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“Nu nog schoenen?
Oh, en een sacoche!"
Dossier
deelmobiliteit

Zorg je mee
voor Zorgparking?

De toekomst
van het station

Mechelen redt eten
van de vuilnisbak

Foodsavers is een samenwerking tussen Stad Mechelen
en Ecoso vzw binnen het Europese project FLAVOUR.

Een Belg gooit elk jaar
gemiddeld 345 kg voedsel
weg. Absurd, als je weet dat
sommige mensen niet genoeg
geld hebben om voldoende
eten te kopen. Het project
Foodsavers zorgt ervoor dat
voedseloverschotten van supermarkten, de Mechelse Veilingen
en andere partners bij sociale
initiatieven en armoedeorganisaties belanden. Zo komt
het terecht bij Mechelaars die
het nodig hebben. Foodsavers
geeft ook jobkansen aan
mensen die minder makkelijk
werk vinden. Twee vliegen
in één klap. Lees meer op
mechelen.be/flavour.

2

Welkom

Delend onderweg
Een van de grootste troeven van Mechelen is de ligging.
Dat locatievoordeel maakt wonen, werken en ondernemen
in onze stad aantrekkelijk en geeft ons voorsprong. Toch
ondervinden we allemaal dat net die bereikbaarheid onder
druk staat. Precies daarom hebben we van mobiliteit een
beleidsspeerpunt gemaakt voor de komende vijf jaar.
Naast onze ambitie om de fietsstad van Vlaanderen te
worden, willen we ook het aanbod van deelsystemen
fors uitbreiden. Denk maar aan deelwagens, deelfietsen
en deelsteps. Deelmobiliteit is een manier om te voorkomen dat we ons vastrijden. We willen zoveel mogelijk
Mechelaars warm maken om te kiezen voor een of andere
vorm van deelmobiliteit. Want we moeten er nú voor
zorgen dat we onze belangrijkste troef soigneren. Hopelijk
kunnen we daarvoor ook rekenen op jou.

Met deelmobiliteit
voorkomen we dat
we ons vastrijden

Alexander Vandersmissen,
burgemeester
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Vraag
Hoeveel meter mag
ik innemen voor
renovatiewerken?
Beste stadsbestuur,
Ik wil mijn dak renoveren en zou
graag enkele weken een kraan en een
stelling voor mijn huis zetten. Hoeveel
meter mag ik maximaal innemen?
Met vriendelijke groeten,
Youssef

Antwoord

Win € 35 500 aan subsidies
Wil jouw school, onderneming of
vereniging wat meer budget om
enkele duurzame investeringen of
aanpassingen te doen? Doe mee
aan de wedstrijd Paraat voor het
Klimaat en win 35 500 euro aan
subsidies voor jouw klimaatinvestering. En help samen met de stad
mee aan een betere wereld.

Interesse?
Kom naar de infoavond
op 1 april om 19 uur in het
Predikheren. Schrijf je in via
mechelenklimaatneutraal.be.
Vorige winnaars
BA Campus Pitzemburg en BA
Campus Botaniek wonnen vorig
jaar en kunnen met de hulp van
deze subsidie ramen vervangen
en een nieuwe, duurzame verwarmingsketel in het schoolgebouw
installeren. Een verhoging van het
comfort én een verlaging van de
energiefactuur op aardgas met
respectievelijk 6 en 25 %.

Dag Youssef,
Als je voor een verhuis of voor werken
het openbaar domein wil innemen,
heb je altijd een vergunning nodig.
Die kan je digitaal aanvragen via het
nieuwe platform Eaglebe. Toegang tot
het platform krijg je via mechelen.be/
inname-openbaar-domein. De nodige
verkeerssignalisatie om de inname
veilig te laten verlopen, zit mee in
de aanvraag. Doe je aanvraag ruim
op voorhand.
Je mag een onbeperkt aantal meters
aanvragen, maar hou wel rekening met
enkele dingen. Probeer de bereikbaarheid en zichtbaarheid van handel
en horeca maximaal te behouden.
Verwittig ook je buren. Voorbehouden
parkeerplaatsen neem je bij voorkeur
niet in. Zorg ook dat je de toegang tot
een garage niet hindert. Kan het niet
anders? Maak dan goede afspraken
met de eigenaar van de garage.
Voor elke meter die je inneemt, betaal
je een bepaald bedrag. De tarieven zijn
afhankelijk van het soort inname en zijn
vastgelegd in verschillende reglementen. Meer info: www.mechelen.be/
inname-openbaar-domein
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Bouw mee aan de torenspits
Ja, je leest het goed. We gaan de torenspits bouwen.
Geen echte natuurlijk, wel eentje uit ijzersterk duurzaam karton. Eentje van maar liefst 70 meter hoog, zo
hoog als ooit de bedoeling was voor de spits van de
Sint-Romboutstoren. Wist je dat de spits op zich dan al vijf
meter hoger is dan het MAS in Antwerpen? Gigantisch dus.
Hoe gaan we dat
klaarspelen?
De spits zal bestaan uit
kartonnen delen die
we later in en op elkaar
zetten. Het idee kwam
van Aspire vzw. Maar we
hebben jouw hulp nodig.
Want zo’n spits bouwen,
dat kunnen we niet alleen.
Kan jij overweg met een verfborstel of schroefmachine?
Wil je wel eens origami in ‘t groot vouwen? Of hebben
hout- of metaalbewerking voor jou geen geheimen
meer? Word Torenbouwer en bouw samen met andere
Mechelaars vanaf april tot en met juni mee aan een unieke
torenspits. Kies snel jouw workshop op onzetoren.be of
meld je aan met je vereniging of team.

