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"Blij dat ik hier ben"
Jeugdbewegingen
met kleur

Klimaatneutraal
Mechelen

Feestelijke opening
Transit M

Koop lokaal en bio op de zaterdagmarkt
Drie Mechelse boeren, één marktkraam. Dat is M’akker, de Mechelse
akker. Om beurt bemannen Ferm, Biobuur en ‘t Middenveld een kraam
op de zaterdagmarkt met kraakverse seizoensgroenten en -fruit,
kruiden en eetbare bloemen van Mechelse bodem. Met het initiatief
willen de drie landbouwbedrijven inspelen op de vraag naar meer
lokale biologische producten. Want dat is goed voor het milieu.
En daarenboven extra lekker en puur. Je vindt het kraam op de
Grote Markt, ter hoogte van tapascafé Sava. Smakelijk!
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Welkom

Op de cover
Hallo. Ik ben Frida. Ik ben een nieuwkomer,
zoals dat hier heet. Samen met mijn ouders,
mijn drie broers en mijn vier zussen ben ik
gevlucht uit Burundi. Ondertussen ben ik al
ongeveer een jaar in Mechelen.
Ik ben blij dat we hier zijn. Mechelen is een mooie,
gezellige en veilige stad en ik loop hier graag rond. Er is
hier veel te beleven én te bezoeken. Ik kijk mijn ogen uit.

Frida Kezimana

Maar het is niet gemakkelijk. Ik spreek weinig andere
talen, en Nederlands is een moeilijke taal. Ik doe wel
mijn best. Ik ga naar de OKAN (OnthaalKlas Anderstalige
Nieuwkomers) bij TSM en krijg 22 uur Nederlands per
week. Daar heb ik kennis gemaakt met kunstjeugdbeweging BAZART. Ze vroegen of ik ook begeleidster
wou worden. Ik vind kinderen leuk en ben veel bezig met
kunst, dus het antwoord was ja. Het is een goede oefening voor mijn Nederlands, maar het is vooral fijn.
Om samen te spelen, muziek te maken of te schilderen,
heb je geen taal nodig. Die passie, dat plezier … Dat is
universeel.

Waar zijn de
burgemeester en
de schepenen
naartoe?
Om de neutraliteit
goed te bewaken
voor de gemeenteraadsverkiezingen
van oktober, laten we
in het september- en
oktobernummer van
Nieuwe Maan geen
bestuursleden aan
het woord.

Bedankt BAZART, en bedankt Jeugdwerk voor Alleman,
om dat mogelijk te maken voor mij.
Lees Frida’s verhaal op p. 14.
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Vraag
Waarom mocht de
stad haar planten
blijven besproeien?
Beste stadsbestuur,
Door de aanhoudende droogte deze
zomer was het in heel Vlaanderen
verboden water te verspillen door
onder andere zwembaden te vullen
en tuinen te besproeien. Toch zag ik
regelmatig voertuigen van de stad
bloemen en planten besproeien langs
de weg. Gold dat verbod dan niet voor
jullie?
Groetjes,
Kelly

Antwoord

Verhuren zonder zorgen
Verhuur je een woning of wil je dat binnenkort doen?
Daar komt heel wat bij kijken. Het Intergemeentelijk
Samenwerkingsverband Versterkt Wonen Mechelen-Lier, de dienst Duurzaamheid en Energie en de
dienst voor Huurbegeleiding organiseren samen met
het Sociaal Verhuur Kantoor Mechelen een infoavond
om (beginnende) verhuurders op weg te helpen.
Deze onderwerpen staan op de agenda:
• Verhuren in ’t algemeen
• Duurzaam investeren in je huurwoning
• Wat kan het Sociaal Verhuur Kantoor
voor jou betekenen?
• Preventieve woonbegeleiding
Verschillende organisaties zijn aanwezig met een
infostand om al jouw vragen te beantwoorden.
Wanneer?
Wo 26.09 om 19.30u in de Keldermanszaal, ingang via binnenplein stadhuis
Meer info en inschrijven:
www.mechelen.be/verhurenzonderzorgen

Hoi Kelly,
Om onze planten en bloemen te
besproeien, hebben we een speciale
toelating van provincie Antwerpen om
het water uit onze vaart, het Kanaal
Leuven-Dijle, te gebruiken. En alleen
maar tussen 20u ‘s avonds en 8u ‘s
ochtends. Ook de landbouwers die ons
te hulp schoten, deden dat alleen maar
tussen deze uren.

Meer dan
1000 nieuwe
parkeerplaatsen

Voor de rest volgden we alle richtlijnen
rond watergebruik heel strikt op. De
fonteinen van de Van Benedenlaan,
de Schuttersvest, de Meysbrug en
de IJzerenleen waren uitgeschakeld.
De speelfonteinen op de Botermarkt
bleven wel spuiten, omdat heel wat
kinderen daar verfrissing vinden.

Onder de Hendrik Speecqvest opende enkele maanden geleden parking Bruul.
De parking telt 352 plaatsen.

Heb jij een vraag?
Eén adres: nieuwemaan@mechelen.be

Aan de andere kant van de binnenstad bevindt zich parking Tinel. Daar kan je nu
parkeren op een van de 124 publieke parkeerplaatsen op niveau -1. De in- en uitrit
bevinden zich in de Tinellaan.

Met de auto in Mechelen? Deze drie nieuwe parkings maken het nog makkelijker
om je auto kwijt te raken dicht bij de binnenstad.

Op 3 september opent het niveau -1 van de ondergrondse stationsparking en verdwijnt de vervangparking aan de Hanswijkvaart. Er zullen 650 publieke parkeerplaatsen zijn.
Meer info en tarieven vind je op mechelen.be/parkeren.
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Komaan
Kort

Vroeger en nu

1959

Snel
• Vanaf vrijdag 7 september wordt de brug (flyover) aan het kruispunt R6-Liersesteenweg
voor het eerst gebruikt door doorgaand verkeer. Het kruispunt onder de fly-over blijft nog
even afgesloten. Vanaf 30 september zouden
de werken gedaan zijn.
• Stem mee voor de publiekswinnaar van de
Stedelijke Prijs Bouwkundig Erfgoed. Hiermee beloont Mechelen tweejaarlijks mooie privérestauraties en -renovaties aan beschermd
en niet-beschermd bouwkundig erfgoed.
www.mechelen.be/spbe2018-publieksprijs

De assemblage
fabriek van
Mercedes-Benz
aan het Rode
Kruisplein in 1959

• De stad zet in op een veilige schoolomgeving,
zodat kinderen zonder problemen te voet of
met de fiets naar school kunnen gaan. Veertig
basisscholen kregen daarom een octopuspaal voor de deur. Die moeten de automobilisten eraan herinneren om traag te rijden.

In 1955 opende Mercedes-Benz een autoassemblagefabriek in
Mechelen. De architect van het complex, dat meerdere keren
uitgebreid werd, was de Mechelaar Alfons Roose. Tot in 1973 bouwde
het Brusselse bedrijf IMA Malines (Importateur des Moteurs et
d’Automobiles) hier Mercedes-Benz-auto’s.
Vanaf eind jaren 50 specialiseerde de fabriek zich in breaks,
automodellen met langere koffers dan de originele modellen.
In opdracht van IMA ontwikkelde en bouwde de Mechelse
koetswerkbouwer Jos Vermeersch in 1965 een reeks Universal-breaks.
Van 1973 tot 1977 kwam de vestiging in handen van Saab, maar daarna
werd de fabriek definitief gesloten. Vandaag is het complex opgedeeld
in verschillende panden met winkels en amusementsgelegenheden. De
structuur van het gebouw is echter vrij goed bewaard gebleven. In de
toekomst wordt het gebouw afgebroken voor de ontwikkeling van de
nieuwe stadswijk op de Keerdok- en Eandissite.

Getal

23

Zoveel KiVa-scholen telt Mechelen. Ki-wa? KiVa is het eerste
wetenschappelijk onderbouwde antipestprogramma waarmee
Vlaamse basisscholen aan de slag gaan om pestproblemen aan
te pakken én te voorkomen. Meer weten? www.kivaschool.be

• Tijdens de Week van de Duurzame Gemeente
(18 tot 25 september) zetten we onze lokale
helden voor globale doelen in de kijker. De
wereld een toekomst geven, start immers bij
onszelf. De initiatieven van deze helden brengen ons een stap dichter bij de 17 duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. Ontdek onze helden op duurzamegemeente.be
• Op woensdag 19 september vindt de
KiVa-kickoff plaats op de Grote Markt. De 23
Mechelse KiVa-scholen zetten extra in op
een sterk, wetenschappelijk onderbouwd
antipestbeleid. Protesteer mee tegen pesten tijdens de mars om 9.30u.
• Heb jij recht op een studietoelage? Check
het meteen via studietoelagen.be of via het
gratis nummer 1700 (Vlaamse Infolijn). Op
donderdag 27 en zaterdag 29 september kan
je terecht in het Huis van de Mechelaar voor
inschrijvingen.
• Op de zuidelijke ring R12 wordt de snelheid verlaagd van 70 naar 50 km/u. En van
50 naar 30 km/u op de straten die parallel
lopen met de Koningin Astridlaan, de zogenaamde ventwegen. De snelheidsaanpassingen worden in september ingevoerd.

