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"De Mechelse zomer,
één groot feest!"
De Zomer is
van Mechelen

Museum Hof
van Busleyden

Wat doe jij
deze zomer?
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Zand erover!
Van 26 t.e.m. 29 juli toveren we de Grote Markt met maar liefst 700 ton zand weer
om tot een reusachtig strand, voor de 21ste editie van het Beachvolleybaltornooi.
Al dat zand mag even blijven liggen want van 31 juli t.e.m. 5 augustus zijn groot en
(vooral) klein welkom tijdens Mechelen Kinderstrand. Water-, spring- en strandplezier met kindermascotte Rommy verzekerd! Kom mee zandkastelen bouwen,
plonsen in de zwembadjes of gooien met kubbs. Voor de mama’s en de papa’s
zijn er knusse loungezetels. Meer info: www.mechelenkinderstad.be
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Welkom

Zalige zomer!
Het zes-pagina-tellende dossier in deze Nieuwe
Maan volstaat amper om het programma van
de Zomer is van Mechelen te presenteren. Een
selectie maken van onze zomerevenementen?
Dat wordt stilaan een luxeprobleem.
Er is voor elk wat wils, een hele zomer lang. Toch
is dit niet zomaar een programmatie met vanalles en
nog wat. Je zal zien dat de activiteiten verweven zijn met
de kernwaarden van onze stad. Veel aandacht gaat naar
duurzaamheid, verbinding en gezinsvriendelijkheid. En
natuurlijk steunt de Zomer is van Mechelen ook dit jaar
tal van lokale goede doelen. De zomer is van en vóór
Mechelen!

Deze zomer gaan
we veilig, verantwoord
en véél feesten

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we van onze stad een
discotheek of pretpark gaan maken. We waken goed
over de leefbaarheid op vlak van geluid, afbakening en
netheid. Er komen dus scherpe controles op sluikstorten,
wildplassen en andere vormen van overlast en asociaal
gedrag. Een gewaarschuwd man is er twee waard, dus
geniet gerust voor twee!

Bart Somers,
burgemeester

Ik wens je alvast een zalige zomer.
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Vraag
Kan ik bij gedeelde
voogdij mijn kinderen
ook op mijn adres
inschrijven?
Beste stadsbestuur,
Vier jaar geleden ben ik gescheiden.
Mijn ex-vrouw en ik kozen bewust
voor co-ouderschap, waarbij onze twee
dochters om de twee weken van huis
wisselen. Hun officiële adres is bij mijn
ex-vrouw in Sint-Katelijne-Waver.
Maar ik zou hen graag ook inschrijven
op mijn adres in Mechelen. Kan dat?
Vriendelijke groeten,
Thomas

Antwoord
Beste Thomas,
Zowel als meerder- of minderjarige
kan je slechts in één stad of gemeente
ingeschreven staan. Ongeacht of je
meerdere verblijfplaatsen hebt.
Als je kinderen niet officieel bij jou zijn
ingeschreven, maar ze wel regelmatig
bij jou verblijven, kan je dat melden
in het Huis van de Mechelaar en je
laten registreren als een ‘huisvesting
verlenende ouder’. Die vermelding
komt dan in het rijksregister van zowel
de kinderen als de ouder in kwestie.
Zo’n registratie kan nuttig zijn
om in aanmerking te komen voor
bepaalde kortingen of faciliteiten
op gemeentelijk niveau, zoals een
verminderd tarief voor het zwembad.
Meer info vind je op mechelen.be/
gedeeld-verblijf.

Heb jij een vraag of iets te vertellen?
Eén adres: nieuwemaan@mechelen.be
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Aan de oevers van de Dijle
Mechelen heeft er een heerlijk nieuw plekje bij. Ter hoogte van de
hogeschool Thomas More aan de Zandpoortvest stroomt de Binnendijle
opnieuw bovengronds. Grote natuurstenen traptreden, veel groen en een
zachte helling naar het water maken dat je er zalig kan luieren, relaxen en
genieten. Aan de nieuwe aanlegsteiger tussen het riet kunnen kleine boten
aanmeren.
Momenteel worden de laatste zaken afgewerkt, maar vanaf 13 juli is de
zomerse hotspot toegankelijk voor alle Mechelaars. Het project, een
samenwerking tussen stad Mechelen en De Vlaamse Waterweg nv, kon
rekenen op subsidies van het Europese project Water Resilient Cities, dat
historische steden weerbaarder wil maken tegen hevige regenval.
En dat is nog niet alles. Aansluitend wordt ook het Dijlepad richting Muizen
opnieuw geopend. De aannemer van het stationsproject Mechelen in
Beweging moest drie jaar lang het fiets- en voetpad sluiten voor de bouw
van een auto- en treinbrug, die vanaf 2020 gebruikt zal worden. Het Dijlepad is erg geliefd bij mensen die zich naar de Nekker, de schaatsbaan of
Transit M begeven. Voor de heropening kreeg het hout onder de spoorwegbruggen een opfrisbeurt met nieuwe antislipleggers en verlichting.

Getal

1705

Zoveel kinderopvangplaatsen zijn er in Mechelen. Momenteel
zijn er nog zo’n 30 vrije plaatsen. Zoek je opvang voor je
baby of peuter? www.kinderopvangwijzer.be/mechelen

Komaan
Kort

Vroeger en nu

1982-1983

Snel
• In juli en augustus is het Huis van de Mechelaar op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag open van 9 tot 13u (telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 12.30u) en op donderdag
van 13.30 tot 19.30u (telefonisch bereikbaar
van 13.30 tot 17u). In juli is het zaterdag
ook open van 9 tot 12u, in augustus is het
op zaterdag gesloten. De dorpshuizen zijn
gesloten van 23 juli t.e.m. 19 augustus.

Sportpark De Nekker van
bovenaf gezien in 1982-1983

• Eind juli plaatst stad Mechelen een 50-tal
nieuwe grotere vuilnisbakken op locaties
in de buitenwijken waar er veel last is van
zwerfvuil en waar versleten vuilnisbakken
dringend aan vervanging toe zijn. Later plaatsen we ook nieuwe, esthetische vuilnisbakken
met een grotere capaciteit en werpopening in
het stadscentrum.
• Op 7 juni kreeg De Partage de sleutel van
The Box, de pop-up aan Korenmarkt 17 waar
jonge ondernemers de kans krijgen om drie
maanden lang hun horecaconcept te testen.
In De Partage staat het delen van (h)eerlijke,
verse en lokale gerechtjes en fijne momenten centraal. Ga zeker eens langs!
• Vanaf 1 december moeten patiënten uit
Mechelen en omgeving niet meer op zoek
naar de dokter van wacht tijdens het weekend en op feestdagen. De huisdokters van
Mechelen, Sint-Katelijne-Waver, Bonheiden
en Zemst werken immers samen aan een
huisartsenwachtpost in het nieuwe AZ
Sint-Maarten aan de Liersesteenweg.

Heel lang geleden woonde er volgens diverse legendes een Nekker
of Waterduivel in de poelen van het Mechelse broek. De listige duivel
lokte voorbijgangers in het water, waar hij ze verslond. Gelukkig was
daar de held Sint-Rombout die de kwelgeest uiteindelijk verdreef uit
onze contreien. Maar niet helemaal, want hij leeft nog voort in de namen
van de wijk Nekkerspoel en ons huidige sport- en recreatiedomein De
Nekker. En in de vorm van een uitdagend draadcircus met glijbanen in
de water- en zandspeelplaats van De Nekker.
De eerste voorontwerpen voor het sportpark van De Nekker dateren
van 1972. Toch vond de officiële opening pas plaats in september 1983.
Drie maanden eerder werd het licht al wel op groen gezet voor het
gebruik van de atletiekaccommodatie, al was het volledige domein nog
niet afgewerkt. Atletiek Club Mechelen kon zo in de zomer van 1983
alvast de piste van 400 m inlopen. In 1993 nam Provincie Antwerpen
het domein over van de stad.

• Dit najaar starten de bouwwerken voor
‘Rembertus’, een gloednieuwe zorgsite met
woonzorgcentrum en assistentiewoningen
aan de Brusselsesteenweg 245. Rembertus
wordt een nieuwe en belangrijke schakel in
het aanbod van de Mechelse ouderenzorg.
• Autodelen zit duidelijk in de lift. Sinds kort
vind je in Mechelen zelfs een rolstoelvriendelijk exemplaar van Cambio. Standplaats?
Op de buurtparking in de Lijsterstraat, wijk
Oud-Oefenplein. Via cambio.be kan je makkelijk reserveren.

Meer nieuws: www.mechelen.be
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Mechelenmakers

Met De Grond
der Dingen nodigt
stad Mechelen haar
inwoners uit om actief
mee te bouwen aan een
gemeenschappelijke toekomst.
Iedereen mag zijn eigen
vierkante meter invullen.
Amber stond meteen
te springen.

“Vanuit SON-SHINE CVBA, een samenwerking tussen ondernemers die
nadenken over een nieuwe toekomst
voor het SON-gebouw in de Adegemstraat, kwamen we op het idee om een
duurzaamheidsas doorheen Mechelen
te plannen. Een soort route waaraan
we via de Grond der Dingen duurzame
initiatieven koppelen. De as loopt van
Leest tot in Muizen.”
“Op de route bevinden zich momenteel
al de Hertenfarm in Leest, ‘t Atelier op
de Battelsesteenweg en Silk & Cedar,
De Stadskiem en Supergoods in de
Onze-Lieve-Vrouwestraat. Ook in de
Hanswijkstraat en in Muizen zijn er tal
van initiatieven. Zelf zijn we actief in
het voormalige SON-gebouw met een
stadsakker, duurzame werkplek en
fairbnb en werken we samen met KLIMAAN rond energiezuinige renovatie.”
Heb je ook een duurzaam idee? En
wil je meewerken aan de duurzaamheidsas? sonshine.cvba@gmail.com en
www.degrondderdingen.be
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Inzicht

GDPR in
mensentaal

Sinds 25 mei is de hernieuwde Europese privacywetgeving GDPR van kracht. Je herinnert
je vast de zondvloed aan mails nog wel. Maar wat betekent het voor jou als Mechelaar?