Kort

Vroeger en nu

1972

Snel
• Wil je meer weten over zonnepanelen of over de nieuwe
n o r m ro n d d a k i so l a t ie?
Schrijf je dan nu in voor de
Energiedagen op 4 en 11.03 via
mechelenklimaatneutraal.be.
• Mechelse niet-commerciële
organisaties, verenigingen
en kunstenaars kunnen tot
15.04 een subsidie aanvragen voor culturele projecten.
Meer info: www.mechelen.be/
toelage-culturele-projecten

De Nonnenstraat in 1972 met het oude Hof van Fontes en de Jezuspoort

Het Groot Begijnhof lag eerst buiten
de stadswallen van Mechelen. Het was
op dat moment het grootste in de Lage
Landen. Eind 16de eeuw liet het stadsbestuur het begijnhof platbranden om te
voorkomen dat vijandelijke troepen het
als uitvalsbasis zouden gebruiken bij een
aanval op de stad. De 1200 begijnen en
300 personeelsleden werden tijdelijk
dakloos en zwermden uit.

In 1595 kochten de begijnen het voor
malige Hof van Fontes, het huis op de
foto met de trapgevel op een zandstenen
sokkel. Na de verwoesting van het Groot
Begijnhof, was het terug een van hun
eerste eigendommen, dit keer binnen
de stadswallen. Op de foto zie je ook
de Jezuspoort, een overwelfde boogvormige doorgang die uitgeeft op een
doodlopend steegje met dezelfde naam.
In dit steegje vind je verschillende begijnenwoningen bij mekaar. Achteraan zie je
de barokke Begijnhofkerk, een ontwerp
van Jacob Franquart dat in 1629 voltooid
werd onder leiding van Lucas Faydherbe.
Het Groot Begijnhof is beschermd als
UNESCO-werelderfgoed.

• In het Tinelpark werd een
Anne Frankboom geplant. De
stekjes zijn een afstammeling
van de witte paardenkastanje
die in de tuin van het beroemde
Achterhuis in Amsterdam stond
en die in 2010 jammer genoeg
omwaaide.
• Hoe wil jij wonen in de toekomst? Vul de enquête in via
thuisindetoekomst.be.
• Op zoek naar een zaal voor
bijvoorbeeld een familiefeest?
Check mechelen.be/zaalverhuur.
• Half februari startte de tweede
grote fase van de heraanleg van
de Mahatma Gandhiwijk met de
vernieuwing van woningen en
appartementen. In 2022 zouden
alle werken afgerond zijn.
• Sinds kort is het fietspad in het
Vrijbroekpark volledig verlicht
met moderne diervriendelijke
technieken.
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Getal

Zoveel Mechelaars wezen de redactie
van Nieuwe Maan op een kleine doch
belangrijke fout in de vorige editie.
Beethoven overleed niet 250 jaar geleden,
maar werd dan geboren. Woeps!
Bedankt aan die vier Mechelaars om
Nieuwe Maan zo aandachtig te lezen 😉

• Vanaf 1 maart wijzigen de
prijzen voor de inname van
het openbaar domein. Meer
info vind je op mechelen.be/
inname-openbaar-domein.
• De Lijn heeft zijn tarieven aangepast voor een aantal van de
vervoersbewijzen. Vanaf 1 juli
kan je geen vervoersbewijzen
meer kopen bij de buschauffeur. Meer info: www.delijn.be
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Mechelenmakers

Sinds maart 2019
is het oude ziekenhuis
aan de Zwartzustersvest
een tijdelijke thuis voor 230
mensen op de vlucht. Anna
doet er vrijwilligerswerk
in de kledijshop.

