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“ Aanvalleeuh!”



Op een schoon 
2020!
Zoals elk jaar stroomde de 
Grote Markt weer vol op 
de eerste zondag van het 
jaar. Zo’n 800 Mechelaars 
kwamen samen om elkaar 
een gelukkig nieuwjaar 
te wensen. Daar hoorden 
natuurlijk ook lekkere frietjes 
en smoutebollen bij. Stad 
Mechelen wenst je een 
fijn 2020 én veel lees
plezier met Nieuwe Maan.
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Sporten beperkt zich bij mij vaak tot fietsen in de 
stad, maar gelukkig zijn veel Mechelaars een pak 
sportiever. 17 000 Mechelaars zijn aangesloten bij een 
sportclub. Da’s ongeveer een op vijf. Daarnaast zetten 
meer en meer clubs hun deur open voor mensen met 
een beperking, zodat ook zij de kans krijgen om mee te 
sporten. Daarmee dragen de sportclubs ons beleid mee 
uit, want Mechelen wil een inclusieve stad zijn. Een stad 
waar iedereen kansen krijgt, onafhankelijk van wie je bent 
of wat je kan.

Onlangs was ik op de jaarlijkse benefietavond van 
To Walk Again, de stichting van de bekende triatleet 
Marc Herremans. Daar mocht ik aankondigen dat we in 
Mechelen heel wat Gsport (sport op maat van mensen met 
een beperking) aanbieden. En dat het aanbod alleen maar 
toeneemt. Iets om trots op te zijn. Maar zoals altijd kan het 
nóg beter. Daarom een warme oproep aan iedere sport
club in onze stad om mee werk te maken van een inclusief 
sportaanbod. Want niemand mag aanvaarden dat een 
beperking of een tegenslag mensen in onze stad isoleert. 

Iedereen sport

In onze stad 
moet iedereen 
kansen krijgen

Alexander Vandersmissen, 
burgemeester

 Welkom 

148 19

Inhoud
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Beste Jozefien,

Als huurder ben je zelf verantwoordelijk 
voor het onderhoud van je verwarmings
toestel. Zo krijgt een gastoestel het best 
om de twee jaar een onderhoudsbeurt. 
Een installatie voor centrale verwarming 
moet je om de twee jaar laten nakijken. 

Uiteraard heeft de eigenaar van de huur
woning ook verplichtingen. Hij of zij moet 
ervoor zorgen dat er in de woning een 
veilige en comfortabele verwarmings
installatie geplaatst kan worden. 
Daarnaast is dakisolatie sinds dit jaar 
verplicht. Vanaf 1 januari 2021 moeten 
alle ramen minstens dubbel glas hebben. 

Voldoet jouw huurwoning niet aan 
deze voorwaarden? Spreek je huis
baas hierop aan. Wil die niet ingaan 
op je verzoek? Neem dan contact op 
met het Woon en Energieloket van 
Stad Mechelen via 0800 20 800 of 
woonenenergieloket@mechelen.be.

Heb jij ook een vraag over wonen, 
(ver)huren of energie? 
Het Woon en Energieloket geeft gratis 
en onafhankelijk advies, informatie en 
hulp. Meer info: www.mechelen.be/
wonenenenergieloket.

Ik krijg mijn 
huurwoning niet 
verwarmd, wat nu? 
Beste stadsbestuur, 

Ik huur een huis in Mechelen, maar 
merk tijdens deze koude wintermaan
den dat ik mijn woning niet voldoende 
verwarmd krijg. Moet ik daar zelf actie 
voor ondernemen, of ligt die verant
woordelijkheid bij mijn huisbaas?

Met vriendelijke groeten,

Jozefien

Vraag

Antwoord

Ontdek het  
Mechelen van morgen

Ook de komende jaren blijft Mechelen een stad 
met torenhoge ambities. Want vandaag werken 
we aan de stad van de toekomst. Dat doen we 
niet alleen, wel samen met de inwoners, onder
nemers, socioculturele organisaties en zoveel 
andere partners. 

De focus ligt op drie speerpunten: mobiliteit, 
ondernemen en armoedebestrijding. Maar voor
uitblikken op de toekomst betekent ook blijven 
investeren in thema’s als duurzaamheid, samen
leven, vergroenen en aangenaam wonen. 

Lees alles over het meerjarenplan 20202025 op 
mechelen.be/morgen. Voor een geprint exemplaar 
kan je terecht in Het Predikheren, Het Huis van de 
Mechelaar of het Sociaal Huis.

Vaarwel, station
Het is zover. De oude lokettenzaal 
van ‘t groot station sluit zijn deuren. 
Mechelaars zijn vanaf nu welkom 
in het tijdelijke stations gebouw op 
het Koning Albertplein. Al is ‘tijdelijk’ 
relatief, want het robuuste gebouw 
blijft vijf jaar staan. Je vindt er loket
ten, toiletten en een wachtruimte. 
Het Fietspunt dat zich nu naast de 
oude loketten bevindt, verhuist naar 
een containeratelier. 

Mechelen in Beweging start ten 
vroegste in april met de afbraak 
van het oude stationsgebouw. 
Ook de fietsenstallingen aan het 
stations gebouw en de bewaakte 
fietsenstalling verdwijnen. Die 
krijgen allemaal een plek onder de 
Postzegelbrug.

Tegen 2027 zou het volledige 
stations project afgerond moeten zijn. 

We kiezen 
voluit voor een 
aantrekkelijke 
en betaalbare 
stad, ook voor 
toekomstige 
Mechelaars

Alexander 
Vandersmissen, 
burgemeester
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Getal

Zoveel snelheidsovertredingen stelden we de 
eerste zes maanden van 2019 vast. Een te hoge 
snelheid is nog altijd de grootste oorzaak van 
verkeersongevallen. Mechelen maakt van veilig 
verkeer een prioriteit en blijft streng controleren.

32 147

• Te huur: ondergrondse par-
keerplaatsen aan Holiday Inn 
(centrum) en garageboxen in 
Eikestraat (Noord). Interesse? 
info@woonpuntmechelen.be of 
015 28 09 30

• Vanaf januari gelden er 
nieuwe tarieven in het 
zwembad Geerdegemvaart. 
Meer info: www.mechelen.be/
zwembadgeerdegemvaart

• Koop je CO-melder in het 
Huis van de Mechelaar of in 
de dorpshuizen van Muizen, 
Walem en Leest. Meer info, plus 
info over hoe je COvergiftiging 
voorkomt: www.mechelen.
be/comelder

• Vakantieplannen? Voor kin
deren onder de 12 jaar is een 
Kids-ID verplicht voor reizen 
naar het buitenland. Vraag 
een KidsID zeker een maand 
op voorhand aan in je stad of 
dorpshuis.

• In Mechelen zijn er intussen al 
zes schoolstraten. Die bannen 
de auto’s voor even en maken 
de schoolomgeving veiliger. 
In maart komt er nog eentje 
bij aan basisschool Lyceum. 
Meer info: www.mechelen.be/
schoolstraten

• In 2019 kwamen er twaalf elek-
trische laadpalen bij. Eind 2020 
komt het totaal op 62 laadpa
len op openbaar domein. Meer 
info: www.mechelen.be/laadpa
lenvoorelektrischevoertuigen

• Mechelen heeft een ambiti-
eus plan tegen armoede. Op 
maandag 03.02 kom je er alles 
over te weten. Afspraak om 19u 
in het ARSENAAL. Schrijf je in 
op www.mechelenmakers.be/ 
armoede.

SnelVroeger en nu 1911

In de 14de eeuw waren het hoogdagen 
voor de lakenhandel. De lakenhande
laars startten daarom tussen 1311 en 
1326 met de bouw van een lakenhal én 
belfort. Maar de centen waren op voor 
de werken klaar waren. De toren werd 
net als de SintRomboutstoren nooit 
helemaal afgewerkt. Het kreeg een 
schilddak zodat het wel gebruikt kon 
worden. Even deed de belforttoren zelfs 
dienst als gevangenis. 

In de 16de eeuw begonnen de 
Mechelaars opnieuw met verbouwingen 
en werd het Paleis voor de Grote Raad 
toegevoegd. De werken duurde maar 

liefst 400 jaar. De eeuwen erna werd 
er nog wat bijgebouwd en afgebroken 
tot het gebouw zoals we het vandaag 
kennen: ons stadhuis. Het opschrift 
‘museum’ geeft aan welke functie het 
gebouw had tot de Eerste Wereldoorlog. 

Kort 
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Al 15 jaar lang 
is de tweedehands

winkel OxfamSolidariteit 
een vaste waarde in de 

OnzeLieveVrouwestraat 53. 
Vrijwilliger Nicole was er 

van in het begin bij.  

“Op zoek naar tweedehands kleding, 
boeken of speelgoed? Dan ben je bij ons 
aan het juiste adres. OxfamSolidariteit 
kan rekenen op heel wat giften van 
Mechelaars en mensen uit de omge
ving. Geschonken goederen worden 
altijd eerst streng gesorteerd: alleen 
het beste komt in de winkel. Kapotte 
materialen of versleten stoffen brengen 
we naar verwerkingsbedrijven die de 
spullen recycleren.” 

