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Op zondag 6 januari stroomde 
de Grote Markt vol voor een 
gezamenlijke toost op het 
nieuwe jaar. En daar hoorden 
ook lekkere frietjes en 
smoutebollen bij. De nodige 
muziek en animatie maakten het 
een geslaagde eerste zondag 
van 2019. Nieuwe Maan en stad 
Mechelen wensen je alvast 
een heel fijn jaar toe. Dat al je 
voornemens en wensen voor 
2019 mogen uitkomen!

Gelukkig 2019!
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Vorige maand hebben 43 Mechelaars de 
eed afgelegd als gemeenteraadslid. Zij 
vertegenwoordigen de komende zes jaar alle 
Mechelaars. Voor de vierde keer krijg ik de 
eer om het nieuwe schepencollege te leiden. 
Ik wil alle Mechelaars nogmaals danken voor het 
vertrouwen. Tegelijk rust op de schouders van al deze 
mensen een grote verantwoordelijkheid. Hoe zorgen 
we er samen voor dat Mechelen voorsprong behoudt? 
Hoe gaan we de groei van de bevolking opvangen? Hoe 
zorgen we ervoor dat iedereen zich thuis voelt in zijn 
buurt? Wat gaan we doen aan de klimaatopwarming, aan 
de filedruk, aan armoede en isolement?

De voorbije jaren heeft onze stad al grote stappen vooruit 
gezet. En dat is de verdienste van velen. Maar niet alles 
is gelukt of werkt perfect. De stad is nooit af. Maar de 
kansen groeien, voor iedereen. Het pad dat we samen 
hebben afgelegd, wekt vertrouwen voor de toekomst. Met 
de inspraak en ruggensteun van de Mechelaars wordt 
Mechelen nog beter. Onze plannen voor de volgende 
zes jaar kan je alvast lezen in het beleidsakkoord dat we 
presenteren in deze Nieuwe Maan, vanaf pagina 8.

Bedankt voor het 
vertrouwen

Inhoud

 Welkom 

68 22

Onze plannen voor 
de toekomst van 
Mechelen lees je in 
deze Nieuwe Maan

Bart Somers, 
burgemeester
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Dag Thuan,

Nee, dat mag niet. Dat is zelfs 
verboden volgens het politiereglement. 
Wie duiven voedert, riskeert een boete 
tussen 50 en 250 euro.

Duiven voederen in de stad is nadelig 
voor de duiven zelf. Ze planten zich 
dan te snel voort, waardoor er te veel 
duiven op een kleine oppervlakte 
moeten leven. Zo zijn ze dikwijls de 
oorzaak van ziektes, zorgen ze voor 
overlast op terrassen en beschadigen 
ze door hun uitwerpselen ook 
gebouwen. Bovendien verliezen ze hun 
natuurlijk instinct om op zoek te gaan 
naar voedsel.

Voor eenden geldt hetzelfde. Eenden 
voederen met brood is schadelijk 
voor het dier. Brood bevat immers 
niet de juiste voedingstoffen voor hen. 
Daarnaast vervuilen de broodkruimels 
het water, waardoor waterplanten en 
‘goede’ algensoorten verdwijnen en het 
zuurstofgehalte in het water zakt. Dat 
veroorzaakt botulisme, een bacterie die 
gif aanmaakt en bij eenden, vissen en 
andere dieren de dood tot gevolg kan 
hebben.

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

Mogen we brood 
geven aan duiven of 
eenden?
Beste stadsbestuur,

In de Kruidtuin zie ik af en toe 
mensen de duiven voederen met oude 
broodkruimels. Mag dat wel?

Groetjes,
Thuan

Vraag

Antwoord
Bespaar op je energiefactuur
Nog geen ledverlichting in huis? Daar kan je nu verandering in brengen. Via 
de samenaankoop ledverlichting kan je duurzame ledlampen en -armaturen 
bestellen aan de juiste prijs-kwaliteitverhouding. Waarom oude verlichting 
vervangen door ledlampen? Het is financieel interessant ( je bespaart op je 
elektriciteitsfactuur), sfeervol (geen kil licht) én je draagt je steentje bij voor 
een beter milieu. De samenaankoop wordt georganiseerd door Klimaan 
vzw, Mechelen Klimaatneutraal, Willebroek, Sint-Katelijne-Waver, Duffel en 
Bonheiden. 

Geïnteresseerd?  
www.klimaan.be/project/led-op 

Ontmoet het nieuwe duurzame Ragheno 
Achter het station langs de Vaart ligt het 100 voetbalvelden grote Ragheno. 
Vandaag een industrieterrein met weinig structuur en vervuilde grond. In 
de toekomst een nieuw, duurzaam en aantrekkelijk stadsdeel, waar je kan 
wonen, werken, ontspannen en ontmoeten in het groen op een boogscheut 
van de stadskern.

Benieuwd naar alle ambities voor dit 78 ha grote gebied? Wandel dan op 31 
januari door de infomarkt, stel vragen aan de projectmedewerkers en kom 
luisteren naar de visie en verdere aanpak.

Ontmoet Ragheno
Donderdag 31 januari, De Mot – Motstraat (vlak bij De Lijn en Kluwer)
Infomarkt: 15u tot 21u (doorlopend)
Presentaties door schepen Greet Geypen en Rudy Van Camp: 16, 18 en 20u
Gratis toegang. Inschrijven is niet nodig.

Meer info: www.mechelen.be/ragheno. Wil je op de hoogte blijven?
Schrijf je dan via de website in op de digitale nieuwsbrief. 
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 Komaan Kort 

SnelVroeger en nu 1940

Meer nieuws: www.mechelen.be

• Elektrisch rijden met cambio? Dat kan al een 
tijdje in Mechelen. Buiten de wagen aan de 
Brusselpoort vind je nu ook een elektrisch 
exemplaar in de Van Kerckhovenstraat.

• De extreme droogte in de lente en de zomer 
van 2018 is erkend als landbouwramp. Land-
bouwers die schade leden, kunnen nog tot 
28 februari een tegemoetkomingsaanvraag 
indienen. Alle info: www.lv.vlaanderen.be

• De ondergrondse stationsparking krijgt een 
extra toegangsweg. Vanaf deze maand kan 
je vanaf de Leuvensesteenweg de parking 
bereiken, als je de Motstraat neemt en dan 
via de Bautersemstraat de inrit neemt. De toe-
gang via de Hanswijkvaart blijft voorlopig ook 
bereikbaar.

• Ben je een buitenlander met Europese iden-
titeit, wonende in Mechelen en wens je je 
stem uit te brengen voor de aankomende 
Europese verkiezingen? Registreer je dan 
voor 28 februari in het Huis van de Meche-
laar met het registratieformulier dat je vindt 
op mechelen.be.

• Ben je huurder, verhuurder of kotstudent? 
Alle huurcontracten die vanaf 1 januari 2019 
worden gesloten, vallen onder het nieuwe 
Vlaamse Woninghuurdecreet. Alle informatie 
vind je op woninghuur.vlaanderen.

• Mechelse ondernemers die per fiets leveren of 
willen leveren, kunnen een subsidieaanvraag 
indienen. Per project springt de stad voor 
maximum 5000 euro bij. Interesse? Vraag je 
subsidie aan via mechelen.be.

• Woon je in Battel of een van de andere dor-
pen? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief van 
de Mechelse rand. Zo blijf je op de hoogte van 
wat er leeft in je buurt en in je dorpshuis. Via 
mechelen.be/nieuwsbrief-rand kan je inschrij-
ven en nieuwsbrieven herlezen.

Getal

Zoveel fietsen zijn de afgelopen twee jaren gegraveerd. Een 
fietsregistratie helpt diefstal te voorkomen en als je fiets toch 
gestolen wordt, kan je makkelijker aangifte doen. Om diefstal 
nog extra te voorkomen, kan je ook een fietszendertje in de 
frame van je fiets laten installeren. 

Meer info: www.mechelen.be/fietsdiefstal

1847

Tussen 1933 en 1935 werd de allereerste vierendeelbrug aan de 
Geerdegemvaart gebouwd. Op 5 mei 1935 reed er voor het eerst een 
trein over. Tijdens WO II werd de brug ernstig beschadigd en brak 
ze doormidden. In juli 1940 herstelden Duitse genietroepen de brug. 
Achttien jaar later werden de twee bijkomende vierendeelbruggen 
gebouwd. 

Deze maand start Infrabel, de infrastructuurbeheerder van het Belgische 
spoornet, met de renovatie van de vierendeelbruggen over de Leuvense 
Vaart. Daarbij wordt het historische uitzicht zoveel mogelijk gerespecteerd. 
Om de werken in alle veiligheid uit te kunnen voeren en omwille van 
het treinverkeer, zullen bepaalde werkzaamheden ‘s nachts gebeuren. 
Tijdens het weekend van 16 en 17 februari zullen, enkel overdag, de 
Geerdegemvaart en de Hanswijkvaart voor fietsers en voetgangers 
afgesloten zijn om een tijdelijke constructie voor kabels te kunnen 
bouwen.