Wat?

Waarom?

En de stad?

Hoe?

De GDPR (General
Data Protection Regulation of Algemene
Verordening Gegevensbescherming in
het Nederlands) is
het resultaat van een
herziening van de
Europese privacywetgeving uit 1992. Je
gegevens zijn nu beter
beschermd en je hebt
er zelf meer controle
over. Nieuw in deze
wetgeving zijn het
recht om vergeten te
worden en de meldplicht van datalekken.
Voorts kunnen overtreders nu fiks beboet
worden.

De vorige wetgeving werd door elke
Europese lidstaat
anders geïnterpreteerd. Elke lidstaat
had dus zijn eigen
regels. Dat zorgde
voor veel onduidelijkheid. Daarnaast was
er dringend nood
aan modernisering
om ontwikkelingen
zoals de cloud (een
‘opslagplaats’ buiten
je eigen computer)
en sociale media
zoals Facebook
en Instagram het
hoofd te bieden
en te reguleren.

De stad verzamelt en
verwerkt persoonsgegevens in allerlei
vormen. Denk aan
(pas)foto’s, adressen
en telefoonnummers.
Hiervoor hebben
stadsambtenaren
jouw toestemming
niet nodig, want die
zaken zijn wettelijk
geregeld. Maar ze
mogen die gegevens
alleen verwerken
onder bepaalde voorwaarden. Je adres
mag bijvoorbeeld
opgezocht worden
als je een attest van
woonst komt opvragen aan het loket.

Als burger kan je
via je eID en ‘Mijn
Dossier’ nagaan
of de stad in jouw
gegevens heeft
gekeken en of
daar een gegronde
reden voor was.
Surf daarvoor naar
www.ibz.rrn.fgov.be.
Heb je toch nog
vragen of opmerkingen? Via het online
contactformulier op
de website kan je de
ombudsman of de
veiligheidsfunctionaris raadplegen.

De stad zal,
net als vroeger,
jouw gegevens
alleen
gebruiken
wanneer dat
wettelijk is
toegelaten.
Je kan nu wel
zelf bekijken
wanneer we
dat deden.
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Dossier

“Hup, België, hup!”
Parkpop trappen we dit jaar af met
live voetbal op een groot scherm.
De Rode Duivels en de Engelse potstampers vechten op donderdag
28 juni namelijk uit wie groepswinnaar wordt. Zo voorspellen we
althans bij het ter perse gaan. Net
als Nederlander Tjeerd, die dit WK
niet voor Oranje maar wel voor ons
supportert. Een aanwinst!
“Ik ben een voetbaldier. Elke wedstrijd
van Nederland sta ik in het stadion
onze jongens aan te moedigen. Maakt
niet uit waar of tegen wie. Al drie
WK’s op rij ben ik ter plekke gaan
supporteren. Sinds 2014 ook voor de
Rode Duivels. Waarom? Omdat ik in
Mechelen woon, omdat ik wil dat mijn
half-Vlaamse kinderen beide landen
aanmoedigen én omdat deze generatie Belgische voetballers uniek is.”
“Op 23 juni ben ik België-Tunesië
gaan kijken in Moskou, en deze week
vind je mij op Parkpop, waar België
het opneemt tegen Engeland. Dat
wordt ontzettend leuk. Een festival
met ook nog eens voetbal, beter kan
niet! De match tegen Engeland zal
volgens mij bepalen wie de groep
wint. De Rode Duivels dus: ik gok
op 2-1. Ik zie ze zeker tot in de halve
finales raken. En vanaf dan is alles
mogelijk, als je wat mazzel hebt.”

Hartstocht
“Belgische en Nederlandse supporters zijn heus niet zo verschillend.
Wij Nederlanders verkleden ons
excentrieker, maar Belgen gaan ook
allemaal in het rood naar de match
kijken hoor. Tijdens de match is de
atmosfeer even hartstochtelijk.”
“Voetbal verenigt de Belgen. Het is
erg mooi om te zien hoe hard
Vlamingen, Walen en Duitstaligen
verbroederen. Tot er verloren
wordt, dan is het vaak de
schuld van het andere landsgedeelte (lacht). Of van de trainer.
Plots heb je hier dan 11 miljoen bondscoaches. Maar oké, dat is bij ons ook,
en wij hebben dan 17 miljoen mensen
die het beter weten!”

Voetbal en schlagers
“Parkpop is zonder twijfel mijn favoriete zomerevenement. Sowieso ben ik
er altijd present, als vrijwilliger van de
M-crew. Nu al voor het vierde jaar op
rij. Ik kijk ontzettend uit naar het openingsfeest maar ook naar de afsluiter.
Met die schlagerzanger. Hoe heet ‘ie
ook weer? Ja, Jo Vally! Dat wordt een
feestje. Dan zie je mensen waarvan je
het niet verwacht helemaal uit de bol
gaan. Schlagers, dat leeft hier evenzeer als voetbal, denk ik dan (lacht).”

D.ART

BEIAARDCONCERTEN

28.06 t.e.m. 01.07 • 13-18u •
Cultuurplein en binnenstad

04.06 t.e.m. 10.09 • 20.30u •
Cultuurplein

Ontdek op verrassende locaties in de
stad werken van kunstenaars die de
afgelopen acht edities een grote indruk
maakten. Ook het Cultuurcentrum en
De Garage zetten hun deuren open.

Goede tradities zijn er om in ere te
houden. De beiaardconcerten gaan
terug tot 1892. Elke maandag kan
je op het Cultuurplein genieten van
een beiaardconcert vanop de SintRomboutstoren. Dit jaar in teken van de
herdenking van WO I.

Meer info: d.art-mechelen.be

Het is erg mooi
om Belgen te zien
verbroederen en vieren.
Zowel bij voetbal als
bij schlagers!

PARKPOP
van 28.06 t.e.m. 16.08,
elke donderdagavond
vanaf 19u • Kruidtuin
Geniet van uiteenlopende
muziekgenres en heel wat
sfeer. De dj’s van Radio
Botanique zorgen voor én
na elke hoofdact voor
massa’s ambiance.

28.06 WK Engeland-België
05.07 Buurman
12.07 Cookies And Cream
19.07 Isolde XL
26.07 Minneapolis – Prince
tribute
02.08 Michael Schack
09.08 Pardon Service
16.08 Jo Vally

Meer info: uitinmechelen.be/
beiaardconcerten
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“Een wereldcircus op
300 meter van m’n deur”
“Ga gewoon zelf eens kijken, je
raakt op slag betoverd”, antwoordt
Jenny Van den Eynde doodleuk
wanneer we haar vragen waarom
ze zo’n fan is van Circus Ronaldo.
Goed plan! Circus Ronaldo speelt
deze zomer in Leest, Battel, Muizen
en op Maanrock.

Circus Ronaldo staat
met drie generaties
tegelijk op een podium.
Geweldig toch?

“We gaan al jaren met een vast
groepje vrienden naar allerlei theatervoorstellingen. Een jaar of vijf geleden
stelde een van die vrienden voor om
eens naar Circus Ronaldo te gaan kijken. Wel, ik was meteen verkocht. Alle
voorstellingen die sindsdien de revue
passeerden, heb ik meegepikt.”

Een echt verhaal

CIRCUS RONALDO
in de dorpen en op Maanrock
Telkens van donderdag tot zondag
05.07 - 08.07 • 20u • Leest
12.07 - 15.07 • 20u • Battel
19.07 - 22.07 • 20u • Muizen

“Wie een circus verwacht met clowns
en trucs met dieren is eraan voor
de moeite, maar voor een fervent
theaterganger als ik is Circus Ronaldo
een schot in de roos. Het Circus heeft
veel weg van een theatervoorstelling.
Het is geïnspireerd op de commedia
dell’arte. Dat is een oude vorm van
improvisatietheater met komische en
serieuze elementen, die een verhaal
vertellen.”

“De shows van Circus Ronaldo mikken niet specifiek op kinderen. Ik zeg
het erbij omdat mensen me weleens
vragen waarom de voorstellingen zo
laat op de avond zijn, ‘want dat is toch
geen uur meer voor kinderen?’ (lacht).
Dat gezegd zijnde, kunnen kinderen
zeker meegenieten hoor. Naar de
kerstvoorstelling heb ik mijn kleinkinderen meegenomen, en toen hebben
we goed gelachen samen.”

Familiebolwerk
“Wat ik het meest bewonder, is dat
Circus Ronaldo het werk is van één
familie. Ze doen alles volledig zelf
en staan met maar liefst drie generaties tegelijk op het podium. Zoveel
oprechte passie en toewijding, dat
vind ik geweldig om te zien.”
“En ik niet alleen: Circus Ronaldo
oogst lof in binnen- en buitenland. Ik
ben blij dat ze de erkenning krijgen
die ze verdienen. En vooral: dat ze
toch nog regelmatig in de buurt
spelen. De voorstelling in Battel vindt
plaats op een grote wei die maar
300 meter van mijn huis ligt. Ik ben
sowieso aanwezig!”

23.08 - 26.08 • 19u • Maanrock
Nanosh Ronaldo behoort tot
de zevende generatie van een
bijzondere circusfamilie. Met de
voorstelling SWING opent hij een
nieuw hoofdstuk in een lange
geschiedenis van spektakelmakerij.
Jonge artiesten van de toekomst
spelen met een zwoel ritme van
het verleden in een pure beleving
van het nu. Verwacht je niet aan
grote dramatiek maar wel aan een
swingende mengeling van circus en
variété.
Meer info: uitinmechelen.be of
cultuurcentrummechelen.be.
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GLOBAL FIËSTA
01.07 • 14-20u •
Jozef Verbertstraat, wijk
Tervuursesteenweg
Een sfeervol feestje in
een warme wijk. Proef van
heerlijke lokale gerechten
en laat je meeslepen op
de ritmes van muzikaal
talent van over de hele
wereld. Kinderen kunnen
helemaal uit de bol gaan
met een voetbaltornooi,
springkastelen en nog
veel meer!