“Ooit zijn we gestart met een vijftal 
vrijwilligers en een halflege winkel. 
Ondertussen zijn we met 35 en een 
volle winkel (lacht). Alle opbrengst zet 
Oxfam in voor de strijd tegen armoede 
en ongelijkheid. Het doet goed om deel 
uit te maken van zoiets nobels. Maar 
onze winkel is meer dan dat alleen: het is 
ook een plek waar mensen hun verhaal 
kwijt kunnen en graag een babbeltje 
komen doen.”

 Mechelenmakers
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Hoe?
Vroeger kwam de 
adviesraad zes keer 
per jaar samen. Nu 
organiseert een 
coördinatiegroep 
vijf keer per jaar een 
vergadering voor 
alle geïnteresseerde 
Mechelaars. Daarna 
verdiepen actieve vrij
willigers zich in teams 
of werkgroepjes in 
een bepaald onder
werp. Zo werken ze 
meer in detail en kan 
de raad een beter 
beargumenteerd 
advies geven.

Wat?
De Mechelse oude
ren raad (vroeger: 
de Ste de lijke 
Advies raad voor 
Senio ren) is ver
nieuwd. Iedereen 
is welkom om 
mee te denken 
en te bouwen 
aan een leeftijds
vriendelijke stad. 
De ouderenraad 
formuleert advie
zen en organiseert 
informatiesessies 
over thema’s zoals 
mobiliteit, commu
nicatie en zorg. 

Waarom? 
‘Dé 60+’er’ bestaat 
niet. Senioren zijn 
heel divers. Allemaal 
hebben ze een 
eigen manier van 
leven en verschil
lende interesses. 
De ouderenraad wil 
deze Mechelaars 
zo goed mogelijk 
vertegenwoordigen. 
Met goede advie
zen voor het beleid 
wil de raad ervoor 
zorgen dat mensen 
langer actief deel
nemen aan het 
leven in onze stad.

Wie?
De ouderenraad 
wil zoveel mogelijk 
mensen betrekken. 
Ook mensen jonger 
dan 60. Heb je 
interesse om mee na 
te denken? Of ben 
je 60+ en wil je werk 
maken van een aan
gename stad? Laat je 
gegevens achter op 
www.mechelen.be/  
ouderenraad of 
haal je formulier 
op in het Huis van 
de Mechelaar of bij 
UiT in Mechelen.

Vanaf 2020 werkt de Mechelse ouderenraad op een 
andere manier. 60+’ers en jongere Mechelaars bouwen 
voortaan samen aan een leeftijdsvriendelijke stad.

Inzicht 

‘Dé 60+’er’ 
bestaat niet

De Mechelse 
ouderenraad:

voor 60+ én 60-
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van sympatieke mannen en 
vrouwen, die geen tekenen 
van overdadige agressie 
vertonen. Goed zo. Eentje 
heeft een mentale beperking 
en wordt vergezeld door haar 
broer. En een paar leden van 
de damesploeg hebben zin 
in extra training. Gewoonlijk 
telt de ploeg ook een aantal 
spelers die op een lager pitje 
spelen vanwege blessures. 
Er is dus best wat diversiteit 
qua geslacht, leeftijd, spier
massa en beperkingen.

Ik heb afgesproken met 
Geert, de coach. Hij is een 
voormalige rugbyspeler, 
gediplomeerde coach en 
de grote bezieler van deze 
mixarploeg. Mixar staat 
voor Mixed Ability Rugby. 
“Het is de puurste vorm van 
inclusief sporten”, vertelt 
Geert me, “want mensen 
met een beperking doen 
gewoon mee met de rest.”

De spelers komen een voor 
een toe op de training. 
Vandaag is het een mix 

“Als hier iemand een beperking 
heeft, ben ik het wel”, mompel ik 

tegen mezelf, op weg naar mijn 
allereerste rugbyervaring. In de 

mixarploeg van Rugby Mechelen 
spelen mannen en vrouwen met 
en zonder beperking samen. Dat 
wilde ik wel eens meemaken. Al 

geef ik eerlijk toe: de nacht voor
dien droomde ik van barbaarse 

tackles en rondvliegende tanden.

Tackelen met 
de glimlach
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meer op basishandelingen. 
Simpele dingen, die voor hen 
wat moeilijker onder de knie 
te krijgen zijn. Maar beetje 
bij beetje zie je ze verbete
ren en openbloeien. Neem 
nu Liesbeth: voor haar is dit 
het mooiste moment van de 
week. Als ze in het dagcen
trum frietjes serveren op 
vrijdag, roept ze: ‘Geen friet
jes, vanavond speel ik rugby!’.”

in elke schouder heeft, maar 
wel supergoed rugby speelt: 
heeft die een beperking? 
Of iemand die niet kan 
spreken? Naast de spelregels 
van rugby krijg je hier ook 
wat levenswijsheid mee.

“Elke training is anders”, 
vertelt coach Geert. “Naast 
de voorbereiding, impro
viseer ik op maat van wie 
aanwezig is. Dat is de uitda
ging als coach. Zijn er meer 
spelers met een beperking 
aanwezig, dan focus ik 

Meer en meer  beginnen de 
oefeningen op  spelsituaties 
te lijken. De spelregels 
worden duidelijk  uitgelegd. 
Vooral voor mij. Het meisje 
met de beperking is al 
helemaal mee. 

Het woord beperking wordt 
trouwens meerdere keren 
uitgesproken, maar telkens 
met dezelfde nuance erbij: 
‘Maar ja, wat is een beper
king?’. Zo zwartwit is het 
inderdaad niet. Iemand die 
één in plaats van twee pezen 

1ste helft: oefeningen
De training begint met 
opwarm oefeningen: warm
lopen, tikkertje spelen en 
passen geven op de korte 
ruimte. Langzaam maar zeker 
wordt het meer fysiek. Als 
aanvaller mag je chargeren 
op verdedigers met een 
stootkussen. Daarna tackelen 
we vollen bak een rollende 
donut en een grote tackle 
bag. Die krijgen er nogal van 
langs! Ik beeld mezelf al in dat 
ik straks de tackle bag ben.

Dossier 

De training krijgt 
een filosofisch 
tintje: ‘Wat is 

een beperking?’
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De sport is onderschat, zoveel 
is zeker. Hoe graag ik ook 
voetbal zie: het onderlinge 
respect in de rugbywereld is 
een verademing. Mekkeren 
tegen de arbiter? Het bestaat 
niet. Doet een supporter dat? 
Dan spreken spelers en sup
porters van beide ploegen die 
daarop aan. Beide supporters
groepen zitten trouwens in 
hetzelfde vak. Ondenkbaar in 
andere sporten.

Ik trek voldaan en zonder 
kleerscheuren naar huis. Het 
was plezant. De volgende dag 
voel ik spieren waarvan ik het 
bestaan niet eens vermoedde. 
Ik voel ook een kriebel, om 
binnenkort nog eens mee te 
doen. Dit is één grote, gezel
lige familie. Waar ze elkaar 
tackelen. Maar eigenlijk is dat 
maar een detail.

3de helft: kantine
Achteraf verbroederen we 
in de kantine. Coach Geert 
vertelt me onder meer over 
het ontstaan van de ploeg. 
Ook over hoe zijn zoontje 
met een beperking een inspi
ratie vormde om dit allemaal 
mogelijk te maken. “In het 
dagelijkse leven zie ik nog 
heel veel hokjes en barrières. 
Mixarsport is een manier 
om die weg te werken, 
want hier speelt iedereen 
samen. In onze ploeg staan 
plezier, beleving en ontwik
keling voorop. Onze spelers 
zijn ook evenwaardig aan 
alle andere spelers van 
Rugby Mechelen.”

Liesbeth staat te popelen om 
geïnterviewd te worden. Ze 
vertelt vol trots dat ze vorig 
seizoen tweede werd op een 
tornooi. En tot slot vertelt een 
erg gepassioneerde toog
hanger, wiens zoontje rugby 
speelt, me alles wat ik moet 
weten over de sport. 

2de helft: match
Tijdens het onderlinge wed
strijdje valt op hoe moeiteloos 
alle spelers zich telkens 
aanpassen. Het meisje met de 
beperking wordt volop aange
moedigd en eerder voorzichtig 
getackeld. Loopt de grootste 
spierbundel van de hoop er 
vandoor, dan halen we die 
met veel moeite onderuit. 
Enigszins onhandig veroor
zaak ik zo, al tackelend, een 
aardige toek op mijn bakkes. 
Maar we hebben hem met z’n 
tweeën op de grond gekre
gen: het was de bloedende 
lip meer dan waard. Een uur 
voordien interesseerde de 
sport me geen moer, nu ben ik 
er helemaal in mee.

Door op het juiste moment op 
de juiste plek te staan, scoor ik 
het winnende punt. De eer van 
Nieuwe Maan is gered. Al is het 
hier niet om de eer te doen: 
plezier maken is het allerbe
langrijkste. Hoe goed of slecht 
je bent, maakt hier niet uit.