Meer nieuws: www.mechelen.be
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Mechelenmakers

Lokaal dienstencentrum
De Schijf bestaat 35 jaar.
Francis, nog iets ouder, blikt
terug op de tijd dat hij er aan
de slag was en op twee jaar
vrijwilligerschap.

"Ik heb 16 jaar als klusjesman en chauffeur bij den ouwe Schijf gewerkt, toen
het dienstencentrum nog in de Schijfstraat was. Na mijn pensioen miste
ik het werk en het sociale contact
te hard. Dus ik zei tegen mijn
vrouw: ‘Ik ga minstens één
dag per week terug voor
De Schijf werken.’”
“De Schijf is een prachtige
plek. Je kan hier voor vanalles terecht. Turnen, biljarten,
boeken ruilen … Samen
met andere vrijwilligers
organiseer ik op donderdag activiteiten als Rad
van Fortuin en Pictionary.
Ambiance verzekerd! Daarnaast kan je hier ‘s middags
komen eten voor een schappelijke prijs. Mensen denken
vaak dat een dienstencentrum
alleen voor oude mensen is. Dat is
niet zo. Iedereen is hier welkom!”
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Inzicht

De eerste stap
naar je eigen
zaak
Ontvang je momenteel een leefloon, maar droom je van je eigen zaak?
Dan is Starterslabo zeker iets voor jou. Je volgt een uniek én gratis traject
van anderhalf jaar waarin je leert hoe je kan ondernemen.

Wat?

Waarom?

Voor wie?

Hoe?

Starterslabo is een
springplank voor mensen
die willen ondernemen,
maar niet goed weten
hoe ze eraan moeten
beginnen. Een coach
helpt jou intensief met
advies en tips en door
je te tonen welke fouten
je beter niet maakt. De
coaches zijn ook actief
in andere steden en
hebben dus veel ervaring. Met hun hulp krijg
je de kans om je idee in
praktijk te brengen.

Uit cijfers van andere
steden blijkt dat 70 %
van de deelnemers
uiteindelijk een eigen
onderneming start of
werk vindt. Starterslabo kan je dus echt
helpen naar iets nieuws.
Je ontdekt wat je
kwaliteiten zijn en je
leert heel wat dingen
over een eigen zaak
en werk. Bovendien
behoud je je uitkering
tijdens het hele traject.
Een unieke kans!

Starterslabo is er
specifiek voor Mechelaars die een leefloon
ontvangen. Daar kiezen
we bewust voor. Zo
vormt dit project een
mooie aanvulling op het
aanbod dat er nu al is
voor startende ondernemers. In andere steden ligt de focus vooral
op niet-werkende werkzoekenden en mensen
met een migratieachtergrond.

Maak een afspraak met
een coach via
starterslabo@mechelen.be
of 03 213 28 81. Zo leren
jullie elkaar kennen. Je
coach ondersteunt je
tijdens het hele traject en
heeft daarbij veel aandacht voor je persoonlijke
groei. Je zet ook echt je
eerste stappen als ondernemer. Aan het eind van
het traject heb je een goed
beeld van hoe haalbaar je
idee is en of ondernemen
iets voor jou is.

70 % van de
deelnemers
vindt werk of
start effectief
een eigen
onderneming
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Hoe neutraler, hoe beter!

Op naar een klimaatneutraal
Steden verbruiken driekwart van alle energie en spelen dus een grote rol in de strijd
tegen klimaatopwarming. Daarom engageerde Mechelen zich in 2012 om tegen
2020 20 % minder CO2 uit te stoten, en zelfs 40 % tegen 2030. Tijd voor een stand
van zaken. Maar eerst: hoe kan jij helpen én er zelf voordeel uit halen? Want geld
besparen en het milieu helpen: dat gaat perfect samen.
Zonnepanelen:
op jouw dak of dat van een ander?
Investeren in zonnepanelen is meer dan ooit een slimme
keuze. Twijfel je of je dak wel geschikt is? Zoek het op via
de Vlaamse zonnekaart: energiesparen.be/zonnekaart. Is je
dak niet geschikt? Niet getreurd: via het project Zonneklaar
legt de stad zonnepanelen op grote daken en openbare
stadsgebouwen. Als inwoner kan je hier mee in investeren
en krijg je jaarlijks een deeltje van de winst uitgekeerd.
Tegen 2021 moet het project genoeg energie produceren
om het verbruik van 500 gezinnen te dekken. Interesse?
Meld je dan vrijblijvend aan via de website.
Meer info: mechelenklimaatneutraal.be

Samenaankoop groene stroom:
besparen was nooit makkelijker
Elk jaar stijgt het aantal Vlamingen
dat zijn energieleverancier kiest via
een groepsaankoop groene stroom.
Als belangrijkste redenen geven ze
prijs, vrijblijvendheid en gemak aan.
Via samengaanwegroener.be kan je
je tot 25 september inschrijven. Geen
toegang tot internet? Kom op dinsdag
11 september tussen 9 en 11u naar
het Huis van de Mechelaar.
Breng zeker je energiefactuur mee.
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Dossier

Mechelen

STEM MEE!

Is je dak goed geïsoleerd?
Je komt het te weten tussen 12 en 20 september. Dan kan je
namelijk de warmteluchtfoto’s bekijken die begin dit jaar genomen werden. Ontdek alle tijdstippen en locaties op de website
van Mechelen Klimaatneutraal. Werk aan de winkel? Dan helpen
we je uiteraard graag verder.
Meer info: mechelenklimaatneutraal.be/warmteloket

Samen ledlampen kopen:
nóg voordeliger
Over de voordelen van ledverlichting
hadden we het in ons vorig nummer al.
Sta je intussen ook te popelen om het
goede voorbeeld van de stad te volgen?
Tip: schrijf je vrijblijvend in voor de samenaankoop ledverlichting, die de stad
samen met de Mechelse burgerbeweging
Klimaan en Zero Emission Solutions
organiseert. De inschrijving start op
7 september tijdens de herfstbraderie. Het
infokraampje voorziet je van alles wat je
moet weten. Wil je mee betrokken zijn bij
de keuze van de lampen, kom dan naar
de stuurgroep op 13 september.
Meer info: mechelenklimaatneutraal.be/
samenaankopen en klimaan.be

Mechelen maakt kans op een euro
per inwoner (bijna 86 000 euro) voor
de isolatie van de daken van huurwoningen of het vernieuwen van de
verlichting van stadsgebouwen. Projecten die veel CO2 besparen dus. Maar
daar hebben we jouw hulp voor nodig!
Onze stad krijgt de subsidie alleen als
1 % van de volwassenen in Mechelen
op een Mechels project stemt via de
website stroomversneller.be.
Als het project geselecteerd wordt,
kan je daarin mee investeren. Je krijgt
dan jaarlijks een deeltje van de winst
uitgekeerd. Goed voor jouw portemonnee en een klimaatneutraal Mechelen!
Stemmen kan tot 7 oktober.

Stad geeft elektrische deelwagens een zetje
Energiezuinig rijden is de boodschap als je klimaatneutraal wil zijn.
Liefst met de fiets. Toch een auto nodig? Kies dan voor elektrisch,
of doe aan autodelen. Of nóg beter: doe aan elektrisch autodelen!
Als particulier kan je voor de aankoop van een elektrische
deelwagen 4000 euro subsidie vanuit de stad aanvragen.
Meer info: mechelen.be/subsidies-elektrische-mobiliteit
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Maak kennis met de eerste
klimaatstraat in Mechelen

“Ons doel? Een
klimaatneutrale
wijk worden”
In het Esdoornplein, een wijk
met 44 quasi identieke woningen,
nemen Bram en zijn buren het voortouw om samen duurzaam te renoveren. Van lampen en vensters tot daken en
gevels: al wie wil, doet mee.
Bram: “In 2016 kwam het idee van zo’n
gezamenlijk energiebesparend renovatieproject ter sprake op een samenkomst van Mechelen Klimaatneutraal.
Onder meer onze wijk leek daar erg
voor geschikt. Zonder veel aarzelen
hebben we heel de wijk en een aantal
mensen van Mechelen Klimaatneutraal
opgetrommeld voor een kick-offsessie.
Meteen bleek dat de helft van onze wijk
geïnteresseerd was. ‘Als we de planeet
willen helpen, moeten we zelf iets ondernemen’, was het algemene gevoel.”