“De kleren die we inzamelen, komen in
dit winkeltje terecht. We sorteren alles en
geven ze een plaats. Zo blijft de winkel
netjes en overzichtelijk. Elke bewoner kan
hier gratis een basispakket uitkiezen. Drie
T-shirts, drie broeken, een trui, een jas
en een paar schoenen. Daar zijn ze heel
dankbaar voor, want meestal hebben ze
niks als ze hier aankomen. Extra kleren
kunnen ze kopen voor een klein prijsje.”
“Ik ben er hier al bij sinds het begin en ik
startte de winkel mee op. We krijgen veel
ruimte om initiatief te nemen. Zo droom
ik nog van een speelhoekje. Het is fijn
dat het vertrouwen groot is. Samen met
mijn buurvrouw kom ik hier om de twee
weken zo’n twee uurtjes helpen. Het is
altijd heel gezellig. Met een klein beetje
tijd maken we een groot verschil. Maar
helpende handen zijn altijd welkom.”
Wil jij ook vrijwilliger worden
in het opvangcentrum?
www.mechelen.be/
vrijwilligers-opvangcentrum
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Autoluwe straten maken onze compacte binnenstad aantrekkelijker.
Zonder voorbijrijdende auto’s krijgen voetgangers en fietsers meer
ruimte. Resultaat: meer bezoekers, gezondere lucht en veiliger verkeer.

Wat?

Waar?

Wanneer?

Vragen?

Sinds december
2011 zijn sommige
straten in het
centrum autoluw:
tijdens bepaalde
uren is gemotoriseerd verkeer niet
toegelaten. Prioritaire
voertuigen, taxi’s en
de Minder Mobielen
Centrale mogen er
wel in. Bewoners,
handelaars en
ondernemers kunnen
deze straten ook
altijd bereiken. Zij
vragen hiervoor een
vergunning aan.

Vanaf 30 maart
komen er nog enkele
autoluwe straten
bij: de IJzeren
leen, Geitestraat,
Blauwhondstraat,
Borzestraat, Schaal
straat, Grootbrug,
Guldenstraat en
het eerste deel van
de Onze-LieveVrouwestraat, tussen
de Vijfhoek en
Louizastraat. Later, na
de heraanleg van de
straat, wordt de hele
Onze-Lieve-Vrouwe
straat autoluw.

De straten zijn
autoluw tussen
11 en 18u. Zaterdag
is de IJzerenleen al
autoluw vanaf 7.30u.
Met je auto kan je
altijd terecht in de
vele parkings. Zowel
de randparkings
als de centrumparkings blijven
immers bereikbaar.
De Centerparking in
de Blauwhondstraat
wordt omgevormd
en is binnenkort
alleen bereikbaar
voor abonnees.

Alle informatie
over de autoluwe
straten en hun
uren vind je op
mechelen.be/autoluw.
Je kan ook bellen
naar 0800 20 800.
Of spring op 12 maart
binnen bij de infomobiel op de Grote
Markt. Tussen 16
en 20.30u kan je
er terecht met al
je vragen over de
uitbreiding van het
autoluwe centrum.

Vanaf
30 maart
komen er
nog enkele
autoluwe
straten bij
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Dubbelgesprek over proefproject Delende buurten

Eigen auto aan de kant
en … delen maar!
Als de stad je vraagt om je auto aan de kant te laten
staan en een maand lang duurzame deelvoertuigen te
testen: zou je dat dan doen? In wijk Arsenaal gingen
26 inwoners uit 21 huishoudens van wijk Arsenaal
alleszins volop voor (elektrische) (bak)fietsen, bus,
trein, autodelen en carpoolen. Of deelmobiliteit
voor hen een verbetering bleek? We klopten
eens aan bij twee huizen in de Hamerstraat.
Waarom deden jullie mee?
Bruno: “We waren al van plan om naar
het autodeelsysteem Cambio over te
stappen zodra onze hele oude diesel
finaal de geest zou geven. Dus toen de
stad ons vroeg om niet alleen Cambio,
maar ook andere deelalternatieven te
testen, was onze keuze snel gemaakt.”
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Veerle: “Ook voor mij kwam de
vraag op het juiste moment. Ik was
net Cambio aan het overwegen. En
inderdaad, zo kon ik meteen meerdere deelvoertuigen testen.”
Stefanie: “Iedere deelnemer kreeg
een voorstel op maat, naargelang
zijn behoeftes. Zowel Veerle als wij

