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"Ik ben zo blij dat  
ik hier mag werken"

Mechelen tegen 
discriminatie

De strijd om 
een kerk

Grootse plannen 
voor Ragheno
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Open vanaf 23 maart

Groot nieuws! Dankzij het aartsbisdom Mechelen-Brussel en provincie 
Antwerpen heeft stad Mechelen vanaf 23 maart haar eerste officiële 
stiltetuin: een plek tussen bomen en bloemen waar je kan 
bezinnen en even tot rust kan komen. De stiltetuin is niet minder 
dan de historische tuin van het aartsbisschoppelijke paleis, 
bekende blikvanger op de Wollemarkt en woonplaats van 
aartsbisschop Jozef De Kesel. Je kan de tuin bezoeken 
op woensdagnamiddag van 13 tot 17u en op zaterdag en 
zondag van 9 tot 17u. Vanaf april tot en met september 
is de tuin open tot 19u. Ingang langs de Schoutetstraat.

Ssst … hier rijpt de stiltetuin
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Hoeveel parken en stadstuinen hebben we 
de voorbije jaren al geopend? Ik ben eerlijk 
gezegd zelf de tel kwijtgeraakt. Deze lente 
openen we een nieuwe stadstuin, de tuin van 
het aartsbisschoppelijke paleis aan de Wollemarkt. 
Decennialang een verborgen groene long in de 
binnenstad. Samen met het bisdom en het provinciebestuur 
gaan we deze historische tuin in zijn oude glorie herstellen. 
De gebouwtjes in de tuin, zoals de Lourdesgrot, het paviljoen, 
de tuinbergingen en de tuinmuur werden al gerestaureerd. 
En een nieuwe pergola maakt het helemaal af.

Het parken- en tuinenplan is een manier om onderbenutte 
beschikbare ruimte te optimaliseren en terug te geven 
aan de Mechelaars. Het is een slimme vorm van 
urbanisatie die beleving koppelt aan een duurzame 
bestemming van de open ruimte. Het is precies omwille 
van onze doelgerichte, creatieve stadsplanning dat 
Mechelen steeds vaker als voorbeeld wordt genoemd 
voor stedelijke ontwikkeling in Vlaanderen.

Dus als straks de lentezon door de wolken breekt,  
ga dan zeker ook eens verpozen in de eerste ‘stiltetuin’  
van Mechelen.

Meer openbaar 
groen in Mechelen

Inhoud

68 22

Nog een nieuwe 
openbare tuin in  
onze stad

Bart Somers, 
burgemeester

Open vanaf 23 maart

3

 Welkom 



Dag Alma,

De 18 gemeenschapswachten in onze 
stad hebben in de eerste plaats een 
preventieve en informerende opdracht. 
Ze zijn de ogen en oren van onze stad 
en dragen bij tot het sterke veiligheids-
gevoel. In de ochtend staan ze - net als 
de vrijwillige gemachtigde opzichters -  
aan zebrapaden nabij scholen. Zo 
helpen ze kinderen veilig oversteken 
tijdens de ochtendspits.

Iedere gemeenschapswacht patrouilleert 
overdag ook in een vaste wijk. Mechelaars 
kunnen bij hen terecht met vragen 
over het onderhoud van het openbaar 
domein, om sluikstort te signaleren 
enz. Gemeenschapswachten geven die 
meldingen via een app meteen door aan 
de juiste stadsdiensten.

Ten opzichte van de politie hebben de 
gemeenschapswachten eerder een 
beperkte bevoegdheid. Ze focussen 
immers op misdrijven zonder contact met 
overtreder. Op die manier blijft de drem-
pel om hen aan te spreken ook laag. 
Ze mogen ook nooit geweld gebruiken, 
mogen niemand fouilleren en dragen 
geen wapens tijdens hun patrouille.

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

Wat mogen gemeen-
schapswachten?
Beste stadsbestuur,

Ik zie geregeld de gemeenschaps-
wachten in hun paarse uniform door 
Mechelen patrouilleren. Maar wat 
doen zij precies? Mogen ze even veel 
als de politie?

Groetjes,
Alma

Vraag

Antwoord

Inschrijvingen schooljaar 2019-2020
Basisonderwijs
Is jouw kind geboren in 2017? Dan moet je het in 2019 inschrijven in een 
kleuterschool. Daarvoor moet je langsgaan bij de school 
van je keuze. Inschrijven kan dus niet via het internet 
of via de telefoon. Er zijn twee groepen kinderen die 
voorrang hebben bij de inschrijving.
• Voorrangsperiode broers en zussen: van 12 maart tot 

27 maart
• Voorrangsperiode personeel: van 29 maart en 1 april
• Algemene inschrijvingsperiode: van 26 april tot 14 mei

Secundair onderwijs
Ook bij de meeste middelbare scholen moet je langsgaan bij de school 
waar je jouw kind wil inschrijven. Alleen het Sint-Romboutscollege en Bim-
Sem gebruiken een callcenter om aan te melden. Elke school bepaalt zelf 
wanneer de inschrijvingen starten. 

Alle data: www.mechelen.be/onderwijs of vraag info bij de school van 
jouw keuze

Files beu? Neem de S-trein 
Sta je vaak aan te schuiven in de file richting Antwerpen of Brussel? De 
S-trein kan dit oplossen. Geen fileleed meer en in een wip ben je op je 
bestemming.

Het S-aanbod staat voor het voorstedelijke treinaanbod in een straal van 
30 km rond Brussel en Antwerpen. Mechelen past perfect binnen die straal 
en dagelijks vertrekken er dan ook heel wat S-treinen. Meer nog, de NMBS 
breidde het S-aanbod in het station van Mechelen nog verder uit.

Voordelen van de S-trein?
• Je reist of pendelt vlot.
• Door het grote aantal stations heb je altijd een halte in de buurt van je 

bestemming.
• Je stapt vlot over op bus en tram dankzij goede aansluitingen.
• Je verliest ook in het weekend geen 

tijd aan files en het zoeken van 
een parkeerplaats.

Het volledige S-trein- 
aanbod kan je 
raadplegen via de 
routeplanner van 
de NMBS op de 
website of via 
de app. 
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 Komaan Kort 

SnelVroeger en nu 1917

Meer nieuws: www.mechelen.be

• Vakantieplannen? Voor kinderen onder de 12 
jaar is een Kids-ID verplicht voor reizen naar 
het buitenland. De aanmaak van een Kids-ID 
duurt 3 à 4 weken. Vraag hem dus zeker 
een maand op voorhand aan in je stads- of 
dorpshuis.

• Sinds de laatste week van februari is de timing 
van de Mechelse straatverlichting aangepast. 
De lichten die vroeger gedoofd of gedimd wer-
den tussen 23 en 5 uur worden nu gedoofd 
tussen 22 en 6 uur. 

• Stad Mechelen en Cambio hebben hun 
samenwerking verlengd tot 1 oktober 2021. 
Als Mechelaar kan je dus tijdens het week-
end en feestdagen gebruik blijven maken 
van de elektrische dienstwagen van de stad. 
Reserveren doe je via cambio.be.

• Het voormalige klooster ‘huis Cadix’ in de 
Merodestraat (nr. 37-43) wordt door private 
eigenaars omgevormd tot een gemengd ste-
delijk complex met elf appartementen, een 
koffiehuis, een kribbe en 20 kamers voor 
begeleid wonen van personen met een 
beperking. In 2020-2021 moet het gebouw 
klaar zijn. 

• Wil je snel en makkelijk iets vragen of delen 
met je buren? Via Hoplr is dat eenvoudig. 
Wil je een ladder of boormachine lenen? 
Zoek je een babysit of weggelopen huisdier? 
Verkeersproblemen in je straat? Een post op 
Hoplr kan je helpen. Meer info: www.hoplr.com

• Rijd je op de Mechelse ring? Dan mag je niet 
sneller dan 50km/u. Dat is al sinds novem-
ber zo, maar was niet altijd duidelijk voor de 
automobilisten. Daarom plaatste het Vlaams 
Gewest (AWV) extra signalisatie. Een zone 50 
op de volledige R12 maakt het meteen een 
pak duidelijker voor alle chauffeurs én veiliger.

• Zoek je nog een leuke vakantie-activiteit voor  
je kinderen? Bekijk snel het aanbod van de  
VakantieZapper. De inschrijvingen voor de  
paas- en zomervakantie 2019 starten op  
maandag 11 maart. Meer info vind je op 
www.mechelenkinderstad.be/vakantiezapper

Getal

Zoveel procent van de Belgische bevolking heeft ooit bloed 
nodig in zijn leven, terwijl slechts 3 % effectief bloed doneert. 
Daar kan jij verandering in brengen! Geef mee bloed op 
maandag 4 maart, tussen 17 en 20.30u in het Donorcentrum 
Mechelen van het Rode Kruis aan de Motstraat 42.

70

Rembert Dodoens (1517-1585) was behalve plantkundige ook arts. 
Aanvankelijk was hij de stadsgeneesheer van Mechelen, nadien 
lijfarts van keizer Maximiliaan II te Wenen. In 1582 werd hij hoogleraar 
geneeskunde aan de universiteit van Leiden. Dodoens is vooral bekend 
om zijn Cruydeboeck, in 1554 uitgegeven bij de Antwerpse drukker Jan 
van der Loe en nu te bekijken in het Museum Hof van Busleyden. 

In de Kruidtuin kan je nog altijd zijn standbeeld bewonderen, gemaakt 
door beeldhouwer Jozef Tuerlinckx (1809-1873) in 1862. In 2007 
verdween echter de rechterhand van het beeld. De hand werd nooit 
meer teruggevonden. In juni 2018 liet stad Mechelen een nieuwe hand 
op het standbeeld plaatsen.