Stap voor stap
“Om te beginnen hebben
we samen renovatieadvies aan huis aangevraagd bij de stad. Een
aangename verrassing
voor de meesten onder
ons, want zo bleek onder
meer dat er winst te boeken viel met vrij eenvoudige maatregelen.
Een aantal onder ons schakelden meteen
over naar ledverlichting of lieten nieuwe
ramen plaatsen.”

voeren, wat betekent dat hun offertes
wat lager liggen dan anders.”
“Momenteel bekijken we wat mogelijk is
op vlak van gevelisolatie. Onze gevels
dateren namelijk van 1958, da’s toch al
eventjes. Als ook dat erop zit, zijn de
buitenlagen van onze woningen in orde:
dat scheelt een slok op de borrel.”

Dankjewel, coach
“De buurtsubsidie die we kregen van
Mechelen Klimaatneutraal investeren we
deels in bewustwording en communicatie
en deels in begeleiding van een coach.
Die coach is echt een grote
steun. Hij gaat bij iedereen
langs, maakt een bestek
op, contacteert aannemers,
onderhandelt met hen een
groepskorting, hij stelt die
voor, vraagt vergunningen
aan ... Dat maakt het voor
ons veel makkelijker en laagdrempeliger.”

De coach maakt
ons het leven veel
makkelijker

“Voorts bleek dat een aantal van onze
daken niet zo goed geïsoleerd waren.
Vooral dakisolatie heeft een grote impact
op je energieverbruik, moet je weten.
Dus hebben we gezamenlijk aannemers
aangeschreven en daaruit eentje gekozen. Voor aannemers is het interessant
om bij meerdere mensen de klus uit te
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“Dat onze woningen bijna identiek zijn,
is handig voor onder meer vergunningen en technische tekeningen. Als die
voor de eerste woning al gemaakt zijn,
kan je de tweede bij wijze van spreken
bijna ‘copy-pasten’. En het creëert ook
een synergie. Zo’n collectief gevoel van
‘laat ons zelf iets ondernemen en het
goede voorbeeld zijn’. We hopen andere
wijken te inspireren, en de kennis die we
opdoen gaan we uiteraard gretig delen.”

Waarop wacht je?
Mechelen Klimaatneutraal is op
zoek naar nog veel meer wijken
die collectief willen renoveren om
verder te begeleiden. Interesse?
Neem dan zeker contact met ons
op of dien een Mechelen Klimaatneutraal-project in. Dat kan ook
voor projecten rond samentuinen,
cohousing, energieavonden,
coöperatieve warmtenetten,
fietsen, elektrisch rijden ... Naast
de subsidie geven stad Mechelen
en de partners ondersteuning op
maat, zoals persoonlijk advies
en informatie over mogelijke
premies en leningen.
Meer info:
mechelenklimaatneutraal.be

De Vlaamse
Energielening: nog tot
eind oktober 2018
Als inwoner van Mechelen kan
je bij Energiepunt Mechelen
een goedkope lening tot 15 000
euro aanvragen voor energiebesparende investeringen. Als
je aan bepaalde financiële voorwaarden voldoen, kan je zelfs
renteloos lenen. De rentevoet
van de Vlaamse Energielening
is vastgesteld op maximaal 2 %
JPK*, maar voor Mechelaars is dat
maar maximaal 1 %. Hoe dat kan?
Stad Mechelen neemt tussen 1
januari en 31 oktober 2018 de
rentelast van die andere 1 % over.
Een buitenkansje dus! Meer info:
mechelen.be/energiepunt
*Jaarlijks kostenpercentage van 2 %,
1 % of 0 %. Voor een investering van
€ 5000 op 8 jaar, betaal je zo € 54,21
af per maand. Na 8 jaar zal je dan
€ 5203,8 terugbetaald hebben.
Let op: Geld lenen kost ook geld.
Kredietgever: AGB Energiepunt
Mechelen, Grote Markt 21,
2800 Mechelen.

Dossier

Renovatiemobiel
parkeert zich op de
Grote Markt
Van 10 tot en met 21 september
vind je de Renovatiemobiel op de
Grote Markt. Je krijgt er simpel
en snel advies over renovaties,
subsidies en energiebesparende
maatregelen voor je woning.
Op mechelenklimaatneutraal.
be/renovatiemobiel vind je de
andere data en locaties.

Meten is weten!
Weet jij of je gezin zuinig of
kwistig omspringt met water, gas
en elektriciteit? En jouw energiebesparende inspanningen:
wat leveren ze effectief op? Via
Mechelen Klimaatneutraal kom je
het makkelijk te weten.
Voor een proefproject zoekt de
stad 100 gezinnen die thuis een
energiemonitor willen uittesten
en zo de overstap willen maken
naar een slimme woning. Het
meet automatisch het energieverbruik in je woning en geeft een
handig overzicht via een app op
je smartphone, tablet of pc.
Meer info of inschrijven?
mechelenklimaatneutraal.be

Een klimaatneutraal
Mechelen: zijn we er al?
Nee, nog niet. Het is een werk van lange adem en iedereen moet zijn steentje
bijdragen. Als stad doen we er alles aan om dat te stimuleren en om zelf het goede
voorbeeld te geven. Alvast een compliment aan alle Mechelse huishoudens: jullie
zijn goed op weg om de doelstelling te halen.

Wie stoot hier CO2 uit?
In 2017 werd in Mechelen
een totaal van 547 kiloton
CO2 uitgestoten. Voor de
helft zijn we als burgers dus
rechtstreeks verantwoordelijk.
Of positiever uitgedrukt: dat
hebben we zelf in de hand!

Vrachttransport 8

%

Natuur en landbouw

1%

Huishoudens 27

%

Dienstensector

20 %

Industrie 21

%

Personentransport 22

%

Wie evolueert het beste?

In 2017 was het verbruik van
de huishoudens al met 17 %
gedaald ten opzichte van
2011. Super, doe minstens zo
goed voort!

Qua mobiliteit is er nog
veel winst te boeken. Een
positieve evolutie is alvast dat
auto- en fietsdelen elk jaar
aan populariteit blijft winnen.

De uitstoot van onze groeiende diensten- en industriesector is nog niet zo sterk
gedaald. Al ligt de uitstoot per
arbeidsplaats nu 12 % lager.
Dit najaar lanceren we dus
volop nieuwe acties.

Met steun van:

LIFE IP CA 2016 BE-REEL!

Met de steun van het financieringsinstrument LIFE van de Europese
Gemeenschap

+ 262 % km afgelegd met elektrische wagens van de stad
+ 138 % productie uit zonnepanelen door de stad
+ 62 % huizen maakten gebruik van de groepsaankoop voor groene stroom
Het gaat om vergelijkingen tussen 2012 en de meest recente cijfers (2016 en 2017).

Wat betekent klimaatneutraal zijn?
Klimaatneutraal worden houdt in dat we de hoeveelheid broeikasgassen die we
dagelijks uitstoten verlagen tot de hoeveelheid die ons ecosysteem (bomen, bossen,
oceanen) weer kan opnemen. Als we daarin slagen, dragen we niet meer bij aan de
zorgwekkende klimaatverandering.
Meer cijfers vind je op mechelenklimaatneutraal.be/dashboard-klimaatneutraal
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LEERLING
ZKT. BUDDY
Niet alle kinderen hebben het makkelijk op
school. Maar door buddy te worden kan jij
het verschil maken!

Grootste supporter
Als buddy ben je geen extra leerkracht,
maar wel de vertrouwenspersoon en de
grootste supporter van een leerling. Je
helpt, motiveert en inspireert. Eén keer
per week ga je langs op school, vlak na
schooltijd. In de lagere school sla je een
praatje, speel je een spelletje, maak je wat
extra oefeningen of oefen je vaardigheden.
In het middelbaar help je bij het maken
van een planning of toon je hoe hij of zij
taken kan aanpakken. Voor de leerling
moet het vooral een leuke afsluiter van de
schooldag zijn. De extra steun geeft een
boost aan hun zelfvertrouwen en dat heeft
een groot effect op hun slaagkansen.