MUZIEK UIT DE OUDE
DOOS
do 05.07 • 12-14u:
barbecue (betalend),
14-17u: concert (gratis) •
Cultuurplein
Swingende oldiesmuziek
en een zomerse barbecue:
dé ingrediënten van een
gezellige namiddag op het
Cultuurplein! Wil je vooraf
smullen van een barbecue,
reserveer dan bij UiT in
Mechelen: Hallestraat 2-46, 070 22 00 08.

MECHELEN ZINGT
11.07 • 19.30u • Grote Markt
Meezingfeest met een
feestelijk vuurwerk als
afsluiter, ter gelegenheid
van de Vlaamse feestdag.
Na de flinke opwarmer
van Wim Leys en band is
het aan jou. Zangkrantjes
worden uitgedeeld of haal
je aan de kassa. Zo mis je
geen enkele noot!

Dossier

“Muziek van eigen bodem
aan de top”
Mechelen viert de nationale feestdag met toeters en bellen. Zak op
21 juli af naar de Grote Markt voor de
nieuwe show van Belpop Bonanza,
een ongezien defilé van onze Belgische muziekgeschiedenis. Marc Baert,
zelf dj bij Radio Botanique,
is fan van het eerste uur: “Gegarandeerd een topavond voor muziekliefhebbers!”
“Ik heb een groot hart voor Belgische
muziek. Vroeger organiseerde ik
samen met wat vrienden concerten in
Mechelen. We boekten voornamelijk
bands van eigen bodem. Een stuk
betaalbaarder en bovendien moesten
ze niet onderdoen voor internationale
acts. Dat demonstreren Jan Delvaux
en dj Bobby Ewing (echte naam Jimmy
Dewit, n.v.d.r.) met hun Belpop Bonanzashows op een geweldige manier.”

Nieuwe kijk
“Delvaux en Dewit zijn twee wandelende muziekencyclopedieën. Ze
beschikken over informatie die wij
gewone stervelingen niet hebben. Met
hun verrassende anekdotes bouwen
ze de meest onvoorstelbare bruggen
tussen nummers. Nummers die je vaak

DANSEN AAN DE
DIJLE
22.07 • 16-23u •
Vismarkt
Twee dansscholen
entertainen je een hele
avond en brengen je
in zuiderse sferen met
gratis dansinitiaties.
Afsluiten doen ze met
een heus dansfeest met
de leukste salsa- en
tangomuziek.
Meer info:
tangodansen.be

al kent, maar waar je achteraf op een
totaal andere manier naar kijkt.”
“Normaal vindt een Belpop Bonanzashow plaats in een theater- of concertzaal. Dat Delvaux en Dewit nu op
de Grote Markt staan, zal volgens mij
voor een nieuwe beleving zorgen.
Om al die mensen in openlucht te
blijven boeien, moet je extra sterk uit
de hoek komen. Gelukkig weten deze
heren hoe dat moet. Ze zijn perfect op
elkaar ingespeeld. Iedereen die een
beetje van muziek houdt, zal gegarandeerd een leuke avond beleven.”

Hou het spannend
Marc weet waarover hij spreekt. Met
het dj-collectief Radio Botanique wil
hij deze zomer ook zoveel mogelijk
Mechelaars leuke Parkpopavonden
met ongecompliceerd amusement
bezorgen. “Tijdens een optreden spelen we ter plaatse in op het publiek
– onze playlist ligt nooit op voorhand
vast. Als dj draai je niet voor jezelf,
maar voor de feestgangers. Dat hoef
ik Jan Delvaux en dj Bobby Ewing
natuurlijk niet meer te vertellen. Laat
het aftellen naar de nationale feestdag maar beginnen.”

DIJLEFEESTEN

BEACHVOLLEY

Cultuurplein &
CC Mechelen •
27.07 - 29.07

26.07 t.e.m. 29.07 •
Grote Markt

Het oudste Mechelse
festival serveert je
drie dagen lang het
allerbeste van De
Nieuwe Lichting en
nog heel wat andere
verrassende bands.
Vrijdag en zaterdag kan
je vanaf nu afzakken
naar een afterparty.

Ook deze zomer kan er
weer gebeachvolleybald
worden in het hart
van de stad. Schrijf
je ploeg snel in of
kom supporteren.
Sfeer verzekerd,
met meer dan 750
beachvolleyballers!
Meer info: mechelen.be/
sportenonderdentoren

Na Belpop Bonanza
kijk je op een totaal
andere manier naar de
Belgische muziek

BELPOP BONANZA
SESSIE
21.07 • 20u • Grote Markt
Op de nationale feestdag presenteren Jan Delvaux en dj Bobby Ewing
een onuitgegeven nationaal defilé.
Met twee zijn ze de spil van Belpop
Bonanza, het beproefde concept
rond de geschiedenis van de
nationale popmuziek. Op het menu:
een straf huisorkest, gereputeerde
gasten in verrassende combinaties
en massa’s mooie liedjes van Belgische makelij. Een feestelijk vuurwerk mag ook zeker niet ontbreken.
Delvaux en Ewing lijmen het geheel
aan elkaar met humor en trivia. Voor
vorst, voor vrijheid en voor recht.
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MAANROCK
24.08 t.e.m. 26.08 • binnenstad
Vrijdagavond knallen de boxen van
het Feest Podium terwijl jazzliefhebbers hun hart kunnen ophalen
aan het Klassiek Podium. Zaterdag
en zondag trekken we alle registers open en kan je kiezen uit
een zeer breed gamma aan
muziekconcerten, dj-sets,
theater, dansworkshops, en
nog veel meer.

Het grootste gratis
stadsfestival van België
Het orgelpunt en slotakkoord van
De Zomer is van Mechelen, dat is
traditiegetrouw Maanrock. De 22ste
editie zal er weer boenk op zijn.
Daar zorgen ondermeer Warhaus,
Millionaire, 't Hof Van Commerce,
De Kreuners, Kraantje Pappie en
Discobaar Galaxie voor.

Shhht!
Aan knallende muziek en gezellige
drukte zal er op Maanrock dus geen
gebrek zijn. Wie daar even tussenuit wil muizen, hoeft niet naar huis.
Ditmaal kan je voor het eerst terecht
op de Stilteplek. In de Tuin van het
Aartsbisschoppelijk Domein, godbetert! Daar kan je tot rust komen en
unieke dingen meemaken. Dingen?
Ja, dingen. We houden het namelijk
nog even geheim!

Mmmm!
Nog een nieuwigheid: de Maanrock
Smaakmakers. Omdat de maag ook
wat wilt, gaan we voor festivalfood
met net dat tikkeltje meer. Samen met
Jo Nelissen, een soort van culinaire
bondscoach, zijn we op zoek gegaan
naar originele en kwalitatieve concepten. Geïnteresseerde foodtrucks
zijn de voorbije maanden uitgebreid
gewikt, gewogen en geproefd. Zodat
jij je maagje kan vullen met de crème
de la crème.

dezomerisvanmechelen.be
 @dzivm  #dzivm
 facebook.com/dezomerisvanmechelen
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Dossier

De zomerplannen van Rommy

“Het wordt de leukste vakantie ooit!”
“Joepie, extra spelplezier !”

“De zomervakantie is mijn lievelingsperiode! Van jou ook?
Dan kunnen we elke dag buiten spelen. Ken je de mobiele
ZAPteams al? Die komen elke week naar een speelterreintje,
en ze nemen leuke spelletjes mee. ZAP staat voor Zotte
Animatoren Ploeg: dat belooft dus! Neem een kijkje op
kinderstad.mechelen.be om te zien wanneer er een mobiel
speelteam in jouw buurt is. Of vraag het aan je mama of papa.”

“Deze zomer gaan
we op schattenjacht !”

“Vlieg heeft in onze stad verschillende schatten verstopt.
Die gaan we vinden hé?! Soms zal het ‘op de tast’
moeten, verklapte hij me al. Ik ben benieuwd wat
Vlieg daarmee bedoelt. Kom je mee schatten
zoeken of is alles lekker voor mij?”

MOBIELE ZAPTEAMS
02.07 t.e.m. 23.08 • 14-17u
Voor iedereen van 5 tot 12 jaar

SCHATTEN VAN VLIEG
01.07 t.e.m. 31.08

“Kom spelen en pick
nicken in mijn tuin”

“Maanrock is superleuk, maar met al die
grote mensen is het soms moeilijk om het podium
goed te zien. Ik heb een beter idee! In mijn
Zomertuin kan je naar hartenlust komen spelen.
Neem je ouders, broers of zusjes zeker
mee, want je mag er ook gezellig komen
picknicken.”
ROMMY’S ZOMERTUIN
26.08 • 10-18u • Sinte-Mettetuin

“Zes dagen lang
ons eigen strand”

“Vind me dan,
als je kan !”
“Omdat ik zo graag
verstoppertje speel, ga
ik me deze zomer elke
week verstoppen op een
plekje in Mechelen. Weet
je waar ik zit? Haal dan
snel een voorwerp - ik
zal zeggen welk - en kom
terug om een selfie van
ons en het voorwerp te
nemen. Je maakt kans op
een leuke prijs!”

ROMMY ON TOUR
Juli en augustus • binnenstad

“Halfweg de grote vakantie zorg ik ervoor dat we op de Grote Markt zes
dagen lang ons eigen strand hebben. En jij bent uitgenodigd! Kom mee
zandkastelen bouwen, plonsen in de zwembadjes of kubben. Neem gerust
je mama en papa mee, zij kunnen lekker chillen in knusse zeteltjes. Oh,
en vergeet zeker je picknick niet op woensdag: dan organiseer ik een
reuzefamiliepicknick!”
MECHELEN KINDERSTRAND
31.07 t.e.m. 05.08 • Grote Markt • 10-18u
02.08 familiepicknick tot 20u

Alle info: www.mechelenkinderstad.be
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Word jij de nieuwe
dorpsdichter?
Als je weet dat een haiku geen vreemd
dier is, je beter rijmt dan rapper Kendrick
Lamar, en je woont in Leest, Heffen,
Walem, Muizen of Battel … grijp dan snel
naar je pen of klavier en doe mee aan de
wedstrijd ‘Gedichten uit de dorpen’!