Zin om ook eens mee te doen? 
Contacteer Geert (0495 12 45 49 
of mixar@rugbymechelen.be) of 
daag gewoon op. Meer info:  
www.rugbymechelen.be

 Na een knappe schijnbeweging breekt 
coach Geert vlotjes door de verdediging 

Inclusief 
sporten in 
Mechelen, het 
kan én het is 
nog leuk ook

Abdrahman Labsir, 
schepen van Sport
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Buurtsport zkt. animatoren
Buurtsport doet sportkansarme 
kinderen en jongeren sporten in hun 
eigen woon en leefomgeving. Dat 
gaat meestal om kinderen of jongeren 
die op straat makkelijk uitgesloten 
worden, zoals kinderen met over
gewicht, bewegingsachterstand of 
gebrekkige sociale vaardigheden. Ben 
je 17 of ouder en wil je graag helpen? 
Tijdens de krokusvakantie organiseert 

de Vlaamse Trainerschool samen 
met Buurtsport een bewegings
animatorcursus, voor iedereen die 
graag met mensen sportief aan de 
slag wil gaan, als vrijwilliger of vanuit 
een professioneel kader. Na de oplei
ding krijg je een diploma en kan je 
helpen tijdens buurtsport activiteiten. 

Meer info of inschrijven: 
buurtsport@mechelen.be

Zeker Sporten
Ga je graag zelf even joggen, 
fietsen of zwemmen? Als dat 
niet in clubverband is, ben je 
niet verzekerd bij een ongeval. 
Kies daarom voor de voorde
lige persoonlijke verzekering 
van Zeker Sporten en Stad 
Mechelen. 

Meer info: 
www.mechelen.be/zekersporten

Dossier 

Guy wou graag wat meer bewegen, maar wist niet 
goed hoe daaraan te beginnen. Via zijn huisarts 
kwam hij in contact met Bewegen op 
Verwijzingcoach Kristof. Kristof vertelde 
hem over de 'open fitness' van Stad 
Mechelen. Met behulp van een coach 
en in kleine groepjes, werk je op ver
schillende fitnesstoestellen aan je 
spierkracht, conditie en uithouding. 
Iedereen traint op zijn eigen niveau.

"In de eerste plaats schreef ik mij in 
voor mijn gezondheid, maar sporten 
is zoveel meer dan bewegen alleen. 
Je ontmoet andere mensen en je 
maakt nieuwe vrienden. En ook 
dat is belangrijk, zeker voor 
mensen die met pensioen zijn."

De open fitness is geschikt 
voor iedereen die zich niet 
thuisvoelt in een traditionele 
fitness en graag in kleine 
groepjes wil sporten. 

Meer info: 
www.mechelen.be/fitinmechelen

Oproep

Nog meer sporten 
voor iedereen
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“ Wij zuiveren het water waar 
anderen van afblijven”
Mechelen droomt van een circu
laire stad: een stad waar water, 
energie, voedsel, materialen en 
diensten niet verloren gaan. Ook 
meer en meer Belgische bedrijven 
zetten de recyclage van goederen 
en producten centraal. Het jonge 
Mechelse bedrijf InOpSys van 
Steven De Laet is daar een van.

“InOpSys zuivert het afvalwater bij 
chemie, farma en metaalverwer
kende bedrijven. Daarin zijn we 
uniek, omdat we nét kiezen voor 
die waterstromen waar andere 
waterzuiveringsbedrijven van 
afblijven. Het gaat om giftig water 
dat absoluut niet in onze rivieren 
en riolen mag komen, en meestal 
richting verbrandingsovens gaat.”

“Bij de bedrijven bouwen we ter 
plekke een soort mobiele contai
ner om het water te zuiveren, en 
recycleren we zoveel mogelijk 
metalen uit het water. Bij Janssens 
Pharmaceutica in Geel zijn we er 
bijvoorbeeld in geslaagd om zink te 
recupereren. Ook palladium kunnen 
we ondertussen uit het water filteren.”

“Voor bedrijven is het een pak 
goedkoper. En het is een duurzame 
oplossing. Het water gaat niet 
langer richting verbrandingsoven, 
maar wordt ter plekke gezuiverd. 
Er is dus geen CO2uitstoot meer. 
Daarnaast kunnen het water 
en een deel van de grondstof
fen hergebruikt worden. Anders 
zouden we het gewoon kwijt zijn.”

Goedkoper 
en duurzaam: 
een winwin

Straffe ondernemer

Heb jij ze al 
zien oplichten?
Sinds kort fiets je veiliger in het 
donker van en naar de cinema, 
de Nekker of Transit M. Stad 
Mechelen, Bonheiden en Fluvius 
experimenteren namelijk met 
een slimme volgverlichting langs 
de N15. Als je voorbijfietst, gaan 
de ledlampen feller branden. 
De slimme verlichting onthoudt 
ook op welke momenten er veel 
fietsers passeren en gaat dan 
al op voorhand feller branden. 
En als er iets te doen is op 
Transit M, branden alle lichten 
sowieso continu op 100 %. 

De slimme volgverlichting is 
het resultaat van het project 
Nachtraven. Daarin gaven jon
geren tussen de 16 en de 26 jaar 
aan zich veiliger te voelen tijdens 
een avondje uit als de open
bare wegen goed verlicht zijn. 
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Myriam: “Ik ben in de 
60 en heb als kind 
of jonge vrouw nooit 
echt gesport. Maar een 
aantal jaar geleden 
kreeg ik suikerziekte. 
Sindsdien ga ik drie 
keer per week zeven 
kilometer joggen 
en twee keer per 
week zwemmen.”

Kyento: “Ik voetbal al 
ongeveer vijf jaar en 
speel op elke positie. 
Ik heb zelfs een tijdje 
gevoetbald op topniveau 
bij Anderlecht, maar ben 
toch terug naar Spor ting 
Meche len gegaan. Ik 
vind het veel leuker om 
met mijn vriendjes uit 
Mechelen te sjotten.”

Paulien: “Als kind was ik 
heel sportief: ik danste 
en basketbalde. Maar 
ik was vooral heel goed 
in turnen. Spagaat, 
flikflak, draaien rond 
de rekstok … Ik kon het 
allemaal. En ik denk dat 
ik dat misschien nog 
altijd wel kan (lacht).”

Straatbabbel
In welke sport blink of blonk jij uit? 

Mechelaars delen al heel wat vervoers
middelen: auto’s, fietsen en weldra 
weer steps. Binnenkort voegen we 
misschien elektrische bakfietsen toe 
aan dat lijstje. De buurtbewoners 
van het Stroomproject uit de buurt 
BethaniënpolderAuwegemvaart testen 
momenteel twee Cargoroodeel bak
fietsen in hun buurt. Tegen de zomer 
hopen we het bakfietsendeelsysteem 
over heel Mechelen uit te rollen.

Waarom?
Na een rondvraag bleken Mechelaars 
veel interesse te hebben in het delen 
van bakfietsen. Zowel om uitstapjes te 
doen met de kinderen als om bood
schappen te doen. Het is sowieso een 
duurzaam alternatief voor de auto. 
Maar elektrische bakfietsen zijn duur in 
aankoop en nemen veel plaats in om 
te stallen. Door bakfietsen te delen en 

die op publieke plekken te plaatsen, 
wordt het voor iedereen eenvoudi
ger om voor een bakfiets te kiezen.

Stroom?
Stroom is een project in de buurt 
BethaniënpolderAuwegemvaart, 
waarbij de stad test hoe Mechelen 
samen met zijn inwoners kan evo
lueren naar een circulaire stad. Een 
circulaire stad is een stad waar delen, 
herstellen en hergebruiken van 
materialen het nieuwe normaal is.

Wil jij ook een bakfiets delen?
Meld je aan op 
mechelenklimaatneutraal.be/
bakfietsdelen. We contacteren je 
zodra het hele systeem op punt staat. 

• Ontdek de pop-upshop met 
leuke upcyclingspulletjes van 
AMAi in het rechterpaviljoen
tje aan ingang Kruidtuin. Nog 
elke zaterdag van februari 
geopend. Info: www.mechelen.
be/amaishop

• Loop mee met Run for Nature 
van Natuur punt op zondag 
16.02. De opbrengst gaat vol
ledig naar het Kauwen daal bos. 
Schrijf je op voorhand in via 
natuurpunt.be/agenda 

• Jouw zoektocht naar een mid
delbare school start op de 
Onderwijsbeurs op woens
dag 19.02 in Technopolis. 
Meer info: www.mechelen.be/
onderwijsbeurs

• Stad Mechelen wil overlijdens 
door psychische problemen of 
verslavingen voorkomen en 
stelt op woensdag 19.02 het 
actieplan dubbeldiagnose 
voor in ldc De Schijf. Meer info 
en inschrijven: www.similes.be/
activiteiten

• Gesneeuwd? Maak je eigen 
stoep sneeuwvrij. Stapel de 
sneeuw op aan de rand van 
het voetpad en veeg hem niet 
op de rijweg of in het riool. 
Voorzie een veilige doorgang 
van 1,5 meter. 

• Stook thuis niet met hout, dat 
is beter voor de luchtkwali-
teit. Doe je het toch, stook dan 
slim en volg de tips op lne.be/
stookslim.

• Door de schommelingen van 
de gezondheidsindex gelden 
er nieuwe prijzen voor het 
verkrijgen van elektronische 
identiteitsdocumenten. De 
meest actuele prijzen vind 
je altijd op mechelen.be/
levenswegenburgerzaken. 