Wil jij
buddy
worden?
Surf dan naar
buddymechelen.be
en registreer je ten laatste
op 19 september als buddy. Na een eerste
kennismakingsgesprek ben je welkom op
het startmoment, daarna kan je starten.
In oktober volg je een vormingsdag. Je
staat er als buddy niet alleen voor, want
ook tijdens het traject kom je regelmatig
samen met de initiatiefnemers en de
andere buddy’s.
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Kamal Kharmach (rechts), geflankeerd door zakenpartner Maxim Daems

Straffe ondernemer

Donuts: het gat in de markt

Geen mooier liefdesverhaal dan dat
van Homer Simpson en zijn donuts.
Die liefde probeert komiek Kamal
Kharmach met zijn donutketen
Donuttello door te geven aan Vlaanderen. En dat lukt: na Antwerpen,
Sint-Niklaas, Beveren en Gent, valt
nu ook onze Dijlestad in zwijm.
De winkel in Mechelen wordt de
grootste tot nu toe. Tot het zover
is, kunnen Mechelaars nog tot
begin september terecht in een
pop-up-Donuttello in de Geitestraat
14. Een geste speciaal voor de fans,
vertelt Kamal: “Toen we onze komst
naar Mechelen op sociale media
aankondigden, was er meteen veel
belangstelling. Door
omstandigheden
moesten we onze
definitieve opening
echter uitstellen.
Om de hongerigste
Mechelaars tegemoet te komen,
besloten we dan
maar om eerst zes
weken een pop-up
te openen.”

voornamelijk afhaalpunten, maar in
Mechelen zal je ter plaatse je donut
kunnen verorberen. Bovendien zullen we hier ook koffie en milkshakes
serveren. Die kan je naar eigen
smaak voorzien van toppings.”

Voortdurend nieuwe smaken
“We richten onze pijlen niet alleen
op zoetekauwen: op termijn vullen
we ons assortiment aan met hartige
donuts. Met dat ruime assortiment
onderscheiden we ons van andere
donutzaken. Een limoncello- of
mojitodonut vind je elders niet. En er
komen voortdurend nieuwe smaken
bij.”

Heropleving
stimuleren

In het hippe
Mechelen vinden
we ons ideale
doelpubliek

“Begin september gaat de winkel
even dicht voor verbouwingen. Op
27 september openen we definitief. Onze andere winkels zijn

“Waarom we Mechelen kiezen voor de
volgende stap in ons
verhaal? We hebben
hier een ideaal doelpubliek. Mechelen is
een hippe stad, met
veel jonge gezinnen.
Ook de keuze voor
de Geitestraat ten opzichte van de
Bruul of IJzerenleen is niet toevallig.
Met onze komst willen we bijdragen
aan de heropleving van dit aangename straatje.”

Dossier
Kort

Straatbabbel

Snel
• Hulpverleningszone Rivierenland zoekt vrijwillige brandweermannen en -vrouwen
voor de brandweerpost in Mechelen. Interesse? Kom naar de infoavond op vrijdag 28
september om 19u aan de Dageraadstraat 4.
Meer info: brandweerzonerivierenland.be

Wat wil jij later worden?

Maxx: “Ik wil graag
juf worden. Ik vind
het leuk om andere
kindjes te helpen
en dingen uit te
leggen.” Allex: “En
ik wil politieagente
worden. Dan kan ik
alle slechterikken
vangen.”

Divine: “Psychologe.
Ik vind het fijn om
te helpen. Als mijn
vriendinnen het
moeilijk hebben,
komen ze vaak naar
mij om erover te praten. Oh, en rijk wil ik
trouwens ook graag
worden!”

Anouk: “Hm, moeilijk.
Ik studeer Project- en
Eventmanagement,
maar ik denk niet dat
ik echt eventmanager
wil worden. Gelukkig
is het een brede richting, en kan ik nog alle
kanten uit.”

Mechelse skeletten
geven geheimen prijs
Tussen 2009 en 2011 legden archeologen van stad Mechelen een
begraafplaats bloot naast de Sint-Romboutskathedraal, met de
overblijfselen van maar liefst 4158 individuen. Die worden nu bewaard in
het Onroerenderfgoeddepot van Mechelen. Het is de grootste verzameling
menselijke resten die ooit in België opgegraven werd.
Antropologe Katrien Van de Vijver bestudeerde zo’n 350 skeletten voor
haar doctoraatsonderzoek aan de KU Leuven. Daaruit bleek dat er in
de 15de en 16de eeuw opvallend meer jongeren en jonge mannen tot
25 jaar op het kerkhof lagen, waarschijnlijk bedienden, leerjongens en
immigranten, die door hun lage sociale status een hogere kans hadden
ziek te worden en te sterven. Ook in de 17de en 18de eeuw was het
aandeel jonggestorven mannen beduidend hoger. Waarschijnlijk doordat er
tussen 1585 en 1715 een Spaans militair hospitaal naast het kerkhof stond.

Dienst Archeologie

Het onderzoek loopt nog altijd verder, zowel in binnen- als buitenland. In de
toekomst verwachten we dus nog meer resultaten.

• Snelle opsporing van borstkanker vergroot
de kans op een succesvolle behandeling.
Daarom komt de Mammobiel naar Muizen
van donderdag 13 t.e.m. maandag 17 september. Vrouwen tussen 50 en 69 jaar zijn welkom voor een gratis screeningsmammografie. Meer info: mechelen.be/mammobiel
• ‘Eerste Hulp Bij Huiswerk’ (EHBH) zoekt
vrijwilligers. Want huiswerkhulp heeft een
groot effect op de onderwijskansen van kinderen die het moeilijk hebben. Je hoeft zeker
geen leerkracht te zijn. Interesse? Surf naar
mechelen.be/eerste-hulp-bij-huiswerk.
• Het plantjesweekend van Kom Op Tegen
Kanker vindt plaats van vrijdag 14 tot zondag
16 september. Vorig jaar werden er in heel
Vlaanderen 325 420 azalea’s verkocht. Wil je
de actie steunen? Ontdek de verkooppunten
op mechelen.be/plantjesverkoop.
• Ga ook #goedopweg tijdens de Week van
de Mobiliteit van 16 tot 22 september. In
Mechelen geven we alvast het goede voorbeeld met het Belgisch Kampioenschap Cargofietsen (15.09), UiT zonder uitlaat (16.09) en
Strapdag (21.09).
• We gaan voluit voor meer 'blue' op straat.
Sinds 16 juli vind je ook op de Veemarkt de
knalblauwe deelfietsen van Blue-bike. In
totaal staan er nu 77 Blue-bikes in Mechelen,
verspreid over 3 standplaatsen.
• Op vrijdag 21 september is het Werelddag
Dementie. Vrijwilligers van het huisvandeMens haakten 1000 Vinnie-de-Vis-knuffels
en delen die uit in de woonzorgcentra van de
provincie Antwerpen die over een dementieafdeling beschikken. Wil je meer weten?
www.vinniedevisknuffel.be
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Nieuwkomers geven kleur
Mesbahullah (16) komt uit Afghanistan en woont sinds een jaar in
Mechelen. Hij ging deze zomer mee op kamp met Chiro Muizen.
“Ik maakte kennis met Chiro Muizen via
het project ‘Iedereen mee op kamp’. In
Mechelen is dat een samenwerking tussen de Chiro, opvangtehuis Juneco, de
jeugddienst van stad Mechelen en de
OKAN (OnthaalKlas voor Anderstalige
Nieuwkomers) van TSM en KTA. Een
paar leiders van Chiro Muizen kwamen
het project toelichten en vroegen of we
tien dagen mee op kamp wilden gaan.
Dat leek me wel tof.”
“Ik ben dan eerst een keertje gaan
‘proberen’ tijdens
een Chirozondag.
We hebben toen
gevoetbald, naamspelletjes gedaan
en met waterballonnen gespeeld. Dat
laatste had ik nog
nooit gedaan: heel
leuk!”

In de jeugd
beweging leer
ik veel nieuwe
woorden.
In het
Nederlands
en in het
Mechels!

Mechels klappen

“Daarnaast is het fijn
dat ik mijn Nederlands kan oefenen
zonder in de klas
te zitten. Ik leer veel nieuwe spelletjes
en veel nieuwe woorden. Ik merk dat
mijn Nederlands vlotter en beter gaat
als ik gewoon met mensen aan het
babbelen ben. Want in de klas leren we

Algemeen Nederlands. ‘OKAN-taal’ noemen wij dat (lacht). De mensen hier in
Mechelen praten niet zo. Natuurlijk
is het wel belangrijk om de juiste
basis te hebben, maar ‘t is wel
tof om ook Mechels te leren
spreken.”
“Ik was wel een beetje
bang om op kamp te
gaan. Ik dacht dat
ik het de eerste
dagen moeilijk
ging hebben
om dingen
te verstaan,
maar ik wist
ook wel dat
dat sowieso
ging beteren na een
paar dagen.
Ik vond het
interessant
om te zien
hoe ‘Belgische’
jongeren leven,
hoe zij met
elkaar omgaan
en hoe ze samen
spelen. En ik kreeg
er natuurlijk heel
veel nieuwe vrienden
bij.”

Mesbahullah

Jeugdwerk voor Alleman
‘Iedereen mee op kamp’ kadert binnen
het project ‘Jeugdwerk voor Alleman’,
waarmee de Mechelse jeugddienst
vorig jaar startte om ook kinderen en
jongeren met een andere huidskleur,
een ander geloof of een kwetsbare
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thuissituatie aan te
trekken. Zo wordt een
jeugdbeweging een echte
afspiegeling van de buurt én
een plek waar iedereen zich thuis
voelt.