mochten de deelauto’s van Cambio, de
elektrische deelauto van BattMobiel en
een elektrische deelbakfiets testen.”
Hoe verplaatsten jullie je
voor het project?
Veerle: “Mijn auto gebruikte ik
vooral om boodschappen en uitstapjes te doen, ook al was het niet
ver. Om naar mijn werk te gaan
wisselde ik af tussen mijn auto en
de fiets. En heel soms de bus.”
Bruno: “Wij gebruikten de auto om
grote aankopen te doen buiten de
stad. En wanneer ik ging duiken. Da’s
een hobby waarvoor ik 80 à 100 km
moet afleggen. We werken allebei in
Brussel en nemen daarvoor de trein
en de fiets. Winkelen doen we met
de fiets. Als je fietszakken hebt, gaat
dat. In Mechelen is alles dichtbij hé.”

Dossier

Bruno en Stefanie: werken allebei in Brussel,
hebben drie jonge kinderen
Veerle: w
 erkt in Sint-Katelijne-Waver, woont alleen

Overweeg je
je auto weg
te doen?
Doe het dan meteen zo voordelig mogelijk. Binnenkort krijg
je in ruil voor je nummerplaat
een mobiliteitsbudget van 250
euro. Blijf op de hoogte via
mechelen.be/mobiliteitsbudget.
Qua timing zit je trouwens ook
goed: Stad Mechelen zet de
komende jaren sterk in op autodelen en breidt het aanbod aan
deelwagens nog fors uit.

Wat brengt de
toekomst?

En de kindjes?
Stefanie: “Die fietsen naar school,
door weer en wind. Onze oudste, die
nu tien jaar is, fietst al sinds hij drie is.
Hij fietst supergoed en gaat heel veilig
om met de andere weggebruikers.”

Benieuwd naar de Mechelse
toekomstplannen op vlak van
mobiliteit? Dan moet je op
dinsdag 3 maart om 19u in
Lamot zijn. Op het programma:

“Ze hebben veel hobby’s, maar die zijn
allemaal doenbaar met de fiets. Onze
dochter vindt het wel veel leuker om
in een bakfiets te zitten. Dat mag van
haar zeker in het artikel. En in tegenstelling tot haar oudere broer, durft zij
nog wel eens ergens tegen te botsen
(lacht).” (“Nee, da’s niet waar!”, klinkt
het plots vanuit de gang, n.v.d.r.).

onderhoud, geen plaatsing van winter
banden … Ik heb ook geen enkele
keer moeten tanken. Ik leg enkel korte
afstanden af, dus voor mij is die kans
heel klein.”

Dus zeg eens, wat vonden
jullie van Cambio?
Veerle: “Ik heb mijn auto verkocht
en ben overgeschakeld op Cambio.
Je hebt er geen gedoe mee. Geen

“Mijn vrees dat de auto zelden beschikbaar zou zijn, bleek onterecht. En als
die gereserveerd was, kon ik altijd nog
tal van Cambio-wagens nemen op een
paar minuutjes wandelafstand.”

• Toelichting Mechelse visie op
mobiliteit.
• Telraam: wat is het en wat kan
het voor Mechelen betekenen?
• Mobiliteit in de toekomst.
• Afsluitende receptie met een
kleine expo die de Mechelse
ambities qua mobiliteit toont.
Schrijf je in via
mechelenmakers.be/mobiliteit.
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We investeren
fors in deel
mobiliteit als
cruciaal onder
deel van de
leefbaarheid
in onze stad.

Bruno: “Wij zijn ook definitief overgeschakeld naar Cambio. Intussen
is onze diesel zoals verwacht kapotgegaan. Het was supergoed dat we
Cambio op voorhand konden testen.
Wist je trouwens dat je daarmee
ook op reis kan? Binnenkort rijden
we met een Cambio-wagen naar
Oostenrijk. En parkeren is ook heel
makkelijk, want Cambio-wagens
hebben hun vaste plaats. Dat bespaart
heel wat tijd, zeker in onze buurt.”
En financieel?
Stefanie: “Voor ons kwam Cambio
voordeliger uit dan een eigen
wagen. Want je betaalt volgens het
aantal uren en aantal kilometer.”
Veerle: “Op jaarbasis merk ik echt
wel een verschil. Zaken als wegentaks en autoverzekeringen vallen
weg. Om te pendelen naar het werk
doe ik er geen beroep op, want als
je de auto voor een hele dag moet
boeken, lopen de kosten wel op.”

Vicky Vanmarcke,
schepen van
Mobiliteit

Zijn er ook minder goede
dingen aan Cambio?
Bruno: “Als je, zoals wij, kinderstoeltjes nodig hebt, stelt zich wel een
praktisch probleem. Dan moet je
eigenlijk eerst de auto gaan halen,
om dan voor je deur de stoeltjes
te plaatsen. En natuurlijk kan je
jonge kinderen niet alleen thuis
laten. Da’s niet altijd handig.”