Op de foto zie je achter het standbeeld een mooie oranjerie. Die werd 
in de 19de eeuw gebouwd door Société Royale d'Horticulture die het 
domein van de huidige Kruidtuin in bruikleen kreeg van de stad en er 
een Engelse tuin aanlegde. De oranjerie werd afgebroken in 1960. Nu 
bevindt zich daar de Dodoensvleugel van het Atheneum Pitzemburg.

 Standbeeld van botanicus 
Dodoens in de Kruidtuin in 1917
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Sinds vorig 
jaar heeft de wijk 

Oud-Oefenplein een 
eigen tweedehandswinkel 

in de Ooievaarstraat. Je vindt 
er kleding en speelgoed en 
je kan er terecht voor een 
babbel. Jenny is een van 

de vrijwilligers van de 
winkel.
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“Elke zaterdag doe ik de kassa, sorteer 
ik kleding en vul ik de rekken aan. We 
wisselen regelmatig onze collectie. 
Je kan hier dus altijd iets nieuws 
vinden. Sinds kort hebben we ook een 
naaimachine en kunnen we kleine 
herstellingen doen. Een leuke extra 

service.”

“Er komen ook mensen van buiten 
de wijk. Maar we willen vooral 
een ontmoetingsplek zijn voor 
de buurtbewoners. Ondertussen 
hebben we al vaste klanten. Ze 
komen soms gewoon goeiedag 
zeggen, maar kopen vaak 
ook wat kleding of speelgoed. 

Iedereen die hier komt, moet 
zin krijgen om terug te komen. Er 

staat een grote tafel in de winkel, de 
koffie staat altijd klaar en soms brengt 
iemand koekjes of taart mee.”

De Draaischijf is open op dinsdag, 
donderdag en zaterdag (13–17u). 
Spring zeker eens binnen. 

www.mechelen.be/de-draaischijf

 Mechelenmakers



Wat?
In ons land stromen 
opnieuw veel mensen 
toe die hun land ont-
vlucht zijn en vragen 
om internationale 
bescherming. Daar-
door is er nood aan 
extra opvangplaatsen. 
Tijdens de vluchtelingen- 
crisis in 2016 nam stad 
Mechelen al een voor-
trekkersrol op door 
een grootschalige, 
tijdelijke opvang in te 
richten achter de Nek-
kerhal. En ook nu wil 
onze stad het goede 
voorbeeld geven.

Waar?
Het voormalige 
Sint-Maartenzieken- 
huis aan de Zwart-
zustersvest verhuisde 
recent naar het 
nieuwe ziekenhuis 
aan de R6. Het vrij-
gekomen gebouw is 
in goede staat, met 
water en elektriciteit 
nog aangesloten. De 
helft van het gebouw 
wordt verhuurd aan 
het Rode Kruis voor de 
vluchtelingenopvang. 
Daarna wordt dit 
gebouw gerenoveerd 
tot een nieuw woon-
zorgcentrum, ter 
vervanging van het 
Hof van Egmont.

Hoe?
De 180 vluchtelingen, 
een mix van alleen-
staanden en gezinnen, 
zullen vanaf eind maart 
2019 tot begin maart 
2020 in het gebouw  
verblijven. Het Rode 
Kruis zorgt voor de 
materiële hulp en zet 
medewerkers in voor 
de begeleiding van de 
asielzoekers, de perma-
nentie en het onderhoud 
van het gebouw. De stad 
wil samen met de vzw 
Welcome in Mechelen 
de vluchtelingen zoveel 
mogelijk betrekken via 
taalcursussen, vrijetijds- 
initiatieven, vrijwilligers-
werk ... 

Waarom?
Ook uit onze stad zijn 
in het verleden meer-
maals mensen op de 
vlucht moeten slaan. 
Wij weten wat dat 
betekent. Verbonden-
heid is daarom een 
van de grote pilaren 
waar onze stad op 
steunt. We leveren en 
blijven inspanningen 
leveren voor Meche-
laars die het moeilijk 
hebben. En uiteraard 
doen we dat ook voor 
niet-Mechelaars in 
nood. Dat is ook de 
ambitie van de stad: 
een warme, verbon-
den stad zijn met het 
hart op de juiste plaats. 
Voor iedereen.

Stad Mechelen laat zich opnieuw van zijn warmste kant zien:  
het voormalige ziekenhuisgebouw aan de Zwartzustersvest wordt  
vanaf eind maart een tijdelijke thuis voor 180 mensen op de vlucht.

Stad Mechelen 
wil zich inspan-
nen voor zowel 
Mechelaars én 

niet-Meche-
laars in nood

Mechelen vangt  
180 vluchtelingen 
in nood op

 ‘De Vlucht’ van Theo Blickx op de Schuttersvest is een stille herinnering aan de vlucht van duizenden Mechelaars tijdens WO I

Zin om ook een 
handje te helpen?  

Mail naar
integratie.ocmechelen@rodekruis.be.

7

Inzicht 



Mechelen voert  
praktijktesten in

Stad Mechelen voert nu ook zelf 
praktijktesten in op de private 

huurmarkt en de arbeidsmarkt om 
discriminatie tegen te gaan. Zo kun-
nen vermoedens van discriminatie 
worden bewezen. Dankzij praktijk-
testen daalden in Gent het aantal 

gevallen van discriminatie op basis 
van origine van 26 % naar 14 %. Stad 

Mechelen wil met begeleidingstra-
jecten het gedrag van hardleerse 

overtreders bijsturen.

21 maart is de  
Dag tegen Racisme, 

maar eigenlijk zou elke 
dag dat moeten zijn. 

Zonder verbondenheid 
raken we nergens 

en dus zegt stad 
Mechelen duidelijk 

‘nee’ tegen racisme 
en discriminatie. 

Nieuwe Maan trok 
door de stad, op zoek 
naar discriminatie en 

verbondenheid.

En dan nu 365 dagen 
zonder racisme?

“Mijn achternaam 
kan ik verstoppen, 
mijn huidskleur niet”
Een woning vinden is niet makkelijk. 
En al helemaal niet als je geweigerd 
wordt puur vanwege je achternaam 
of huidskleur. Olivier rook onraad 
en kon met hulp van vriendinnen 
vaststellen dat een immokantoor 
handelde in immo én discriminatie.
 

“Vorig jaar was ik op zoek naar een 
appartement in Mechelen. Via internet 
sprak ik af om eentje te bezichtigen. 
Ik stond er te wachten, maar niemand 
kwam. Toen ik het immokantoor belde, 
vertelden ze me doodleuk dat het 
appartement al in gebruik genomen 
was door iemand. Kan gebeuren, maar 
ik geloofde het niet. Ik vroeg een 
vriendin of ze ook eens een afspraak 
wou maken voor hetzelfde apparte-
ment. En ze kreeg meteen antwoord: 
natuurlijk kon dat. Ik dacht: ‘puree!’.”
 

“Het zou ook niet bij die ene keer blijven. 
In m’n zoektocht kwam ik datzelfde 
immokantoor nog enkele keren tegen. 
Ze bleven me keer op keer weigeren of 
afwimpelen met een smoesje.”
 

Laat het niet zo
“Mijn achternaam is Djamba Olwa. Als 
ik die vermeld, is alles bezet. Laat ik de 
Djamba eraf, dan kan ik ineens wel een 
afspraak maken. Tot ze me in persoon 
zien en beseffen dat ze met een Con-
golees te maken hebben. Ook al woon 
ik al sinds m’n derde in België.”
 

“Op een keer ging m’n beste vriendin 
mee op huisbezoek. Die keer negeer-
den de eigenaars me compleet, alsof 
ik niet eens bestond. ‘Olivier, je kan 
dit echt niet laten passeren’, zei ze me. 
Pas dan heb ik besloten om dit te mel-
den bij Unia, de openbare instelling 
die discriminatie bestrijdt.”
 

“Gelukkig heb ik uiteindelijk toch een 
appartement gevonden in deze mooie 
stad. Maar spijtig genoeg zijn er nog 
elke dag mensen die hetzelfde mee-
maken. Aan hen zeg ik: laat het niet zo. 
Doe iets. Vraag aan vrienden om in jouw 
plaats een afspraak te maken. Dan kan 
je testen of het inderdaad om discrimi-
natie gaat. En als dat zo is, meld het dan.”

Laten we focussen op wat ons 
verbindt, maar met respect voor 
wat ons van elkaar onderscheidt.
Gabriella De Francesco,  
schepen van Sociale zaken en welzijn
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Adam vluchtte drie jaar geleden voor 
het oorlogsgeweld in Soedan en 
belandde in een piepklein studenten-
kamertje in Leuven. Zijn echtgenote 
en drie kinderen mochten overko-
men, maar de zoektocht naar een 
grotere woning was uitzichtloos. 
Meer dan 60 telefoongesprekken 
leverden niets op. En dan was daar 
plots Koen.   
 
Koen: “Vorige zomer verhuisden wij 
met ons gezin naar de pastorie van 
de basiliek van Hanswijk, om als toe-
komstige diaken (een gewijd man die 
de priester en de kerk helpt, n.v.d.r.) 
beter ten dienste te kunnen staan 
van de gemeenschap. Ons eigen huis 
kwam dus vrij. Toen hoorde ik via 
vrienden het verhaal van Adam, een 
Soedanese oorlogsvluchteling die al 
drie jaar in België woont. Hij doet er 
alles aan om te integreren en dat is al 
goed gelukt. Maar het grote probleem 

was dat hij met zijn vrouw en kinderen 
niet in het kleine studentenkamertje in 
Leuven kon wonen. Voor meer dan 60 
woningen heeft hij zich aangemeld, 
maar niemand gaf hem een kans om 
te huren. Toen we dát hoorden, wil-
den we hem meteen helpen.” 
 