De opdracht?
Schrijf voor 9 september een gedicht van
maximaal 200 woorden over jouw dorp.
Per dorp krijgt de winnaar een ingekaderd
exemplaar van zijn gedicht en een begeleid bezoek in Het Predikheren (de nieuwe
stadsbibliotheek) in september. En last but
not least, het winnende gedicht krijgt per
dorp een plaats in het dorpshuis. Eeuwige
dorpsfaam verzekerd!
Meer info en inschrijven: in je dorpshuis
of via mechelen.be/gedichtenwedstrijd

En wat met Hombeek?
In het vernieuwde dorpshuis van Hombeek
dat in september de deuren opent, zal
het gedicht ‘Het Dorp’ van Hombekenaar
Gust Moens prijken. Daarmee won Gust
in 2016 de poëziewedstrijd. Nog eens
proficiat, Gust!
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Straffe ondernemers
“Het gevoel van vrijheid
vinden we heel belangrijk”
Verscholen achter de ‘Ouwen Dok’
en de betoncentrale op het Rode
Kruisplein ligt een verborgen tuin
met een oude sluiswachterswoning
en -atelier. Op dat punt stromen de
Binnendijle en de Afleidingsdijle weer
samen, waardoor je zalig omringd
wordt door twee waterstromen. De
meeste Mechelaars kennen die plek
ondertussen als T’île Malines, het
pop-upcafé en de stadsoase van
Gert Peeters en Eva Stuyts.
Gert heeft het atelier op het terrein
voor 99 jaar in erfpacht. “De bedoeling was eerst om er zelf te gaan
wonen. Maar nadat
we ons terrein een
keer beschikbaar
hadden gesteld voor
de zomerbar M.E.C.,
vroeg stad Mechelen ons of we in de
toekomst niet zelf
zulke dingen wilden organiseren.”

“We zijn graag een plek waar de
buurt regelmatig samenkomt en
zich welkom voelt.
Daarom organiseren
we tal van leuke
dingen voor jong
en oud: yogalessen,
foodtruckweekends,
eco-workshops,
filmavonden in
openlucht … We proberen een zo
breed mogelijk aanbod te bieden.”

We proberen
voor iedereen iets
te organiseren

Gert en Eva drukten er hun eigen
unieke stempel op. “T’île Malines
bestaat voor 90 % uit recyclagematerialen. Planken werden treden,
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kasten werden banken en met
oude grasmatten van voetbalvelden
bekleedden we stoelen en palletten. We maken zoveel mogelijk
zelf, om het zo basic mogelijk te
houden. We hebben bijvoorbeeld
ook geen wifi op het terrein. Het
liefst van al zien we mensen van
alle slag, oud en jong, samen aan
een houtvuurtje, terwijl kinderen en
honden vrij aan het spelen zijn in
de natuur. Dat gevoel van vrijheid
vinden we heel belangrijk.”

T’île Malines, donderdag tot zondag geopend van 28 juni t.e.m.
17 augustus, www.tilemalines.be

Kort

Straatbabbel

Snel

Waar kijk jij naar het WK voetbal?

Eduard: “Ik kijk
samen met mijn
vrouw gewoon thuis
op onzen teevee.
Hoewel mijn vrouw
meestal al ligt te slapen voor de eerste
helft gedaan is. Maar
da’s niet erg hé, dan
kan ik ongestoord
een pintje drinken
(knipoogt).”

Rani: “Ik ga altijd
kijken op groot
scherm. Dat is veel
toffer dan thuis in
mijn luie zetel. Meer
sfeer en ambiance.
Samen met tientallen
anderen boe roepen
of juichen bij een
goal … dat geeft
meteen een gevoel
van verbondenheid.”

Geert: “Bij ons is het
WK echt een familiegebeuren. Ik spreek
altijd af met mijn broer
en schoonbroer om
samen bij iemand thuis
te kijken. Daarvoor
doen we dan meestal
een BBQ of zo. En onze
vrouwen komen ook
mee, dan kunnen die
eens goed bijpraten.”

Speel- en sportterreinen zijn
om te puffen, niet om te paffen
Elke week beginnen in België honderden kinderen te roken. Mechelen
wil daar iets aan doen en steunt daarom de nieuwe beweging
‘Generatie Rookvrij’. Hun doel? Niemand die vanaf 2019 geboren wordt,
begint ooit nog met roken. De eerste stap is het rookvrij maken van
speel- en sportterreinen. Want zien roken, doet roken, en ook passief
meeroken is heel ongezond.
In de binnenstad worden de Sinte-Mettetuin en de Rik Wouterstuin
binnenkort de eerste rookvrije Mechelse speelpleinen. Onder de
sportclubs bijt de jeugdacademie van KV Mechelen de spits af. Zij
zijn bereid om hun jeugdterreinen nog dit jaar om te vormen in een
rookvrije zone.
Sowieso is samen ravotten en sporten fijner in een rookvrije omgeving.
Weg met de vieze en ongezonde rook, weg met het risico op
brandwonden, weg met peuken die door kinderen worden opgeraapt.
Ook het kopieergedrag verdwijnt. Als kinderen niet in contact komen
met rokende mensen, zullen ze roken niet meer als
iets normaal aanzien. Daardoor zullen ze
ook zelf minder snel beginnen roken.

• Mechelen telt 129 nationaliteiten. De stad
brengt die rijkdom aan diversiteit tot leven
in de nieuwe groepswandeling ‘Divers
Mechelen’. De twee uur lange ontdekkingstocht toont de Mechelse binnenstad vanuit
een originele invalshoek en gaat langs minder bekende, kleurrijke buurten. Meer info bij
Visit Mechelen, Hallestraat 2-4-6.
• De vroegere bestel- en afhaalservice van de
Stedelijke Bibliotheek in de wijk- en dorpshuizen heet nu ‘Bibpunt’. Bestel je boeken tot
maandagnacht via mechelen.bibliotheek.be
en haal ze woensdag al af in jouw wijk- of
dorpshuis.
• In september 2016 startte de renovatie aan
de Sint-Katelijnekerk. Sinds vorige maand
kan je de kerk opnieuw bezoeken. Ze is elke
dag behalve woensdag geopend tussen 13
en 17u. Eind september zou de restauratie
afgerond zijn.
• Hoe maken we jouw leven gemakkelijker?
Stroom, het nieuwe project van Citylab2800,
wil het graag weten! Woon je in de wijk Bethaniënpolder - Auwegemvaart? Vul de online
enquête in op www.mechelen.be/stroom.
• Strijd samen met jouw lokale handelaars
tegen voedselverspilling. Download de app
Too Good To go, waarmee je (overtollig) eten
kan kopen van Mechelse restaurants, bakkerijen, supermarkten … aan een lagere prijs.
• Heffenaars kunnen dankzij enkele vrijwilligers uit het dorp sinds kort gratis kruiden
plukken in een nieuw openbaar kruidentuintje op de hoek van de Kazernestraat en
de Sint-Amandusstraat. Bijzonder is dat alle
plantjes hun oorsprong in Heffen hebben.
• De rupsen van de buxusmot veroorzaken
momenteel veel schade aan buxushagen. Ga
ze niet met giftige, chemische middelen te lijf.
Gebruik liever milieuvriendelijke methodes
zoals feromoonvallen en biologische bestrijding. Of ga op zoek naar alternatieve haagplanten. Meer info: www.natuurpunt.be en
www.velt.nu

Meer info: www.generatierookvrij.be
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Taalbaden met en
Als voorlezer bij de Boekkangoeroes brengt Asija anderstalige
kinderen in contact met het Nederlands en spoort ze hen aan
om zelf eens een boek vast te pakken.
“Ik werk al lang met kinderen en merk
dat velen onder hen niet graag lezen.
Voor hun taalontwikkeling is dat nadelig. Zeker bij anderstalige kinderen.
Buurtopbouwwerkster Belinda Brams
en ikzelf organiseren tijdens de grote
vakantie Boekkangoeroes om die
kinderen een duwtje in de rug te geven.
We lezen op verschillende plaatsen in
de wijk Bethaniënpolder verhaaltjes
voor. Zo brengen we anderstalige
kinderen ook in de zomer in contact
met het Nederlands.
Hopelijk inspireren we
hen ook om af en toe
zelf een boek vast te
pakken.”

Hoe meer
mensen de
kangoeroes
opmerken,
hoe beter!

Verhalen tot leven
brengen

“Het is de eerste editie
van Boekkangoeroes, dus we hopen dat het aanslaat.
Als reclamestunt hebben we enkele
levensgrote kangoeroes gemaakt. Die
gaan we verspreiden doorheen de wijk
om mensen nieuwsgierig te maken.”

“Om onze voorleesmomenten aantrekkelijk te maken, starten we altijd met

Doe je mee?
Boekkangoeroes vindt elke dinsdag
van juli en augustus plaats (behalve
op 14 augustus) van 13 tot 16u op de
speelplaats aan de Alfred Oststraat.
Deelnemers krijgen een rugzakje
met taalspelletjes. Picknicks zijn zelf
mee te nemen.
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een picknick. Achteraf doen we
nog een activiteit. Dat kan van
alles inhouden: knutselen,
cupcakes bakken, enz. Als
het maar verband houdt
met het gelezen boekje.
Op die manier brengen we de verhalen
tot leven voor de
kinderen.”

Ouders
betrekken
“We richten ons
op kinderen
tussen 2,5
en 7 jaar
oud. Maar in
principe mag
iedereen
onze voorleesmomenten bijwonen.
Die zijn gratis,
want we willen
de Boekkangoeroes
laagdrempelig
houden. Hopelijk wordt het een
mooie zomer zodat
we veel buiten kunnen
zitten. Hoe meer mensen ons opmerken, hoe
beter!”
“Aan het eerste voorleesmoment op dinsdag 3 juli koppelen
we een infomoment voor de ouders.
Het is belangrijk dat zij mee zijn met ons
verhaal. Zo kunnen ook zij hun kinderen
stimuleren om Nederlands te oefenen.”