Vragen? Contacteer Infrabel via 0800 55 000,  
info.projecten@infrabel.be of infrabel.be

 Vernielde vierendeel-spoorwegbrug  
in 1940
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Als je naar de 
boekenruil en het bibpunt 
in Muizen gaat, is de kans 

groot dat je er Hilde tegen het 
lijf loopt. Zij ontfermt zich al 

twee jaar lang over de mooie 
boekencollectie in het 

dorpshuis.

 Mechelenmakers
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“Tussen de boeken voel ik me helemaal 
thuis. Elk boek is speciaal en neemt je 
mee in de wereld van iemand anders.  
We hebben een mooie collectie van  
1200 boeken voor volwassenen en  
1200 kinderboeken en strips. Iedereen 
mag langskomen om een boek te ruilen. 
De boeken die je meeneemt mag je 
houden, maar je kan ze ook terug bin-
nenbrengen. Ook het bibpunt is hier. 
Wie boeken reserveert via de online 
catalogus van de bib kan ze hier in 
het dorpshuis afhalen. Zo brengen 
we de bib iets dichter naar het dorp.”

“Ik doe het vooral graag omdat het 
een gezellig ontmoetingspunt is. 
Sommige mensen gaan snel binnen 
en buiten, anderen blijven wat 
langer en slaan een praatje. Je kan 
hier zelfs iets drinken.”

Je vindt de boekenruil en het bib-
punt ook in Battel, Leest, Hombeek, 

Heffen en Walem.

www.mechelen.be/dorpen



Inzicht 

Wat?
Of een school goed 
is voor je kind hangt 
af van verschillende 
factoren. Kies je een 
school dicht bij huis of 
vlak bij het werk? Goed 
bereikbaar met de 
fiets of met de bus? De 
school waar de vriend-
jes gaan of dezelfde 
school als broer of zus? 
Denk hier goed over na. 
Bij de keuze voor een 
middelbare school is 
het ook belangrijk dat je 
luistert naar de mening 
van je kind.

Waarom?
Een goede school- en 
studiekeuze is een 
belangrijke succesfactor 
voor een vlotte school-
loopbaan. Het is belang-
rijk dat een kind zich 
goed voelt op school. 
Daarnaast is er voor 
sommige scholen ook 
meer interesse dan dat 
er beschikbare plaatsen 
zijn. Door je goed te 
informeren over welke 
scholen je leuk vindt, 
heb je meer moge-
lijkheden en kom je 
sowieso in een school 
terecht die bij jou past.

Hoe?
Alle scholen vind je op 
onderwijskiezer.be. 
Die website is het 
ideale startpunt voor 
je zoektocht. Ga je 
binnenkort naar het 
middelbaar? Kom dan 
naar de Onderwijsbeurs 
in Technopolis (wo 27.02)  
en ontdek er 30 
secundaire scholen 
uit de regio. Een ander 
uitstekend hulpmiddel is  
vanbasisnaarsecundair.be.  
Tot slot kunnen ook 
de ervaringen van 
vrienden, buren of 
familie je helpen.

Wanneer?
Vroeg begonnen is 
half gewonnen. Begin 
je dus op tijd te 
informeren. Zo ben je 
helemaal voorbereid 
op het moment 
dat je je echt moet 
inschrijven. Opgelet, 
de inschrijvingen voor 
de basisschool en de 
inschrijvingen voor het 
middelbaar starten niet 
op hetzelfde moment. 
En er gelden ook 
voorrangsregels voor 
zussen en broers of 
kinderen van personeel. 
Een overzicht van de 
juiste data vind je op 
mechelen.be/onderwijs.

Voor het eerst naar school gaan, is een grote stap voor een kind. Ook de 
overstap van de basisschool naar het middelbaar is een belangrijk moment. 
Het is dus belangrijk dat je uit het grote aanbod de juiste school kiest.

Kies een 
school  
die bij
je past

Een juiste school-
keuze maken is 
een belangrijke  
en bepalende stap. 
Ouders en  
kinderen laten 
zich het best goed 
informeren. 

Marina De Bie, schepen 
van Onderwijs
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Aan ambitie 
geen gebrek
Liefst 545 doelstellingen voor 
de komende zes jaar: je eigen 
to do-lijstje is er niks tegen. De 
Stadslijst trok met 463 voorstellen 
naar de kiezer en voegde er nu dus 
nog 82 aan toe. Die kwamen er op 
basis van een memorandum (een 
plan met concrete adviezen, n.v.d.r.) 
van alle stadsdiensten, suggesties 
van geëngageerde Mechelaars en 
van ideeën waarmee oppositiepar-
tijen naar de kiezer trokken. ‘Alle 
partijen willen het beste voor onze 
stad, dus het zou gek zijn om niet 
aan de slag te gaan met hun goede 
ideeën’, luidt het.

Drie prioriteiten 
voor 2019
Op gebied van mobiliteit, armoede-
bestrijding en ondernemen wil de 
nieuwe bestuursploeg al in 2019 
een voortrekkersrol spelen. De 
concrete plannen daarvoor moeten 
tegen het najaar op tafel liggen. 
Op de volgende pagina’s lees je er 
meer over.

Dossier 

Maak kennis met  
de plannen van het 
nieuwe stadsbestuur
Vorige maand trad het nieuwe stadsbestuur in 
werking. Met enkele bekende en enkele nieuwe 
gezichten. En zowaar met nog meer ambities en 
doelstellingen dan voor de verkiezingen. In dit dossier 
lichten we hun nieuwe bestuursakkoord kort toe.

Jan Bal 
Adjunct-algemeen directeur

Abrahman Labsir
Jeugd, Sport, Preventie 

Greet Geypen  
Stadsontwikkeling,  
Ruimtelijke ordening en wonen, 
Economie, Ondernemen en 
werk, Personeel

Erik Laga 
Algemeen directeur

Marina De Bie
Klimaat en milieu, Energie,  
Duurzaamheid, Noord-Zuid, 
Slimme stad, Onderwijs, ICT

Gabriella De Francesco
Sociale zaken en welzijn,  
Gezin, Kinderopvang,  
Armoedebestrijding,  
Diversiteit en gelijke kansen

Bart Somers  
Algemene zaken,  
Veiligheid, Communicatie,  
Participatie

Koen Anciaux
Financiën, Gebouwen,  
Eigendommen en monumenten, 
Landbouw, Dierenwelzijn

Alexander Vandersmissen
Mobiliteit, Burgerzaken en 
dienstverlening, Juridische 
zaken, Senioren, Personen  
met een beperking

Patrick Princen  
Openbare werken,  
Natuur- en groenontwikkeling, 
Parken en stadstuinen

Björn Siffer
Cultuur, Toerisme,  
Sociale cohesie

9

Dossier 



Beter bewegen in Mechelen
Net als Vlaanderen kampt Mechelen met uitdagingen op 
vlak van mobiliteit. Ons wegennet is overbelast, de filevor-
ming neemt toe, mensen vragen terecht meer gezonde 
lucht en fietsers willen zich veilig en comfortabel verplaat-
sen. De ambitie van het stadsbestuur is duidelijk: Mechelen 
wordt dé fietsstad van Vlaanderen.

De komende jaren krijgen de aanleg en het verbeteren 
van fietspaden prioriteit bij de investeringen in de publieke 
ruimte. De voorbije jaren zagen we al een enorme toename 
van het fietsgebruik in onze stad, en dat mag zeker zo blij-
ven evolueren. Naast een groot fietspadenplan mogen we 
ons ook verwachten aan een voetpadenteam, dat intensief 
werk zal maken van veilige, toegankelijke voetpaden.

Na intensief overleg met stadsgenoten en organisaties 
volgt in het najaar een samenhangend, becijferd en 
uitgewerkt mobiliteitsplan, dat een antwoord biedt op de 
uiteenlopende uitdagingen. En natuurlijk met aandacht 
voor iedereen. Zo moet bereikbaarheid voor senioren en 
mensen met een beperking worden gegarandeerd. En 
hoewel een fietser tien keer minder plaats inneemt dan een 
autogebruiker, is het zeker niet de bedoeling de wagen 
uit Mechelen te bannen. Om de parkeerdruk in dorpen en 
wijken te verlichten komen er bijvoorbeeld meer buurtpar-
kings. De bedoeling blijft wel om het autoluwe stadscen-
trum verder uit te breiden.

Betere kansen in Mechelen
In andere steden verdubbelde sinds 2000 het aantal kin-
deren dat geboren werd in kansarme gezinnen. Alleen in 
Mechelen bleven de cijfers stabiel. Maar zelfs in een welva-
rende stad als de onze vallen mensen dus soms nog uit de 
boot. Daarom wil het stadsbestuur tegen 2024 de kinder-
armoede in Mechelen halveren. Ook hier mag je tegen het 
najaar van 2019 een concreet beleidsactieplan verwachten. 
Eentje dat gebruikt maakt van de expertise binnen en 
buiten onze stad. Op 17 oktober, de internationale dag voor 
de uitroeiing van armoede, zal ieder jaar de balans worden 
opgemaakt, zodat er indien nodig kan bijgestuurd worden.