De barmhartige Mechelaar 
“We besloten snel om ons eigen huis 
aan hem te verhuren. Dat was een 
bewuste keuze, gelinkt aan onze 
geloofsovertuiging.” 
 
“Zijn vrouw en drie kinderen zijn 
intussen overgekomen en ze zijn 
gelukkig hier. Momenteel leren ze 
allemaal Nederlands en dat vlot goed. 
Adam is een aangename  en bijzonder 
dankbare huurder.” 
 
“Adam is niet de enige bij wie de 
huizenjacht ontzettend moeizaam ver-
loopt. We horen wel vaker dat soort 

verhalen. Ik ging eerder al mee op 
huizenjacht met mensen van vreemde 
origine. Samen gaat het plots vlotter. 
Wanneer ik er niet bij ben, maken ze 
zo goed als geen kans. Twijfels over 
hun financiële situatie is een van de 
redenen, maar dat is jammer genoeg 
niet de enige reden …” 
 
“We verhuren via het Sociaal Verhuur-
kantoor. De huurprijs ligt dan lager 
dan normaal, maar de ontvangst van 
de huur is wel gewaarborgd. Het is 
een goed systeem dat mensen in 
een kwetsbare positie kansen geeft, 
en tegelijk voorkomt dat je als ver-
huurder in de problemen komt. Een 
weloverwogen barmhartigheid.”

Koen

Adam

Kandidaat-diaken Koen vond in Soedanese vluchteling Adam een ideale huurder

“We wilden iets zinvol doen met ons huis”

Heb je te maken 
met discriminatie? 

Meld het via  
www.unia.be of  
het gratis nummer 

0800 12 800.
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Krijgen jullie vaak meldingen 
binnen van discriminatie?
“Vorig jaar waren dat er 38. In 
de meeste gevallen gaat het om 
racisme, of aanzet tot racisme. 
Dat zijn iets meer meldingen dan 
de jaren ervoor, maar dat bete-
kent niet per se dat er nu meer 
discriminatie is. Veel gevallen 
worden namelijk niet gemeld, 
doordat sommige slachtoffers 
niet weten waar ze terechtkun-
nen of de drempel te groot vin-
den. Gelukkig wordt die drempel 
almaar lager.”

 
Hoe komt dat?
“Mensen weten dat 
we voor nultole-
rantie gaan. Ook 
stad Mechelen, 
gemeente Wil-
lebroek en onze 
externe partners, 

zoals het parket van de procu-
reur des Konings, Unia en andere 
middenveldorganisaties erken-
nen dat de strijd tegen racisme 
een prioriteit is.”
 
“Daarnaast helpen onze wijk-
agenten ons om dichter bij 
de burger te staan. Binnen 
onze organisatie zijn zij dé 
rechtstreekse schakel met de 

bewoners, en dat dragen we 
hoog in het vaandel. Ze volgen 
opleidingen rond wijkwerking, 
migratie, integratie en racisme. 
Dat helpt om de drempel met 
de burger te verlagen, zodat zij 
vaker meldingen durven maken, 
en het brengt mogelijke pijn- 
punten - bijvoorbeeld racisme -  
sneller aan het licht. Nog een 
grote troef is dat zij goed en 
actief samenwerken met preven-
tiewerkers."
 
Sinds enkele jaren volgen 
alle agenten van het korps de 
opleiding ‘Holocaust, politie en 
mensenrechten’. Waarom?
“Omdat het ons betere agenten 
maakt. Het helpt ons om te rea-
geren op wangedrag en ongelijk-
heid, en maakt ons meer empa-
thisch en minder bevooroordeeld. 
Er is een academische studie aan 
gekoppeld die dat bewijst.”

“Tijdens de opleiding worden 
de agenten geconfronteerd 
met extreme, fictieve situaties. 
Hoe reageer je bij discrimina-
tie? Wat doe je als een collega 
gepest wordt om wie hij is? Dat 
soort zaken. Daarnaast leren de 
agenten wat de gevaren zijn van 
radicalisering, hoe een spiraal 

van geweld ontstaat en welke 
rol de politie speelde tijdens de 
Holocaust. Na de opleiding zijn 
de agenten beter in staat om 
signalen van discriminatie te 
detecteren en gaan ze er effec-
tiever mee om.”

Waarom registreren jullie 
tegenwoordig alle identiteits-
controles?
“Zo werken we transparant, kun-
nen we verantwoording afleg-
gen waar nodig of eventuele 
pijnpunten aan het licht brengen. 
Wanneer we mensen controle-
ren, moeten we kijken naar de 
grootst gemene deler van de 
opgestelde persoonsbeschrij-
ving, en niet naar één facet, zoals 
bijvoorbeeld afkomst. Dat laatste 
heet etnisch profileren.”
 
“Door te registreren waarom we 
iemand controleren, kunnen we 
achteraf analyseren of het om pro-
fileren of etnisch profileren gaat. 
En dan kunnen we zowel indivi-
dueel als structureel bijsturen. 
Maar nog belangrijker is dat alle 
agenten zo gesensibiliseerd wor-
den. ‘Ben ik correct bezig en ga ik 
bewust om met mijn bevoegdhe-
den?’. Die vraag stellen ze zichzelf 
nu bij elke controle.”

“We gaan 
niet licht over 
discriminatie”

De drempel om discriminatie te melden verlaagt. Niet toevallig,  
want de politie maakt er actief werk van. We gingen langs bij de politie 

voor een gesprek dat ons van wijkwerking tot Holocaust leidt.

Eventuele pijn- 
punten komen nu 

sneller aan het licht

 Commissaris 
Georges Lichtenstein,

verantwoordelijke 
privacy, haatmisdrijven 

en racisme,
Politiezone  

Mechelen-Willebroek
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“Ik wil mensen  
uit hun deur 

krijgen”
“Elkaar niet kennen, dat is 
een vervelend gevoel. Voor 
mij is een ideale wijk eentje 
waar iedereen elkaar op straat 
groet. Waar mensen spontaan 
aanbellen bij elkaar, om gezel-
lig koffie te drinken of om een 
bloemetje te geven. Aan dat 
soort sociale cohesie probeer 
ik mijn steentje bij te dragen.”
 
“Ik noem mezelf weleens een 
wijkenthousiasteling. Ik probeer 
altijd actief de noden te detec-
teren van mijn buurtbewoners. 
Denk bijvoorbeeld aan een-
zaamheid. Elke week ga ik eten 

in lokaal dienstencentrum 
Den Abeel, zodat ik daar een 
praatje kan slaan met de 
ouderen. Allez, met de nog 
ouderen (lacht). Ik ontmoet 
er ook graag mensen van 
allerlei komaf. Ik woon al 
35 jaar in de multiculturele 
wijk Tervuursesteenweg, 
en ik moet zeggen: in 
contact komen met al die 
andere culturen heeft me 

verrijkt. Onze westerse 
levensbeschouwing heeft niet 

alle wijsheid in pacht.”
 
Global Fiesta
“Voorts zet ik me sinds zo’n vijf 
jaar in voor vzw Vuurwerk. Ik zit 
mee in de denktank en steek als 
vrijwilliger graag m’n handen uit 
de mouwen. We zijn het meest 
gekend voor Global Fiesta, 
een sfeervol zomers feestje in 

onze warme, multiculturele wijk. 
Vorig jaar kwamen rond de 450 
bezoekers, waarvan de meesten 
uit de buurt, om te proeven van 
gerechten en ritmes van over 
de hele wereld. Je ziet er elk 
jaar een mooie, bonte mix van 
nationaliteiten en mensen van 
alle slag.”
 
“We orga-
niseren 
ook andere 
activiteiten, 
zoals een 
jaarlijkse 
winterwandeling en een eet- 
festijn. Onze missie kan ik kort 
verwoorden: we willen mensen  
uit hun deur en bij elkaar krijgen.  
Dat helpt om de wijk gezelliger  
te maken en om mensen van 
verschillende culturen en achter- 
gronden dichter bij elkaar te 
brengen. Jammer genoeg heb-
ben sommige mensen vastge-
roeste ideeën over samenleven  
met verschillende culturen. 
Daarom probeer ik net als de 
vzw actief te werken aan een 
mentaliteitsverschuiving.”

Een goeiedag, een koffie, een bloemetje 
en een vet feestje. Het brengt leven 
in de brouwerij en vuur in de wijk 
Tervuursesteenweg. Pascal, die zichzelf 
omschrijft als een wijkenthousiasteling, zet 
zich actief in om zijn multiculturele buurt 
gezelliger te maken en de vele culturen 
dichter bij elkaar te brengen.

Elkaar niet 
kennen, is een 

vervelend gevoel

Elke laatste 
donderdag van de 

maand houdt ldc Den 
Abeel van 18 tot 21u een 
welkom-moment. Hierbij 

kan je rond een activiteit - of 
gewoon gezellig bij een 

drankje - je buren 
(beter) leren  

kennen.
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Straffe ondernemer
 In Mechelen vind je CUBZZ in Carrefour Market (Battelsesteenweg) en Spar (Brusselsesteenweg)

De gemeenschapsscholen Busleyden 
Atheneum Campus Stassart en Busleyden 
Atheneum Campus Botaniek zijn dit 
schooljaar de winnaars van ‘Paraat voor 
het Klimaat’. Met die wedstrijd wil de stad 
scholen aanmoedigen om hun gebouwen 
energiezuiniger te maken. Ze krijgen elk 
€ 35 500 steun voor klimaatvriendelijke 
renovaties. Met hun prijs, eigen 
investeringen én crowdfunding willen de 
scholen hun projecten realiseren.  