Asija

Maneblussers

zonder kangoeroes
Via de taalcursus SNeL leren kinderen spelenderwijs
- en snel! - Nederlands. Arvin was vorig jaar begeleider:
een leerrijke ervaring in twee richtingen, zo blijkt.

Arvin

“Als onderdeel van mijn bachelorproef voor de hogeschool
Thomas More heb ik vorige
zomer meegewerkt aan
het SNeL-project (Spelenderwijs Nederlands
Leren). Aan de hand
van zelfverzonnen
taalspelletjes
dompelde ik een
groep anderstaligen twee weken
lang onder in
een Nederlands taalbad.
Concreet
ging het om
ongeveer
25 jongeren,
allemaal tussen de 12 en
18 jaar oud.”

Engagement
“25 jongeren,
dat is best veel.
Je wil natuurlijk
alle aanwezigen
evenveel kansen
geven om Nederlands te praten. Sommige jongeren smeten
zich van bij het begin, bij
anderen duurde het wat
langer voordat de schroom
verdwenen was. Uiteindelijk
kwam iedereen wel los. Als je dag
in, dag uit Nederlands moet praten,
werpt dat op den duur zijn vruchten af.”
“Onze luchtige aanpak hielp de cursisten wel
om zich op hun gemak te voelen. Bij SNeL ligt de

focus even hard op amusement als op
taal. De jongeren komen zo op een
andere manier in aanraking met het
Nederlands. Het schoolse aspect valt
weg en maakt plaats voor een ongedwongen, vrije sfeer waar mensen
gemakkelijker fouten durven maken.”

Vooruitgang voor alle partijen
“Op amper twee weken kan je veel
vooruitgang boeken, en dat zonder al te
complexe oefeningen. Ik heb voornamelijk rond klankuitspraak gewerkt
met eenvoudige
spelletjes. Aan
de hand van
foto’s leerde ik de
jongeren bijvoorbeeld het verschil
aan tussen gelijkaardige woorden
als ‘bot’ en ‘boot’,
‘vis’ en ‘vies’, enz.”

SNeL brengt
jongeren op
een luchtige
manier in
contact met het
Nederlands

“Ook voor mij was de SNeL-cursus leerrijk. Je werkt met zoveel verschillende
achtergronden. Als je dan merkt dat het
binnen zo’n grote verscheidenheid perfect mogelijk is om mensen te verbinden,
blijft dat wel bij.”

Doe je mee?
Kinderen uit de lagere school kan
je inschrijven via mechelen.be/
snelproject-lageronderwijs, jongeren
uit het secundair via mechelen.be/
snelproject-secundaironderwijs.
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Openbare verlichting
krijgt opknapbeurt
In Mechelen zetten we
volop in op leefbaarheid
en een zuinige omgang
met energie. Als we dat
in één adem kunnen
doen, des te beter.
Binnen een periode van
tien jaar vervangt de
stad in samenwerking
met Eandis de huidige
openbare verlichting
door ledverlichting.
Dat is beter voor het
milieu en zorgt voor
een aangename,
veilige uitstraling.

2010
De stad stelt een
lichtplan op
2012
Ontwikkeling
led-armatuur
Lunavision
2012-2015
Plaatsing Lunavision
in de woonstraten
van de binnenstad
2017
Beheersovereenkomst
tussen de stad en Eandis
Oktober 2017
Goedkeuring masterplan
openbare verlichting
2018
Uitrol omschakeling
ledverlichting
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Projectie

Voortrekkersrol
Al sinds 2000 is de stad
voortdurend in de weer om de
publieke ruimte op te waarderen. Goede verlichting is
daarbij onontbeerlijk. Het zorgt
voor sfeer, een veilig gevoel
en kan ons architecturaal
erfgoed laten stralen als nooit
tevoren.
In 2010 besloot Mechelen de
rol van voortrekker op zich te
nemen. De stad stelde een
lichtplan op voor zowel de
publieke als de architecturale
verlichting. De bedoeling was
om die beter af te stemmen op
de omgeving én de gebruikers
van die omgeving. Zo krijgen
alle delen van de stad een
duidelijke identiteit, die ook in
het donker zichtbaar blijft voor
inwoners.

Waarom led?
Uiteraard wil de stad haar
licht op een slimme manier
laten schijnen. Ledverlichting
bleek de beste optie, met tal
van voordelen ten opzichte
van de huidige verlichting.
Led is energie-efficiënter en
heeft een langere levensduur.
Het witte licht van led zorgt
voor een hoge kleur- en

Veiligheid en
comfort op
functionele
fietsroutes
staan voorop
in het actieplan van
2018

gezichtsherkenning. Daarnaast
is de lichtverdeling beter, met
veel minder lichtvervuiling.

het volledige grondgebied
van Mechelen.

Tot slot gaat ledverlichting
goed samen met nieuwe
duurzame technologie, denk
aan bewegingssensoren en
dimming. Die kan eenvoudig
geïnstalleerd worden zonder
vervanging van de armatuur
(draagconstructie met lamphouder, n.v.d.r.).

Dimmen hè!

Overeenkomst
met Eandis
In 2012 liet de stad samen
met Eandis het led-armatuur
Lunavision (Philips) ontwikkelen, specifiek voor de woonstraten in onze binnenstad.
Van 2012 tot 2015 werden
de armaturen geplaatst in
de woonwijken van onze
binnenstad.
Gezien Mechelen in tien jaar
tijd op het hele grondgebied wil overschakelen naar
openbare ledverlichting, werd
in 2017 een beheersovereenkomst afgesloten met Eandis.
Net als een masterplan voor

Binnen die overeenkomst is er
een specifiek actieplan voor
2018, dat prioriteit geeft aan
veiligheid en comfort op functionele fietsroutes. Zo komt er
bijvoorbeeld volgverlichting
langs de Vrouwvlietroute.
Die is altijd gedimd, tenzij
er iemand voorbijkomt. Dan
springt de lichtsterkte naar
100 %. In andere straten en
fietspaden met ledverlichting
is de verlichting gedimd tussen
23u en 5u.
In de omgeving van station
Nekkerspoel wordt op korte
termijn omgeschakeld naar
ledverlichting. Onder de
bruggen van de Nekkerspoelstraat, Sint-Rumoldusstraat en
Caputsteenstraat werd reeds
ledverlichting geplaatst. De
plaatsing van led-armaturen
in het Speelgoedstraatje is
eind mei gestart. In juni volgde
het Ontvoeringsplein, en de
Lakenmakersstraat is begin juli
aan de beurt.
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De dag van

De dag van

Project Wolf

10u

11u

Nu ons festivalseizoen is losgebarsten, zijn de
jongeren van medialab Project Wolf helemaal
in hun element. De reporters laten geen kans
onbenut om hun lenzen te richten en hun microfoons boven te halen. Deze keer mocht onze
fotograaf thuisblijven, want de wolven zorgden
uiteraard zelf voor beelden.
10u

13u

Thomas: “Vandaag begeleid
ik enkele wolven die een
sfeerverslag maken van de
Speeldag. Het eerste wat
ik altijd samen met hen doe,
is een gear check. Even de
lenzen, de opnamekaartjes
en de batterijen nakijken. Respect voor het materiaal is een
basisregel bij Project Wolf.”

17u

Axelle: “Het liefst van al
sta ik achter de camera.
Tijdens het optreden van
De Helden zag ik veel
lachende kindergezichtjes.
Sommigen gingen helemaal
uit hun dak. De bandleden
vroegen achteraf of ze het
filmpje mochten delen op
hun mediakanalen. Supertof
natuurlijk.”

11u

17u

Axelle: “Daarna zwermen
onze videocrews uit naar
verschillende pleinen om
beelden te schieten. Het
gaat top! Het rugbyveld
leverde bijvoorbeeld uitstekend materiaal op: veel
actie en veel emoties.”

Het Mechelse
festivalseizoen draait
op volle toeren,
en wij dus ook!
18u

13u

18u
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Thomas: “Project Wolf heeft
ondertussen een goede
naam bij de Mechelse
festivalorganisatoren: we
leveren leuke filmpjes en
maken het niet te bont. Af
en toe worden we in de
watten gelegd met gratis
broodjes en drankjes. Dat is
altijd leuk. Maar het leukste?
Dat is het feit dat we backen frontstage mogen. En
dat we vanop het podium
mogen filmen.”

Thomas: “De opnames zijn
voorbij. Tijd om de beelden
in te laden, elkaars werk te
bekijken en afspraken voor
de postproductie te maken.
De reporters monteren hun
beelden thuis en na een
paar dagen vind je hun
creaties op sociale media.
Ga zeker eens kijken op
onze Facebookpagina!”
Meer info:
www.projectwolf.be en
facebook.com/pr0jectw0lf

UiTgelicht

Cinema Canvas
komt naar Wagenoord
Van 18 tot en met 20 juli vertoont Cinema Canvas samen met het Filmhuis
Mechelen en stad Mechelen de films Le Fils, A Hard Day’s Night en Pan’s Labyrinth
in Wagenoord, de voormalige Festraets-garage aan de Maurits Sabbestraat 123.
“Zie het als een minifilmfestival”, zegt Thomas Van Roost van Filmhuis Mechelen.
“Voor de tweede editie van Cinema Canvas
was de zender op zoek naar spraakmakende locaties om films bij zonsondergang
te tonen”, gaat Thomas verder. “De mensen van Canvas vonden het ook belangrijk
om samen te werken met lokaal verankerde partners, zoals Filmhuis Mechelen.”
Het Filmhuis heeft sowieso een trouw
publiek en voor Cinema Canvas wordt dat
nog aangevuld met bezoekers uit heel
Vlaanderen. “De eerste film, Le Fils, is Belgisch en moet je echt zien”, tipt Thomas.
“Ook A Hard Day’s Night - de film over en
met The Beatles - en Pan’s Labyrinth blijven natuurlijk steengoede films.”
Er is volgens Thomas nog een goede
reden om op 18, 19 en 20 juli naar

Wagenoord te trekken. “De films worden
ingeleid met boeiende gesprekken”, legt
hij uit. “Michaël Pas interviewt filmkenners zoals regisseur-auteur Marc Didden,
filmprofessor Wouter Hessels, Clan- en
Tabula Rasa-bedenkster Malin-Sarah Gozin
en de Mechelse filmprogrammatrice Lisa
Colpaert. Die gesprekken zorgen voor een
extra dimensie.”
Het wordt naar Thomas zijn mening dan
ook zeker de moeite om langs te komen
en de selectie van Cinema Canvas niet
gewoon op je televisietoestel te bekijken.
“Zoals bij een filmfestival zorgen we ook
voor hapjes en drankjes voor en na de
filmvertoningen.”