Snel

Kort 

Nieuw in Mechelen:  
deelbakfietsen

13



“Mijn hele leven heb ik honden gehad, telkens van een 
ander ras. Tot mijn laatste hond acht jaar geleden over
leed. Datzelfde jaar werd ook mijn kleindochter geboren 
en verhuisden mijn vrouw en ik naar een gelijkvloers 
appartement. Daar mogen we geen huisdieren 
houden. Maar af en toe miste ik het gezelschap van 
een hond. Ik overwoog zelfs om aan mensen in 
de buurt te gaan vragen of ik eens met hun hond 
mocht gaan wandelen. Maar toen las ik in de krant 
over vzw AAP: ik heb geen moment getwijfeld om 
contact op te nemen.”

Koppel-AAP
“Vzw AAP, wat staat voor Animal Assisted Project, 
wil met haar projecten het welzijn van mens én 
dier verbeteren. De vzw koppelt onder andere 

huisdieren uit de buurt 
aan plusbaasjes van 55+ 
die overdag graag voor 
hen zorgen.”

“De mensen van AAP 
brachten me in contact met 
Vivi, het baasje van Bessie. 

Het klikte meteen tussen ons. We ontdekten zelfs dat 
ik jarenlang de huisarts van Vivi’s grootouders was. Dat 
schiep meteen een vertrouwensband, waardoor Vivi 
niet het gevoel had dat ze haar hond bij een vreemde 
achterliet.”

Meteen aan mijn voeten
“Ook Bessie was vanaf het eerste moment dol op mij. Bij onze 
eerste ontmoeting ging ze meteen comfortabel aan mijn voeten 
liggen. Nu pik ik Bessie elke maandag en vrijdag op en maken we 
twee keer per dag een wandeling. Het is niet zo dat ik die extra bewe
ging echt nodig heb. Ik fiets veel in mijn vrije tijd, maar de wandelingen 
met Bessie zijn voor mij pure ontspanning. Ik heb nog nooit zo’n brave 
en rustige hond gekend als haar.”

“Voor mij werkt deze samenwerking perfect: ik geniet van het gezel
schap en de voordelen van een hond zonder dat ik mijn hele leven 
moet aanpassen. En tegelijk help ik er Vivi mee. Plusbaasje zijn, da’s 
echt een aanrader.”

AAP vzw koppelt 
huisdieren aan 
plusbaasjes

Plusbaasje Jozef past in zijn 
vrije tijd op hond Bessie Jozef

Deel eens 
een huisdier
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Bessie kreeg 
last van 

verlatingsangst

Maneblussers 

“Ik adopteerde Bessie twee jaar geleden via de Mechelse 
Dierenbescherming. Ze was in beslag genomen omdat haar 

vorige baasjes haar zwaar verwaarloosden. Ze was heel 
zwaar en kon moeilijk aan de lijn wandelen.”

Bessie, de kleinhond
“Toen ik Bessie net adopteerde, werkte ik nog half
tijds. Ik kon veel tijd met Bessie doorbrengen. Later 
begon ik terug wat meer te werken, en ik merkte dat 
Bessie last kreeg van verlatingsangst. Als ik thuis
kwam, was ze vaak door het dolle heen. Het was 
duidelijk dat ze meer gezel
schap nodig had. Gelukkig 
passen mijn ouders ook 
vaak op haar. Ze noemen 
Bessie soms lachend hun 
‘kleinhond’ (lacht).”

“Dat Jozef nu tweemaal 
per week voor Bessie zorgt, is fantastisch: 
Bessie is minder alleen, Jozef geniet van haar 
gezelschap en ik hoef me geen zorgen te maken 
wanneer ik ga werken. Bovendien zijn zowel Jozef, 
ikzelf als Bessie dankzij de officiële samenwerking 
met AAP vzw verzekerd. Met een hond weet je 
immers nooit wat er kan mislopen. Bessie is een 

heel kalme hond, maar ze kan soms toch verras
send sterk uit de hoek komen en dan is een valpartij 

snel gebeurd.”

Beestige wandeling
“Omdat Jozef Bessie altijd zelf komt ophalen, zien we 

elkaar niet zo vaak. Erg fijn dat we voor het interview nu ook 
een keer samen tijd doorbrengen en met zijn drieën een wan

deling maken. Sinds kort kan 
je trouwens bij UiT in Mechelen 

voor vijf euro een leuk wandel
boekje van vzw AAP kopen. Op die 

manier ontdek je samen met je vier
voeter de stad op een andere manier. 
Ik deed Jozef meteen zo’n ‘Beestige 
Wandeling’ cadeau. Zo heeft hij altijd 
inspiratie als hij met Bessie wandelt.”

Baasje Vivi gaat met een geruster hart werken sinds 
ze weet dat haar hond in goede handen is

Vivi

Bessie Ben je ouder dan 55, 
met tijd én een hart 
voor dieren? Of heb je 
een huisdier en zoek 
je een plusbaasje 
als Jozef? 

Vzw AAP zorgt voor de 
juiste match. Meer info: 
www.mechelen.be/aallez
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Moet je jouw kind inschrijven in school? 
Vanaf dit jaar gebruiken alle Mechelse 
scholen een centraal aanmeld systeem. 
Zowel voor het basisonderwijs als 
voor het secundair onderwijs. 

Wat is digitaal aanmelden?
Digitaal aanmelden bete
kent dat je vooraf aanduidt in 
welke school je jouw kind wil 
inschrijven of welke scholen 
jouw voorkeur krijgen. Het is 
de eerste stap van het inschrij
vingsproces. Na je aanmelding 
krijg je te horen waar je kind 
naar school kan. Die school 
houdt dus een plaats vrij 
voor jouw kind. Echt inschrij
ven doe je uiteindelijk wel 
nog altijd in de school zelf.

2018 zich laten aanmelden. Ook 
kinderen die van school willen 
veranderen. Er is wel een uitzon
dering voor broers en zussen 
en voor kinderen van personeel 
die geboren zijn in 2018. Zij 
schrijven rechtstreeks bij de 
school in. Ook wie zijn kind wil 
inschrijven in het buitengewoon 
onderwijs hoeft hem of haar niet 
aan te melden. Bij secundaire 
scholen moet iedereen aange
meld worden voor het eerste 
jaar A of B. Ook broers, zussen 
en kinderen van personeel. Zij 
krijgen natuurlijk wel voorrang.

Hoe kies ik de juiste school?
Het is belangrijk dat een kind 
zich goed voelt op school. 
Een goede schoolkeuze is 
een belangrijke succesfactor 
voor een vlotte schoolloop
baan. Informeer je dus goed. 
Bij de basisscholen kan je 
een afspraak maken bij de 
scholen. Je zoektocht naar een 
secundaire school start op de 
Onderwijsbeurs op woensdag 
19 februari in Technopolis.

Waarom moet ik mijn kind 
vooraf aanmelden?
Veel scholen raken snel volzet. 
Door aan te melden krijgt elk 
kind dezelfde kans om inge
schreven te worden in een 
school van eigen keuze. Ook het 
kamperen voor de schoolpoort 
is daarmee verleden tijd.

Moet iedereen zich 
laten aanmelden?
Voor de basisscholen moeten 
alle kinderen die geboren zijn in 

Kamperen 
aan scholen 
is verleden 
tijd dankzij 
het digitale 
aanmeld
systeem

Marina De Bie,  
schepen 
van Onderwijs

Digitaal aanmelden.  
Hoe zit dat nu?
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met internetverbinding? Dan 
kan je terecht in het Huis van 
het Kind (Lange Schipstraat 27) 
en in de lokale dienstencentra 
De Schijf (Lijsterstraat 2) en 
Den Abeel (Jozef Verbertstraat 
61). Daar staan computers en 
krijg je hulp bij het aanmelden.

Wat gebeurt er als ik mijn 
kind niet aanmeld?
Ook dan kan je je kind nog 
inschrijven. Maar dan wel alleen 
in de scholen waar nog vrije 
plaatsen zijn. Wie aanmeldt heeft 
dus een grotere kans op een 
plekje in zijn voorkeurschool.

Waar kan ik meer info vinden?
Alle gezinnen met een kind 
dat geboren is in 2018 krijgen 
de brochure ‘Kleintjes worden 
snel groot!’ in hun brievenbus. 
In deze brochure vind je alle 
informatie die je nodig hebt. 
Kinderen uit het zesde leerjaar 
krijgen alle info via de lagere 
school. Ook op mechelen.be/
onderwijs vind je alle info.

Mag ik mijn kind bij verschil-
lende scholen aanmelden?
Ja. We raden je zelfs aan 
om verschillende scholen te 
kiezen. Zet de school waar je 
je kind het liefst naartoe wil 
sturen op de eerste plaats. Bij 
de toewijzing van een school, 
volgen we zoveel mogelijk de 
volgorde van je voorkeur.

Vanaf wanneer kan ik 
digitaal aanmelden?
Het basisonderwijs en secun
dair onderwijs hebben allebei 
hun eigen timing. Zowel bij 
het basisonderwijs als bij 
het secundair onderwijs krijg 
je voldoende tijd. Zolang je 
aanmeldt voor de deadline 
heeft het moment waarop je 
aanmeldt geen invloed op 
het uiteindelijke resultaat.