GO! BA Campus Stassart wil 25 % besparen 
op elektriciteit en 15 % op aardgas. Ze gaan 
dit doen door ramen met enkele beglazing 
en oude lampen te vervangen. De totale 
investering bedraagt € 170 650. GO! BA 
Campus Botaniek wil 40 % besparen op 
elektriciteit door energiezuinige verlichting 
aan te kopen. Een totale investering van  
€ 120 650.

Via crowdfunding hopen beide scholen nog 
€ 2500 extra op te halen voor de renovatie. 
En ook jij kan mee investeren! De school 
betaalt iedereen op termijn terug met de 
energiewinsten. Geïnteresseerd?  
Surf snel naar www.socrowd.be.

Meer info:  
www.mechelen.be/klimaatneutraal

Winnaars 
Paraat voor het 
Klimaat starten 
crowdfunding

“100 % van de winst gaat 
naar goede doelen”
Mechelaar Wouter Cauwenbergh is 
de geestelijke vader van CUBZZ, een 
merk dat elk kind ter wereld de kansen 
wil geven die het verdient. 

“CUBZZ biedt A-merken aan zoals 
thee van Lipton, koffie van Java, 
chocolademelk op basis van soja en 
Belgische speculoos. Met als enige 
verschil dat de winst 
op die producten 
voor de volle 100 % 
naar goede doelen 
voor kinderen gaat. 
Bijvoorbeeld naar 
SOS Kinderdorpen 
of Netwerk Tegen 
Armoede. Tot op 
heden heeft CUBZZ 
zo’n 70.000 euro kunnen schenken.”

“Ik hoop met CUBZZ de wereld te ver-
anderen. Het is het allereerste merk in 
de hele wereld dat zijn volledige winst 
weggeeft aan goede doelen. Ik heb er 
zelf al mijn spaargeld ingestoken en 
hou er geen euro aan over. Maar dat 
doet er niet toe. Het gevoel om iets te 
betekenen, is onbetaalbaar.”

“De producenten die mee gestapt zijn 
in het verhaal ben ik heel dankbaar. 

Ik mag hun producten aankopen aan 
productieprijs. Ze halen er dus zelf 
ook geen winst uit. Het gaat hier echt 
om partnerschappen. Zeker die met 
Lipton is vrij uniek. Normaal gezien 
produceert Lipton niet voor private 
merken, maar speciaal voor CUBZZ 
hebben ze een uitzondering gemaakt. 

Ze financieren ook het 
hele productieproces. 
Daarmee tonen ze dat 
ze ook echt een ver-
schil willen maken.”

“Voor de klant maakt 
het in principe niet 
uit welk product ze 
kopen. Het product 
van CUBZZ kost niet 

meer of minder dan dat van het origi-
nele A-merk. Je krijgt exact dezelfde 
kwaliteit voor dezelfde prijs, met het 
enige verschil dat je dus ook meteen 
een goed doel steunt. Mechelaars 
kunnen de producten van CUBZZ 
vinden in elke deelnemende Carrefour 
in België. Specifiek in Mechelen staan 
Werner en Carolien van de Carrefour 
Market op de Battelsesteenweg en 
Kristof van de Spar aan de Brusselse-
steenweg helemaal achter CUBZZ.”

Het gevoel om  
iets te betekenen,  
is onbetaalbaar
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Jezelf goed voelen is een thema 
dat iedereen aanbelangt, maar 
waar we niet altijd stil bij staan

Abdrahman Labsir, schepen van Preventie

Op zaterdag 16 maart ben je welkom op de Mechelse Vrouwendag 
voor V/M/X in de Lindepoort. De focus ligt op jezelf goed voelen. In je 
lichaam én in je hoofd. 

Neem deel aan verschillende workshops en initiatielessen, zoals 
bijvoorbeeld een boksinitiatie en familieyoga. Of leer hoe je beter kan 
omgaan met tijd en hoe je genderneutraal kan opvoeden.

Je kan er terecht voor een heerlijk ontbijt, een luisterend oor of gewoon 
een gezellige babbel. Of kom lekker lunchen aan democratische 
prijzen. Je betaalt geen toegangsprijs en alle workshops en initiaties 
zijn helemaal gratis! Daarnaast is kinderopvang voorzien.

Het volledige programma vind je op mechelen.be/vrouwendag. Wil je 
graag deelnemen aan een workshop? Schrijf je dan op voorhand in. 

Mechelse Vrouwendag 
za 16.03, 8.30 > 16.30u 
Lindepoort, Begijnenstraat 18 
www.mechelen.be/vrouwendag

Snel
• Van 23 februari tot 3 maart is het Week van de 

Vrijwilliger. Werk je vaak samen met vrijwilli-
gers of ken je iemand die zich regelmatig inzet 
voor anderen? Geef die persoon dan zeker 
een welgemeende dankuwel! Oxfam - Wereld-
winkel Mechelen wil via deze weg alvast haar 
vrijwilligers bedanken. Duizend keer merci! 

• Euro-children zoekt gastgezinnen in Vlaan-
deren die tijdens de zomervakantie een kind 
tussen 8 en 12 jaar willen opvangen. De kin-
deren komen uit het zuidoosten van Wit-Rus-
land, ongeveer 100 kilometer van Tsjernobyl, 
en dragen nog altijd de gevolgen van de 
nucleaire ramp. Een vakantie in ons land, al 
is het maar voor enkele weken, betekent een 
enorme boost voor hun gezondheid. Meer 
info: info@eurochildren.be

• Op 21 maart vindt tussen 7.30 en 8.30u het 
zesde nationale fietsapplaus plaats. Zin om 
mee te doen? Zoek wat enthousiaste buren, 
collega’s en vrienden en vorm samen een team. 
Maak de gekste, mooiste spandoeken en ver-
zin leuke aanmoedigingsslogans. Meld je team 
en locatie aan via klimaatstad@gmail.com. 
Meer info: www.fietsersbond.be/applaus2019

• Ook zelfstandige ondernemers moeten op tijd 
nadenken over later. Er valt immers heel wat 
te regelen, zowel zakelijk als privé. Op 22 en 
29 maart en 5 april kan je infosessies volgen 
over een pensioenregeling, ziekteverzekering 
en uitkering, ‘Wat bij beëindiging zaak?’ en de 
Vlaamse Erfbelasting. Interesse? Neem een 
kijkje op denkvroegeraanlater.com.

• Het woonzorgcentrum Residentie Milsenhof 
is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. 
Interesse? Bel naar 015 43 04 99 of mail naar 
gitte.hannes@milsenhof.be.

• Brouwerij Het Anker biedt voortaan gratis 
water van de kraan aan in de eigen brasse-
rie. Bezoekers van de brasserie krijgen eind 
januari altijd een gratis waterkan en glazen 
op tafel aangeboden. 

Myriam: “Ja hoor! 
Mijn buurvrouw Frida 
en ik zijn allebei 
alleenstaand, dus 
doen we regelmatig 
samen toffe dingen 
zoals een tentoon-
stelling of een stad 
bezoeken.”

Marissa: “Vroeger 
klikte het niet zo met 
onze buren, maar na 
een goed gesprek is 
dat allemaal in orde 
gekomen. Ondertus-
sen is het heel fijn 
wonen in mijn buurt.”

Ermias: “Ik heb al 
heel mijn leven 
dezelfde buren. Mijn 
buurmeisje zit zelfs in 
mijn klas. Ik speelde 
vroeger vaak in hun 
tuin, want zij hebben 
een trampoline. Wij 
niet (lacht).” 

Straatbabbel
Ken jij je buren goed?

Gratis workshops en initiaties 
tijdens Mechelse Vrouwendag

Meer nieuws: www.mechelen.be
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“Een paar maanden geleden kreeg ik 
plots een e-mail van een zekere Veerle. 
Zij was als vrijwilliger in contact geko-
men met Raad, een nieuwkomer in 
Mechelen van Syrische afkomst. In haar 
e-mail schreef ze dat Raad via artikel 
60§7 aan de slag was bij kringwinkel 
Ecoso, maar dat hij eigenlijk ingenieur 
is en in Syrië bij een toonaangevend 
waterbedrijf werkte. Ze voegde zijn cv 
toe en vroeg of ik geïnteresseerd was 
om Raad via artikel 60§7 in mijn bedrijf 
te laten werken.”

Oplossing voor knelpuntberoepen
“Ik had nog nooit 
van artikel 60§7 
gehoord, maar 
Veerles e-mail 
kwam als geroe-
pen. Wij zijn vaak 
op zoek naar 
heel specifieke 
profielen en die 

zijn schaars op de huidige arbeidsmarkt. 
Veerle verwees mij door naar het Sociaal 
Huis om meer info te krijgen. Ik was 
meteen overtuigd. Artikel 60§7 houdt 
dus in dat je iemand die een uitkering 
krijgt van het Sociaal Huis tewerkstelt, 
met als doel die persoon zijn werkerva-
ring te vergroten en opnieuw klaar te 
stomen voor de reguliere arbeidsmarkt. 
De loonkost wordt voor een bepaalde 
periode betaald door het Sociaal Huis. 
Als werkgever ga je wel het engagement 
aan om de leerwerknemer op te leiden 
en te begeleiden. Ook op vlak van het 
Nederlands, wat niet altijd zo vanzelf-
sprekend is.”

“Als ik die e-mail van Veerle niet had 
gekregen, had ik nooit zo’n sterk 
profiel gevonden. Ik ben hem voor 

Dirk, CEO van waterdesinfecteringsbedrijf Newtec Water Systems,  
vond in nieuwkomer Raad de perfecte kandidaat.

Een van onze  betere artikels

Raad is een 
echte aanwinst 
voor het bedrijf

zijn sollicitatie trouwens zelf gaan halen 
in de kringwinkel waar hij werkte. Het 
klikte onmiddellijk. Qua vakgebied 
zaten we meteen op dezelfde 
golflengte. Ik moest hem niks 
uitleggen en ik merkte dat hij 
wist waarover ik sprak. Na 
zijn sollicitatie vroeg ik 
hem: ‘Wanneer kan je 
beginnen?’ ‘Morgen’, 
antwoordde hij 
(lacht).” 