Verlekker
je aan Waalse
dramatiek, Britse
Beatlemania,
Spaans-Mexicaanse fantasy ...
en Vlaamse gesprekken, hapjes
en drankjes

Meer info: www.filmhuismechelen.be
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Uitzomeren in het
Vrijbroekpark
Op zondag 26 augustus kan je van 13 tot
18u gratis op ontdekkingstocht in de bloementuinen van het Vrijbroekpark. Grote en
kleine reizigers kunnen rekenen op tal van
leuke opdrachten, workshops en uiteraard
lekkere hapjes en drankjes. De perfecte
afsluiter van een zalige zomervakantie.

‘t verhaal van
Gucci? Nee, Ducci!
In het Museum Hof van Busleyden kan je
het cassetteplafond van Ducci in al zijn glorie bewonderen. De cassettes hingen daarvoor in het Sterckshof in Antwerpen, maar
de provincie Antwerpen schonk ze aan ons
nieuwe Mechelse museum. Het prachtig
geïllustreerde plafond draagt de naam van
zijn opdrachtgever: Gaspare Ducci. Hij werd
in 1495 geboren in Italië, maar verhuisde
in 1515 naar Antwerpen, waar hij als lid van
de Florentijnse Natie uitgroeide tot een
succesvol handelaar en geslepen speculant.
Het cassetteplafond werd gemaakt voor
zijn stadsresidentie.
Let vooral op de medaillons, centraal
geplaatst in de cassettes van het plafond:
zij vormden een eerbetoon aan Keizer
Karel V, beschermheer van Ducci. En
daarmee wordt er meteen een link gelegd
naar Mechelen, de stad waar Keizer Karel
opgroeide. Er zijn nog redenen waarom het
plafond op zijn plaats is in het Museum
Hof van Busleyden. Het is
immers een zeldzame, maar
luisterrijke getuige van hoe
stadspaleizen er in de zestiende eeuw uitzagen.

Sport je kortingen bij elkaar
Met je UiTPAS kan je al geruime tijd gaan sporten in De Nekker, het
Stedelijke Zwembad en Ice Skating Mechelen. Sinds kort zijn daar een
heleboel sportclubs bijgekomen.
• Aikido & jiujitsu: voor beide sporttakken kan je terecht bij de Mechelse
Budosporten.
• Voor Tafeltennis moet je bij TTK Real en TTK Llberpas zijn. Beide clubs
dragen gezelligheid minstens even hoog in het vaandel als sportiviteit.
• Bij BD Opslag kan je terecht voor badminton. Iedereen is hier welkom,
ook mensen met een beperking.
• Hou je van basketbal? Dan kan je eens langsgaan bij Basketbal Pitzemburg. Kinderen met een handicap zijn ook meer dan welkom!
• Volleybal is een van de populairste sporten in Vlaanderen. Volleybalclub MAVOC wil iedereen de kans geven om deze sport te beoefenen.
• Frisbee is dan weer een sport die qua populariteit aan een steile
opmars bezig is. Ga hiervoor zeker eens een kijkje nemen bij Freespect Mechelen.
• Double Yellow is ongetwijfeld de gezelligste squashclub van het land.
• Wie de dansmicrobe voelt kriebelen, kan terecht bij danSrijk of Medak.
Meer info:
www.uitinmechelen.be/uitpas/sparen/partners

UiTPAS: wadisda?
De UiTPAS is een klantenkaart voor sport,
cultuur en vrije tijd in Mechelen. Overal waar
je komt, spaar je een punt. Dat kan via de
UiTPAS-spaarzuil of aan de kassa. In ruil voor die
punten krijg je allerlei interessante kortingen, hapjes,
drankjes of andere (exclusieve) voordelen cadeau.
Als je van Mechelen bent en recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming, krijg je een gratis UiTPAS met kansentarief. Daarmee
krijg je automatisch korting bij al onze UiTPAS-partners.
Meer info: www.uitinmechelen.be/uitpas of UiT in Mechelen,
Hallestraat 2-4-6
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Kort

Films in openlucht. “De gezelligste plek
om te ontspannen in de zomer, is zonder
twijfel T’île Malines. Hun openluchtcinema
op zondagavond is een aanrader.”

De top 3
van …
Joren

De beste spaghetti. “In het ViaVia Reiscafé serveren ze lekkere gerechten van
over de hele wereld. Al neem ik meestal
toch een spaghetti: zonder twijfel de beste
van Mechelen!”
What’s sup? “Via Ontpop kan je leuke activiteiten doen in de stad. Met mijn vriendin ben
ik al gaan suppen op de Binnendijle, en voor
de verjaardag van mijn vader hebben we
onlangs een escape game gespeeld.”

-voordeel:

Gratis ticket voor Bulliphant
Neenee, Bulliphant is geen Pokémon of een uitgestorven dier uit de
prehistorie. Het is een springlevende vijfkoppige band die hedendaagse jazz combineert met een vleugje elektronica. Hun eerste cd
Hightailing kreeg lovende kritieken.
Benieuwd? De band speelt op vrijdag 27 juli de pannen van het dak
van de Jazzzolder. In ruil voor 10 UiTPAS-punten kan je gratis gaan
kijken. Ruil ze om aan de kassa, de avond zelf. Eén gratis ticket per
UiTPAS, zolang de voorraad strekt.
Bulliphant
Vrijdag 27 juni om 20u
Jazzzolder, Onze-Lieve-Vrouwestraat 52
Smaakt naar meer?
Elke tweede en vierde vrijdag van de maand kan je in
de Jazzzolder genieten van
boeiende, swingende live
concerten. Ontdek er jong
talent of laat je meevoeren
door bekende namen uit de
jazzwereld.
Meer info:
www.jazzzolder.be

Snel
• Zie je deze zomervakantie het Zomer
30-bord? Vertraag dan, want je komt in een
woonbuurt waar je maar 30 km/u mag rijden.
De spelende kindjes danken je!
• De zomersolden trappen af in Mechelen met
een koopzondag op 1 juli. Wees er als eerste
bij en scoor die koopjes!
• Speel deze zomer eens toerist in eigen stad,
met allerlei boeiende feiten en weetjes op
zak. Alle Mechelaars krijgen namelijk gratis
de prachtige gids ‘Mechelen, mon Amour’
ter waarde van 18,95 euro cadeau bij aankoop van twee tickets van 6,5 euro voor een
rondvaart op de Dijle.
• De zomerkermis strijkt neer op de Grote Markt
van woensdag 27 juni t.e.m. dinsdag 10 juli.
Op donderdag 28 juni is er van 13 tot 15u een
prikkelarm moment, voor kinderen en volwassenen die moeite hebben om prikkels zoals
lichtflitsen en luide muziek te filteren. De zaterdagmarkt wordt tijdens de periode van de
zomerkermis grotendeels verplaatst naar de
Veemarkt, de Keizerstraat en Onder-den-Toren.
• De Gouden Carolus Single Malt-whiskey van
Brouwerij ‘t Anker kan je sinds kort ook proeven in een Belgische praline. Een echte smaaksensatie! Verkrijgbaar bij Brouwerij ‘t Anker.
• Een aantal Mechelse monumenten hebben
nu ook infobordjes op maat van kinderen,
met leuke opdrachtjes. Je herkent ze meteen
aan de afbeelding van kindermascotte
Rommy. Een leuk idee van de Kinderraad!
• Word vriend van het Vrijbroekpark! Schrijf je
in voor de nieuwsbrief via provincieantwerpen.
be en ontvang de leukste en interessantste
Vrijbroek-weetjes rechtstreeks in je mailbox.
• Ga van donderdag 28 juni tot 31 augustus
langs in de Stedelijke Bibliotheek voor de
jaarlijkse boekenverkoop. De bib verkoopt
oudere of weinig uitgeleende boeken, cd’s
en dvd’s, voor kinderen en volwassenen.

Meer UiT-tips op www.uitinmechelen.be
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UiTgevraagd

Luc Verheyen en Samuel Mareel
van Museum Hof van Busleyden

“Dit is mijn
stad, vroeger
en vandaag”
Luc Verheyen en Samuel Mareel ontfermen zich mee over de vaste
museumopstelling van het Museum Hof van Busleyden. Nu het museum
officieel de deuren geopend heeft, zijn ze benieuwd naar de reacties.
“We hopen dat mensen vaak met een glimlach zullen vertrekken.”
Wat maakt het museum dan zo bijzonder?
Luc: “De combinatie van de bijzondere plek, het Bourgondische stadspaleis en de heel bijzondere stukken die je er
kan zien. Zoals de poupées de Malines, die een belangrijke
link met de stad hebben. De museumstukken tonen hoe
Mechelen een van de belangrijkste Europese steden was. We
bekijken dat verhaal door een hedendaagse bril en confronteren het met het leven in de stad
vandaag. Dat maakt de traditionele
historische thema’s, zoals ambachMensen gaan
ten, macht, stadscultuur, feesten in
naar buiten met de
stad … allemaal heel herkenbaar.
Het
Museum Hof van Busleyden
het gevoel dat
heeft iets voor iedereen, ook voor
ze iets ontdekt
mensen die niet zo vaak musea
bezoeken. Er is een ruimte waar
hebben en met
Mechelse verenigingen zich voorstof tot nadenken stellen, we werken samen met het
theatergezelschap ARSENAAL/
LAZARUS drie jaar lang aan het project De Grond der
Dingen en één museale ruimte verbindt hedendaagse
kunst met het vroegere vakmanschap.”
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Samuel: “We hebben niet zoveel topstukken als sommige
grotere musea, maar wij kaderen ze heel goed. Daardoor
gaan mensen hier buiten met het gevoel dat ze iets ontdekt
hebben en dat ze over zaken hebben kunnen nadenken. Dat
maakt een bezoek aantrekkelijk voor zowel mensen van
Mechelen als van daarbuiten.”
Zullen ook Mechelaars dan nog verrast zijn?
Luc: “Zeker! Na een bezoek aan het Museum Hof van Busleyden kan je als Mechelaar zeggen: ‘Dit is mijn stad, vroeger
en vandaag, in relatie tot de hele wereld’. Hier wordt duidelijk
hoe de Bourgondische stad vroeger functioneerde en welke
invloeden er vandaag voor de Mechelaar nog voelbaar zijn.”
Samuel: “Zonder dat het aanvoelt alsof je een geschiedenisles krijgt. Je bezoek aan het Museum Hof van Busleyden zal
ook gewoon een boeiende ontdekkingstocht worden.”
Welk stuk mag je zeker niet missen?
Samuel: “De Besloten Hofjes! Dat zijn zestiende-eeuwse
retabelkastjes met voorstellingen van het paradijs en de heiligen ziet. Dat er zeven van zijn overgeleverd in Mechelen is