1. Mobiliteit

2. Armoedebestrijding

En wat met onze stadsschuld?
Mechelen heeft de voorbije jaren fors geïnvesteerd. 
Met veel resultaat maar ook met een stadsschuld 
tot gevolg. Dat was een duidelijke en noodzakelijke 
keuze, om de stad te kunnen brengen waar ze nu 
staat. Bovendien stonden de rentevoeten historisch 
laag. De tijd is nu aangebroken om daar de vruchten 
van te plukken en de schulden af te bouwen, zonder 
dat Mechelaars dat in hun portemonnee voelen. Tegen 
2024 moet de stadsschuld zakken van 268 tot minder 
dan 200 miljoen. Tegelijk wil het stadsbestuur blijven 
investeren, maar wel op kleinere schaal. De vernieu-
wing van de stad mag niet stilvallen.
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3. Ondernemen
Beter ondernemen in 
Mechelen
Op vlak van winkelen, ondernemen en werkgelegenheid zit 
onze stad in een positieve flow, maar er kan en moet nog 
meer worden ondernomen. In het Mechelen van de nabije 
toekomst staat het winkelcentrum bol van authenticiteit 
en beleving, blijft de werkloosheid verder dalen, nestelen 
nog meer bedrijven zich in onze stad, en worden startende 
ondernemers ten volle gestimuleerd en met raad en daad 
bijgestaan.

Dat Mechelen steeds meer bedrijven en ondernemers telt, 
is een erg goede zaak, want zij zorgen voor welvaart en 
voor jobs. Maar op vlak van werkloosheid is Mechelen een 
middenmoter onder de steden. De ambitie is hier om bij de 
beste vier steden van Vlaanderen te behoren. Om dat te 
realiseren, wordt de mismatch op de arbeidsmarkt aange-
pakt. Eind april 2018 bijvoorbeeld waren er meer open-
staande vacatures dan dat er werklozen waren.

De stad wil nog aantrekkelijker worden voor bedrijven en 
starters helpen waar ze kan. Het stadsbestuur wil tegen 
2024 een van de top-3 steden in Vlaanderen zijn, met de 
meeste starters, de grootste daling van het aantal werklo-
zen en het grootste aantal nieuwe arbeidsplaatsen. Tegen 
eind 2019 wordt samen met alle economische spelers een 
krachtig en innoverend project uitgewerkt.

Wat nog zoal?
Miskijk je niet op de drie grote prioriteiten voor 2019.  
Er wordt op alle fronten actie ondernomen. Hier volgen 
nog enkele heel beknopte punten. Het volledige 
bestuursakkoord kan je raadplegen via mechelen.be. 

 Onze buurten moeten groener worden. Voor elke 
boom die moet verdwijnen komen er drie in de plaats.

 Aan de Technopolissite, waar het nieuwe zwembad en 
het waterpretpark komen, wordt minstens 80 % van 
de groene buffer bewaard. Het meest waardevolle 
bosdeel blijft integraal bestaan. Het zwembad en het 
waterpark zullen overigens fysiek gescheiden zijn van 
elkaar.

 Het stadsbestuur zet samen met de verschillende 
stakeholders de krijtlijnen uit voor een nationaal park 
regio Mechelen.

 Veiligheid blijft een absolute prioriteit. Zowel de 
preventieve als repressieve inspanningen worden 
verdergezet.

 We moeten met en niet naast elkaar leven. Stad 
Mechelen wil daarom werk maken van gemengde 
scholen, buurten, sport- en jeugdclubs. Onze midde-
len en inspanningen gaan naar initiatieven en plaatsen 
waar mensen met verschillende achtergronden elkaar 
ontmoeten.

 Nieuwkomers worden warm onthaald en ondergedom-
peld in onze Mechelse samenleving. We verwachten 
dat ze snel Nederlands leren en actief bijdragen.

 In de strijd tegen discriminatie voeren we praktijktes-
ten in op de private huurmarkt en de arbeidsmarkt.

 Tegen 2030 wil het stadsbestuur de CO2-uitstoot met 
minstens 40 à 50 % verlagen. De ambitie is om tegen 
2050 een klimaatneutrale stad te zijn.

De motor zijn van  
verandering, binnen 
en buiten Mechelen, 
dat is onze ambitie.
Bart Somers,
burgemeester
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“Kaffe veu ne Mècheleir”
Naast de Spar op de Brusselsesteen-
weg vind je in een kleine garage de 
gezellige stadskoffiebranderij Kaffe
fabrik. Mechelaars Wouter Huyghe en 
Kristof Merckx branden er de enige 
echte 2800 Kaffe. Een evenwichtige, 
krachtige koffie. Zoals Mechelaars hem 
graag drinken.

Sommige Mechelaars kennen Wouter 
misschien nog van 
Bar Klak, waar hij 
twee jaar werkte als 
barista en gerant. “Ik 
was daar uiteraard 
veel met koffie bezig. 
De beste koffie 
schenken van heel 
Mechelen, dat was 
mijn doel. En zo 
begon het idee te rijpen om met mijn 
eigen koffie te beginnen.”

Ook Kristof is een bekend gezicht in 
Mechelen. Hij baat de Spar aan de Brus-
selsesteenweg uit. “Ik was een opleiding 
barista aan het volgen, omdat ik graag 
iets meer wou doen rond koffie in de 
supermarkt. Via via kende ik Wouter, en 
we zijn aan de praat geraakt. Hij ver-
telde mij over zijn plannen en van ‘t een 
kwam het ander.” Het resultaat was de 
nieuwe Mechelse koffie 2800 Kaffe.

“We zijn op zoek gegaan naar een 
toegankelijke koffie die iedereen lekker 
vindt, maar waarvan je ook proeft dat 
het koffiebonen van topkwaliteit zijn. 
Daarvoor trokken we naar de Antwerpse 
haven om daar onze koffiebonen te 
selecteren en te proeven. De koffie is 
trouwens op-en-top fairtrade. Iets duur-
der in aankoop, maar qua kwaliteit niet 

te overtreffen.”

De naam 2800 
Kaffe is niet zomaar 
gekozen. “Het lokale 
aspect vinden we 
heel belangrijk. 
Je merkt ook dat 
Mechelaars geïnte-
resseerd en trots zijn 
op producten van 

eigen bodem. Kijk maar naar onze grote 
inspiratie: brouwerij Het Anker. Die zijn 
ooit ook klein begonnen, hé.” 

Naast de 2800 Kaffe, die een menge-
ling is van drie soorten koffiebonen, 
bieden de heren nog vijf andere koffies 
aan. Ga zeker eens een kijkje nemen in 
de koffiebranderij. Die is elke zaterdag 
open van 10 tot 17u.  
 
Bestellen kan ook online op  
www.kaffefabrik.be.

De smaak van  
‘t stad in een  

zjat kaffe

In mei 2018 startte in de buurt 
Bethaniënpolder-Auwegemvaart een  
proeftuin circulaire economie (een systeem 
waarin geen eindige grondstofvoorraden 
worden uitgeput en waarin reststoffen  
opnieuw worden ingezet). 

Na zes maanden, 156 ingevulde Stroom-
enquêtes, 27 mini-dagboekjes, drie infosessies, 
116 huisbezoeken, een buurt-Stroom-feest, 
verschillende Stroom-workshops, en talloze 
inspirerende gesprekken met buurtbewoners, 
is het duidelijk dat de buurtbewoners 
gezond en lokaal eten belangrijk vinden. Dat 
voedselverspilling, zwerfvuil, plastic afval, en 
gft-afval in de gewone vuilniszak een doorn 
in het oog zijn voor iedereen. Dat in de ideale 
wereld fiets koning is, maar af en toe een auto 
gebruiken nodig blijft. En dat parkeerplaats 
vinden steeds moeilijker wordt. Voorts werd 
duidelijk dat mensen nood hebben aan 
ontmoetingsplaatsen, en meer bloemen, 
bomen en groene stukjes in hun buurt willen.

De twee hoogst scorende stellingen in de 
Stroom-enquête zijn: ‘ik wil graag spullen 
kopen die langer meegaan’ en ‘ik wil dat de 
verkoper ook instaat voor het onderhoud’. 
Mechelaars lijken klaar voor een circulaire 
economie, waarin herbruikbaarheid van 
materialen centraal staat, afval vermeden 
wordt, en producten aankopen als een  
dienst hét nieuwe businessmodel is.

Samen met buurtbewoners, Mechelse 
ondernemers en burgerorganisaties wordt in 
2019 in vier proeftuinen geëxperimenteerd met 
circulaire oplossingen. Elke Mechelaar die zin 
heeft om mee te stromen, is welkom! 