Ik heb geen computer. 
Wat moet ik doen?
Tijdens de aanmeldperiodes 
voorzien we extra ondersteu
ning. Heb je geen computer 

Tijdlijn basisonderwijs
Inschrijven met 

voorrang (broers en 
zussen en kinderen 

van personeel)

van maandag 13 tot 
vrijdag 24 januari 

Aanmelden van maandag 2 tot 
dinsdag 31 maart 

Toewijzen vrijdag 24 april 

Inschrijven toege
wezen leerlingen 

(ter plaatste in 
de school)

van maandag 4 tot 
dinsdag 26 mei 

Vrij inschrijven vanaf vrijdag 29 mei 

Tijdlijn secundair onderwijs
Aanmelden  

(ook voor broers en 
zussen en kinderen 

van personeel)

van maandag 
30 maart tot 
vrijdag 24 april 

Toewijzen donderdag 7 mei 

Inschrijven toege
wezen leerlingen 

(ter plaatste in 
de school)

van woensdag 13 mei 
tot vrijdag 5 juni 

Vrij inschrijven vanaf woensdag  
13 mei

Projectie 
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Onregelmatige uren, een hoge werkdruk en 
altijd blijven glimlachen: je zou verpleeg
kundigen voor minder superhelden noemen. 
Nieuwe Maan maakte alvast kennis met 
superheld Michelle, verpleegkundige in 
het woonzorgcentrum Hof van Egmont. 

 De dag van

verpleegkundige 
Michelle

De dag van 

7.15u
“Na de ochtendbriefing van 
de nachtverpleegkundige, 
neem ik bij Josephina wat 
bloed af. Met glunderende 
ogen toont ze me een foto 
van haar kleinkinderen.”

8u
“Rik is wat duizelig. Ik bevraag 
hem en check zijn parameters. 
Gelukkig heeft hij niks ernstig. 
Maar ik bel wel even met de 
arts omdat zijn bloeddruk wat 
laag stond, en Rik de laatste 
tijd nogal vaak duizelig is. 
Daarna bel ik zijn familie om 
hen op de hoogte te brengen.”

11u
“Lang zal ze leven, lang zal ze 
leven. Drie dikke kussen voor 
Juliette, zij is jarig vandaag.”

13u
“De beenwond van Jos 
geneest niet zo goed. Na 
overleg met mijn collega 
wondzorg pas ik zijn behan
deling aan in het zorgdossier. 
Ik informeer zowel Jos als 
zijn arts over de wijziging.”

7.15u

11u

8u

13u

15u

15u
“De dokter van Rik komt langs. 
Op haar vraag pas ik enkele 
dingen aan in Riks medicatie
schema en plaats ik een 
bestelling bij de apotheek. 
Voorlopig gaan we zijn bloed
druk goed in het oog houden, 
en elke ochtend controleren.”

Lijkt deze job 
je wel wat? 
Kom gerust eens langs en doe 
vrijblijvend een babbeltje met 
een van onze medewerkers: 
• donderdag 20 februari  

van 17.30 tot 19u  
in wzc De Lisdodde  
(Frans Broersstraat 1)

• vrijdag 21 februari  
van 17.30 tot 19u  
in wzc Hof van Egmont 
(Hendrik Speecqvest 5)

Meer info:  
www.zorgbedrijfrivierenland.be/ 
vacatures  015 45 33 61  
aanwervingen@zbrivierenland.be
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Het is hard 
werken, 

maar je krijgt 
er zoveel 

voor terug 

 De dag van
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of de kunstenaar. Onze eigen Bart 
Somers is bijvoorbeeld ook van de 
partij. Hij vertelt over een schilderij 
van Gustave Van de Woestyne, dat 
jarenlang boven zijn bureau in het 
stadhuis hing.

Hou je niet zo van musea? Of is 
kunst niet helemaal je ding? Dan is 
Het Kunstuur dat zeker wel. Maar 
ook voor kunstliefhebbers is het 
een mustsee. Meer dan twee derde 
van de schilderijen komt uit privé
bezit en is nog maar zelden aan het 
publiek getoond. 

Een bezoek aan Het Kunstuur duurt 
precies één uur. Eén voor één worden 
de kunstwerken belicht. Via een 
koptelefoon hoor je bijpassende 
muziek en verhalen. De vertellers 
zijn bekende en minder bekende 
Vlamingen die naast het kunstwerk 
worden geprojecteerd. Ze vertellen 
over hun band met het kunstwerk 

32 Belgische top
schilderijen die je in 

exact 60 minuten kan 
bekijken mét uitleg 

en anekdotes van 
onverwachte kenners 

zoals Tom Boonen 
of Goedele Liekens: 

dat is Het Kunstuur, 
een uniek project 
in Mechelen van 

de broers Hans en 
Joost Bourlon. 

UiTgelicht 

Het Kunstuur
Heilige Geestkapel, > 30.09

Info & tickets:  
hetkunstuur.com

Kunst voor 
mensen met 

weinig tijd 
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Op-en-top Marokkaans: “Voor mijn werk 
ben ik vaak in Marokko. Ik hou van de sfeer 
en het eten daar. Dus thuis in Mechelen 
trek ik vaak naar de Ronda: een toplocatie 
met een goede prijskwaliteitverhouding.”

Koffie op ‘t gemak: “Grá is het kleine broer
tje van de Irish Pub, maar ‘t is een heel 
ander concept. Als je op je gemak een 
lekkere koffie wil drinken, ben je hier aan het 
juiste adres. Een prachtig interieur ook.”

Kijken en slenteren: “Ik woon met mijn 
gezin in het Begijnhof. Met mijn dochtertje 
zit ik vaak op de stoep, te kijken naar de 
mensen die voorbij wandelen. Maar ‘t is ook 
zalig om daar zelf wat rond te slenteren.”

De top 3
 van … 
Filip

Rond het nieuwe jaar spreken mensen 
vaak hun goede voornemens en wensen 
uit. Populair is deze: ‘In 2020 ga ik de 
dingen wat meer op hun beloop laten 
en mij minder druk maken. Wat was, 
was. Wat is, is. En wat komt, komt.’

Een wens, voornemen of gedachte die 
duidelijk al eeuwen oud is. Want halver
wege de 16de eeuw maakten enkele 
(waarschijnlijk Antwerpse) tegelmakers 
verschillende vloertegels met daarop 
de spreuk ‘Alle dinc heeft siinen tiid’. 

Centraal op de tegel zie je een 
typisch Bour gondisch symbool: de 
Bourgondische vuurslag. En da’s 
opmerkelijk, want de Bourgondische 
periode was immers voorbij. Filips II 
regeerde met ijzeren hand en had onder 
zijn bewind de vrijheden en privileges 
van de Nederlanden flink ingeperkt. 

Zou de spreuk een licht ironische 
en nostalgische terugblik zijn op de 
voorbije Bourgondische periode, 
toen alles nog ‘wel en gedwee’ was? 
Hoopten de tegelmakers op betere 
tijden? In Mechelen waren de tegels 
in elk geval heel populair. De tegel 
op de afbeelding werd in 2007 
opgegraven aan de Winketkaai.

‘t verhaal van
de spreukentegel

-voordeel

Nog geen plannen op vrijdag 14 
februari? Verras je partner met 
sfeervolle muziek in een intieme 
setting. Want op valentijnsavond 
verwelkomt de Jazzzolder het 
Mercier-Thys-Beckett Trio voor een 
potje uitdagende maar toeganke
lijke jazz. Al sinds 1998 brengt de 
Jazzzolder swingende bands naar 
leuke locaties in Mechelen. Sinds 

september vinden de optredens 
plaats in Het Predikheren.

In ruil voor 30 UiTPASpunten krijg 
je een gratis duoticket aan de kassa 
van de Jazzzolder op de avond zelf. 
Maximaal één duoticket per UiTPAS 
en zolang de voorraad strekt. 

Meer UiTPAS-voordelen?  
www.uitinmechelen.be/promotions

Gratis naar de Jazzzolder op Valentijn
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• Ben je tussen 8 en 15 jaar en 
wil je leren coderen in februari 
of september? Neem snel een 
kijkje op codefever.be.

• Op zaterdag 08.02 tonen de 
beste breakdancers ter wereld 
hun skills tijdens Battle of 
Honour in het Cultuurcentrum. 
Zo bereiden ze zich in één klap 
voor op de Olympische Spelen.

• Werkt je gsm niet vlot of heeft 
je tablet vreemde kuren? De 
Digidokters zoeken samen 
met jou naar een oplossing 
op 12.02 van 13 tot 15u in Het 
Predikheren.

• Ben je ouder dan 60 en een 
echte Mechelenkenner? 
Doe mee aan de 8ste quiz 
over Mechelen op 25.02 
in ldc De Schijf. Meer info: 
www.mechelen.be/senioren 
of 015 21 10 90 (ldc De Schijf)

• De transformatie van Het 
Predikheren is gebundeld in 
een boek vol prachtige foto’s 
en verhalen. Te koop voor 
29 euro aan de balie van Het 
Predikheren.

• Laat je kapotte toestellen her-
stellen op zaterdag 15.02 vanaf 
14u in Café Den Bruinvis in 
Hombeek. Tv’s, broodroosters 
of vibrators ... Niets is te gek.

• Op vrijdag 14.02 geeft de 
AmerikaansBelgische band 
Old Salt een intiem zolder-
concert in het ViaVia Joker 
Reiscafé. Gezellig genieten in 
een huiselijke sfeer. 