Agenda

ZO 1 JULI
Parkendag
natuur • Verschillende locaties, 14 > 18u
Start je zomer met verrassende concerten, spelletjes,
overheerlijke picknicks en
leerrijke workshops.
mechelen.be/parkendag

Boer(in) voor 1 dag
natuur • Domein Tivoli,
9 > 15u

WO 4 JULI		
Zomerkermis
kermis • Binnenstad

Gezondheidswandeling

Koopzondag
shoppen • Binnenstad

Voorleesuurtje (2+)

Zomerse voorleeszondag

lezing • Bibliotheek, 14u

Zomerkermis

DO 5 JULI

kermis • Binnenstad

Zomerkermis

Seizoenswandeling beleef en proef de zomer

kermis • Binnenstad

Luc: “Nu kunnen wij genieten van deze overweldigende
stukken, die op de Vlaamse
topstukkenlijst staan. Ze zijn
historisch en religieus belangrijk,
en ook los daarvan zijn ze heel
bijzonder om naar te kijken. Al
die kleuren, die bloemetjes, die
vogeltjes. Ze vormen een betoverend geheel.”

Swing - Circus Ronaldo Leest

Koor voor mensen die
niet noodzakelijk kunnen
zingen

circus • Sporthal Kouter, 20u

kermis • Binnenstad

Beiaardconcert: Roy Lee
concert • Cultuurplein,
20.30u

DI 3 JULI
Zomerkermis
kermis • Binnenstad

eten en drinken • Transit M,
11 > 20u

Plogging
sport • IJzerenleen, 10u

Het grote yogaproject

MA 9 JULI

sport • Over de kerk van
Walem, 10u

Zomerkermis

23ste Mechels
Zomerbierfestival

VR 6 JULI

feest • Cultuurplein, 12 > 17u

MA 2 JULI

circus • Sporthal Kouter,
20u

concert • Kruidtuin, 19 > 23u

Muziek uit de Oude Doos

Plogging

feest • Cultuurplein, 15-17u
Een vrolijke zangstonde
voor iedereen die graag
uit volle borst meezingt (of
meekweelt) met hits van de
jaren zestig tot vandaag.

Swing - Circus Ronaldo Leest

sport • locatie en uur zijn
nog geheim
Of je nu een onervaren houten plank of een volleerde
yogi bent, schrijf je in via
hetgroteyogaproject.be en
kom yoga beoefenen op een
unieke, verborgen locatie in
Mechelen. De opbrengsten
gaan naar een project dat de
stad ten goede komt.

natuur • Vrijbroekpark, 10u

behoorlijk uniek. Ze behoorden
toe aan de Gasthuiszusters van
Mechelen. Zij verzorgden mensen met de pest. Op het moment
dat de beeldenstormers door de
Nederlanden trokken, heerste
er een pestepidemie. Daarom
gingen de beeldenstormers het
klooster niet binnen. Anders
waren de Besloten Hofjes waarschijnlijk vernietigd.”

Zomerkermis
kermis • Binnenstad

wandeling • De LindePoort,
19u

lezing • Bibliotheek, 15u

ZO 8 JULI

Parkpop: Buurman

Zomerkermis

Zomerkermis

kermis • Binnenstad

kermis • Binnenstad

Boottocht 'oep ze Mèchels’

Beiaardconcert: Wim
Berteloot

begeleide uitstap • aanlegsteiger Haverwerf, 18.30u

Swing - Circus Ronaldo Leest
circus • Sporthal Kouter, 20u

ZA 7 JULI
Zomerkermis
kermis • Binnenstad

Swing - Circus Ronaldo Leest
circus • Sporthal Kouter, 20u

concert • Cultuurplein,
20.30u

DI 10 JULI
Zomerkermis
kermis • Binnenstad

Pasar zomerwandeling
door het Mechels
rivierenland
begeleide uitstap •
Sint-Lambertuskerk, 19u
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WO 11 JULI

1

MA 16 JULI

1

Gezondheidswandeling

Beiaardconcert: Jon Lehrer

wandeling • De LindePoort,
19u

concert • Cultuurplein,
20.30u

Mechelen Zingt

W0 18 JULI

feest • Grote Markt,
19.30 > 23.30u

Gezondheidswandeling

DO 12 JULI
2

Swing - Circus Ronaldo Battel
circus • Wijkhuis Battel,
20u

Parkpop: Isolde XL

Middeleeuwse heksen,
tovenaars en mystieke
zinnebeelden

concert • Kruidtuin, 19 > 23u

Filmhuis - Cinema Canvas:
A Hard Day's Night

lezing • The Belgian Ballet
Company, 19u

Swing - Circus Ronaldo Battel

film • Wagenoord, 20u

VR 20 JULI

3

Swing - Circus Ronaldo Muizen

circus • Wijkhuis Battel,
20u

Stefan Bracaval QU4RTET

circus • Dorpsplein Muizen,
20u

concert • De Jazzzolder,
20.30u

Filmhuis - Cinema Canvas:
Pan's Labyrinth UiTPAS
film • Wagenoord, 20u

ZA 14 JULI
Swing - Circus Ronaldo Battel

ZA 21 JULI
4

3

circus • Wijkhuis Battel,
20u

Swing - Circus Ronaldo Muizen

Swing - Circus Ronaldo Battel
circus • Wijkhuis Battel,
20u

Plogging
sport • Plein Sint-JanBerchmanskerk, 10u

Vegan & raw vegan
brunch
eten en drinken • Taste it
Pure, 11 > 14u

Z0 15 JULI
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Swing - Circus Ronaldo Muizen

circus • Dorpsplein Muizen,
20u

VR 13 JULI

circus • Dorpsplein Muizen,
20u
4

Vegan & raw vegan
brunch

Filmhuis - Cinema Canvas:
Le Fils

Swing - Circus Ronaldo Muizen

concert • Kruidtuin,
19 > 23u

Z0 22 JULI

eten en drinken • Taste it
Pure, 11 > 14u

D0 19 JULI

Parkpop: Cookies and
Cream

viering • Sint-Romboutskathedraal, 11u

wandeling • De LindePoort,
19u

film • Wagenoord, 20u

2

Officiële plechtigheid 21
juli-viering

Belpop Bonanza Sessie &
Belgunique Makers Markt
feest • Grote Markt,
10 > 23u

circus • Dorpsplein Muizen,
20u

Vroege vogelwandeling
Mechels Broek
natuur • Bezoekerscentrum
Mechels Rivierengebied, 8u

Dertigste Zennetochten jubileumtochten
sport • Zaal Ter Coose,
7 > 15u

50-km Jubileumtocht
sport • Zaal Ter Coose,
6.30 > 8.30u

Plogging
sport • Station Nekkerspoel
- Ontvoeringsplein, 10u

MA 23 JULI
Beiaardconcert: Nikita
Tarantsov
concert • Cultuurplein,
20.30u

WO 25 JULI
Gezondheidswandeling
wandeling • De LindePoort,
19u

Het grote yogaproject
sport • locatie en uur zijn
nog geheim

DO 26 JULI
Parkpop: Minneapolis Prince Tribute
concert • Kruidtuin,
19 > 23u

Agenda

Sporten onder den toren
sport • Grote Markt,
17 > 23u

Plogging

5

VR 27 JULI

concert • Cultuurplein,
20.30u

Beiaardconcert: Marc Van
Bets

natuur • Vrijbroekpark, 16u

concert • Cultuurplein,
20.30u

Wandelen langsheen
barok erfgoed in
Mechelen

DI 7 AUGUSTUS
Boer(in) voor 1 dag
natuur • Domein Tivoli,
9 > 15u

WO 1 AUGUSTUS

begeleide uitstap • Grote
Markt, 14u

Gezondheidswandeling

Bulliphant

wandeling • De LindePoort,
19u

6

Sporten onder den toren

Van marskramer tot
Mercado

sport • Grote Markt,
17 > 23u

begeleide uitstap • Leuningen IJzerenleen, 19u

WO 8 AUGUSTUS
Gezondheidswandeling
wandeling • De LindePoort,
19u

Werk in de stad
begeleide uitstap • Leuningen IJzerenleen, 19u

Voorleesuurtje (2+)

ZA 28 JULI

lezing • Bibliotheek, 14u

Buitengewone
zonsondergang
begeleide uitstap • Jef
Denynplein 4-6, 20u

Beiaardconcert: Dina
Verheyden en Richard de
Waardt

MA 30 JULI

Camping Vrijbroek

concert • De Jazzzolder,
20.30u

MA 6 AUGUSTUS

sport • Dorpsplein Muizen,
10u

DO 2 AUGUSTUS
Parkpop: Michael Schack

7

DO 9 AUGUSTUS
7

concert • Kruidtuin,
19 > 23u

Camping Vrijbroek
natuur • Vrijbroekpark, 16u
6

begeleide uitstap • Nieuw
ziekenhuis Sint-Maarten,
14 > 17u

begeleide uitstap • Leuningen IJzerenleen, 14u

Fietsen langs Zenne en
Dijle: lus Mechelen
sport • Kerkplein Heffen,
9 > 18u
5

Sporten onder den toren
sport • Grote Markt,
9.30 > 19u

lezing • The Belgian Ballet
Company, 19u

ZO 5 AUGUSTUS

sport • Grote Markt,
9.30 > 19u

Van marskramer tot
Mercado

Filips De Goede Hertog
van Bourgondië (13961467) en de wereld van
de Bourgondiërs