Maneblussers

aan jeugdbewegingen
De Burundese Frida (16) is nog maar een jaar in Mechelen.
Sinds januari is ze begeleidster bij kunstjeugdbeweging BAZART.
“Ik leer Nederlands in de OKAN van TSM.
Op een keer kwam de kunstjeugdbeweging BAZART op bezoek.
Zij gaven een workshop rond
spelen en kunst. Alle geïnteresseerden mochten
meedoen. Achteraf
vroegen de begeleiders
van BAZART of we zelf
lid of leidster wilden
worden. Ik heb
meteen toegehapt. Sindsdien
begeleid ik elke
zaterdagnamiddag mee
de activiteiten
van Bazart.
En in juli zijn
we een week
met z’n allen
op kamp
geweest.”

Frida

“Sowieso is
kunst een
belangrijk
onderdeel van
mijn leven. Ik
teken. Ik maak
muziek. Ik kijk
graag naar films en
ik ben veel bezig met
fotografie. Daarnaast

ben ik verzot op kinderen. Dus BAZART
was de ideale match voor mij.”
“Op zich is het niet altijd gemakkelijk,
omdat ik nog niet zo goed Nederlands
spreek en niet alles versta. Maar het
is een goede oefening. Zeker om plat
Mechels te leren (lacht). Maar weet
je, het maakt niet altijd uit of we elkaar
verstaan of niet. Om samen te spelen,
muziek te maken of kunst te bewonderen, heb je geen taal nodig. Op dat vlak
verstaan de kinderen en ik elkaar perfect.
Ze zijn zo lief
voor mij. Ook de
andere begeleiders hebben mij
met open armen
verwelkomd. Ik
voel mij helemaal thuis!”

Meedoen met
BAZART?

Om samen te
spelen, muziek te
maken of kunst
te bewonderen,
heb je geen
taal nodig

Bij de inclusieve kunstjeugdbeweging BAZART is
ieder kind en jongere welkom, als lid
én begeleider. Twijfel je om financiële,
fysieke of sociale redenen of jouw kind
kan deelnemen? Contacteer BAZART
gerust. Zij stellen alles in het werk om
een oplossing te vinden. Meer weten?
www.kunstjeugdbeweging.be

Ook andere jeugdbewegingen doen mee!
Zo staat sinds maart een
nieuwkomer uit Guinée in
leiding bij chiro Coloma, start
er in september een gezin Syrische nieuwkomers in Scouts Katrom,
voorzien Thila Coloma en chiro Libertus

bonusplaatsen voor buurtbewoners van
allochtone origine en zijn KSA Mechelen
en Jamaswapi sowieso al kleurrijke groepen. Een dikke pluim voor alle Mechelse
jeugdbewegingen die van Jeugdwerk voor
Alleman mee een succes maken!
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Het Schepenhuis
toen en nu
UiT in Mechelen verhuist naar het roemrijke gebouw

16

Zondag 9 september,
tijdens Open Monumentendag, opent een van onze
opvallendste gebouwen
opnieuw de deuren
voor het publiek. Het
Schepenhuis doet vanaf
dan dienst als vrijetijdsbalie
en toerisme-kantoor.
Tijd voor een terugblik.

Projectie

Stadhuis (1288-1473)
Wist je dat … het Schepenhuis waarschijnlijk het oudste stenen stadhuis
is van de Lage Landen? Het staat er al
bijna acht eeuwen. De bekende blikvanger aan de Schoenmarkt en IJzerenleen kent een boeiende geschiedenis.
De eerste vermelding van het gebouw
dateert van 1288. Het diende als
stadhuis voor de schepenbank (of het
college, zoals we dat vandaag noemen),
die daar voordien in openlucht vergaderde. Het gebouw was toen wel nog
wat kleiner. Maar door de economische
bloei van de stad in de 13de en 14de
eeuw en de daardoor toenemende
administratieve en rechterlijke activiteiten, besloot de stad het in 1374 uit te
breiden. Het gedeelte achter koffiebar
Bar Klak is dus ouder dan het gedeelte
aan de IJzerenleen.

ook als koorlokaal, tekenacademie en
oudheidkundig museum.

Het Archief (1897-1989)

19de eeuwse prent, naar een ouder
schilderij, van de installatie van de
Grote Raad, voorgezeten door aartshertog Filips de Schone in 1504

Het parlement werd in 1477 afgeschaft
door Maria van Bourgondië, maar kreeg
onder de noemer ‘Grote Raad’ nieuw
leven ingeblazen door Filips de Schone
in 1504. Die Grote Raad zetelde tot
1616 in het Schepenhuis en verhuisde
daarna naar het Hof van Savoye, het
voormalige Hof van Margareta van Oostenrijk, waar momenteel het Gerechtshof is gevestigd.

En nu?
Prentbriefkaart van het oudheid
kundig museum

Na alweer een grondige aanpassing van
het gebouw, opende het Schepenhuis in
2000 als museum. Tot eind 2014 was het
open voor bezoekers, sindsdien bleven
de deuren gesloten.
Tot nu. Want na werken van iets meer
dan een jaar, opent het Schepenhuis
opnieuw als toerismekantoor en vrijetijdsbalie. Mechelaars kunnen er terecht
voor tickets van vrijetijdsevenementen,
Mechelenbons of de UiTpas.

Na de Duitse bombardementen van
september 1914 werd een deel van
de gevel en een van de hoektorentjes vernield.

Een beetje van alles
(1616-1897)
Van de 17de tot de 19de eeuw kreeg
het pand verschillende bestemmingen. Het werd gebruikt als theaterzaal,
schermschool en gevangenis. Maar

In juli 1914, aan de vooravond van de
Eerste Wereldoorlog, brak er brand uit in
het Archief. Vooral het oude Schepenhuis
werd bijna volledig door de vlammen
verteerd. Enkele maanden later was het
Schepenhuis het slachtoffer van bombardementen. Door veel geluk en toeval
bleef het merendeel van de archieven
van het Stadsarchief onbeschadigd.
Het Stadsarchief opende na verschillende restauraties opnieuw de deuren
in 1917 en bleef nog tot 1989 gevestigd
in het Schepenhuis. Daarna verhuisde
het naar Kazerne Dossin.

Oud Paleis (1473-1616)
In 1473 richtte Karel de Stoute het Parlement van Mechelen op in het gebouw.
Het was het hoogste gerechtshof in de
Lage Landen. Daardoor werd Mechelen
in één klap hét juridische centrum van
de Bourgondische Nederlanden. De
schepenen vergaderden voortaan in
Huis De Beyaert aan de Grote Markt,
waar zich vandaag het postkantoor
bevindt. Het huidige Schepenhuis
heette vanaf toen ‘Oud Paleis’ in de
volksmond.

Uiteindelijk, in 1897, vestigde het Stadsarchief zich in het Schepenhuis. Het
bleef daar bijna 100 jaar, waardoor oude
Mechelaars het gebouw soms nog aanduiden als ‘het Archief’.

De nieuwe vrijetijdsbalie van UiT in
Mechelen en Visit Mechelen

Meer info:
www.mechelen.be/schepenhuis

Ontdek de
nieuwe balie van
UiT in Mechelen
Bij deze Nieuwe Maan vind je een
blauw vouwdoosje. Ga tijdens
UiT zonder Uitlaat op zondag 16
september langs bij de gloednieuwe
vrijetijdsbalie in het Schepenhuis
en laat je doosje vullen met lekkere
M&M’s. Smakelijk!
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De dag van

de wijkagenten

8u

10u

Als je onlangs verhuisd bent, ken je de wijk
agent uit je buurt waarschijnlijk wel. Hij of zij
komt dan controleren of je effectief op je nieu
we adres woont. Maar wist je dat je ook voor
veel zaken zelf bij de wijkagent kan aanklop
pen? Lees maar even mee.
8u

John: “Ik begin mijn dag
met toezicht aan de
scholen, waar ik er vooral
voor zorg dat kinderen en
jongeren veilig in en uit
de school geraken. Door
lastige verkeerssituaties
raken de gemoederen
soms verhit.”
10u
19u
14u

John: “We hebben vaak te
maken met burenruzies. Er
komt een bewoonster langs
het hoofdkantoor om een
eerder conflict met haar
buren uit te praten. Ik pols
of er nog problemen zijn
geweest en ik kijk of ik nog
ergens bij kan helpen.”
14u

19u45

Greet: “Het minst leuke
deel van onze job: de
administratie. We maken een
verslag van alles wat we de
voorbije dag gedaan hebben,
en we stellen pv’s op.”

19u

John: “Ik ga langs bij een
slachtoffer van een inbraak.
Dat doen we standaard. We
checken of die persoon nood
heeft aan slachtofferhulp,
geven wat uitleg over
inbraakpreventie en gaan
gewoon eens kijken hoe het
met die persoon gaat.”