Hun slotoordeel van de testfase

+
Cambio

• Altijd een auto in de buurt
• Geen gedoe, geen extra
kosten (onderhoud, verzekeringen, pechverhelping …)

• Vooraf plannen vraagt wat
aanpassing
• Kosten lopen op als je de auto
heel vaak en lang gebruikt

• Je moet niet zoeken naar
parkeerplaats in je buurt

Elektrische
deelbakfiets

• Heel handig om bood
schappen te doen

• Tijdens het proefproject was
hij niet altijd beschikbaar

• Ook kindjes kunnen in de bak
• Sportiever dan autorijden
• Tijdens de drukke uren sneller
dan de wagen

BattMobiel

• Moderne auto met alles
erop en eraan

• Was bijna altijd bezet

• Minder belastend voor
het milieu

Cambio is bijlange niet de enige vorm van autodelen. Op autodelen.net vind je
veel info en ontdek je tal van andere aanbieders. Wil je aan fietsdelen doen?
In onze stad kan je momenteel beroep doen op Blue-bike en Mobit.
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Veerle: “Je moet meer op voorhand
plannen. Dat vraagt wel een aanpassing. Zelf bekijk ik dat als iets positiefs,
want ik ben nu veel bewuster bezig
met mijn rijgedrag. Ik maak geen
‘domme ritjes’ meer. Bij elke reservering ondervind je dat rondrijden
iets kost. En soms denk je dan: ‘ach,
ik pak wel gewoon even de fiets’.”
Hoe verging het jullie met
de elektrische bakfiets?
Stefanie: “Er stond zo één fiets in
onze wijk, om te delen met een
tiental buren. Je kon de fiets online
reserveren. We hadden ook een
WhatsApp-groep om m
 akkelijker
af te spreken. Wij gebruikten
hem om boodschappen te doen.
Tijdens de testmaand viel het
maar één keer voor dat ik er geen
beroep op kon doen wanneer dat
nodig was. Het was in ’t algemeen
een heel positieve ervaring.”
Veerle: “Ja, de elektrische bakfiets
was leuker en handiger dan ik had
verwacht. Het zou goed zijn om meer
van dat soort fietsen te hebben om
te delen met je buurtbewoners.”
Bruno: “Inderdaad! Veel mensen
kunnen zo’n fiets heel goed gebruiken,
maar daar hangt een prijskaartje van
zo’n 5000 euro aan vast hé.”

Dossier

Mechelen is de
de

4

beste
autodeelstad

1.200+ Mechelaars maken

gebruik van 47 Cambio-deelwagens,
die je vindt op 22 standplaatsen

Met Cambio bespaar
ik heel wat tijd, want
ik hoef niet te zoeken
naar parkeerplaats
- Bruno

200 extra
deelsteps

komen er vanaf
maart bij
Was er ook geen BattMobiel?
Zo’n blitse elektrische wagen?
Bruno: “Die was eigenlijk té chique,
want iedereen wilde die eens voor een
hele dag uittesten. Daardoor was hij
amper beschikbaar.”

Veerle: “Zeker het eerste. Omdat
er maar één elektrische bakfiets
was in de buurt, moesten we onderling afspreken. Om de sleutel door
te geven, belde je al eens aan bij
mensen die je niet kent. Maar dat
bracht de buurt dichter bij elkaar.
Zo heb ik ook Bruno en Stefanie
leren kennen. Geen auto hebben,
da’s ook socialer, merk ik. In plaats
van met verschillende auto’s rond te
rijden, vraag ik nu vaker of iemand wil
meerijden, of dat ik mag meerijden.”

150 deelfietsen
100 deelwagens
1800 autodelers

€ 961

525

Zoveel investeert de stad de
komende jaren in autodelen

Veerle: “Ik heb hem één keertje
kunnen proberen, maar het was niet
m’n ding. Het was er echt over (lacht).
Alle snufjes zaten erop en eraan.
Waarschijnlijk vonden anderen het wél
hun ding, want hij was altijd bezet.”
Vervoersmiddelen delen met je buurt:
zorgt dat voor betere sociale contacten of voor spanningen?