Boottocht 'oep ze
Mèchels’
begeleide uitstap • aanlegsteiger Haverwerf, 18.30u

Sporten onder den toren

Z0 29 JULI

VR 10 AUGUSTUS

VR 3 AUGUSTUS

Rondleiding in het nieuwe
ziekenhuis

Djartman

Werk in de stad
8

concert • De Jazzzolder,
20.30u

begeleide uitstap • Leuningen IJzerenleen, 14u

Wandeling ‘natuur in de
stad’ - industrieterrein
Motstraat
begeleide uitstap •
Sporthal Iham (achterkant),
10u

Plogging
sport • Dorpsplein Battel,
10u

Parkpop: Pardon Service
concert • Kruidtuin,
19 > 23u

ZA 11 AUGUSTUS
8

SummerJump - Family Fun
Festival
festival • De Nekker,
11 > 23u

ZO 12 AUGUSTUS
Meester, hij begint weer!
begeleide uitstap • Leuningen IJzerenleen, 14u
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1

SummerJump - Jump into
the Rhythm

DI 14 AUGUSTUS
Pasar zomerwandeling
door het Mechels
rivierenland

festival • De Nekker,
11 > 22u

Kringlooptuin

begeleide uitstap • Café ’t
Bergske, 19u

natuur • Tivoli, 14u

Tweedehands boekenmarkt
markt • Doorlaerboekenhoeve, 9.30 > 16u

WO 15 AUGUSTUS
Gezondheidswandeling

Plogging

wandeling • De LindePoort,
19u

sport • Schijfstraat - Oude
Liersebaan, 10u

Meester, hij begint weer!

MA 13 AUGUSTUS
Beiaardconcert: Piet
Hamelink

2

concert • Cultuurplein,
20.30u

sport • Dorpsplein Hombeek, 10u

Parkpop: Jo Vally
concert • Kruidtuin,
19 > 23u

Het grote yogaproject
sport • locatie en uur zijn
nog geheim

ZA 18 AUGUSTUS

MA 20 AUGUSTUS

American Days
feest • De Zwaan,
12 > 23.59u

Beiaardconcert: Jakob De
Vreese
concert • Cultuurplein,
20.30u

ZO 19 AUGUSTUS
American Days

begeleide uitstap • Leuningen IJzerenleen, 19u

feest • De Zwaan,
12 > 23.59u

Maneblusser Classic Tour
2018

Schol!

sport • Grote Markt,
8.30 > 18.30u

Plogging

DO 16 AUGUSTUS

begeleide uitstap • Leuningen IJzerenleen, 14u

DI 21 AUGUSTUS
3

Boer(in) voor 1 dag
natuur • Domein Tivoli,
9 > 15u

-punten gespaard?
Ruil ze hier om!
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5 punten

15 punten

• Gratis drankje in het Cultuurcentrum of in de Stadsschouwburg
• Korting bij aankoop van 2 tickets voor ARSENAAL/LAZARUS
• 10 % korting in de museumshop van Museum Hof van Busleyden of in de Technopolis-shop
• 50 % korting op een kinderlezing in Technopolis
• € 2 korting op een voorstelling bij kunstencentrum nona of
op een beklimming van de Sint-Romboutstoren

• Gratis schaatsbeurt in het
Ice Skating Center
• Gratis poster van Mechelen bij UiT in Mechelen
• Gratis ticket voor beklimming van Sint-Romboutstoren
• Neem gratis iemand mee naar ARSENAAL/LAZARUS
• € 5 korting bij VormingPlus
• € 5 korting op een voorstelling naar keuze in de Stadsschouwburg

10 punten

20 punten

• Gratis ticket voor het optreden van Bulliphant op 27 juli in de
Jazzzolder
• Gratis draagtas van de Stedelijke Bibliotheek
• Gratis zwembeurt in het Stedelijke Zwembad Geerdegemvaart
• Gratis koud tapasbordje of glas cava in Theater M
• Gratis gids ‘Bier in vrouwenhanden’ of ‘Horen, zien en
Mechelen’ bij UiT in Mechelen
• € 2 korting op een filmvoorstelling naar keuze bij Filmhuis
Mechelen

• Gratis ticket voor een voorstelling naar keuze van
kunstencentrum nona

25 punten
• € 10 korting op een voorstelling naar keuze van het
Cultuurcentrum
Weet je niet hoeveel punten je al gespaard hebt? Check jouw
saldo via de
-app of via een
-spaarzuil.
Bekijk alle omruilvoordelen op uitinmechelen.be/promotions.

Agenda

WO 22 AUGUSTUS

1

Gezondheidswandeling
wandeling • De LindePoort,
19u

Schol!
begeleide uitstap • Leuningen IJzerenleen, 19u

VR 24 AUGUSTUS
4

Maanrock
festival • Binnenstad,
18 > 2u

2

Finale 6de JazzContest
Mechelen

Zonnige groeten uit
Vrijbroek
natuur • Vrijbroekpark,
13 > 18u

Plogging
sport • Dorpsplein Leest, 10u

MA 27 AUGUSTUS
Beiaardconcert: Rachel
Perfecto
concert • Cultuurplein,
20.30u

WO 29 AUGUSTUS
wandeling • De LindePoort,
19u

Vleermuizenwandeling

ARTstage | Urban
Wednesdays

Nacht van de vleermuis

concert • Cultuurplein,
19 > 23u

natuur • Fort van Walem,
20u

ZA 25 AUGUSTUS

EXPO

Maanrock
3

festival • Binnenstad, 18 > 2u

D-ART

Buitengewone
zonsondergang

> 01.07, verschillende
locaties

begeleide uitstap • Jef
Denynplein 4-6, 19u

LOOPS

Vleermuizenwandeling
begeleide uitstap • Vrijbroekpark, 20u
4

Vegan & raw vegan
brunch
eten en drinken • Taste it
Pure, 11 > 14u

ZO 26 AUGUSTUS
Maanrock
festival • Binnenstad,
14 > 0.30u

Vegan & raw vegan brunch
eten en drinken • Taste it
Pure, 11 > 14u

Hallestraat 2-6
open: ma-za 10-16u,
zo 12.30-16u
070 22 28 00
uit@mechelen.be
www.uitinmechelen.be
 UiTinMechelen
Schrijf je in op de nieuwsbrief en blijf wekelijks op
de hoogte van de vrijetijdsactiviteiten in Mechelen.

Gezondheidswandeling

festival • Museum Hof van
Busleyden, 19 > 23.30u
begeleide uitstap • Vrijbroekpark, 20u

Meer vrijetijdsinfo?
UiT in Mechelen!

> 01.07, Galerie Duende
The Art of War
> 01.07, Kazerne Dossin

Poezen, vrouwen en
emotionele werken van
Chantal De Schauwer
14.07, 18 > 21u + 15/07,
17 > 18u, Nijverheidstraat 86

Fototentoonstelling Buren
2018
> 21.08, Kazerne Dossin

Fototentoonstelling van
de Koninklijke Mechelse
Fotokring
> 01.09, VC De Schakel

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

Crowdfunding
Ben je op zoek naar extra
financiële ondersteuning
of een paar extra handen
om je project te realiseren?
Neem dan een kijkje op
crowdfundingmechelen.be!
Concreet zoeken we naar
nieuwe evenementen en
festivals die een positieve
of rechtstreekse impact
hebben op de stad en haar
inwoners. Alle ideeën zijn
welkom! Je wordt begeleid
door een echte crowdfundingcoach.
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#2800love

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

tony_mtx

#tilesmalines the place to be in #mechelen
#2800love

nouchka.andhercamera
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kanariepietje_

andrew_ewa

Food and good company makes me
happy 🍝🥫 
#student #2800love #italianfood #foodgram
#summervibes

huybrechtslieselotte

#2800love

demecheleir

My sister by heart ☺🧡

Mechelse straten: Adegemstraat

#nouchenjol #brunchladies #bestfriend
#framily #girls #girlpower #noen #2800love

#visitmechelen #2800love #adegemstraat
#deigemstraat #adegempoort

#Street #City #Bridge #Canal #Water #Summer
#2800love #Mechelen #Flanders #Belgium

melissadenteneer
Papa’tje in het land, da’s altijd plezant
💕
#mechelen #2800love #prettycity #hometownglory #dad #sister #family #weekend #saturday

leen.vds

@kvmechelen #mechelen #2800love
#football #soccer #training

annegreetrombauts

#2800love #mechelen
V.l.n.r.: Erik Laga, Koen Anciaux, Björn Siffer, Greet Geypen, Walter Schroons, Bart Somers,
Marc Hendrickx, Marina De Bie, Bart De Nijn, Katleen Den Roover, Stefaan Deleus en Jan Bal
www.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
Annemie Cobbaert
De eendjes in het Tivolipark worden
groot
#2800love #park #tivoli

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.
Proficiat annegreetrombauts,
jij hebt deze keer gewonnen!
Meer uitleg op
www.mechelen.be/nieuwemaan

Nuttige nummers
Noodcentrale (brandweer / ziekenwagen): 112
Europees noodnummer: 112
Dringende politiehulp: 101
Wachtdienst huisartsen:
www.dijlenete.be, 070 25 40 40
Wachtdienst apotheken:
www.apothekers-mechelen.be, 015 33 03 33
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, Aikon Producties, Karin Van Hees, Robert Kroos
Concept & creatie: Trendhuis
Wettelijk Depot: D/2018/0797/025
Klachten over bedeling? nieuwemaan@mechelen.be

31