‘Onze ronde doen’, be
middelen bij burenruzies,
slachtoffers helpen,
voor school- en vakantietoezicht zorgen … dat
doen we ook allemaal
19u45

Greet: “Ik controleer nog
even een huis waarvan de
bewoners drie weken met
vakantie zijn. Vanaf een week
vakantie kan je vakantietoezicht aanvragen. Dan
houden wij een oogje in het
zeil tijdens risicovolle uren.”

Contacteer jouw wijkinspecteur
Op www.politiemechelenwillebroek.be kan je opzoeken
wie jouw wijkinspecteur is. Wil je je wijkinspecteur spreken?
Dat kan tijdens zijn wekelijkse zitdag in je wijkhuis, diensten- of ontmoetingscentrum. Of maak een afspraak via de
wijkadministratie op het nummer 015 46 41 62.
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UiTgelicht

Jongerenzone
Transit M
opent
feestelijk

Met een skatepark, evenementenplein, repetitieruimte,
fuifzalen én een graffitimuur is Transit M dé place
to be voor de Mechelse jeugd. Maar iedereen is
welkom! Kom zeker een kijkje nemen tijdens het
openingsweekend op 28 en 29 september.
Ooit vond je de Centrale
Werkplaats van de NMBS
aan het Douaneplein. Nu
vervelt de site van 18 000
vierkante meter tot
Transit M: een ontmoetingsplaats voor verschillende doelgroepen en een
locatie waar evenementen
kunnen plaatsvinden.
Expo’s of marktjes kunnen
in Den Hangar, voor
live-optredens moet je in
De Club zijn, festivals passen op het evenementenplein en voor een nachtje
fuiven ben je welkom in
De Loods. Jonge bands

kunnen dan weer terecht
in de repetitieruimtes. Ook
de uitleendienst van de
jeugddienst is sinds kort
te vinden op Transit M.

Een echte
belevingssite
De stad wil dat Transit M
uitgroeit tot een plek waar
iedereen zich welkom
voelt. De drie vaste partners die er hun stek hebben, sluiten perfect aan bij
dat idee. Zo is Skatehouse
gevestigd in De Loods
en naast het skatepark.
Circusschool Circolito en

Klimkaffee - met boulderhal en yogaruimte - vind je
in Den Hangar.

Openingsweekend
Benieuwd naar dit alles?
Kom dan op vrijdag 28
september mee genieten
van een afterwork tijdens
Aper’eau. Of bezoek Transit M op zaterdag 29 september. Neem deel aan
een initiatieles boulder, ga
langs op de opendeurdag
van Circolito en loop langs
de rommelmarkt. Randanimatie en foodtrucks
zorgen voor extra sfeer.

Kinderen kunnen zich
wagen aan yogalessen.
En de dag kan je dansend
afsluiten in De Loods.

Meer info:
www.transitm.be
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Open Monumentendag:
vijf nieuwe locaties
Daar is ie weer, Open Monumentendag!
De topdag voor iedereen die van erfgoed,
geschiedenis en architectuur houdt. Neem
op zondag 9 september een kijkje in tal van
prachtige monumenten zoals De Cellekens
in de Minderbroedersgang, het net heringerichte Schepenhuis of de pas gerestaureerde
Sint-Jan-Baptist en Sint-Jan-Evangelistkerk.

‘t verhaal van
Mechelen bevrijd!
Het is 4 september 1944: de Duitse soldaten
hebben Mechelen verlaten en kort voor de
middag dendert een colonne Britse tanks triomfantelijk door de straten. Massa’s uitgelaten
Mechelaars juichen hen toe.
Op een van de eerste tanks zit de Mechelse
brouwerszoon Carl Jacobs, die na meer dan
twee jaar ondergrondse strijd nu mee de stad
komt bevrijden. Carl werd tijdens de oorlog
opgeleid tot geheim agent in Britse dienst
(SAS) en verrichtte tal van verzetsdaden. Hij
is de eerste Belgische militair die Mechelen
binnenrijdt en krijgt dan ook een enthousiast
onthaal. De Mechelse brouwerszoon in Engels
uniform wordt namelijk meteen door velen
herkend.
Deze ietwat wazige foto uit het Stadsarchief
toont het moment waarop Carl in de Koningin Astridlaan, nabij het huis van zijn ouders,
geestdriftig wordt omhelsd door Jan De
Winter, beenhouwer uit de Adegemstraat. Een
omstaander zet hem een Belgische soldatenmuts met ‘floche’ op het hoofd, zodat iedereen
hem als Belg kan herkennen. Na de bevrijding
van Mechelen nam Carl nog deel aan operatie Market Garden, de mislukte poging om
de bruggen bij Arnhem in te nemen. Voor de
voorbereidende acties daarbij ontving hij later
van de Britse koning een ereteken.
Bekijk meer historische foto’s over
Mechelen op www.regionalebeeldbank.be
Herdenk mee de Bevrijding van Mechelen
za 01.09, 15u, Grote Markt
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Tijdens Open Monumentendag kan je in
Mechelen terecht op zestien locaties, waarvan er vijf voor het eerst bezocht kunnen
worden. Onder andere twee laatmiddeleeuwse panden aan de Befferstraat en de
vroegere woning en atelier van kunstenaar Jean-Paul Laenen in het Groot
Begijnhof zetten voor het eerst de deuren open.
Liefhebbers van archeologie kunnen hun hart ophalen in het Paardenstraatje, waar de Mechelse Vereniging voor Stadsarcheologie haar
25-jarig jubileum viert met een expo rond het prachtig
gekleurd majolica-aardewerk. Ook trouwe gastheren
zoals de Vlaamse Vereniging tot Behoud van Historische Vaartuigen en de gidsen van de dialectwande
lingen zijn er dit jaar weer bij.
Meer info: www.mechelen.be/openmonumentendag

Sneak preview uitbreiding
kunstencentrum nona
Kunstencentrum nona wordt momenteel fors uitgebreid en opent tijdens
UiT zonder uitlaat op 16 september de deuren voor een uitzonderlijke
sneak preview. Bezoek nona’s werf tussen 13 en 18u en zie hoe de
werken aan de nieuwe (tweede!) podiumzaal en bar, het forum en de drie
buitenruimtes hun finale fase ingaan.
Pik zeker een concert of performance
mee van danseres Charlotte Vanden
Eynde (P.A.R.T.S., Jan Decorte, tg STAN) en
contrabassist Nicolas Rombouts (ex-Dez
Mona, Guido Belcanto, Bloednoot). Zij
danst eigenzinnige choreografieën, terwijl
Rombouts improviseert. Een mooie mix
van vrije jazz en authentieke dans. Tot slot
knalt het gloednieuwe afro-punk rock'n-roll power trio Don Kapot om 17u het
nieuwe seizoen helemaal in gang.
Meer info: www.nona.be

Kort

Strips uit de bib: “In de Stedelijke Bibliotheek is een hele grote stripafdeling. Een
echt paradijs voor stripfanaten. Striptip?
Lanfeust van Troy!”

De top 3
van …
Stein

Puur natuur: “De Barebeekvallei is nog
een prachtig stukje ongerepte natuur. Ik
zie er vaak ooievaars, reigers en kikkers.
Breng zeker ook eens een bezoekje aan
de boerderijwinkel Baarbeekhoeve voor
verse biologische groenten en fruit.”
Turkse bakkers: “Voor goei pistoletjes ga
ik naar de Turkse bakker aan het begin
van de Leuvensesteenweg. De beste
baklava vind je bij de Turkse bakker op de
Oude Liersebaan.”

Gratis ticket
voor het Museum
Hof Van Busleyden

Snel
• Kom je boterhammen opeten in de SinteMettetuin. Studenten en leerkrachten van de
Beiaardschool spelen er elke woensdag van
september tussen 12.30 en 13u fijne deuntjes op de kamerbeiaard.
• Gezelligheid troef op de Herfstbraderie van
vrijdag 7 tot en met zondag 9 september. Kom
snuisteren tussen de leuke aanbiedingen aan
de kraampjes en geniet tussendoor van wat
lekkers. Alle info: www.shoppeninmechelen.be
• Feest mee op zondag 9 september met
20 schuttersgilden uit binnen- en buitenland.
Afspraak op de Grote Markt om 13.30u. Om
17u is het tijd voor het jaarlijkse Klokkenwerpen. Vang een van de 400 kleinere klokjes
die gelost worden boven de Grote Markt en
maak kans op een echt bronzen exemplaar!
• Het aftellen naar het Mechelse Monopolyspel kan beginnen. Eind november is het klaar.
De oplage is echter beperkt. Wil je zeker zijn
van jouw exemplaar? Kom dan naar UiT zonder Uitlaat op 16 september in de binnenstad
en reserveer jouw spel aan de UiTstand.
• Op zaterdag 15 september vindt het Belgische kampioenschap Cargofietsen plaats
op Transit M aan het Douaneplein. Op het
programma: snelheidswedstrijden voor cargofietsen met twee en met drie wielen. Heb
jij een bak- of cargofiets en begint het al te
kriebelen? Schrijf je gerust in! Ook altijd welkom om een cargofiets, een bakfiets of een
fietskar te testen. www.bkcargofietsen.be

Ben jij al op bezoek geweest in het nieuwe Museum Hof van Busleyden? Een must voor elke Mechelaar! Treed binnen in het prachtig vernieuwde, renaissance stadspaleis van Mechelen en stap
in de voetsporen van de bekende Bourgondiërs Hiëronymus van
Busleyden, Margareta Van Oostenrijk, Erasmus en Thomas More.
Ontdek hoe ze naar de stad keken, hoe ze met macht omgingen,
en wat voor hen meesterschap en vakmanschap betekende.