Van leer- 
werknemer  
tot CEO
“Ondertussen 
werkt Raad 
hier al vijf 
maanden. Een 
echte aan-
winst voor het 
bedrijf. Hij pikt 
ontzettend 
snel dingen 
op. Daar-
naast brengt 
hij zelf ook 
nuttige ideeën 
en interessante 
invalshoeken aan, 
door zijn ervaringen 
als ingenieur in Syrië. 
Het voordeel van het 
contract met het Sociaal 
Huis is dat je de ruimte 
krijgt om te experimenteren 
en te ontdekken op welke 
vlakken je de leerwerknemer 
kan inschakelen, zonder dat je er 
een financiële kater aan overhoudt. En 
ik voorspel het je nu al: binnen tien jaar is 
Raad hier CEO (lacht).” 

Dirk
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Interesse in artikel 60§7? 
www.mechelen.be/tijdelijke-werkervaring

Een van onze  betere artikels

“Drie jaar geleden kwam ik in Mechelen 
aan. Het eerste anderhalf jaar volgde 

ik voltijds Nederlandse les, ter-
wijl ik thuis zat te wachten tot 

de rest van mijn gezin zou 
aankomen in België. Maar 

ik liep de muren op. 
Thuiszitten is niks voor 

mij. Dus ging ik naar 
het Sociaal Huis om 

werk te vragen. Ik 
heb een masterdi-

ploma in chemie, 
en heb 22 jaar 
bij een chemie- 
en waterbe-
drijf in Syrië 
gewerkt. 
Het Sociaal 
Huis bood 
jobs aan 
via artikel 
60§7, en ik 
kon meteen 
beginnen bij 
kringwinkel 

Ecoso. Niet 
meteen iets 

binnen mijn 
vakgebied, maar 

ik was al blij dat ik 
iets kon doen.”

Het goede  
voorbeeld

“Ik verdiende mijn geld op 
een keurige manier, door 

mijn handen uit de mouwen 
te steken. Daarnaast vond ik het 

de ideale manier om in contact te 
komen met Belgische mensen, wat ik 

heel belangrijk vind voor mijn integratie. 
Ik was benieuwd naar hoe Belgen denken en 

handelen. En uiteraard was die job een 
pluspunt om mijn Nederlands nog wat 
bij te schaven. Ik had lessen Algemeen 
Nederlands gevolgd, maar in praktijk 
klinkt Mechels toch wel heel anders hoor 
(lacht).”

“Ik wil ook een goed voorbeeld zijn 
voor mijn kinderen. Wat voor idee 
gaan zij hebben als zij hun vader altijd 
maar thuis zien zitten en toch geld 
zien krijgen via het Sociaal Huis? Ik wil 
dat ze weten dat je voor je geld moet 
werken, en dat dat oké is. Dat het zelfs 
leuk is. Ik begrijp niet dat er mensen 
zijn die niet voor hun 
geld willen werken. Er is 
zoveel werk te doen en 
er zijn zoveel vacatures 
die maar niet gevuld 
raken. Hoe kan je dan 
gewoon thuisblijven?”

Bedankt Veerle!
“Na vier maanden bij 
Ecoso, voelde ik wel 
dat het intellectueel 
bij mij begon te kriebelen. Tijdens een 
avond ‘Nederlands oefenen’ bij het 
CVO Crescendo, kwam ik in contact 
met vrijwilligster Veerle, die bij OVAM 
Mechelen werkt. Ik deed mijn verhaal en 
zij was zo begaan met mij dat ze meteen 
een resem e-mails uitstuurde naar tal van 
waterbedrijven en -maatschappijen. Ik 
ben haar daar nog altijd heel dankbaar 
voor. Bij Newtec Water Systems voel ik 
mij helemaal thuis. We zijn hier één grote 
familie en ik kan eindelijk terug doen 
waar ik voor gestudeerd heb.” 

Ik wil 
een goed 

voorbeeld 
voor mijn 

kinderen zijn

Syriër Raad vond de job van zijn leven in Mechelen, dankzij de 
hulp van een vrijwilligster en het Sociaal Huis. 

Raad
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Autoluw op maat van fietser 
en voetganger
Veilige en comfortabele wandel- 
en fietspaden vormen de 
ruggengraat van de ontwikkeling. 
Je te voet of met de fiets 
verplaatsen in de wijk wordt 
dan ook een evidentie. De 
centrale fietsas is zelfs minstens 
4 meter breed. Uiteraard vind je 
voldoende grote fietsenstallingen 
op strategische plaatsen en speelt 
het openbaar vervoer een cruciale 
rol. Het Mechelse busstation 
komt aan de kant van Ragheno 
en is goed bereikbaar voor zowel 
fietsers als voetgangers.

Auto’s krijgen minimale toegang 
tot de site en worden zo dicht 
mogelijk bij de toegangswegen 
naar parkeervoorzieningen 
geleid. Een strikt en ambitieus 
parkeerbeleid is een must. Zo 

worden parkeerplaatsen flexibel 
ingezet: overdag voor kantoren 
en ’s avonds voor bewoners. In 
geclusterde parkings, bij voor-
keur ondergronds.

Een wijk voor jong en oud
Op termijn telt Ragheno meer 
dan 6000 bewoners. Dat zijn 
zowel starters, jonge gezinnen, 
grote of samengestelde 
gezinnen als alleenstaanden, 
studenten, koppels, ouderen en 
zorgbehoevenden. In de wijk 
zal je allerlei woonvormen, 
-types en -oppervlaktes voor 
verschillende budgetten 
terugvinden. Telkens is er een 
eigen tuin, een collectieve tuin 
of een terras. Ragheno wordt 
dus een leefbare wijk aan het 
station die innovatief omgaat 
met bouwvormen en openbare 
ruimte.

Ragheno: dé stadswijk 
van de toekomst

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. Voor 

het eerst tekent Mechelen 
op zo’n grote schaal een 
mix van wonen, werken 
en samenleven uit. Een 

uitdaging én een enorme 
opportuniteit. De ambities 

zijn hoog. We zetten er een 
aantal op een rijtje.

 Ragheno vandaag
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Ragheno moet 
een kwalitatieve, 
duurzame 
woon- en 
werkwijk 
worden. We 
moeten de 
lat hier hoog 
durven leggen.

Greet Geypen,  
schepen van 
Stadsontwikkeling

Water en groen brengen 
omgevingskwaliteit
Er zal voldoende groene, 
open ruimte zijn, in de 
vorm van ofwel een groot 
park, kleinere publieke 
parkjes of collectieve buiten-
ruimte. Het staat vast dat 
de spreiding van het groen 
essentieel is. Speelruimtes 
bevinden zich op maximaal 
400 meter.

Ook water is belangrijk: 
voor opvang, afkoeling en 
recreatie. En als verbin-
ding in de wijk met heel 
wat mogelijkheden voor 
ontmoeting, sport en spel 
en zelfs een jachthaven.

Gemengde wijk met alle 
voorzieningen
De nadruk ligt op een mix 
van wonen en werken, in 
combinatie met een duur-
zame mobiliteit. Aan het 
station ligt de klemtoon op 
werken met kantoren en 
kleinschalige bedrijfjes. Ver-
derop in het gebied concen-
treren we ons op wonen aan 
de jachthaven en in het groen.

Maar ook buurtwinkels, 
horecazaken, kinderop-
vang, ontmoetingsruimtes, 
sportfaciliteiten en een 
basisschool krijgen een plek 
in deze nieuwe stadswijk. 
Resultaat: een levendige 
en bruisende wijk op elk 
moment van de dag.

De ambities zijn duide-
lijk. En nu?
De ambitienota telt in totaal 
10 duidelijke principes en 
dient om op korte termijn 
een masterplan uit te 
tekenen. Dat masterplan 
wordt niet alleen op het 
stadhuis gemaakt. Het is 
een evenwichtsoefening 
tussen de wensen van de 
stad, de grondeigenaars en 
de huidige gebruikers en 
bewoners van het gebied.

 Dit is Kopenhagen – Superkilen: inspiratie voor fietsinfrastructuur in Ragheno

Alle info en 10 ambities van Ragheno:  
www.mechelen.be/ragheno

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan via 
de website in op de digitale nieuwsbrief.

 Dit is een wijk in Stockholm – inspiratie 
voor Ragheno om water en groen mooi te 
mixen

Tijdlijn 
De realisatie van Ragheno 
zal meerdere jaren in beslag 
nemen en verloopt in een 
aantal fases, namelijk ambities, 
masterplan, RUP (Ruimtelijk 
UitvoeringsPlan) met plan-MER 
(Milieu Effecten Rapport) en 
uitvoering. Deze tijdlijn geeft de 
timing weer voor de komende 
drie jaren. Op basis van onvoor-
ziene zaken kan de timing nog 
wijzigen.

Januari 2019: 
ambities

Voorjaar 2019: 
opmaak masterplan, met twee 
adviesrondes

Eind 2019: 
goedkeuring masterplan

Begin 2020: 
opstart RUP en plan-MER, 
met participatiemoment en 
openbaar onderzoek

Voorjaar 2022: 
goedkeuring RUP
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11u30

11u

15u We hebben niet 
veel nodig om 

iemands identiteit 
te achterhalen

12u

 7u 

Michel: “Mijn dag begint 
met een vergadering met 
mijn collega’s van het team 
Openbare Netheid. Samen 
bespreken we de gang 
van zaken en iedereen 
krijgt zijn taken van de dag 
toegewezen.”