Meer info: www.mechelen.be/stroom

Straffe ondernemers

Stroom mee naar 
een circulaire stad 

 Wouter en Kristof in hun gezellige stadskoffiebranderij 
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Dossier Kort 

Snel
• Ken je de speelgoedruilkast van Huis van het 

Kind al? Kinderen tussen 2 en 12 jaar kun-
nen er speelgoed komen ruilen. Heb je zelf 
speelgoed in goede staat dat toch maar in 
een hoekje ligt? Breng het naar het Huis van 
het Kind. Meer info: 015 44 52 42 of 

 huisvanhetkind@mechelen

• Winkelpanden, horecazaken, industriële 
loodsen, bedrijfsgronden en ander professi-
oneel vastgoed? BizLocator.be bundelt ze in 
één centrale online marktplaats. Handig voor 
ondernemers op zoek naar een geschikte 
locatie in Mechelen.

• Gratis tips om snel geld en energie te bespa-
ren? Kom naar de Energiefitavond op 11 
februari in ldc De Rooster en laat je inspire-
ren. Schrijf je in via eandis.be/energiefit

• Cohousing is sociaal, inclusief, kwaliteitsvol 
én ecologisch! Wil je graag mee nadenken 
over cohousing in het toekomstige nieuwe 
stadsdeel op de Kometsite? Kom dan naar de 
infoavond op donderdag 7 februari van 19.30 
tot 21.30u in ldc Den Deigem. Meer info en 
inschrijven: cohousingschwung.weebly.com 

• Kies samen kleur tegen pesten. Als school, 
als jeugdbeweging, als jongere, als mens. 
Want samen is veel leuker dan alleen! 
Afspraak tijdens de Week tegen Pesten van 
22 februari tot 1 maart. Doe je mee? Meer 
info vind je op kieskleurtegenpesten.be.

• Mechelaars die samen met hun buurt actie 
ondernemen om een klimaatneutraal initiatief 
uit te werken, kunnen hiervoor een subsidie 
van de stad verkrijgen (tot wel € 5000). Lees 
hierover meer op mechelenklimaatneutraal.be/
klimaatneutrale-initiatieven-en-buurten

• Water is onmisbaar in ons dagelijkse leven. 
Er zorgvuldig mee omgaan is dan ook nodig 
en doen we samen. Geef mee vorm aan het 
waterbeleid via volvanwater.be. Je kan er 
nog tot en met 18 juni je mening geven over 
de Vlaamse Waterbeleidsnota.

Hannelore: “Ik was 
al lang verliefd op 
een jongen. Uitein-
delijk spraken we af 
op de Meir in Antwer-
pen. Op een bepaald 
moment keken we 
allebei in elkaars 
ogen, en voilà. Mijn 
eerste kus.”

Steve: “In de bosjes 
(lacht). Ik was toen  
12 jaar. Dat was met 
mijn eerste liefje, en 
we wilden niet dat 
iedereen ons zag kus-
sen. Dus zochten we 
een privéplekje uit.”

Nathan: “Op mijn 
eerste fuif met een 
meisje waar ik al lang 
een boon voor had. 
De dagen voor de 
fuif hadden we veel 
liggen sms’en. Dus 
toen ik met haar op de 
dansvloer stond, heb 
ik meteen mijn kans 
gegrepen (lacht).” 

Straatbabbel
Waar heb jij voor het eerst gekust?

Meer nieuws: www.mechelen.be

Tienermama’s wonen samen

In het gerenoveerde appartement boven 38 Volt, de flexibele kinderopvang 
in de Caputsteenstraat die ouders tegelijkertijd ook professioneel 
begeleidt naar werk, wonen sinds november twee tienermoeders met 
hun baby’s. Tienerouders of zwangere tieners kunnen hier telkens terecht 
voor een periode van negen maanden. Ze wonen zelfstandig, maar 
krijgen begeleiding in verschillende domeinen: hulp bij alle papierwerk, 
opvoedkundige tips, professionele begeleiding, kinderopvang … Het Sociaal 
Huis, 38 Volt, De Aanzet en het CKG bundelden daarvoor hun krachten. 

Wil je hier graag meer over weten? www.mechelen.be/id-team
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Wil jij ook een project realiseren via crowdfunding?
Eén adres: crowdfundingmechelen.be! Of volg een van de gratis infosessies in het Oh!, 
iedere vierde woensdag van de maand van 19 tot 20.30u. Eerstvolgende data: 27 februari, 
27 maart en 24 april. Meer info op oh.mechelen.be/crowdfunding-mechelen-infosessies

Joris: “We gaan al een paar jaar mee met 
Chiro Coloma op kamp als volwassen 
begeleiders of als keukenploeg. Net als 
de meeste jeugdbewegingen slaan we 
ons kamp op midden in de natuur. De 
voorbije jaren namen we daarom een 
dieselgenerator en enkele aftandse koel-
kasten mee om ons eten koud te houden. 
Op een keer nam Tim een powerbank 
op zonne-energie mee, om zijn gsm mee 
op te laden. En zo ging de bal aan het 
rollen. ‘Kunnen we onze koelkasten niet 
van stroom voorzien door zonne-energie?’, 
vroegen we ons af.” 

Crowdfunding
“Dankzij 
duurzaam-
heidssubsidies 
van de stad, 
CERA en het 
crowdfunding-
platform dat 
de stad mee 

ondersteunt, hadden we al snel vol-
doende budget. Veel mensen dragen 
Chiro Coloma of duurzame initiatieven 
een warm hart toe, en dan is het fijn dat 
ze hun steentje kunnen bijdragen via 
crowdfundingmechelen.be, waarop ze 
snel en makkelijk een betaling kunnen 
doen. Vanaf een bepaald bedrag kregen 
ze van ons dan een leuk gadget zoals 
een powerbank op zonne-energie.”

“We kochten een aanhangwagen, zonne-
panelen en koelkasten en zijn beginnen 
puzzelen. Onze ‘Zon op Wielen’ was net 

op tijd af toen we met Chiro Coloma op kamp 
vertrokken. En hij slaagde meteen voor de 
test. Het was twee weken lang stra-
lend weer, we konden er zelfs nog 
onze pomp voor stromend water 
en allerlei gsm’s mee opladen. 
Maar zelfs als het bewolkt 
was geweest, was er 
meer dan voldoende 
energie voor onze 
twee koelkasten.”

“Zon op Wielen 
werd opgepikt 
door de media en 
het nieuws ver-
spreidde zich 
als een vuurtje 
over het land. 
Meteen kregen 
we de vraag 
van scouts 
Thila Coloma, 
onze goede 
buren in de wijk 
Tervuursesteen-
weg, of zij de 
aanhangwagen 
konden huren 
voor hun kamp. 
Dat zoveel mogelijk 
jeugdbewegingen 
of buurtverenigingen 
er gebruik van kun-
nen maken is ook onze 
bedoeling."

Meer info: zonopwielen.be 

Joris, Lode, Tim en Nico maakten een koelkastwagen op zonne-energie.
Handig en milieuvriendelijk!

Crowdfunding is meestal  niet voor ezels

Joris

Dankzij subsidies 
en crowdfunding 
is het ons gelukt
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“Sinds 2012 heb ik mijn eigen kinderdagver-
blijf aan de Stuivenbergbaan, vlak bij 

het Vrijbroekpark. Naast 36 kindjes 
liepen daar ook al twee paarden, 

twee kippen en twee poezen 
rond. De coördinator van  

crowdfundingmechelen.be  
opperde tijdens een 

vormingsavond van 
stad Mechelen over 

crowdfunding 
het idee om uit 
te breiden met 
enkele kind-
vriendelijke 
dieren, en om 
zo een soort 
kinderboer-
derij aan ons 
kinderdag-
verblijf toe te 
voegen.”

Alle beetjes 
helpen

“Veel mensen 
stortten een 

bijdrage op onze 
rekening, maar 

we staken ook zelf 
de handen uit de 

mouwen: samen met 
de ouders van onze 

kindjes verkochten we 
wafeltjes en we organiseer-

den een avond voor ouders 
en grootouders om geld in te 

zamelen. Enkele ouders kwamen 
helpen met het snoeiwerk en onze 

buurman en mijn vader maakten de stal. 
Ook al het materiaal dat we nodig hadden, 

kregen we via giften.”

“Pony Jingles is een leenbeestje. De 
meter van een van onze kindjes hoorde 
over ons project en liet meteen weten 
dat we haar pony bij ons mochten 
stallen. En Borus is een tweedehands-
ezel (lacht). Die heb ik online gevonden 
en gratis gekregen. Vooral de ezel had 
in het begin wel wat extra aandacht en 
verzorging nodig, hij was een beetje 
verwaarloosd.”

Hop hop hop, pony in galop
“We proberen zo vaak mogelijk  
met onze kindjes te gaan kijken naar 
de dieren. Als ze 
mij met wortels 
zien aankomen, 
weten ze meteen 
hoe laat het is 
(lacht). Dan gaan 
we samen de 
dieren voederen 
en mogen ze de 
wortelen over 
het hek gooien. 
Vlak naast de 
kinderboerderij hebben we ook een 
stukje speelbos gemaakt, zodat de 
kinderen kunnen spelen in de buurt 
van de dieren.”

“Maar het absolute hoogtepunt voor 
de kindjes is wanneer we de pony 
zadelen en ze er een ritje op mogen 
maken. Borus de ezel is daar niet aan 
gewend, dus die wandelt vrolijk mee 
aan de hand.”