Meer UiT-tips op  
www.uitinmechelen.be!
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Bezoek de tentoonstelling Wall Works
De voorbije 20 jaar bouwde kun
stenaar Koen van den Broeck een 
stevige internationale carrière uit 
met zijn schildertalent. Je kent hem 
onder andere van het gevelkunstwerk 
‘Sampled’ op het nieuwe ziekenhuis 
aan de R6. Maar hij bracht nog heel 
wat andere kunst in de publieke 
ruimte. Hij beschilderde bijvoorbeeld 
de Hofkamer in Antwerpen en leverde 
de affichecampagne voor het seizoen 

van Opera Ballet Vlaanderen met als 
thema Borderline. 

Ontdek al zijn projecten, ook de 
nietuitgevoerde, nog tot en met eind 
februari in de Garage tijdens zijn grote 
solotentoonstelling Wall Works. 

Wall Works
tentoonstelling • De Garage 
> 01.03, donderdag tot zondag  
van 13 tot 18u

Uit een onderzoek in Japan blijkt 
dat bewust tijd doorbrengen in het 
bos goed is voor je gemoedsrust en 
je bloeddruk. Japanners noemen 
dat ‘ShinrinYoku’. Letterlijk vertaald: 
bosbaden. 

In het Vrijbroekpark kan je een 
workshop bosbaden volgen, waarbij 
je het bos induikt, je onderdompelt in 
het groen en geniet van de helende 
kracht van de natuur.  

Of ga voor een workshop botanisch 
tekenen. Tijdens de lessen leer je 
om seizoensplanten uit het park zo 
realistisch mogelijk te tekenen of te 
aquarellen. Zo kom je helemaal tot 
rust door en in de natuur. 

Info & data:  
www.vrijbroekpark.be > kalender

Maak je hoofd leeg  
in het Vrijbroekpark

Volg een workshop 
bosbaden of 
botanisch tekenen

Snel

Kort 
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Vlaanderen viert alle academies op zaterdag 15 februari

“ Onze Academie is 
gelinkt aan heel 
wat beroemde 
kunstenaars”

“Wij noemen onszelf het ABC van het Mechelse kunstonder
wijs: de Academie, de Beiaardschool en het Conservatorium.” 
Nieuwe Maan sprak met Gentenaar Hans Martens, directeur 
van de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten, in 
de Mechelse volksmond meestal ‘de tekenschool’ genoemd. 
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En binnenkort slaan jullie 
weer de handen in mekaar 
met de Beiaardschool en 
het Conservatorium?
“Klopt. Ik noem ons vaak 
het ABC van het Mechelse 
kunstonderwijs (lacht). Het 
klikt goed tussen Koen 
(Cosaert, directeur van de 
Beiaardschool, n.v.d.r.), Tom 
(Van den Eynde, directeur van 
het Conservatorium, n.v.d.r.) en 
mij. We zijn ongeveer allemaal 
in dezelfde periode directeur 
geworden. En we hebben het 
idee van samenwerken altijd 
vanzelfsprekend gevonden.”

“Op zaterdag 15 februari viert 
heel Vlaanderen de Dag van 
de Academies. Op die dag 
zetten we de deuren wagen
wijd open voor iedereen. 
Je kan workshops volgen, 
demonstraties bijwonen en 
concerten meepikken. Hou 
zeker ook de kalender in 
het oog: het Conservatorium 
organiseert op 13 februari ook 
een Jazz Night en op zondag 
15 februari de dansvoorstelling 
‘Beethoven meets Burton’.”

de Grote Prijs Ernest Albert 
uit, een belangrijke prijs voor 
 professionele kunstenaars.”

Wat maakt de 
Academie uniek?
“Sinds enkele jaren hebben 
we een multi disciplinair atelier, 
gegeven door de Mechelse 
kunstenaar Herman Van 
Ingelgem. Dat atelier experi
menteert met hedendaagse en 
conceptuele kunst. Soortgelijke 
initiatieven zijn er nog niet 
echt in Vlaanderen, waardoor 
we ook professionele kunste
naars bereiken, die naar dat 
atelier komen om eens wat 
nieuwe dingen te proberen, 
of inspiratie op te doen.”

“Minstens zo uniek is de fijne 
samenwerking met de culturele 
partners binnen Mechelen. 
Samen met het Conser va torium 
en figurentheater DE MAAN 
bieden we bijvoorbeeld sinds 
vorig jaar een cursus Figuren
theater aan. Wil je met poppen 
leren spelen? Dan kan je 
terecht in het Conser vatorium. 
Wil je ze leren maken? Dan 
kan je bij ons terecht.”

“In 2022 bestaat de Academie 
250 jaar. Daarmee zijn we een 
van de oudste kunstacademies 
van Vlaanderen. Hetzelfde 
geldt trouwens voor onze 
vrienden: het Conservatorium 
vierde recent nog haar 175ste 
verjaardag en de Beiaardschool 
wordt volgend jaar 100.”

“We zijn ook een van de 
grootste: met meer dan 2000 
leerlingen zijn we zelfs met 
60 % gestegen ten opzichte 
van pakweg acht jaar geleden, 
toen ik startte als directeur. Op 
een bepaald moment moesten 
we zelfs met wachtlijsten 
werken. Maar door slim om 
te springen met uurroosters 
kunnen we intussen weer 
iedereen een plekje geven.”

Welke beroemde kunste-
naars volgden ooit les in de 
Mechelse kunstacademie?
“De Mechelaar Rik Wouters 
natuurlijk. Hij was zó goed 
dat zijn leraar Theo Blickx 
hem de raad gaf om zich in te 
schrijven in de ‘grote’ aca
demie van Brussel, waar hij 
ook zijn toekomstige vrouw 
en muze Nel ontmoette. 
De rest is geschiedenis.”

“En dan heb je nog mijn Gentse 
voor loper bijvoorbeeld. Zo’n 
honderd jaar geleden was 
de belangrijke kunstschilder 
Gustave Van de Woestyne hier 
directeur. Hij schilderde onder 
andere het portret van de ridder 
Karel Dessain, die ooit burge
meester van Mechelen was. 
Dat hing trouwens jarenlang in 
het bureau van Bart Somers, en 
kan je nu bekijken tijdens Het 
Kunstuur (zie p. 19, n.v.d.r.).”

“Of Ernest Albert, die hier ook 
directeur was. Toen hij in 1976 
kinderloos stierf, schonk zijn 
vrouw op zijn vraag een grote 
som geld aan Stad Mechelen. 
Met dat legaat reikt de stad 
nog altijd om de twee jaar 

Ontdek het programma:
dagvandeacademies.be  
en uitinmechelen.be

Met onze 
 hedendaagse 

en concep tuele 
kunst experi
menten be

reiken we ook 
professionele 
 kunstenaars

UiTgevraagd 
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In Perspectief: 
‘Alhambra’, Brussel
lezing • Het Predikheren, 
10.45 > 12.30u, € 12 

WO 12 FEBRUARI
Warme maaltijd Muizen
eten en drinken • KFC Muizen, 
12 > 13.30u, € 7
PLANEET NIVANIR
theater • Beeldsmederij 
DE MAAN, 10u, € 12 
Hoogsensitiviteit: 
Leven zonder filter
lezing • Cultuurcentrum, 
19.30 > 22u, € 19
Grundstein’s Pannepot
concert • kunstencentrum nona, 
20.30 > 21.30u, € 16 
Den beer heeft mij gezien –  
ARSENAAL
theater • ARSENAAL/LAZARUS, 
20.15 > 22u, € 15 

DO 13 FEBRUARI
Balcazar 
dansnamiddag • Cultuurcentrum, 
14 > 17u, € 6
Mentalist - Piet Kusters
theater • Cultuurcentrum, 
20.15 > 23.15u, € 15 
hi baubo, - Hannah De Meyer
theater • kunstencentrum nona, 
20.30 > 21.30u, € 16 
Jazz Night 2020 Otomachine
concert • Stadsschouwburg, 
19.30 > 21.30u, € 10 
Den beer heeft mij gezien
theater • ARSENAAL/LAZARUS, 
20.15 > 22u, € 15 
Openschooldagen in 
Mechelse basisscholen
opendeurdag • Deelnemende  
kleuter en basisscholen, 
8.45 > 15u, gratis
DE LEESCLUB:  
Hoe duur was de suiker? 
van Cynthia Mc Leod
lezing • Het Predikheren, 
14 > 16u, gratis
Soirée MuzE - Back to Black
lezing • Museum Hof van  
Busleyden, 20 > 22u, € 6 

VR 14 FEBRUARI
Intiem Zolderconcert: 
Old Salt (USA, BE)
concert • ViaVia Joker Reiscafé, 
20 > 22u, € 13
Hedda Gabler
theater • Theater De Peoene, 
20.15 > 23u, € 11 