 8u 

Nancy: “Michel en ik gaan 
op pad. Via een handige 
applicatie krijgen we mel-
dingen binnen van burgers, 
gemeenschapswachten, onze 
collega’s en de milieupolitie 
over waar er gesluikstort is.”

 11u 

Nancy: “Op de plaats waar er 
gesluikstort is, neem ik eerst 
een hele reeks foto’s van het 
afval. Dat is belangrijk om later 
te kunnen gebruiken als bewijs, 
als we een pv opstellen.” 

 11u30 

Michel: “Vervolgens scheur ik 
de zakken open en ga ik op 
zoek naar bewijsmateriaal dat 
ik kan linken aan een persoon. 
Ik graaf zo diep als nodig. We 
hebben niet veel nodig om 
iemands identiteit te kunnen 
achterhalen. Maar je hebt wel 
een sterke neus nodig, want 
het is niet altijd een pretje wat 
je allemaal tegenkomt (lacht).”

 12u 

Michel: “Nancy neemt 
nog uitgebreid foto’s van 
het bewijsmateriaal dat ik 
gevonden heb. Daarna ruim 
ik het afval op en steek 
het in mijn camionette. Het 
belangrijkste is uiteraard 
dat de straat er terug netjes 
bijligt.”

 15u 

Michel: “We rijden naar 
ons depot, waar we het 
afval recycleren. Dagelijks 
brengen we zo’n drie 
volle camionettes weg. 
Nog altijd veel te veel 
natuurlijk. Gelukkig merken 
we wel dat ons werk iets 
uitmaakt. Op veel plaatsen 
in Mechelen waar we al heel 
wat sluikstorters gepakt 
hebben, zien we echt een 
verandering.”

Wil je graag melding maken 
van sluikstorten?
www.mechelen.be/sluikstorten

Het team Openbare Netheid en de gemeen-
schapswachten van stad Mechelen werken 
elke dag hard om jouw stad netjes te houden. 
Michel en Nancy binden de strijd aan tegen 
sluikstorters.

de sluikstortinspecteurs
De dag van 
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Harde klanken en 
heidense opwinding: 

meer dan 100 jaar 
geleden veroorzaakte 

‘Le Sacre du Printemps’ 
een waar schandaal. 

Choreografen Alex 
Kyriakoulis en Natasa 

Frantzi brengen, samen 
met leerkrachten van 

het Conservatorium, dit 
meesterwerk voor de 

eerste keer tot leven in 
onze stad.

Meer dan 100 jaar is Stravinsky’s ‘Le 
Sacre du Printemps’ intussen. De 
dag na de première stond er in de 
kranten: ‘Ce n’est pas le sacre du 
printemps, mais le massacre du 
tympan’ (de slachting van het trom-
melvlies). Het was niet zozeer Igor 
Stravinsky’s muziek die het tumult 
veroorzaakte, maar Nijinsky’s cho-
reografie, die woester en wilder was 
dan wat men ooit had meegemaakt. 
Waar de onvoorspelbare, ritmische 
muziek en de woeste balletscènes in 
1913 nog een schokgolf van afschuw 
door het Parijse publiek joegen, 
zorgt ‘Le Sacre’ vandaag voor een 
onvergetelijke muzikale ervaring – 
zowel op het podium als in de zaal. 
En je kan het helemaal ‘live’ onder-
gaan in Mechelen! 

Pianist André de Groote maakte 
van dit ballet- en orkestwerk een 

versie voor vier vleugelpiano’s. Die 
wordt nu aangevuld met de oor-
spronkelijk slagwerkpartijen. La 
Verita Dance Company danst een 
nieuwe wervelende choreografie op 
de opzwepende ritmes en ontlui-
kende muzikale lentetaferelen uit 
dit meesterwerk. Je zal het meteen 
ondervinden: het meesterwerk dat 
de muziekgeschiedenis voorgoed 
veranderde, heeft nog niks aan 
kracht ingeboet.

Le Massacre du Tympan
do 21.03 > zo 24.03.2019, 20u 
Cultuurcentrum Mechelen

Info & tickets: 
www.cultuurcentrummechelen.be

Le Massacre  
du Tympan
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15 - 16
MAART

10 - 18u

‘t verhaal van 
het beeldje van  
‘t Hof van Cortenbach

1+1 gratis voor Het slippertje
Stel: je wil een kind, en je vriend met wie je al vijf jaar samen bent, is 
bereid de rol van het vaderschap op zich te nemen. Maar na een tijdje 
ontdek jij dat hij steriel is. Wat kan je dan doen als vrouw? Misschien 
kan je in het geheim een andere spermadonor zoeken, zodat je vriend 
het vaderschap toch op zich kan nemen? Weliswaar van een koekoeks-
jong, maar dat weet hij niet. 

Chantal deed het. Achttien jaar later gaan David en Chantal trouwen. 
Alles wordt in gereedheid gebracht. Maar dan komt Lara erachter dat 
David niet haar biologische vader is ...

Hoe het afloopt? Dat kom je te weten in Theater M tijdens de voorstel-
ling ‘Het slippertje’ van 21/03 t.e.m. 7/04. Heb je 15 -punten 
gespaard? Dan kan je die omruilen voor een gratis ticket bovenop jouw 
ticket. Veel kijkplezier!  

Ontdek de nieuwste  
collecties tijdens het  
Warm Welkom Weekend
Nog enkele weken en je winterjas en sjaal 
kunnen weer aan de haak. Hoog tijd dus om 
de nieuwe lente- en zomercollecties te bewon-
deren! Tijdens het Warm Welkom Weekend van 15, 16 
en 17 maart ontvangen de handelaars je met open armen. Naast een 
glaasje, traktaties of kortingen in de winkels, kan je dat weekend ook 
bij de horecazaken genieten van verwennerijen en aangepaste menu’s. 
Ludieke straatanimatie en hopelijk een straaltje zon, maken het een 
nog warmere welkom in Mechelen.

De vorige edities konden bezoekers de nieuwe collecties bekijken op 
een rondrijdende catwalktruck. Wat hebben de handelaars voor deze 
editie in petto? Neem een kijkje op shoppeninmechelen.be voor het 
volledige programma.

Sinds 2016 is stad Mechelen bezig met de 
restauratie van het Hof van Cortenbach 
aan de Onze-Lieve-Vrouwestraat. Het Hof 
van Cortenbach is net als het Hof van 
Busleyden - waar zich nu het stadsmuseum 
bevindt - een van de bourgondische vroeg- 
renaissance stadspaleizen in Mechelen. 
Het dankt zijn naam aan de rijke familie 
Cortenbach die het pand in de 16de eeuw 
bewoonde. Na lange leegstand krijgt het 
een nieuwe bestemming met een kwalita-
tieve horecazaak, twee kantoren en drie 
hoogwaardige studentenflats. 

Tijdens de restauratie vonden we een archi-
tecturaal fragment, dat na een voorzichtige 
wandeling door de stad nu klaarligt in het 
restauratieatelier van het Museum Hof van 
Busleyden. Daar zal onderzocht worden 
wat de precieze functie en herkomst van 
het beeldje was. Voorlopig vermoeden we 
dat het om een afwerking van een schouw 
gaat. Het zal nog even wachten zijn voor 
het zijn eigen plek krijgt in het Museum Hof 
van Busleyden, maar je kan het in tussentijd 
al wel bewonderen op een van de multime-
dia-tools in het museum.

17 
13 - 18u

MAART
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• Wandelen in het bos, picknicken in het park 
of tuinieren in je tuin? Let op voor teken! De 
kleine spinachtige beestjes zijn extra actief 
tussen maart en oktober. Hoe controleer je 
op tekenbeten en hoe verwijder je best een 
teek? Je leest het op tekenbeten.be.

• Van dinsdag 5 t.e.m. zondag 17 maart is het 
weer boekenverkoop in de bib. Elk jaar haalt 
de bibliotheek een reeks oudere of weinig 
uitgeleende boeken, cd's en dvd's uit de rek-
ken, zowel voor kinderen als voor volwasse-
nen. Een uitgelezen kans om je eigen collec-
tie aan te dikken.

• Op zoek naar een leuke activiteit voor kin-
deren? Ga eens naar een voorstelling in 
beeldsmederij DE MAAN! Op 6 maart zijn 
8-plussers welkom bij 'Rita', een alleen-
staande vrouw die verdwaalt in een waanzin-
nig labyrint. En op 10 maart neemt DE MAAN 
kinderen vanaf 5 jaar mee in de visuele bele-
venis 'Veel Te Veel Te Veel'. Info en tickets: 
www.demaan.be

• Ben je dapper of ben je bang? Huil je verdrie-
tig of lach je een traan? Stamp je heel boos 
of spring je liever blij? Er schuilt een clown 
in jou en mij. Een theaterworkshop waarin 
jij de held speelt. Haal de clown in jou naar 
boven. Toon wie jij bent! Van 4 tot 8 maart bij 
Theater M. Meer info: www.theaterm.be

• Ben je tussen 10 en 14 jaar? Heb je techniek 
in de vingers? Ben je nieuwsgierig of experi-
menteer je graag? Is ontwerpen of bouwen 
je ding? Wil je meer weten over wetenschap-
pen? Ontdek op 20 maart je technische en 
wetenschappelijke talent in Technopolis en 
vind de opleiding die bij je past! Meer info: 
www.talentenfabriek.be

• Ga op zondag 31 maart naar het optreden 
van Floris and the Flames om 16u in de 
Stadsschouwburg. Het optreden wordt geor-
ganiseerd door Lionsclub Mechelen Leliën-
daal en de opbrengst gaat integraal naar 
sociale doelen zoals Home Marjorie, Huis 
Willekom en vzw Aketi. Tickets zijn 37 euro 
inclusief aansluitende receptie. Te verkrijgen 
via actiesleliendael@gmail.com.