In 2020:

€ 778

860

En zoveel in
deelfietsen

1 deelwagen

vervangt 5 tot 10
particuliere wagens

Tegen 2025:
500 deelfietsen
350 deelwagens
7000 autodelers

1,15

€
per dag betaal je in
Mechelen voor de huur van
een Blue-bike. Stad Mechelen
en de Vlaamse overheid
leggen elk 1 euro bij.
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Straffe ondernemers
“We gaven ons Merad-concept een upgrade”
In februari opende het Turkse restaurant
Merad zijn deuren op de Vismarkt. “Ons
pand in de Hendrik Consciencestraat
aan het station was te klein geworden”,
vertelt uitbaatster Dilara. “Zeker in het
weekend zaten we altijd overvol, waardoor niet iedereen altijd plaats vond.”
Groter en moderner
In het nieuwe restaurant is er plaats
voor 200 mensen. “Van het voormalige pand van Den Akker en Den
Stillen Genieter werd één grote
ruimte gemaakt. Het is ook iets
helemaal anders dan ons vorige
restaurant, wat meer retro was. Nu
is het een moderne, lichte ruimte.”
“Voor de renovatie hebben we een
speciale horeca-architect ingehuurd.
Het is echt een wauw-interieur (lacht).
Alles is volledig op maat gemaakt. De
bar is bijvoorbeeld helemaal uit het
niks opgebouwd.”

Merad 2.0
“We zijn erg blij met onze nieuwe
locatie op de Vismarkt. Dat gaf ons
de gelegenheid om ons concept een
upgrade te geven. Er kwamen heel wat
gerechten bij op de kaart. Daarnaast
verfijnden we onze bestaande gerechten, maar alles blijft nog altijd heel
betaalbaar voor de Mechelaar. Da’s
ook wel iets waar we bekend voor
staan: eerlijke prijzen voor lekker eten.”

Het nieuwe Merad
heeft echt een
wauw-interieur

Merad is elke dag open vanaf 9u
‘s morgens tot laat in de nacht. “In
de ochtend bakken we verse cake
en ander gebak, en kan je bij ons
terecht voor een stevige kop koffie.
Maar net als altijd kan je vanaf ‘s
morgens vroeg al een hoofdgerecht
eten. Voor wie graag wil lunchen,
hebben we nu ook een aangepaste lunchkaart. En onze desserts
zijn allemaal uit eigen keuken.”
Burhan en Dilara aan hun nieuwe pand aan de Vismarkt

De Babytheek is geboren
Hoera, er is een kindje in aantocht! Wat heb je
daarvoor nodig? Veel, als je de vele geboorte
lijsten en adviezen mag geloven. Nochtans
worden heel wat spullen slechts kort of zelfs niet
gebruikt.
Babyspullenbibliotheek
Gelukkig is er sinds kort een uitleendienst voor
babyspullen. Of je nu klein woont, een beperkt
budget hebt of radicaal wil kiezen voor minder
spullen … samen met de Babytheek draag je bij
aan de deeleconomie. Voordelig voor het klimaat
én voor je portemonnee.
Praktische info
Vroedvrouw Leen Diels en draagconsulente
Sarah Van San houden de Babytheek elke eerste
en derde woensdag van de maand open van
9.30 tot 11.30u. Waar? Bij de Gezinsbond aan de
Varkensstraat 9/B1.
Zin om af en toe mee de handen uit de mouwen
te steken? De Babytheek zoekt nog vrijwilligers:
www.babytheekmechelen.be
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Kwetsbare
gezinnen kun
nen rekenen
op hulp van
de stad om
het jaartarief
te betalen.
Gabriella
De Francesco,
schepen van Gezin

Kort

Straatbabbel

Snel

Wat ga jij doen op de
eerste mooie lentedag?

• De stad ondersteunt buurt
initiatieven met subsidies
maar ook met coaching. Heb
je een leuk idee voor jouw
buurt? Laat het weten via
mechelenmakers.be/ben.
• De bewoners van de wijk
Bethaniënpolder-Auwegem
vaart zijn gestart met hun eigen
buurtmoes- en belevingstuin.
Die kreeg de naam Alfatuin.

Estrelle: “Een wandelingetje in de
lentezon! Ik woon nog
maar een maand in
Mechelen, maar hoorde
dat er hier heel wat
mooie parken zijn.”

Vinayak: “Eerst iets
gaan drinken en dan
een beetje door de
binnenstad slenteren.
Er valt hier altijd wel wat
te beleven op straat.”

Els: “Mmmm, een
gin-tonic gaan drinken
op een gezellig
terrasje ergens. En jij,
mama? Een wit wijntje?
Zullen we al meteen
afspreken (lacht)?”

Nieuw: de vrijwilligersbeurs
Heb je wat tijd over en wil je die zinvol
besteden? Op zaterdag 7 maart van
10 tot 14u organiseert Stad Mechelen
voor het eerst een vrijwilligersbeurs
in het stadhuis. Je ontdekt er tal van
organisaties in Mechelen die nog wat
helpende handen kunnen gebruiken. Neem zeker eens een kijkje.