ZA 8 FEBRUARI
Platonov - Matthias Van de brul
theater • Stadsschouwburg, 
20.15 > 23.15u, € 15 
Battle of Honour - Busta Move
dansfestival • Cultuurcentrum, 
15 > 21u, € 17 
De nonnen van Navarone
theater • ‘t Echt Mechels Theater, 
20.15 > 23u, € 13
Hedda Gabler
theater • Theater De Peoene, 
20.15 > 23u, € 11 
Melancholie aan de 5 blokken
concert • ldc Den Abeel, 
20 > 22u, € 12
Kritisch kijken naar 
kennis maken: Kunnen 
robots discrimineren?
lezing • Het Predikheren, 
14 > 15u, gratis
The dinner party
theater • Theater Korenmarkt, 
20.15 > 23u, € 12
Derde algemene 
kennisquiz ACTM
quiz • Scheppersinstituut, 
19.30 > 23u, € 20

ZO 9 FEBRUARI
Vinyl Sundays
concert • Het Predikheren, 
10.30 > 12.30u, gratis
The dinner party
theater • Theater Korenmarkt, 
13 > 18u, € 12
Voetjebal voor kleuters
sport • sporthal Arena,  
9.45 > 10.30u, 10.45 > 11.30u, 
11.45 > 12.30u 
Koor voor mensen die niet 
noodzakelijk kunnen zingen
concert • Museum Hof van  
Busleyden, 15 > 17u, € 5 

MA 10 FEBRUARI
Warme maaltijd Heffen
eten en drinken • De Kettinghe, 
12 > 13.30u, € 7
Warme Winteravond in Me che-
len - Na-apen van de natuur
lezing • Oude bibliotheek, 
20.15 > 22.15u, gratis
Personal training
sport • Well2DAYcentrum, 
18.15 > 19.15u, € 96

DI 11 FEBRUARI
Hendrik Willemyns (Arsenal) 
presenteert Birdsong
concert • Stadsschouwburg, 
20.15 > 23.15u, € 27 

Wonen met ondersteuning
lezing • ldc De Schijf, 
19.30 > 21.30u, gratis

DI 4 FEBRUARI
Openschooldagen in 
Mechelse basisscholen
opendeurdag • Deelnemende  
kleuter en basisscholen, 
8.45 > 15u, gratis
Lunchgesprek Gelieve  
het gras te betreden -  
Ann Meskens nodigt uit
lezing • Museum Hof Van  
Busleyden, 12 > 13.30u,  
€ 5 

WO 5 FEBRUARI
Clash (12+) – Bronks
theater • Stadsschouwburg, 
20.15 > 23.15u, € 12 

DO 6 FEBRUARI
De nonnen van Navarone
theater • ‘t Echt Mechels Theater, 
20.15 > 23u, € 13
Soirée Carré Plus -  
Stad van verscheidenheid 
en verbondenheid
lezing • Museum Hof van  
Busleyden, 20 > 22u, gratis
Soirée Carré Plus -  
Naast, boven, op en 
onder elkaar
lezing • Museum Hof van  
Busleyden, 20 > 22u, gratis
Mercier-Thys-Beckett Trio
concert • Het Predikheren, 
20.30 > 23u, € 10 

VR 7 FEBRUARI
De nonnen van Navarone
theater • ‘t Echt Mechels Theater, 
20.15 > 23u, € 13
Hedda Gabler
theater • Theater De Peoene, 
20.15 > 23u, € 11 
Atlas - Antwerpen (retour)
theater • Het Predikheren, 
20.15 > 21.30u, € 5 
The dinner party
theater • Theater Korenmarkt, 
20.15 > 23u, € 12

ZA 1 FEBRUARI
Jeroen Vanbever en 
Núna Ensemble
concert • Theater M, 
20.30 > 22.30u, € 18 
Fragments of Expansion -  
Pentadox + 3!
concert • kunstencentrum nona, 
20.30 > 21.30u, € 16 
De nonnen van Navarone
theater • ‘t Echt Mechels Theater, 
20.15 > 23u, € 13
The dinner party
theater • Theater Korenmarkt, 
20.15 > 23u, € 12
Messages of Cheer & Comfort 
/ Chords & Cracks | Sioen
concert • Cultuurcentrum, 
20.15 > 21.45, € 17 
Drang naar het Oosten. 
Vlaamse soldaten en 
kolonisten aan het Oostfront.
lezing • Cultuurcentrum, 
15 > 16.30u, gratis

ZO 2 FEBRUARI
Open Boek met Fatinha Ramos
lezing • Het Predikheren,  
11 > 13u, € 8 
De nonnen van Navarone
theater • ‘t Echt Mechels Theater, 
15 > 18u, € 13
HALTE POËZIE:  
over Maud Verhauwaert
lezing • Het Predikheren, 
10 > 12.30u, gratis
Voetjebal voor kleuters
sport • sporthal Arena, 
9.45 > 10.30u, 10.45 > 11.30u, 
11.45 > 12.30u 
Snertwandeling in  
de Barebeekvallei
rondleiding • Bezoekerscentrum 
Mechels Rivierengebied,  
14 > 16u
Maria Weesgegroet
concert • OnzeLieveVrouw 
vanHanswijkbasiliek, 
15 > 16.30u, gratis

MA 3 FEBRUARI
Warme maaltijd Leest
eten en drinken • Ter Coose, 
12 > 13.30u, € 7

In deze agenda vind je alleen de basisprijs van de activi-
teiten terug. Surf naar uitinmechelen.be voor de meest 
complete up-to-date agenda en eventuele kortingen. 

:  Mechelse UiTPAShouders met kansentarief krijgen korting bij deze activiteit
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Agenda 

BEETHOVEN 2020
250 jaar geleden overleed 
Ludwig Van Beethoven. 
 Mechelen besteedt dit jaar ex
tra aandacht aan de componist 
met Mechelse roots. Groot
vader Lodewijk Van Beethoven 
was namelijk een Mechelaar.

Burton meets Beethoven 
(Koninklijk Conservatorium-
ballet Mechelen)
za 15.02 & zo 16.02,  
TheAtrium, € 15 
Kapelconcert Beethoven 
& tijdgenoten
do 20.02, Hotel Martin’s  
Patershof, € 10
vtbKultuur viert 250 jaar 
Beethoven met een lezing
di 25.02, Het Predikheren,  
€ 10

www.uitinmechelen.be/ 
beethoven2020

VR 28 FEBRUARI
Lieven Scheire -  
Live in Nerdland: DNA
theater • Stadsschouwburg 
Mechelen, 20.15 > 22.15u,  
€ 23 
Hedda Gabler
theater • Theater De Peoene, 
20.15 > 23u, € 11 
Lara Rosseel Band
concert • Het Predikheren, 
20.30 > 23u, € 10 
Muizen Borrelt
eten en drinken • Dorpshuis 
Muizen, 20 > 23.59u

ZA 29 FEBRUARI
Lieven Scheire -  
Live in Nerdland: DNA
theater • Stadsschouwburg 
Mechelen, 20.15 > 22.15u,  
€ 23 
Hedda Gabler
theater • Theater De Peoene, 
20.15 > 23u, € 11 
Hommage aan 
Francis Verdoodt
theater • Stadsschouwburg, 
20.15 > 21.45, € 10 
Kip en Rib Scouts  
Sint-Gummarus en Gidsen OLV
eten en drinken • Parochiezaal 
Libertus “De Brug”, 18 > 23.59u

VR 21 FEBRUARI
Move (on) - tg STAN 
& Kloppend Hert
theater • ARSENAAL/LAZARUS, 
20.15 > 22u, € 15 
FLÖKT - a flickering flow  
(première) - Ba´ra Sigfu´sdo´ttir 
en Tinna Ottesen
dans • kunstencentrum nona, 
19 > 20u & 21 > 22u, € 16 
Vranke Vrouwen
theater • Theater M, 
20.30 > 22.30u, € 15 
Hedda Gabler
theater • Theater De Peoene, 
20.15 > 23u, € 11 
The dinner party
theater • Theater Korenmarkt, 
20.15 > 23u, € 12

ZA 22 FEBRUARI
Jukebox 2000 -  
Lucas Van den Eynde,  
Tine Embrechts,  
Nele Bauwens
theater • Stadsschouwburg, 
20.15 > 23.15u, € 27 
Hedda Gabler
theater • Theater De Peoene, 
20.15 > 23u, € 11 
DICHT-DAT-UUR
theater • Het Predikheren, 
20 > 22u, € 5 
The dinner party
theater • Theater Korenmarkt, 
20.15 > 23u, € 12
DUNJA & Tom NELSON 
(support Alice Mae)
concert • Café malvine,  
20u, € 11

ZO 23 FEBRUARI
Verdwalen in verhalen (3+)
lezing • Het Predikheren, 
10.30 > 11.30u, gratis

DI 25 FEBRUARI
plastiekBERTRAND
theater • beeldsmederij  
DE MAAN, 15u, € 12 
Achtste quiz over Mechelen
quiz • ldc De Schijf,  
14 > 16.30u, gratis

DO 27 FEBRUARI
Jihad van Liefde
theater • Stadsschouwburg, 
20.15 > 21.30u, € 12 
Soirée MuzE - Back to Black
lezing • Museum Hof van  
Busleyden, 20 > 22u,  
€ 6 

MA 17 FEBRUARI
Warme maaltijd Hombeek
eten en drinken • Dorpshuis 
Hombeek, 12 > 14u, € 7

DI 18 FEBRUARI
Videovoorstelling Diepzee -  
Werner Vercauteren
lezing • vc De Schakel,  
14 > 17u, gratis
Mechelse fotografen 
in de 20ste eeuw
lezing • Stadsarchief,  
20 > 21.30, gratis