-voordeel in de kijker

In ruil voor 10 UiTpas-punten bezoek je het museum gratis.
Te verkrijgen aan de balie van het museum en aan de balie
van UiT in Mechelen.

• Wist je dat je bij de bib voor meer terecht kan
dan een boek lenen? De Stedelijke Bibliotheek organiseert heel wat workshops en
voorlees- en cursusmomenten voor jong en
oud. Ontdek ze allemaal in de najaarskalender
van 2018. Meer info: bibliotheek.mechelen.be
• Op 21, 22 en 23 september vindt op de Grote
Markt het Bierfestival plaats, met meer dan
30 standhouders, honderden bieren, optredens en interessante sessies. Kom en geniet
mee van deze hoogmis der bierfestivals.

Meer UiT-tips op www.uitinmechelen.be
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UiTgevraagd

De honderd van Mechelen
Altijd al willen weten wat er in de hoofden omgaat van jouw mede-Mechelaars?
Maak kennis met ‘The Mechelen Hundreds’: honderd Mechelaars die
zich lieten uitvragen over hun stad, hun leven en hun ervaringen.
Interviewer van dienst was The Word, een gratis Engelstalig magazine dat voornamelijk verspreid wordt over
de centrumsteden van België. De interviews krijgen
een plaatsje op een miniwebsite. Niet zo vertrouwd met
Engels? Stad Mechelen zal de inhoud deels ook nog verspreiden via eigen Nederlandstalige kanalen.
‘The Mechelen Hundreds’ kan je zien als een soort hedendaagse stadsgids, met tips en ervaringen van zij die het
het beste weten, namelijk Mechelaars zelf. Zij zijn dan ook
meteen de ideale ambassadeurs en uithangborden voor
Visit Mechelen, ons toerismekantoor. Zo vertellen ze bijvoorbeeld hoe hun ideale weekend in Mechelen eruit ziet.
Of welke plekjes ze zeker aan een niet-Mechelaar zouden
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tonen bij een eerste bezoek aan de stad.
‘The Mechelen Hundreds’ zijn Mechelaars van alle slag.
Jong en oud, mannen en vrouwen, en mensen van verschillende origines. Grote en kleine ondernemers, kunstenaars, trendsetters, geëngageerde Mechelenmakers …
Stad Mechelen is de derde Belgische stad die meestapt
in dit verhaal. Eerder waren Antwerpen en Leuven al
aan de beurt.
De Mechelaars op deze foto’s deden alvast hun boekje
open. Benieuwd wie nog?
www.thewordmagazine.com/the-hundreds/mechelen

Agenda

den BOERENBUITEN
markt • Korenmarkt, 10 > 18u

Bloedinzameling op
zaterdag

ZA 1 SEPTEMBER
Mosselfestijn
eten en drinken • Zaal de
Vrolijke Vrienden, 17 > 22u

Herdenking van de
bevrijding
herdenking • Grote Markt,
15 > 21u

ZO 2 SEPTEMBER
Mosselfestijn
eten en drinken • Zaal
de Vrolijke Vrienden,
11.30 > 15u

18de rommelmarkt
markt • Dorpsplein Heffen,
8 > 16.30u

MA 3 SEPTEMBER
Beiaardconcert Jo Haazen
concert • Cultuurplein,
20.30u

Plezante wandeling
rondleiding • Visit Mechelen, 19u

WO 5 SEPTEMBER

Gezondheidswandeling
wandeling • De LindePoort,
19u

opendeurdag • Rode Kruis
Donorcentrum, 9 > 15u

Het allerbeste uit de
jazzcollectie

Thomas More infoavond &
inschrijvingen

festival • Het Predikheren,
14 > 18u

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

Opendeurweekend
western en country

DO 6 SEPTEMBER
Balcazar
feest • Cultuurcentrum,
14 > 17u

Avondrondleiding Museum
Hof van Busleyden
rondleiding • Museum Hof
van Busleyden, 19.30u

VR 7 SEPTEMBER
Herfstbraderie
markt • Binnenstad, 10 > 19u

Ex Tempore
concert • Onze-LieveVrouw-over-de-Dijlekerk,
20.30u

Boottocht ‘oep ze
Mèchels’

opendeurdag • Residentie
Milsenhof, 11 > 17u

Openluchtcinema Heihoek

DI 11 SEPTEMBER
In Perspectief: De
Fietsersbond aan het
woord: Fietsen is de
toekomst
lezing • De Smis,
9.30 > 11.30u

WO 12 SEPTEMBER
ARTstage | Urban
Wednesdays
concert • Cultuurplein,
19 > 23u

Beiaardbokes in ‘t park

film • Karmelietentuin, 20u

concert • Sinte-Mettetuin,
12.30u

Rommelmarkt der
Begijnhoven

Gezondheidswandeling

markt • Groot en Klein
Begijnhof, 10 > 16u

ZO 9 SEPTEMBER
Kringlooptuin
opendeurdag • Domein
Tivoli, 14 > 16u

Open Monumentendag
opendeurdag • Verschillende locaties, 10 > 16u

Herfstbraderie
markt • Binnenstad, 13 > 18u

Jazzathome

wandeling • De LindePoort,
19u

DO 13 SEPTEMBER
Gegidste rondleiding in
Predikheren
Rondleiding • Het Predikheren, 10 + 10.30 + 11u

Avondrondleiding Museum
Hof van Busleyden
rondleiding • Museum Hof
van Busleyden, 19.30u

Regionale bedevaart Eke/
Nazareth

Voorleesuurtje

rondleiding • Aanlegsteiger
Haverwerf, 18.30u

concert • Verschillende
locaties, 14 > 18u

feest • Sint-Romboutskathedraal, 7.30u

lezing • Bibliotheek,
14 > 16u

Jazzathome: The
AwkWords

Mechels Gildejuweel en
Klokkenwerpen

Voorlezen en knutselen

feest • Grote Markt,
13.30 > 18.30u

M~flow

concert • Den Breckpot, 20u

ZA 8 SEPTEMBER

Opendeurweekend
western en country

lezing • Bibliotheek,
14 > 16u

ARTstage | Urban
Wednesdays
concert • Cultuurplein,
19 > 23u

Beiaardbokes in ‘t park
concert • Sinte-Mettetuin,
12.30u

Jazzathome: Tutu Puoane
Quartet
concert • Predikherenklooster, 19 + 21u

Herfstbraderie
markt • Binnenstad, 10 > 19u

Opendeurdag Sjarabang
opendeurdag • Sjarabang,
9 > 16u

opendeurdag • Residentie
Milsenhof, 11 > 17u

MA 10 SEPTEMBER
Beiaardconcert Eddy
Mariën
concert • Cultuurplein,
20.30u

Markt op een drijvend
platform op de Dijle,
aan de Vismarkt
vr 7 om 19 > 22u
zo 8 om 9 > 17.30u
zo 9 om 9.30 > 17.30u
ma 10 om 19.30 > 23u
di 11 om 19 > 22u
wo 12 om 13 > 17.30u
do 13 om 17 > 22u
vr 14 om 19 > 23.59u
za 15 om 9 > 17.30u
zo 16 om 10 > 18u
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VR 14 SEPTEMBER
Gegidste rondleiding in
Predikheren
rondleiding • Het Predikheren, 10 + 10.30 + 11u

Classic & Modern

Orde van de Dag LAZARUS en gasten
theater • ARSENAAL/LAZARUS, 20.15u

Gegidste rondleiding in
Predikheren

concert • Sint-Romboutskathedraal, 20.30u

rondleiding • Het
Predikheren,
10 + 10.30 + 11u

Mike Tseng-Martijn Van
Buel Quartet

sport • Transit M, 14 > 18u

concert • Jazzzolder, 20.30u

BK Cargofietsen

Opa sneeuwt (8+)