• Op zondag 15.03 trekt de
carnavalstoet opnieuw door
de binnenstad. Carnavals
vereniging De Maneblussers
heeft er alvast veel zin in.
• Doe je mee met het Nationale
Fietsapplaus op vrijdag 20.03
tussen 7.30 en 8.30u? Spreek
af met vrienden, kies een plek
en applaudisseren maar! Meer
info: www.fietsersbond.be/
applaus2020/inschrijven
• Zet samen met je buren of vereniging een klimaatneutraal
initiatief op touw en maak kans
op een subsidie van de stad (tot
wel € 5000). Hoe? Lees het hier:
mechelenklimaatneutraal.be/
klimaatneutrale-initiatievenen-buurten

Prijs van de Vrijwilliger
Tijdens de beurs reikt de stad de
Prijs voor de Vrijwilliger uit. Dit jaar
zijn er winnaars in zes categorieën,
zowel voor organisaties als individuele vrijwilligers. De winnaars
staan een jaar lang symbool voor
alle onmisbare vrijwilligers die hun
schouders onder Mechelen zetten.
Opleidingen
Een goede vrijwilligerswerking komt
natuurlijk niet vanzelf. Samen met het
Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk
organiseert Stad Mechelen daarom
twee opleidingen voor organisaties:
Vrijwilligers werven op maandag
2 maart en Wetgeving vrijwilligers op

• Nog tot 7.03 kan je heel wat
bonte beren- en elandenbeelden in de winkeletalages
spotten. Kunstenaars met en
zonder beperking staken ze in
een kleurrijk jasje. Meer info:
www.sjarabangvzw.be

woensdag 4 maart. Interesse? Laat
het weten via mechelenmakers.be/
vrijwilligers-opleidingen.
Ontdek het volledige programma
van de Week van de Vrijwilliger
(29 februari tot 8 maart) op
mechelenmakers.be/vrijwilliger.

• Mechelse organisaties, verenigingen, scholen en ngo’s kunnen
bij de stad subsidies aanvragen
voor mondiale projecten. Meer
info: mechelen.be/mondiaal
• Inloophuis ’t moNUment beantwoordt vragen van personen
met dementie en mantelzorgers
en organiseert activiteiten op
maat. Ontdek de jaarkalender
op mechelen.be/tmonument.
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Jouw buur heeft
hulp nodig
Veronique roept Mechelaars op om van hun
privéparking een Zorgparking te maken.
“Het Wit-Gele Kruis verzorgt regelmatig heel wat Mechelse
patiënten. Denk maar aan hulp bij medicatie, bij de
hygiëne of bij de wond- en stomazorg. Geen probleem
voor ons natuurlijk. Maar we moeten vaak zoeken naar
parkeerplek.”
“Dat is frustrerend, want je verliest kostbare tijd
die je liever doorbrengt met je patiënt. Soms rijd
ik drie keer een rondje en spreken Mechelaars op
straat mij aan: ‘’t Is precies weer moeilijk om plek
te vinden vandaag?’”

Wat is een Zorgparking?

Veronique

“Anderhalf jaar geleden is Stad Mechelen gestart
met het project Zorgparking. Een superinitiatief,
waar de verpleegkundigen van het Wit-Gele
Kruis - en waarschijnlijk ook alle andere zorgverleners - heel blij mee zijn. Een Zorgparking is
een privéparking of -oprit van een Mechelaar die
verpleegkundigen en dokters gratis mogen gebruiken als ze in de buurt een
patiënt gaan verzorgen.”

We verliezen
kostbare tijd
met zoeken
naar parking

“De Zorgparkings zijn
makkelijk herkenbaar aan
de sticker die aan de oprit
of garagepoort kleeft. Als de
eigenaar toch onverwachts zijn
oprit, parkeerplaats of garage
nodig heeft, kan hij ons bellen. We
leggen een kaart met onze toelating en gegevens duidelijk
zichtbaar aan onze voorruit. Maar doordat de meeste mensen
overdag uit werken zijn, heb ik dat nog nooit voorgehad.”