Een ritje maken 
op Borus: dat is 
het hoogtepunt 

van de kinderen 
hun dag

Benieuwd hoe het eruitziet  
bij Kiki en Tita? 
Neem een kijkje op kikientita.be of 
fb.com/kinderopvangkikientita.

Crowdfunding is meestal  niet voor ezels

Maneblussers 

Kristel breidde haar kinderdagverblijf Kiki en Tita uit met ezel 
Borus en pony Jingles.

Kristel

Jingles

Borus
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 Be�erstraat

Veemarkt

GroteMarkt

De Fortuyne
Een restaurant op maat van de moderne stadsmens, waar je  
’s middags een lichte lunch kan krijgen of lekker lang kan food 
sharen. Waar je in de namiddag een gebak kan krijgen om  
duimen en vingers bij af te likken en ’s avonds culinaire toppers 
om te delen of om gewoon lekker voor jezelf te houden. 

1
2

4

3
5

6

1  Tangthai
Je kent Thaise uitbaters Tommy 
Phuakdee en zijn echtgenote Pond 
Kanbanjong misschien al van hun 
eerdere Thaise afhaalzaak in de 
Hallestraat, vlak bij het stadhuis. 
Na enkele moeilijke jaren hebben 
ze de sprong gewaagd en een 
restaurant geopend. De recensies 
zijn alvast lovend!

2

Wie van de Veemarkt naar de  
Grote Markt wandelt, kan er niet  
naast kijken. De Befferstraat is aan het 
heropleven: Mechelse ondernemers knappen 
leegstaande panden op en openen er nieuwe 
handels- en horecazaken. Zo maken ze 
Mechelen een nog mooiere stad.

Mechelse ondernemers doen leegstand verdwijnen

De Befferstraat 
herleeft

Vooral horeca is aan een opmars bezig. Met twee goed draaiende 
cafés en vier diverse restaurants heb je in slechts één straat keuze 
te over. En we mogen ook de twee broodjesbars, het Chinese 
restaurant Golden House en de bekende ijsjeszaak van Gauthier 
niet vergeten. Maar ook vaste waarden schoenenwinkel Crispino 
en boekhandel Salvator maken van 
de Befferstraat een levendige, 
interessante straat. Wij lichten 
een paar gebouwen voor 
je uit. 
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Projectie 

 Be�erstraat

Veemarkt

GroteMarkt

In een gerenoveerd historisch 
pand met atelier, verwelkomt de 
zaakvoerster en juweelontwerpster 
van Mingei je met open armen. 
De nadruk ligt op creativiteit en 
handwerk. Naast juwelen vind je er 
originele accessoires zoals sjaals, 
hoeden en handtassen. Je kan er 
ook je eigen juweel 
of sieraad op 
maat laten 
maken.

Food sharing ligt nu al gewoon 
in de mond. Maar in 2015 
was dat nog redelijk nieuw 
voor Vlaanderen. Cosma 
Foodhouse beet de spits af in 
Mechelen. Met een vermelding 
in de Gault&Millau is dit een 
Mechels restaurant om trots op 
te zijn. 

De keuken van L’Osteria is voornamelijk 
Italiaans, maar toch niet helemaal. Je kan 
er net zo goed een perfect gebakken 
steak met frieten krijgen als een spaghetti 
bolognese. L’Osteria probeert het beste 
van ons eigen land en het allerbeste van 
Italië met elkaar te verzoenen. Italiaans 
op z’n Belgisch dus.

Dit prachtige Lodewijk XVI-herenhuis 
uit het laatste kwart van de 18de 
eeuw werd helemaal opgeknapt  
door Johan Willemen, bekend van  
de Willemen Group. 

5  Mingei

6  Herenhuis  
De Arend  

3  L’Osteria

Cosma  
Foodhouse

4
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 9u 

Peter: “Een uur voor 
openingstijd zijn we 
aanwezig in het Schepenhuis. 
We starten alle programma’s 
op, beantwoorden e-mails en 
vullen onze brochures aan.”

 10u 

Peter: “Om 10u openen 
we de deuren voor het 
publiek. We verwelkomen 
de hele wereld hier in 
het Schepenhuis (lacht). 
Onze grootste groep 
toeristen zijn Belgen, maar 
Mechelen is ook erg in 
trek bij Nederlanders en 
Spanjaarden.”

 11u 

Peter: “Voor heel wat 
Mechelaars zijn we het 
eerste aanspreekpunt 
bij vragen. Het is dus 
belangrijk dat we goed op 
de hoogte zijn van het reilen 
en zeilen van de stad. Zo 

kunnen we mensen snel 
en makkelijk doorverwijzen 
of verderhelpen. Daarom 
hebben we wekelijks een 
vergadering met onze 
collega’s van de stad.” 

 11u30 

Peter: “Mechelenbons 
zijn erg populair bij ons, 
zeker tijdens de voorbije 
eindejaarsperiode. Het is dan 
ook een veelzijdig cadeau: 
je kan ermee terecht in 
allerhande winkels, cafés en 
restaurants.”

 13u30 

Kim: “We bemannen 
ook de balie in de Sint-
Romboutstoren. Daar doen 
we vooral ticketverkoop, 
maar we verlenen er ook 
toeristische informatie, 
zodat we mensen meteen 
kunnen verderhelpen. Vooral 
zaterdag is het daar een 
echte hoogdag.”

 16u 

Peter: “Onze dag zit 
er bijna op. Tijdens de 
wintermaanden sluiten 
we om 16u, maar in het 
hoogseizoen zijn we open tot 
17u. En dat zeven dagen op 
zeven.”

Sinds december bevindt UiT in Mechelen, 
de vrijetijdsbalie voor de Mechelaar, zich in 
het vernieuwde Schepenhuis. Wij keken een 
dagje mee over de schouders van baliemede-
werkers Kim en Peter. 

UiT in Mechelen
De dag van 

9u 10u

11u3011u

13u30

16u

We zijn een eerste 
aanspreekpunt  

voor Mechelaars  
en toeristen
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Dat Mechelen bekend staat om zijn 
ruime cultuuraanbod, hoeven we 
je vast niet meer te vertellen. Maar 
wist je ook dat onze stad al lang 
een broedplaats is voor talent van 
over de hele wereld? Onze beiaard-
school was zelfs de eerste in België. 
Tijdens de Dag van het Kunstonder-
wijs zetten het Conservatorium, het 
Cultuurcentrum en de Academie hun 
deuren wagenwijd open. Ga gerust 
langs om een kijkje te nemen.

Het ABC van kunst
Vanaf 10u ben je een hele dag wel-
kom in het Cultuurcentrum, het Con-
servatorium en de Academie voor 
workshops, een instrumentenmarkt, 
demolessen dans, theatervoorstel-
lingen, concerten … En uiteraard 
vind je er ook alle informatie over 
het ruime studieaanbod. Even toe 
aan een pauze? Voor een hapje en 
drankje kan je terecht in de cafe taria 
en de cava- en oesterbar in de 
inkomhal van de Academie.  

Filmdocumentaire
Om 18u kan je naar de 

filmdocumentaire ‘De Confron-
tatie - twee jaar aan de ateliers’ 
gaan kijken in het Filmhuis in het 
Cultuurcentrum. Ditteke Mensink 
verbleef hiervoor twee jaar aan 
De Ateliers, een broedplaats voor 
toptalenten in de beeldende kunst 
in Amsterdam. Haar verblijf liep uit 
op een harde confrontatie.

Muzikale afsluiter
Om 19.30u ben je welkom in het 
Schip in het Cultuurcentrum voor het 
spetterende concert van ANEMOS, 
het harmonieorkest van het Conser-
vatorium. 

Op zaterdag 2 februari is het 
Dag van het Kunstonderwijs. 
Ook in Mechelen, want met de 
Academie, de Beiaardschool en 
het Conservatorium hebben we 
heel wat te bieden.

Het volledige programma  
en alle praktische info: 
www.academiemechelen.be
www.conservatoriummechelen.be
beiaardschool.mechelen.be

Dag van het Kunstonderwijs
za 02.02.18 - 10 > 22u
verschillende locaties op de site 
rond het Cultuurplein

UiTgelicht 

Dag van het  
Kunstonderwijs 

Het Mechelse 
kunstonderwijs 
blijft groeien.  
De stad geeft zich 
100 % om talent 
alle kansen te 
bieden.

Björn Siffer,  
schepen van Cultuur
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‘t verhaal van 
het modelboek  
van de Mechelse  
glazenmakers 

Gratis ticket voor  
‘Den beer heeft mij gezien’
Wat als de Drie Zusters van 
Tsjechov wél naar Moskou waren 
gegaan? Dat tonen Sien Eggers, 
Sofie Palmers en Jessa Wilde-
meersch van 22 februari t.e.m.  
9 maart in ARSENAAL/LAZARUS. 
Voor ‘Den beer heeft mij gezien’ 
laten ze zich inspireren door 
Tsjechovs ‘De Drie Zusters’ en het 
hedendaagse Rusland. In tegen-
stelling tot de zusters, dromend en 
berustend, nemen deze drie actri-
ces het heft in handen. Ze trekken 
hun warmste jas aan en doen wat 
de drie zusters nooit deden, ze 
gaan naar Moskou. Want is het 
niet hoog tijd om de wereld in te 
gaan? Een voorstelling vol humor, 
wanhoop en de nodige frivoliteit.