In de luwte seizoensopening

muzikale vertelling • Het
Predikheren, 19.30u

concert • Het Predikheren,
19.30u

ZA 15 SEPTEMBER
SPOKEN (8+)
theater • DE MAAN, 15u

De vergeten
verhalencarrousel (3+)
theater • Het Predikheren,
19.30u

ZO 16 SEPTEMBER
UiT zonder uitlaat
opendeurdag • Binnenstad,
13 > 18u

Voorleesuurtje op zondag
lezing • Bibliotheek,
10.30u

Gegidste rondleiding in
Predikheren

Avondrondleiding Museum
Hof van Busleyden
rondleiding • Museum Hof
van Busleyden, 19.30u

Café Changez! - Hart Boven
Hard
theater • ARSENAAL/LAZARUS, 20.15u

VR 21 SEPTEMBER

rondleiding • Het Predikheren, 10 + 10.30 + 11u

Cantus Firmus

Het verhaal van een
dozijn kruiden

concert • Sint-Romboutskathedraal, 20.30u

rondleiding • Domein Tivoli,
14u

Gelukzoeker - Bert Gabriëls

Muurke (5+)

theater • Theater M, 20.30u

theater • DE MAAN, 15u

Het boek van steen

Wijkgarageverkoop Battel

rondleiding • Het Predikheren, 14u

markt • Battel, 9 > 17u

Wandeling groene
mobiliteit in Mechelen
rondleiding • Grote Markt, 14u

Filmhuis presenteert:
Paterson

Bierfestival
eten en drinken • Grote
Markt + Het Anker, 18 > 23u

ZA 22 SEPTEMBER

film • Het Predikheren, 20.30u

Pjotr en de Wolfski (3+)

MA 17 SEPTEMBER

theater • DE MAAN, 15u

Dementie XL-dag
congres • De Schijf, 10 > 16u

Praatcafé Dementie
congres • De Schijf,
19.30 > 21.30u

DI 18 SEPTEMBER
Eerste hulp bij klimaatverwarring: Het klimaatdebat in perspectief
lezing • Vormingplus regio Mechelen, 19.30u

WO 19 SEPTEMBER
Beiaardbokes in ‘t park
concert • Sinte-Mettetuin,
12.30u
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DO 20 SEPTEMBER

Wat (niet) weg is - Fien
Leysen
theater • Het Predikheren,
10.30 + 12 + 13.45 + 15u

Bierfestival
eten en drinken • Grote
Markt + Het Anker, 8 > 23.30u

Poëziefestival VICE VERSA
festival • Het Predikheren,
15 > 22u

ZO 23 SEPTEMBER
Wat (niet) weg is - Fien
Leysen
theater • Het Predikheren,
10 + 14 + 15.30 + 17 + 19 +
20.30u

Gezondheidswandeling

Child Focus Run

wandeling • De LindePoort,
19u

sport • De Nekker,
11.30 > 16u

Agenda

Het Kwartier presenteert:
The Wetsuitman

Falling Dreams (10+)

lezing • Het Predikheren,
14u

theater • DE MAAN, 19.30u

Bessen- en
vruchtenwandeling
Mechels Broek
wandeling • Bezoekerscentrum Mechels Rivierengebied, 14u

Verhalen en croissants (3+)

Trein Vuur Dageraad Spinvis

lezing • Het Predikheren,
10u

concert • Stadsschouwburg,
20.15u

Gezond de winter door

Lijsttrekkersdebat

wandeling • Nekkerhal

lezing • De LindePoort, 14u

debat • Scheppersinstituut,
18.45 > 22u

Reisbeurs Afrika

Bierfestival
eten en drinken • Grote
Markt + Het Anker, 12 > 19u

Openingsweekend Transit M

DI 25 SEPTEMBER

ZA 29 SEPTEMBER

Refugee Walk

beurs • Lamot, 10.30 > 17u

feest • Transit M

EXPO
Best of both worlds

lezing • De Smis, 9.30 > 11.30u

rondleiding • Jef Denynplein 4-6, 18 > 20.30u

Loops

Brood en spelen

Wandelbeurs 2018

lezing • Vormingplus regio Mechelen, 19u

beurs • Nekkerhal, 9 > 18u

Fototentoonstelling van
de Koninklijke Mechelse
Fotokring

Infoavond burn-out
lezing • ’t Kranske, 20u

WO 26 SEPTEMBER
Beiaardbokes in ‘t park

Fight Night - Ontroerend
Goed

Galerie Duende

Caputfieste

DO 27 SEPTEMBER
Avondrondleiding Museum
Hof van Busleyden
rondleiding • Museum Hof
van Busleyden, 19.30u

Vanaf 01.09, VC De Schakel

Melodium Rag XL - Tiny
Legs Tim

Gezondheidswandeling

feest • Busleyden Atheneum - Campus Caputsteen,
10 > 18u

De allermooiste
platenhoezen

Herbestemming
Predikherenkerk

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

Openingsweekend Transit M
feest • Transit M

#hetzwartstezwart
08 > 09.09 + 13 > 16.09 +
20 > 23.09, Het Predikheren

Voorleesuurtje op zondag

Soirée MuzE - De Wereld in
een kamer

lezing • Bibliotheek, 10.30u

08 > 09.09 + 13 > 16.09 +
20 > 23.09, Het Predikheren

lezing • Museum Hof van
Busleyden, 20u

Wandelbeurs 2018

Fotosalon Smile

beurs • Nekkerhal, 9 > 18u

Omgaan met onbegrip

Divers Mechelen (met de
fiets!)

28.09 > 07.10, Cultuurcentrum

VR 28 SEPTEMBER
Van 7 tot 77 | Jacques
Vermeire en Ruben Van
Gucht

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

Ingebonden

lezing • CM-Campus, 13.30u

Meer vrijetijdsinfo?
UiT in Mechelen!

08 > 09.09 + 13 > 16.09 +
20 > 23.09, Het Predikheren

08 > 09.09 + 13 > 16.09 +
20 > 23.09, Het Predikheren

ZO 30 SEPTEMBER

kunstencentrum nona
• wo 26, do 27, vr 28
en za 29 september
om 20.30u

Vanaf 01.09, Galerie Duende

Tentoonstelling Kaarin
Poppe

concert • Sinte-Mettetuin,
12.30u
wandeling • De LindePoort,
19u

Vanaf 01.09, Galerie M

theater • Stadsschouwburg,
20.15u

concert • Cultuurcentrum,
20.15u

‘t is nu ‘t moment ni
’t Echt Mechels Theater • Om 20u15 op vr
14, 21 en 28 september
en za 15, 22 en 29
september. Om 15u
op zo 16, 23 en 30
september.

Gonzo - Abattoir
Fermé

Buitengewone
zonsondergang

In Perspectief: Gemeenteraadsverkiezingen:
voorkeurstemmen

Nog theater

Holocaust en strips

rondleiding • Leuningen
IJzerenleen, 14 > 17u

17.09 > 22.04, Kazerne
Dossin

That’s Amore

Sport buiten de lijntjes!

concert • Stadsschouwburg,
14.30u

Tot 31.12, Technopolis

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 oktober: 31 augustus.
Deze kalender werd afgesloten op 31 juli. Cursussen,
workshops, kampen en
permanente activiteiten
worden niet opgenomen.

theater • Theater M, 20.30u
25

#2800love

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

jolienlauwens

Verkeersveiligheid, een dikke octoplus!

#2800love

#veilignaarschool #octopus #2800love

xndrdsmt
Dag Mechelen, zei ik eigenlijk ooit al
eens hoe mooi je soms wel eens bent?

#2800love #maneblusserzoektocht #citygame

#2800love

britt_marlier

dariusz26

'Trage wegen' voor de komende
generaties!

Alles gevonden 👀

Zalige zaterdagmorgen, rustig naar de
markt.
#2800love #iwasmadeforsunnydays
#familygoals #happymomhappykids
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theoslachmuylders

dedekens
Botermarktverbazing,
Botermarktplezier!
#2800love

ppprebennn
Love many, Trust few and always
paddle your own canoe
#2800love #canoe #wanderlust #uitinmechelen
#mechelen_in_beeld #malines #thomasmore

bramvanroy_
Good vibes only during our dj session in
Kuub last wednesday.
#MechelenHoudtJeWarm #2800love
#MechelenInVuurEnVlam

adoboculture
Nederlands leren is zo leuk! Met mijn
Thaise (rechts) en Eritrese klasgenoot
(links), samen met onze Belgische leraar.
#2800love #nederlandsleren #tsmmechelen
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
sarah.de.keyser
Gelukkige nationale feestdag!
#2800love #buitenkind

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 dedekens,
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, Karin Van Hees, Kaat Pype en David Legreve
Concept & creatie: Trendhuis
ISSN: 2033-2289
Editienummer: 72
Klachten over bedeling? nieuwemaan@mechelen.be
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