhuid – Camiel Van
Breedam

ZO 27 AUGUSTUS

Hallestraat 2-6
Open: ma-za 10-16u,
zo 12.30-16u
070 22 28 00
uit@mechelen.be
www.uitinmechelen.be
fb.com/UiTinmechelen

Ontdek meer dan 100
werken en laat je verrassen
door vele poezen, vrouwen
en emotionele werken.
> 9.07, Nijverheidstraat 86

Fotograaf Alain Janssens
brengt ervaringen, verrassingen, verwonderingen en
vervreemdingen poëtisch
in beeld.
> 9.07, ‘TZIEN

Voorlezen • Vrijbroekpark,
15u & 15.30u

Beiaardconcert
Sint-Romboutstoren

DI 22 AUGUSTUS

Thuisexpo van Chantal De
Schauwer

Maanrock

Sport • T’île Malines,
13.30 > 14.30u

MA 21 AUGUSTUS

> 2.07, Galerie Duende

VR 25 AUGUSTUS

Festival • De Zwaan,
12 > 20u
Uitstap • Ontvoeringsplein,
14 > 19u

(W)onderweg

Meer vrijetijdsinfo?
UiT in Mechelen!

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 september: 31 juli.
Deadline voor editie oktober: 31 augustus.
Deze kalender werd
afgesloten op 1 juni 2017.
Cursussen, workshops,
kampen en permanente
activiteiten worden niet
opgenomen.

1.07 > 31.08, De Schakel
4

Spelen te land, ter zee en
in de lucht
Sta mee in de file op de
verkeersmat, knutsel knotsgekke papieren vliegers of
parkeer je helikopter op de
top van de parkeertoren!
> 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.

thierrym12

christelwellens
Werfbezoek in de nieuwe parking van
Mechelen station.
#2800love #bw_lover #architectuur
#ondergrondseparking #dewerfmechelen

alvin_to

Missed my little boy
#bamboo #dogsofig #sneakers #jordan
#2800love

lauracornette_
Toerist in eigen stad
#2800love #sunsout #mechelen #potd
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#throwbackthursday #2800love #mechelen
#visitmechelen

annymattan
Beautiful pieces of Lego art at the zoo
#art #lego #bricks #connecttonature #nature
#zoo #planckendael #2800love

vonckxkimberly
Na 5 jaar niet dansen, eindelijk terug
op de planken
#dancer #part2 #2800love

svenmechelen
I never get enough from that lovely
view on the centuries old houses at the
river dyle in my hometown mechelen.
#reflections #spring #2800love

tilemalines
Topweekend!  Sint Tilleke Foor
#tilemalines #2800love #mechelen #dzivm

stijnswinnen
Always look up.
#babyperspectief #sintromboutstoren #stad
#urbanviews #springinthecity #2800love
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
karinvh
Sunny days 
#pink #bliss #lovelife #nature #2800love

Win

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.
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, Gil Placquet, Karin Van Hees, Stijn Swinnen,
Sil Verbruggen
Concept & creatie: Trendhuis
Wettelijk Depot: D/2017/0797/015
Klachten over bedeling? mechelenmail@bpost.be | 022 01 23 45
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elke DO 29.06 - 17.08

parkpop
11.07

mechelen zingt
21.07

bal populaire
04.08 & 05.08

dijlefeesten
25.08 - 27.08

maanrock
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