Heb je 15 -punten gespaard? Ruil ze om voor een gratis ticket voor 
deze voorstelling. Alleen geldig aan de kassa van ARSENAAL/LAZARUS 
zolang de voorraad strekt. Max. 1 gratis ticket per .

Meer info op arsenaallazarus.be 

Performers uit de stad
Ken je RADAR al? Dat is 
een podiumplatform waar 
artiesten in volle ontwik-
keling kunnen experimen-
teren met hedendaagse 
kunstvormen. RADAR gaat 
van Mechelen tot ver daar-
buiten op zoek naar divers stedelijk talent. Drie vrijdagen per seizoen 
palmen die talenten het podium van het Cultuurcentrum in. Volg zo de 
artistieke experimenten en try-outs van een jonge generatie stedelingen 
van off naar on the radar. 

Ga je mee op ontdekking? RADAR komt naar je toe op 22 februari  
en 29 maart. 

Meer info en tickets: www.cultuurcentrummechelen.be

RADAR is een project van Cultuurcentrum Mechelen, H30 Artistieke 
werkplek en Mechelen Talentenfabriek

 17de-eeuwse modelboek © Stadsarchief Mechelen

Studenten ondervonden het de voorbije 
maanden aan den lijve: examens en eind-
werken vormen de - soms zware - weg naar 
je diploma. Dat was in het Mechelen van 
de 17de eeuw niet anders. Wie zich mees-
ter-glazenier of -glazenmaker wou noemen, 
moest een jarenlange opleiding volgen. De 
finale test was de meesterproef, een verplicht 
werkstuk dat je aan het ambachtsbestuur 
moest voorleggen. Pas na goedkeuring van 
dat proefstuk werd je erkend als meester in je 
vak en mocht je het ambacht uitoefenen. De 
Mechelse glazeniers moesten een glasraam 
maken volgens een van de opgelegde ont-
werpen uit het modelboek van het ambacht.

Na de afschaffing van het glazeniersambacht 
in 1797 zijn veel van die documenten verloren 
gegaan. Maar bij toeval is dit 17de-eeuwse 
modelboek bewaard gebleven. Uniek, want 
in ons land zijn ze alleen in Mechelen en in 
Brugge te vinden. Gezien de grote historische 
waarde en zeldzaamheid heeft cultuurminister 
Sven Gatz onlangs het Mechelse modelboek 
het beschermde statuut van Vlaams Topstuk 
gegeven. Voor het Mechelse Stadsarchief is 
dat al het vijfde erkende topstuk, waardoor 
het stilaan tot de waardevolste archiefcollec-
ties van Vlaanderen gerekend mag worden.
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• Brouwerij Het Anker heeft een webshop 
gelanceerd. Je vindt er geen bieren of whisky, 
maar wel allerlei andere artikelen zoals gla-
zen, openers en zelfs wieleroutfits van Gou-
den Carolus. Meer info: www.hetanker.be

• Wil je je geliefde op Valentijn verrassen? Kom 
shoppen in Mechelen en je vindt zonder 
twijfel een gepast cadeautje. Of beter nog: 
kom met je lief shoppen in het romantische 
Mechelen. Er hangt liefde in de lucht! Meer 
info op www.shoppeninmechelen.be

• Wil jij écht Mechels leren klappen? Schrijf 
je dan in voor een gratis cursus Mechels  
Dialect in het Busleyden Atheneum Campus 
Pitzemburg in de Bruul. De lessen vinden 
plaats op zaterdagen 9 en 23 februari en  
9, 23 en 30 maart. Meer info en inschrijven: 
egied.rossiau@skynet.be of 015 43 06 02. 

• Geniet op vrijdag 8 februari in de Jazz zolder 
van het Genkse Trio In Bocca al Lupo, met 
Italiaanse roots. Ennio Morricone, Totte 
Cotugno, Nino Rossi, Albano en Romina … 
Het zijn maar enkele van de vele artiesten 
waaruit zij hun repertoire samenstellen. En 
dat uiteraard met een stevige jazzsaus. 

• Op vrijdag 15 februari barst de bom in  
Theater M tijdens Parle moi d’amour. Alle 
frustraties die zijn opgebouwd in een uitge-
bluste relatie komen aan de oppervlakte. De 
opvoeding van de kinderen, hun seksleven, 
de schoonouders, hun ambities, haar plasti-
sche chirurgie, zijn hypochondrie, jaloezie ... 
Je kan bekomen of nagenieten met een 
valentijnsdiner in het kelderrestaurant.

• Gratis chips? Jaaaaa! Als er blauwe en roze 
chips zouden zijn, aten meisjes dan enkel 
nog de roze, en jongens alleen nog blauwe? 
Op zondag 17 februari worden deze stereo-
typen in vraag gesteld in Beeldsmederij De 
Maan. Kinderen (5+) en volwassenen worden 
meegenomen in een absurd universum. Wie 
flink is, krijgt op het einde misschien zelfs iets 
lekkers.

Shoppen: “Ik hou van de IJzerenleen en 
de Onze-Lieve-Vrouwestraat. De IJzeren-
leen is gewoon een hele mooie straat met 
toffe winkels en in de Onze-Lieve- 
Vrouwestraat ontdek je altijd iets nieuws.”

Mechelse musea: “Ook qua musea doen 
we zeker niet onder voor andere steden. 
Mijn favoriet is zonder twijfel Kazerne Dossin.”

Puur natuur: “Ik woon aan het Tivolipark, 
maar ik trek ook vaak naar de andere kant 
van Mechelen voor het Vrijbroekpark. Daar 
kan je heerlijk lange wandelingen maken.”

De top 3
 van … 
Wilda

Kort 

Snel

Vluchtelingen slaan hun  
culinaire vleugels uit
Dankzij het project ‘The Box’ aan 
de Korenmarkt 17 – nu omgedoopt 
tot ‘De Proeftuin’ – kregen sinds 
eind 2017 al vijf startende onderne-
mers de kans om hun horecacon-
cept in de praktijk te testen. Deze 
keer is het de beurt aan enkele 
anderstalige nieuwkomers. Zij 
lanceren minALBI, dat staat voor 
‘vanuit het hart’. 

Vluchtelingen koken er samen 
onder leiding van Yara Al-Adib, de 
initiatiefneemster achter From Syria 
With Love, een Antwerps cate-
ringbedrijf dat personen met een 

migratieachtergrond wil laten par-
ticiperen in de maatschappij. Voor 
de pop-up in Mechelen stelde Yara 
een divers team met roots in Syrië 
en Irak samen dat ze coacht rich-
ting zelfstandig ondernemerschap. 
Het resultaat zijn heerlijk kleurrijke 
gerechten die je nog tot eind maart 
kan proeven in ‘De Proeftuin’.

Meer info en openingsuren:  
www.mest.be/deproeftuin

Begint het bij jou ook te kriebelen om te ondernemen in de horeca-
sector en lijkt ‘De Proeftuin’ jou de kans om ook de sprong te wagen? 
Neem dan contact op via economie@mechelen.be of mest@mest.be.
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Mechelaars Sven Lauwers en Andy De Decker 
a.k.a. Passenger S en Passenger A houden  
met hun band Metroland een tentoonstelling  
met foto’s om naar te luisteren. 

Pictures to listen to: een unieke manier  
om muziek en fotografie te beleven

De fans van Metroland komen 
voornamelijk uit het buitenland. In 
Rusland werd hun muziek illegaal 
gedownload en verkocht als de 
nieuwe demo van Kraftwerk. In 
Engeland is de twee koppige elektro-
nische band hotter dan hot en ook 
in Duitsland, Zweden en Mexico is 
Metroland de grote favoriet op vlak 
van elektronische muziek. Ze stonden 
eerder al in het voorprogramma van 
OMD en maakten ook remixes voor 
Erasure en OMD. 

De band begon in 2011 en maakte 
sindsdien vier cd’s die telkens rond 
één bepaald thema draaiden. Voor 
hun nieuwste cd ‘Man in a Frame’, 
die in april 2018 verscheen, gooiden 
de twee mannen het over een totaal 
andere, vernieuwende boeg. 

‘Man in a Frame’ is een totaal-
concept van beeld en geluid. 
Jullie hebben muziek gemaakt 
bij foto’s. Hoe zijn jullie bij dat 
concept terechtgekomen?
Sven: “Ik werkte aan een project in 
Brussel en ik passeerde elke dag de 
Koninginnegalerij. Een heel populaire 
fotoplek voor toeristen. Regelmatig 
merkte ik dus dat ik in het beeld van 

iemands camera liep. En toen vroeg 
ik mij af: hoeveel keer zou ik nu al 
niet op iemands fotocamera vastge-
legd zijn? En dat beeld van mij op die 
fotocamera, dat reist dan misschien 
wel de hele wereld rond? Et voilà, 
het idee voor ‘Man in a Frame’ was 
geboren.”