De zaterdagmarkt: “Op zaterdag vind je 
mij vaak op het terras van Bar Klak. Heer-
lijk om iets te drinken met het marktleven 
rond je heen.”

De eerste zonnestralen: “Als de zon komt 
piepen, zit ik gegarandeerd in mijn tuin 
in het Begijnhof. Dat is zonder meer mijn 
favoriete plek in Mechelen.”

Museum Hof van Busleyden: “Het nieuwe 
stadsmuseum is echt prachtig. Een aanra-
der voor elke Mechelaar en niet-Meche-
laar!”

De top 3
 van … 

Gonneke

Snel

Werk mee aan een beter Battel
Veel Battelaars hebben ideeën om het leven in hun dorp aangenamer, 
gezelliger en leuker te maken. Misschien jij ook wel? Iedereen die wil 
meedenken, is welkom op ‘De Battelarij’: twee momenten om met al die 
ideeën aan de slag te gaan.

Heb jij een topidee voor Battel of wil je graag ontdekken welke ideeën 
andere Battelaars hebben? Kom dan naar het brainstormmoment op 
zondag 17 maart in de parochiezaal van Battel. 

Op zondag 5 mei ben je welkom tijdens het uitwerkmoment. Welke ideeën 
vinden we leuk en willen we verder uitwerken? Die vraag is het startpunt 
van het tweede moment. We brengen Battelaars samen die aan hetzelfde 
project willen werken.

Meer info vind je op mechelen.be/de-battelarij of bij dorpsconsulent Geert 
Laarmans: 0477 47 13 86.

Samenwerken aan een aangenamer Battel
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Op 19 april 1944 kostte een luchtaanval van de 
geallieerden 138 Mechelaars het leven. Ook 
de Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk kreeg 
een voltreffer: het dak en de torenspits vlogen 
in brand, en de zes luidklokken smolten. Na de 
oorlog kwam de kerk in een ander soort oorlog 
terecht: die tussen de Mechelse architecten 
Désiré Beeck en Jan Lauwers.

Tentoonstelling over jarenlange restauratiestrijd van Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk

“Nee, het is niet  
de kerk van Lauwers”

Na de bominslag zou het 
nog 25 jaar duren eer de 
Onze-Lieve-Vrouw-over-
de-Dijlekerk gerestaureerd 
werd. De hoofdreden? Een 
vete tussen de architecten 
Beeck en Lauwers. Rond 
dit straffe verhaal bouwde 
de werkgroep Religieus 
Erfgoed van de Onze-Lie-
ve-Vrouw-over-de-Dijle 
een tentoonstelling.

Vanwaar deze ten-
toonstelling?

Guido: “De Onze-Lieve-
Vrouw-over-de-Dijlekerk 
kent een rijke geschiedenis 
waar weinig Mechelaars 
weet van hebben. Na 
de bominslag tijdens de 
Tweede Wereldoorlog 
duurde het bijna 25 jaar 
voor de kerk gerestaureerd 
was. Hoewel er meteen na 
de ramp een architect werd 
aangesproken en de plan-
nen voor de restauratie tot 
in het fijnste detail uitge-
werkt waren. Wat maakte 

dan dat die restauratie zo 
lang duurde?”

Dus doken jullie de 
geschiedenis in.

Patrick: “We vonden heel 
wat bruikbaar materiaal: 
plannen voor de restaura-
tie, foto’s die architecten en 
andere mensen genomen 
hadden en offerteaanvra-
gen. Bleek dat architect 
Beeck bijna alle plannen 
voor de buitenrestauratie 
van de kerk getekend had. 
Tot aan zijn dood was hij 
hiermee bezig geweest. 
Hoewel de plannen voor 
de eerste fase goedgekeurd 
werden door de Konink-
lijke Commissie voor 
Monumenten en Land-
schappen, werden latere 
plannen door diezelfde 
Commissie telkens afge-
wezen. Waarom? Omdat 
een lid van de Commissie, 
de Mechelse architect Jan 
Lauwers, daar een stokje 
voor stak. Waarschijnlijk 

 Historicus Patrick De Greef, technische duizendpoten Paul Van 
Kelst en Frans Verheyden, regisseur Werner Jacquet en coördinator 
Guido Knops 
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Agenda 

Soirée Carré #6 - Van 
doemscenario tot utopie: 
Een artistieke kijk op de 
toekomst van de stad 
lezing • Museum Hof van 
Busleyden, 20u

 VR 8 MAART 
Dieter Vaganée Quartet 

concert • De Jazzzolder, 
20.30u

 ZA 9 MAART 
TV Tunes KNT Revisited - 
Wim Opbrouck & Ron 
Reuman 
concert • Stadsschouwburg, 
20.15u

Bang van Dendoncker - 
Jens Dendoncker
theater • TheAtrium, 20u

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

 ZO 10 MAART 
Verteller en Vriendinnetjes 
grote verhalenfestival 

theater • Theater M, 14.30u

Veel te Veel te Veel (5+) 

theater • DE MAAN, 15u

 WO 13 MAART 
New Creation 2019 - 
Hannes Dereere en Silke 
Huysmans 
theater • kunstencentrum 
nona, 20.30u

 VR 1 MAART 
Belle Starr & The Boot 
Jacks
concert • De Floeren Aap, 21u

De Soldaat-Facteur en 
Rachel 
theater • ’t Echt Mechels 
Theater, 20.15u

Eurovizie: een intiem 
belevingsconcert
concert • Stadsschouw-
burg, 14u

 ZA 2 MAART 
SNØW (3+) 
theater • DE MAAN, 15u

 ZO 3 MAART 
Low Land Home
concert • Cultuurcafé 
KUUB, 20.30u

Open Boek Grand Cru met 
Bart Moeyaert 
lezing • Stadsschouwburg, 11u

 WO 6 MAART 
Infosessie: Op uitwisseling 
naar het buitenland
opendeurdag • YFU Vlaan-
deren, 19u

Rita (8+) 
theater • DE MAAN, 15u

Thomas More Openlesdag XL
opendeurdag • Thomas 
More Campus De Vest, 
8.30 > 16u

 DO 7 MAART 
Rookie Comedy
theater • Theater M, 14u

omdat hij zelf de opdracht 
wou om de kerk te restau-
reren.”

Dat is hem uiteindelijk 
toch gelukt, want de 
restauratie van de kerk 
wordt toch regelmatig 
aan architect Lauwers 
toegeschreven?

Patrick: “De Commissie 
bleef voorstel na voorstel 
afwijzen. Die strijd duurde 
voort tot het overlijden 
van architect Beeck en het 
aftreden van de toenmalige 
pastoor-deken Huysman. 
Zijn opvolger, pastoor-de-
ken Louis De Backer, 
stelde vervolgens Lauwers 
aan als architect. Een 
slimme oplossing, want zo 
kon de restauratie einde-
lijk hervat worden. Maar 
natuurlijk moest alles heel 
snel gaan. Dus wat deed 
architect Lauwers? Hij 
nam de plannen van Beeck 
over en schreef er gewoon 
zijn naam op. De bewijzen 
daarvoor kan je bezichti-
gen op de tentoonstelling. 

Eigenlijk kan je het zo 
stellen: de buitenzijde en 
het uitzicht van de kerk is 
van de hand van architect 
Beeck, maar de inrichting 
van de kerk is van architect 
Lauwers. Vooral met de 
beglazing van de ramen 
drukte hij een krachtige, 
moderne stempel op het 
geheel. Mechelaars spre-
ken wel eens van het ‘Licht 
van Lauwers’.”

Hoe is de tentoonstel-
ling opgebouwd?

Werner: “Met het verhaal 
en materiaal maakte 
ik zeven video’s die het 
verhaal op chronologische 
wijze vertellen. In de kerk 
maakten we acht kamers 
waarin we aan de hand 
van deze video’s en de vele 
beelden en bewijzen die 
we vonden, de geschie-
denis van de kerk op 
dynamische wijze in beeld 
brengen. Mijn tip: spring 
eens binnen in de kerk en 
laat je meevoeren door de 
verschillende kamers.”

Bezoek ‘Van duisternis naar licht.  
50 jaar na restauratie.’ 
tot 30.06, van 13 tot 16u (vanaf 1 april tot 17u), gratis toegang

Bij de tentoonstelling hoort de brochure ‘Van duisternis 
naar licht. 50 jaar na restauratie.’, geschreven door Rogier 
Chorus. 

Op dinsdag 12 maart om 14 uur en op zondag 24 maart 
om 15 uur geeft Patrick De Greef in de kerk een korte 
inleiding op het bezoek aan de tentoonstelling. Op zondag 
14 april om 15 uur geeft hij een uitgebreide lezing bij de 
tentoonstelling n.a.v. het bombardement op de kerk 75 jaar 
geleden op 19 april 1944.