WO 19 FEBRUARI
Warme maaltijd Walem
eten en drinken • Dorpshuis 
Walem, 12.45 > 14.15u, € 7
Amai - Pieter Verelst
theater • Stadsschouwburg, 
20.15 > 23.15u, € 16 
Zoon (9+) - Raf Walschaerts
theater • Beeldsmederij  
De Maan, 19 > 22u, € 12 
FLÖKT - a flickering flow  
(première) - Ba´ra Sigfu´sdo´ttir 
en Tinna Ottesen
dans • kunstencentrum nona, 
19 > 20u & 21 > 22u, € 16 
Café Parole: De grote verkilling
lezing • Vrijzinnig centrum  
De Schakel, 20 > 22u, € 5 

DO 20 FEBRUARI
FLÖKT - a flickering flow  
(première) - Ba´ra Sigfu´sdo´ttir 
en Tinna Ottesen
dans • kunstencentrum nona, 
19 > 20u & 21 > 22u, € 16 
Move (on) -  
tg STAN & Kloppend Hert
theater • ARSENAAL/LAZARUS, 
20.15 > 22u, € 15 
Donderdagavondrondleiding
rondleiding • Museum Hof van 
Busleyden, 20 > 21.30u, € 5 

Terugkomavond School in zicht
opendeurdag • Thomas More 
Campus de Vest, 20 > 22u, gratis
THEATERLEZEN  
i.s.m. OPENDOEK
lezing • Het Predikheren, 
19.30 > 22u, gratis
Blikopener: Wanneer schrijven 
en lezen gevaarlijk worden
lezing • Het Predikheren, 
19.30 > 22u, € 5 

Interkerkelijke Valentijns-
viering door jongeren
lezing • Kapel Diocesaan Pasto
raal Centrum, 19u, gratis
beYOUtiful
theater • vc De Schakel, 
20.15 > 22u, € 10
The dinner party
theater • Theater Korenmarkt, 
20.15 > 23u, € 12
Valentijnscruise
rondvaart • aanlegsteiger  
Haverwerf, 18 > 19u, € 14

ZA 15 FEBRUARI
Hartenvrouw
theater • Theater M, 
20.30 > 22.30u, € 15 
PLANEET NIVANIR
theater • Beeldsmederij  
De Maan, 20u, € 12 
Poltrock
concert • Cultuurcentrum, 
20.15 > 22.15u, € 15 
The dinner party
theater • Theater Korenmarkt, 
20.15 > 23u, € 12
Hedda Gabler
theater • Theater De Peoene, 
20.15 > 23u, € 11 
Gezinsbond Hombeek Repair
repair café • Cafe Den Bruinvis, 
14 > 17u, gratis
De Kevins improvisatie-
theatervoorstelling
theater • ‘t Echt Mechels Theater, 
20 > 22.30u, € 8 
Dag van de Academies 
Mechelen
opendeurdag • Cultuurcentrum, 
10 > 17u

ZO 16 FEBRUARI
Warme maaltijd Muizen
eten en drinken • KFC Muizen, 
12 > 13.30u, € 7
Open Boek met  
Philippe Van Cauteren
lezing • Het Predikheren,  
11 > 13u, € 8 
Hedda Gabler
theater • Theater De Peoene, 
15 > 18u, € 11 
The dinner party
theater • Theater Korenmarkt, 
15 > 18u, € 12
Voetjebal voor kleuters
sport • sporthal Arena,  
9.45 > 10.30u, 10.45 > 11.30u, 
11.45 > 12.30u 
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Contacteer de stad
 www.mechelen.be
 stadsbestuur@mechelen.be
 0800 20 800
 facebook.com/StadMechelen
 @StadMechelen
 @StadMechelen

Huis van de Mechelaar: plan je bezoek via 
www.mechelen.be/afspraak of 0800 20 800
Sociaal Huis: 0800 20 800,  
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

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 FSCgecertificeerd 
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, Karin Van Hees,  
Aikon Producties en Chloë Op De Beeck
Concept & creatie: Trendhuis
ISSN: 20332289
Editienummer: 85

Vragen over bedeling?  
nieuwemaan@mechelen.be 

Nuttige nummers
Noodcentrale (brandweer / ziekenwagen): 112
Europees noodnummer: 112
Dringende politiehulp: 101 
Wachtdienst huisartsen:  
wachtpostmechelen.be, 1733
Wachtdienst apotheken:  
www.apothekersmechelen.be, 015 33 03 33

Storingen en defecten op elektriciteits- of 
aardgasnet: 078 35 35 00, www.fluvius.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
Evenement organiseren:  
www.mechelen.be/evenementenloket  
015 29 79 01, evenementenloket@mechelen.be
Meldingen over toestand  
openbaar domein: 0800 20 800,  
www.mechelen.be/meldingen
Straatlamp defect?  
0800 635 35, straatlampen.be 

Meer nuttige nummers?  
Surf naar www.mechelen.be.

Jouw activiteit hier?
Wil jij jouw activiteit ook in 
deze kalender? Voer die dan 
in op de UiTdatabank. Op 
uitinmechelen.be/UiTdatabank 
helpen we je op weg. 
Deadline voor editie 
maart: 31 januari. 

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

Auschwitz.camp
> 25.06, Kazerne Dossin,  
€ 9 
Hedendaagse Mechelse kunst 
in symbiose met authentieke 
etnografische kunst
> 29.02, Galerie M
Wall Works -  
Koen van den Broek
> 1.03, De Garage,  
€ 5 
The Neverending Park
> 15.03, Museum Hof Van  
Busleyden, € 5 
De tempel ontheiligd -  
Simon Spruyt
18.01 > 15.03, Cultuurcentrum, 
gratis 
De Mensen Maken de Stad: 
hoe ziet jouw Mechelen eruit?
> 03.02, Schepenhuis, gratis
Het ijzelt in juni | André Sollie
> 16.02, Het Predikheren, gratis
Tentoonstelling  
10 jaar ’t Klapgat
> 6.02, CVO Crescendo, gratis

Abstracte kunst “Del Bosque”
> 15.04, AZ SintMaarten, gratis
Barbie: 60 jaar modemuze
> 19.04, Speelgoedmuseum,  
€ 9,80 
Het Kunstuur
> 30.09, Heilige Geesthuis,  
€ 10
Nikita Kadan - The 
Beautiful Colonizer
9.02 > 15.03, galerie Transit, 
gratis
Any Solution Is Good For An 
Answer - Tim Volckaert
16.02 > 26.04, Cultuurcentrum,  
€ 5 

EXPO

Meer vrijetijdsinfo?  
UiT in Mechelen!
Vleeshouwersstraat 6
open: maza 1016u, 
zo 12.3016u
015 29 76 53 
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.
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 vanessa.freya

#2800love #mechelen #sintromboutstoren 
#lukejerram #museumofthemoon #maan 
#kathedraal

 anneliesbeleeft

Een slapende peuter dragen en een 
wafel eten, ik kan da. De bloemsuiker 
op zijn neus had iets sneeuwachtig.
#kerstmarkt #babydragen #2800love

 philippevdp

#mechelen #2800love #visitmechelen

 willem.articulations

A picture I took in Mechelen. 

#2800love #park #vrijbroekpark

 harmengoossens

De Hoogbrug in Mechelen. Oudste 
stenen brug in België!
#bridge #medieval #medievalcity #stonebridge 
#historical #2800love

 b.wau

Throwback to the weekend, schone 
lichtjes 🥰
#2800love #babygirl #childhoodunplugged 
#childhooduninterrupted

 patje_car

A magical evening in Mechelen

#mechelen_in_beeld #visitmechelen 
#2800love #citylights

 echos.statiques

A girl and the christmaslights in the 
city. 
#2800love #christmas #toneception 
#urbanromantix #urbanandstreets

Jouw kans om iedereen te 
laten meegenieten van jouw 

unieke kijk op Mechelen 
en zijn Mechelaars.

#2800love
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www.onzetoren.be

Meer verhalen lezen van 
 Mechelaars over de Sint-Rom-
boutstoren? Of heb je zelf een 
leuk verhaal dat je wil delen? 

“Op 26 januari 2017 nam mijn vriend Ben me mee op 
een verrassings uitstap: we gingen de trappen van de 
SintRombouts toren trotseren. Na een drankje om onze 
benen wat moed in te drinken, startten we met de klim. 
Die werd beloond met het prachtige uitzicht vanop de 
top van de toren.”

“Plots begon de beiaard te spelen. Net op het moment dat 
ik besefte dat de beiaardier ‘You’ll be in my heart’ uit de 
film Tarzan aan het spelen was, ging Ben op zijn knie zitten. 
Mijn hart stond stil. Maar uiteraard zei ik ja (knipoogt).”

26 JAAR
LAURA GOOSSENS

VALENTIJN

Telkens ik onze toren zie, denk ik 
met een glimlach terug aan het meest 
romantische moment uit mijn leven

“Daarna mochten we nog toekijken hoe 
een leerling van de beiaardschool het 
liedje opnieuw speelde. Een bijzon
dere dame die er voor ons een 
onvergetelijk moment van maakte. 
En voor de nieuwsgierigen: 
ondertussen zijn we al een 
dikke 2,5 jaar getrouwd.”