Hoe ging het verder?
“We vroegen vijf beroepsfotografen 
van het fotografische kunstcoö-
peratief f8 (uit te spreken als faith, 
n.v.d.r.) om ons vijf beelden te bezor-
gen. Dat was niet zo vanzelfsprekend, 
want we vroegen letterlijk om die 
beelden aan ons af te staan en nooit 
nog voor iets anders te gebruiken. 
Maar ze waren snel mee met in ons 
verhaal en waren even benieuwd als 
wij naar het resultaat.”

En de resultaten mogen er zijn?
“Ja, we zijn er heel enthousiast over. 
Net als de fotografen. Het was een 
project van drie jaar waar we heel 
intens mee bezig zijn geweest.  
Sommige nummers hebben we tot 
vijf keer toe opnieuw gemaakt, omdat 
we niet het gevoel hadden dat het 
100 % matchte met de foto. En we 
wilden dat het perfect was. Toen we 

de nummers voor het eerst voorstel-
den aan de fotografen, hebben we ze 
laten raden welk nummer bij welke 
foto hoorde. En gelukkig ging dat 
goed (lacht).”

Voor de lancering van jullie 
vinylplaat van ‘Man in a Frame’ 
houden jullie een expositie 

‘Pictures to listen to’ in het Cul-
tuurcentrum. Wat mogen de 
Mechelaars verwachten?

“Een unieke totaalbeleving. Elke bezoe-
ker krijgt van ons een hoofdtelefoon 
die aangesloten kan worden op de 
smartphone. Naast de foto’s hangt tel-
kens een QR-code om te scannen, en 
dan hoor je de muziek die bij dat beeld 
past. Bij elk beeld staat ook een uitleg 
van de fotograaf en van onszelf, over 
hoe we alles ervaren hebben. Daar-
naast heeft elke fotograaf een portret-
foto van ons genomen, op basis van 
hoe zij ons zien aan de hand van onze 
muziek. Heel interessant, want het 
zijn vijf totaal verschillende beelden 
van toch twee dezelfde mensen.”

Pictures to listen to
za 26.01 > zo 24.03
Cultuurcentrum Mechelen
gratis

“We schreven muziek 
bij foto’s”

 UiTgevraagd

22



Agenda 

 ZA 9 FEBRUARI 
Jazzlab 2.5: Ottla - Bert 
Dockx 
concert • kunstencentrum 
nona, 20.30u

Promoconcert Ember
concert • The Vinyl Touch, 
15u

KWB Coloma bezoekt  
It almost seems a lily - 
Berlinde De Bruyckere
begeleide uitstap • Muse-
um Hof van Busleyden, 14u

Pombak
fuif • Cultuurcafé KUUB,  
22 > 3u

 ZO 10 FEBRUARI 
Instaprondleiding It 
almost seemed a lily - 
Berlinde De Bruyckere 

rondleiding • Museum Hof 
van Busleyden, 11u

Kamerbeiaardconcert: 
Fantasy for bells & strings 

- Malinovy Svon
concert • Minderbroeders-
kerk, 15u

 MA 11 FEBRUARI 
Openschooldagen (School 
in zicht)
opendeurdag • Mechelse 
basisscholen, 8.30 > 14.30u

Filmhuis: Shoplifters 

film • Cultuurcentrum, 
18.30u

Filmhuis: Art & Film - Har-
ry Gruyaert - Fotographer 

film • Cultuurcentrum, 
20.30u

Concerten afdeling Pop/
Jazz Conservatorium
concert • kunstencentrum 
nona, 19.30u

Thomas More infoavond 
voor ouders
opendeurdag • Thomas 
More Campus De Vest, 
19.15 > 21.30u

Wafels & Spelen
spel • Cultuurcafé KUUB, 
20 > 23u

 DO 7 FEBRUARI 
Few Bits 
concert • Stadsschouwburg, 
20.15u

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

Cerebriraptor - Aurélie Di 
Marino/Theater Antigone 

theater • kunstencentrum 
nona, 20.30u

Soirée Carré #5 - Op 
grond van samenwerking: 
Commons heruitgevonden 

lezing • Museum Hof van 
Busleyden, 20u

Unplugged: Sofar
concert • Cultuurcafé 
KUUB, 20.30u

 VR 8 FEBRUARI 
Winterslaap: Marc Melià 
+ 2de band 
concert • Cultuurcentrum, 
20.15u

Algemene Kennisquiz
spel • Parochiezaal Battel, 
19.30u

Intiem Zolderconcert: 
Albert Niland (IRL)
concert • ViaVia Reiscafé, 
20u

Trio In Bocca al Lupo 

concert • De Jazzzolder, 
20.30u

 VR 1 FEBRUARI 
Ja, maar eerst een 
diploma - Adriaan Van 
den Hoof 
theater • Stadsschouwburg, 
20.15u

Gonzo - Abattoir Fermé 

concert • kunstencentrum 
nona, 20.30u

Wonen
beurs • Nekkerhal, 13 > 22u

Lionel Beuvens 5tet feat 
Frank Vaganée 
concert • Cultuurcentrum, 
20.30u

MindYourHead presents 
MAF Orquesta & Soul T
concert • Kafee Zapoi,  
21 > 2u

 ZA 2 FEBRUARI 
Maanlander 
theater • Theater M, 20.30u

Ja, maar eerst een  
diploma - Adriaan Van 
den Hoof 
theater • Stadsschouwburg, 
20.15u

Gonzo - Abattoir Fermé 

concert • kunstencentrum 
nona, 20.30u

Wonen
beurs • Nekkerhal, 11 > 18u

Berlinde De Bruyckere -  
It almost seemed a lily
begeleide uitstap • Museum 
Hof van Busleyden, 13u

Kurabu
fuif • Cultuurcafé KUUB,  
22 > 3u

 ZO 3 FEBRUARI 
Wonen
beurs • Nekkerhal, 11 > 18u

Instaprondleiding It almost 
seemed a lily - Berlinde 
De Bruyckere 
rondleiding • Museum Hof 
van Busleyden, 11u

Open Boek Grand Cru met 
Assita Kanko 
lezing • Stadsschouwburg, 
11u

Putteke winter in het  
Mechels Broek
begeleide uitstap •  
Bezoekerscentrum Me-
chels Rivierengebied, 14u

Geef mijn hand terug (9+) 
- BRONKS 
theater • ARSENAAL/ 
LAZARUS, 15u

 MA 4 FEBRUARI 
Filmhuis: Hollywood aan 
de Schelde 
film • Cultuurcentrum, 18.30u

Filmhuis: Niet Schieten 

film • Cultuurcentrum, 20.30u

 DI 5 FEBRUARI 
Filmhuis: Hollywood aan 
de Schelde 
film • Cultuurcentrum, 18.30u

Filmhuis: Shoplifters 
film • Cultuurcentrum, 20.30u

 WO 6 FEBRUARI 
Op het Randje - Ann  
Helena Kenis 
theater • Cultuurcentrum, 
20.15u
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 DI 12 FEBRUARI 
Openschooldagen (School 
in zicht)
opendeurdag • Mechelse 
basisscholen, 8.30 > 14.30u

In PerSpectief: Het veel-
geplaagde ICC (Internatio-
naal Strafhof) onder vuur
lezing • De Smis, 9.30u

Bezoek aan de Thuiszorg-
winkel
begeleide uitstap • Assist 
Thuiszorgwinkel, 14u

 WO 13 FEBRUARI 
True Copy - Berlin 
theater • kunstencentrum 
nona, 20.30u

Live in Nerdland: DNA - 
Lieven Scheire 
theater • Stadsschouwburg, 
20.15u

 DO 14 FEBRUARI 
True Copy - Berlin 
theater • kunstencentrum 
nona, 20.30u

Live in Nerdland: DNA - 
Lieven Scheire 
theater • Stadsschouwburg, 
20.15u

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

Achterwerk - Ladies Night 
met Robert Abigail
fuif • De Loods, 18 > 2u

Soireé MuzE - Moneta 
Nova: de munt in de  
middeleeuwen 
lezing • Museum Hof van 
Busleyden, 20u

 VR 15 FEBRUARI 
Parle moi d’amour 
theater • Theater M, 20.30u

Jazz Night Rebirth Collective
concert • Stadsschouwburg, 
19.30u

 ZA 16 FEBRUARI 
Beginners - Theater  
Malpertuis 
theater • Stadsschouwburg, 
20.15u