Inschrijven voor de uitgebreide lezing via Patrick De Greef: 
stort € 10/persoon op het rekeningnummer BE98 4061 
0519 5193 met vermelding van naam en aantal personen.
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 WO 20 MAART 
België ondertiteld /  
La Belgique sous-titrée - 
Bronks 
theater • Stadsschouwburg, 
20.15u

Sisyphus' Café 
theater • ARSENAAL/ 
LAZARUS, 19u

lostmovements - Jan 
Martens en Marc Vanrunxt 

dans • kunstencentrum 
nona, 20.30u

Haai!TECH
opendeurdag • Technopolis, 
13 > 20u

 DO 21 MAART 
Soireé MuzE - Theater, 
tussen goudpotten en lege 
beurzen 
lezing • Museum Hof van 
Busleyden, 20u

Hamlet - Kuiperskaai, 
Needcompany & 
Toneelhuis 
theater • ARSENAAL 
/LAZARUS, 20.15u

Fotograf - The space 
between 
theater • kunstencentrum 
nona, 20.30u

Café Parole: een Brexit, 
wat nu?
lezing • De Schakel, 20u

 VR 22 MAART 
Héhé! Wat een Jan! - Jan 
de Wilde 
concert • Stadsschouwburg, 
20.15u

Intiem Zolderconcert: 
Patrick & The Saints  
(BE, FR, SCO)
concert • ViaVia Joker 
Reiscafé, 20u

 DO 14 MAART 
Balcazar
feest • Cultuurcentrum, 
14 > 17u

Soireé MuzE - Een belas-
ting op idioten? De loterij 
in de Nederlanden tussen 
1440 en 1600 
lezing • Museum Hof van 
Busleyden, 20u

De Improfeten 
theater • Theater M, 
20.30u

Sisyphus' Café - Opening 
– performance Sara 
Vermeylen 
theater • ARSENAAL 
/LAZARUS, 18u

 VR 15 MAART 
Drie zusters - Zuidpool 

theater • ARSENAAL 
/LAZARUS, 20.15u

Vrijmetselarij: een echte 
zoektocht?
lezing • Logegebouw, 20u

Ideale maten 
theater • Theater M, 20.30u

Que désire - Soetkin 
Baptist 
concert • Cultuurcentrum, 
20.15u

7e Algemene Quiz Heffen
spel • De Kettinghe, 19.30u

Vincent Rietveld gaat voor 
de Louis d'Or - De Warme 
Winkel 
theater • kunstencentrum 
nona, 20.30u

Handkerchief 
(MindYourHead-concert)
concert • Kafee Zapoi, 21u

 ZA 16 MAART 
BRAS Rommelmarkt
markt • Nekkerhal, 10 > 17u

Jeroen Vanbever & 
Zerkalo Quartet 
theater • Theater M, 20.30u

Jazz XS: AdHd 
concert • kunstencentrum 
nona, 20.30u

Sisyphus' Café - In 
gesprek met Wouter 
Hillaert e.a. 
theater • ARSENAAL/ 
LAZARUS, 15u

Skip Sempé - Musique 
entendu par François 
Couperin 
concert • Stadsschouwburg, 
19.30u

Amfibiefilie in het 
Mechels Broek (kinderen 
6 tot 10 jaar)
begeleide rondleiding •  
Bezoekerscentrum Mechels 
Rivierengebied, 14 > 16u

Mechelse Vrouwendag
voor V/M/X
event • De LindePoort,
8.30 > 16.30u

 ZO 17 MAART 
BRAS Rommelmarkt
markt • Nekkerhal, 10 > 17u

 MA 18 MAART 
Wij versus Zij: polarisatie 
als verrijking of bedreiging
lezing • De LindePoort, 14u

 DI 19 MAART 
Sociaal (v)aardig
lezing • Dorpshuis Hom-
beek, 20u

Meesterschap
festival • Horlogeriemuseum

In PerSpectief: Zin en onzin 
van voedingssupplementen
lezing • De Smis, 9.30u
Virtuele klimaatwandeling 

lezing • Vormingplus, 19.30u

Piet Verbist Quartet: 
cd-release Suite Réunion 

concert • De Jazzzolder, 
20.30u

 ZA 23 MAART 
BESTORM (8+) 
theater • DE MAAN, 15u

Koorconcert Cantar por la 
musica
concert • Scheppersinsti-
tuut, 20u

Het beest in u - Tom van 
Dyck 
theater • Stadsschouwburg, 
20.15u

Sisyphus' Café – Move 
Your Money (Hart boven 
Hard) 
theater • ARSENAAL 
/LAZARUS, 20.15u

First - Geert Belpaeme / 
l'hommmm 
dans • kunstencentrum 
nona, 20.30u

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

 ZO 24 MAART 
Duo Fagot & Gitaar
concert • Huis De Min, 15u

Sisyphus' Café – Weer/
Woord 
theater • ARSENAAL 
/LAZARUS, 16u

 MA 25 MAART 
De lange tocht: er is hoop 
in de strijd tegen kanker
lezing • De LindePoort, 14u

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

NOG THEATER
De reis rond de wereld in 
80 dagen 
De Peoene
vr 1 en 8.03 om 20.15u,  
za 2 en 9.03 om 20.15u,  
zo 3.03 om 15u

De Soldaat-Facteur en Rachel
’t Echt Mechels Theater
vr 1.03 en za 2 en 9.03, om 
20.15u
Theater Korenmarkt
vr 8 en za 9.03 om 20.15u
Zaal Gretry
za 16.03 om 20.15u

Den beer heeft mij gezien - 
ARSENAAL/LAZARUS 
ARSENAAL/LAZARUS
wo 6.03, do 7.03, vr 1 en 
8.03, za 2 en 9.03 en zo 
3.03, telkens om 20.15u

De kat in de kelder
’t Echt Mechels Theater
vr 15 en 29.03, za 16, 23 en 
30.03 en zo 17.03 om 20.15u
Zo 17, 24 en 31.03 om 15u

De ingebeelde zieke
’t Kranske
Za 16, 23 en 30.03, zo 23.03  
en vr 29.03 om 20u

Het slippertje 
Theater M
Do 21, vr 22 en 29 en za
30.03 om 20.30u

Okkupeerder - cd-release 

concert • Cultuurcentrum, 
21.30u

 ZA 30 MAART 
Peter Broderick 
concert • Cultuurcentrum, 
20.15u

NIET DOEN! - Bruno 
Vanden broecke & Peter 
De Graef 
theater • Stadsschouwburg, 
20.15u

Klimaat en alternatieve 
energie
lezing • Diocesaan Pasto-
raal Centrum, 9.45u

Hartescape
spel • Korenmarkt, 10 > 20u

Sisyphus' Café – Bie 
Michels 
theater • ARSENAAL 
/LAZARUS, 15u

Spooktoer
begeleide rondleiding • 
Grote Markt, 20u

Dansevent Studio 50More
feest • Kasteeldomein 
Tivoli, 18 > 5u

RedRed & Barrett/Gomez 
(MindYourHead-concert)
concert • Kafee Zapoi, 21u

 ZO 31 MAART 
Funky Vegan: Try Vegan 
Kick-Off
eten en drinken • Funky 
Jungle, 14 > 17u

Floris and the Flames
concert • Stadsschouw-
burg, 16u

Sisyphus' Café – Kwest#3 
GELD - Nele Van den 
Broeck 
theater • ARSENAAL 
/LAZARUS, 15u

 DI 26 MAART 
50 mythes rond gezonde 
voeding
lezing • ’t Kranske, 20u

 WO 27 MAART 
Bagaar - Toneelhuis & 
ARSENAAL/LAZARUS 

theater • ARSENAAL 
/LAZARUS, 20.15u

Dancing - Koen De Preter 

dans • kunstencentrum 
nona, 20.30u

Infosessie Crowdfunding
lezing • Ondernemershuis, 
19u

 DO 28 MAART 
Bagaar - Toneelhuis & 
ARSENAAL/LAZARUS 
theater • ARSENAAL 
/LAZARUS, 20.15u

De schaamte voorbij - 
Kamal Kharmach 
theater • Stadsschouwburg, 
20.15u

 VR 29 MAART 
Bagaar - Toneelhuis & 
ARSENAAL/LAZARUS 

theater • ARSENAAL 
/LAZARUS, 20.15u

Kennismaking met de 
werking van kristallen
lezing • Het atelier, 20u

Jazzlab 2.5: Warm bad - 
Hendrik Lasure 
concert • kunstencentrum 
nona, 20.30u

RADAR 
festival • Cultuurcentrum, 
20u

EXPO
Ontdekkingstocht tussen 
unieke originele en 
authentieke kunst en 
etnografische voorwerpen
02+09+16.03, Galerie M

Pictures to listen too - 
Metroland 
> 24.03, Cultuurcentrum 

De dilettant - Allart 
Lakke, 10.03
> 14.04, Galerie Transit

Ephemeral Skins - 
Hadassah Emmerich, 
23.03 
> 26.05, De Garage

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 
Instaprondleiding elke 
zondag om 11u 

Muziektentoonstelling 
PLAY! 
> 01.11, Technopolis

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.

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

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

#2800love #zonsopkomst #mechelen #sunrise 
#sintromboutskathedraal #loves_united_belgium 
#fiftyshades_of_nature_ #redskyatmorning

 lijnn

Eindelijk zon 🙏 snel naar buiten!
#2800love #mechelen #dogsofinstagram 
#goldenretriever #dogwalking #hondengeluk 
#sunisout #letsgooutside

 mainstream_maverick

My office view.

#scheppersmechelen #arsenaallazarus 
#berlindedebruyckere #italmostseemedlikealily 
#2800mechelen #2800love #art

 joycebeullens

Cheeky monkeys.

#cheeky #monkeys #2800love #hangjongeren 
#justhanging

 vinckxbas

Poesje miauw.

#2800 #mechelen #2800love #cat #furry 
#hometown #city #wanderlust

 donfrodo

Heart breaker.

#dogsofinstagram #choclab #puppylove 
#nofilter #2800love

 _d_jessica

Opsinjoorke in een winters zonnetje

#2800love #visitmechelen #winterwandeling 
#opsinjoorke #sintrombouts #yellowman 

 sophietheunynck

Vrijbroekpark. Perfect 🖤

#sunday #funday #liefde #zotvanelkaar 
#2800love

 #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: 77
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

 zoeslock

Cold days

#2800love #scorchio🌞 
#ennumaghetweerzomerzijn

 inezvanquathem

Samen de kou trotseren ❄

#2800love #friends

 karolien_b

Zeer onder de indruk van de strooi- 
diensten van de stad. Bedankt!

#letitsnow #2800love
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