BRAS Rommelmarkt
markt • Nekkerhal, 10 > 17u

Quiz 11.11.11
spel • Busleyden Atheneum, 
19.30u

Kaarttornooi 2018/2019 
negende avond
spel • Zalen Ter Coose, 20u

De Mechelse Valentijn-
wandeling
begeleide uitstap •  
De Pekton, 20u

 ZO 17 FEBRUARI 
Battle of Honour - Busta 
Mova 
dans • Cultuurcentrum, 
15 > 22u

Gratis chips (5+) -  
Compagnie barbarie 
theater • DE MAAN, 15u

BRAS Rommelmarkt
markt • Nekkerhal, 10 > 17u

Instaprondleiding It 
almost seemed a lily - 
Berlinde De Bruyckere 

rondleiding • Museum Hof 
van Busleyden, 11u

Berlinde De Bruyckere -  
It almost seemed a lily
begeleide uitstap • Museum 
Hof van Busleyden, 13u

Cellorecital Gulzhaina  
Kyrydova
theater • Huis De Min, 15u

Open Boek Grand Cru met 
Marleen D’Joos 
lezing • Stadsschouwburg, 11u

Familierondleiding
rondleiding • Speelgoed-
museum, 10.30u 

 MA 18 FEBRUARI 
Filmhuis: Lazzaro Felice 

film • Cultuurcentrum, 20.30u

Achter de schermen van  
het stadsarchief
rondleiding • Stadsarchief, 14u

Wat ligt er in je winkel-
kar? Kiezen voor gezond 
en duurzaam 
lezing • Vormingplus, 19u

 WO 20 FEBRUARI 
Fabrizio Poggi + Dries 
concert • Cultuurcentrum, 
20.15u

Els De Schepper heeft  
besloten er geen eind  
aan te maken 
theater • Stadsschouwburg, 
20.15u

 DO 21 FEBRUARI 
Who's Afraid of Virginia 
Woolf? - de KOE 
theater • kunstencentrum 
nona, 20.30u

Romeo en Julia -  
Theater van A tot Z 
theater • Stadsschouwburg, 
19.30u

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

Café Parole: een duivelse 
transitie
lezing • De Schakel, 20u

Haven 
concert • De Jazzzolder, 
20.30u

 VR 22 FEBRUARI 
Huisvrouwmonologen 
theater • Theater M, 20.30u

66
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Agenda 

 MA 25 FEBRUARI 
Kijken naar kunst:  
tentoonstelling Berlinde 
De Bruyckere
begeleide uitstap • Museum 
Hof van Busleyden, 15u

 DI 26 FEBRUARI 
Le Chicon - Maxime 
Waladi i.s.m. Action Zoo 
Human 
theater • Stadsschouwburg, 
20.15u

In PerSpectief: Neutraal 
Moresnet
lezing • De Smis, 9.30u

 WO 27 FEBRUARI 
Jazzlab 2.5: Teun Verbrug-
gen Quartet 
concert • kunstencentrum 
nona, 20.30u

Infosessie Crowdfunding
lezing • Ondernemershuis, 
19u

 DO 28 FEBRUARI 
Avondrondleiding Museum 
Hof van Busleyden 
rondleiding • Museum Hof 
van Busleyden, 19.30u

Soireé MuzE - De Berg 
van Barmhartigheid 
lezing • Museum Hof van 
Busleyden, 20u

Jools Holland 
concert • Stadsschouwburg, 
20u

New Skin - Hannah De 
Meyer 
theater • kunstencentrum 
nona, 20.30u

Stapvoets wijzer worden 

lezing • Vormingplus, 
19.30u

Who's Afraid of Virginia 
Woolf? - de KOE 
theater • kunstencentrum 
nona, 20.30u

Sol bémol (6+) - D'irque & 
fien 
theater • Stadsschouwburg, 
19.30u

RADAR 
festival • Cultuurcentrum, 20u

 ZA 23 FEBRUARI 
Who's Afraid of Virginia 
Woolf? - de KOE 
theater • kunstencentrum 
nona, 20.30u

Wannes Cappelle,  
broeder Dieleman en 
Frans Grapperhaus 
concert • Cultuurcentrum, 
20.15u

Kaarttornooi 2018/2019 
tiende avond
spel • Zalen Ter Coose, 20u

Spooktoer
begeleide uitstap •  
Grote Markt, 20u

Thomas More 
open campusdag
opendeurdag • Thomas 
More Campus De Vest, 
10 > 16u

De Mechelse gruwel-
verhalenwandeling
begeleide uitstap •  
De Pekton, 19u

Battle for Nature 
begeleide uitstap • Voet-
balvelden Heffen, 14u

 ZO 24 FEBRUARI 
Ontbijtcinema: E.T. 
theater • Theater M, 20.30u

Instaprondleiding It 
almost seemed a lily - 
Berlinde De Bruyckere 

rondleiding • Museum Hof 
van Busleyden, 11u

 EXPO 

Mhedi-Georges Lahlou
> 03.03, Galerie Transit

Garden of Delight - 
Nick Hannes
> 03.03, De Garage 

Pictures to listen too - 
Metroland
> 24.03, Cultuurcentrum 

Het LEGO®-blokje: 
60 jaar creatief 
bouwplezier
> 07.04, Speelgoed-
museum 

Holocaust en strips
> 22.04, Kazerne Dossin 

It almost seemed 
a lily - Berlinde De 
Bruyckere
> 12.05, Cultuurcentrum 

Van duisternis naar 
licht.  
50 jaar na restauratie
> 30.06, Onze-Lieve-
Vrouw-over-de-Dijlekerk

Trébucheurs-Piétineurs 
- Arpaïs du Bois
> 25.10 De Garage 

Muziektentoonstelling 
PLAY!
> 01.11, Technopolis 

 NOG THEATER 

No piece, no poesy
’t Echt Mechels Theater
Vr 1 en 8.02 om 20.15u
Za 2 en 9.02 om 20.15u
Zo 3.02 om 15u

Central Park West
Theater Korenmarkt
Do 7.02 om 20.15u
Vr 8, 15 en 22.02 om 20.15u
Za 2, 9, 16 en 23.02  
om 20.15u
Zo 10 en 17.02 om 15u

De reis rond de wereld in 
80 dagen 
De Peoene
Vr 8 en 15.02 om 20.15u
Za 9, 16 en 23.02 om 20.15u
Zo 17.02 om 15u

Den beer heeft mij gezien - 
ARSENAAL/LAZARUS 
ARSENAAL/LAZARUS
vr 22, za 23 en do 28.02 
om 20.15u

5

Meer vrijetijdsinfo?  
UiT in Mechelen!
Vleeshouwersstraat 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 nieuws-
brief en blijf wekelijks op 
de hoogte van de vrijetijds-
activiteiten in Mechelen.

4

Jouw activiteit hier?
Wil jij jouw activiteit ook in deze kalender?  
Voer die dan in op uitinmechelen.be/uitdatabank.  
Deadline voor editie maart: 31 januari.

Deze kalender werd afgesloten op 31 december. Cursussen, 
workshops, kampen en permanente activiteiten worden niet 
opgenomen.

6
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 iamsarahvanderheyden

Bambi on ice

#vsco #vscocam #iceskating #bambi  
#christmas #mechelen #2800love

 mechelencity

Happy 2019!! 🥂
#happynewyear #fireworks #2800 #2800love 
#party #music #fun #dance #2019 #bestwishes 
#sparkle #champagne #bubbles

 samabouttownsa

Fun characters getting into the  
Christmas spirit.

#Christmas #2800love #mechelen #ilovebelgium

 _walkcatwalk_

You cannot miss these 3 houses if you 
ever visit Mechelen: one of the most 
beautiful wooden facades in Belgium.
#2800love

 brigittew1989

Het is 12 uur geweest, dus het mag 
weer! 😋
#cadeau #verjaardag #goudencarolus  
#brouwerijhetanker #Mechelen #2800love

 sofievereyken

🖤 voor @podvisfestival. Festival voor 
visuele podiumkunsten voor kinderen.

#2800love

 zureburger

Effenaf schoon.

#2800love 

 ahmad_hendi_

I liked this city it’s quiet and classy

#2800love #visitmechelen #wonderful_places 
#mybestcityshots #christmaslights

 #2800love

Jouw kans om iedereen te 
laten meegenieten van jouw 

unieke kijk op Mechelen 
en zijn Mechelaars.

#2800love
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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

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, algemeen directeur, 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
Concept & creatie: Trendhuis
ISSN: 2033-2289
Editienummer: 76
Klachten over bedeling? nieuwemaan@mechelen.be

 Boven, v.l.n.r.: Jan Bal, Erik Laga, Marina De Bie, Gabriella De Francesco, Koen Anciaux, Alexander 
Vandersmissen en Björn Siffer. Onder, v.l.n.r.: Abrahman Labsir, Greet Geypen, Bart Somers en Patrick 
Princen

 bart_v_

Lightpainting fun!

#mechelenhoudtjewarm #2800love  
#longexposurephotography

 timvermost

That’s what I call love 💫

#2800love #vaderdochter #mhjw #mechelen

Doe mee
Post je foto op Instagram en gebruik 
de hashtag #2800love. En wie weet 
schitter jij volgende maand op deze 
pagina! We vragen eerst toestemming 
voor we deze beelden publiceren.

Proficiat mechelencity, 
jij hebt de voorlopig laatste 
#2800love-wedstrijd gewonnen!
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