Haal je zorgsticker
“Jammer genoeg zijn er nog te weinig Zorgparkings. Dus we zitten nog
altijd met een parkeerprobleem. Daarom deze oproep: Heb jij je parkeerplaats niet altijd nodig? Maak van jouw parking dan een Zorgparking. Je
helpt er ons én ook je buren mee. Want in elke straat is er wel iemand
die af en toe thuiszorg nodig heeft.”
Ben je zorgverlener en heb je een Riziv-nummer?
Vraag je kaart aan via mechelen.be/zorgparking.
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Maneblussers

Danny en Ondina laten dokters en zorgverleners
op hun privéparkeerplaats parkeren.
Danny: “Een tijdje geleden zagen we een oproep van Stad
Mechelen om van je privéparking een Zorgparking te maken.
We voelden ons meteen aangesproken en namen contact
op met de stad. We wonen in een drukke woonbuurt in de
wijk Tervuursesteenweg, waar vaak erg weinig plaats is
om te parkeren. Van je parkeerplaats een Zorgparking
maken, leek ons een kleine geste om de mensen in
onze buurt te helpen.”

Danny

Ondina

“Via de stad kregen we thuis een sticker toegestuurd. Die moesten we op een duidelijk zichtbare
plaats aan onze garagepoort hangen. En klaar
was Kees. Onze auto staat in de garage, maar
dat is geen probleem.
We nemen meestal toch
de fiets. We hebben nog
nooit voorgehad dat
we niet met onze auto
weg konden.”

Zelf zorg nodig?

In drukbezette
straten als de
onze maakt een
Zorgparking een
groot verschil

Ondina: “Een aantal jaar
geleden heeft Danny
een hartstilstand gehad. Hij verbleef toen een
tijdje in het ziekenhuis. Nu laat hij zich regelmatig
checken door de dokter. Momenteel zijn we nog
mobiel genoeg om zelf naar de dokter te gaan, maar
je weet nooit hé. Misschien hebben we ooit zelf thuiszorg nodig. Dan zouden we blij zijn dat die dokter of
verpleger kan parkeren op iemand zijn parkeerplaats in
de straat. Hier is altijd zo weinig plaats. En het is sowieso
fijn om iets voor je buren te kunnen doen, zelfs al weet
je niet voor wie.”

Maak van je privéparking een Zorgparking
“We raden het elke Mechelaar met een privéparking aan. Je
kan je zorgsticker snel en makkelijk aanvragen via mechelen.be/
zorgparking, en je krijgt hem gewoon thuis toegestuurd. Of je pikt
hem zelf even op in het Sociaal Huis of het Huis van de Mechelaar. Met
enkele klikken is het al geregeld.”
Heb je plaats voor je garagepoort of een privéparking?
Vraag je zorgsticker aan via mechelen.be/zorgparking.
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Op naar een nieuw
iconisch gebouw
Station wordt ontmoetingsplaats
voor alle mobiliteitsgebruikers

Nog voor de zomervakantie start Mechelen
in Beweging met de sloop van het stations
gebouw. Daarmee nemen de Mechelaars
afscheid van een gebouw dat al generaties mee
gaat. Na meer dan 60 jaar ruimt het plaats
voor een gloednieuw en uiterst c omfortabel
complex dat een multifunctioneel hart
vormt voor alle vormen van mobiliteit.
Het was de toenmalige burgemeester Antoon Spinoy die in
de jaren 1950 de aanzet gaf tot
de bouw van het huidige station.
Het vorige, in neo-Vlaamse
renaissance, was tijdens WO II
zwaar beschadigd. De Mechelse
architect Jan Van Meerbeeck
kreeg de opdracht een volledig
nieuw station te ontwerpen,
helemaal in de tijdsgeest van
de jaren 50 en van de wereldtentoonstelling van 1958 in
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Brussel. De plechtige opening
vond plaats in december 1959.
Vandaag is dat station totaal
uitgeleefd. De capaciteit voor
het sterk toenemende aantal
reizigers is onvoldoende,
het comfort dat we in 2020
verwachten is afwezig en de
toegankelijkheid laat sterk te
wensen over. Ook de integratie
van andere vervoersmiddelen
zoals fiets, bus en auto verloopt problematisch. Daarom

hanteert Mechelen in Beweging
een overkoepelende aanpak,
waarbij alle vormen van mobiliteit geïntegreerd worden.

Sentimentele waarde
Het huidige station bevat
waardevolle historische en
artistieke elementen. Denk maar
aan de mozaïekwand in de
lokettenzaal en de natuurstenen
panelen van de Antwerpse kunstenaar Lode Eyckermans aan
de buitenzijde. Die blijven uiteraard bewaard en krijgen een
plaatsje in het nieuwe station.
Omdat het station voor veel
Mechelaars een emotionele en
zelfs sentimentele waarde heeft,
plant Mechelen in Beweging de
volgende maanden enkele evenementen zoals een foto-expo,
een retro-café en een afscheidsfuif. Meer info volgt nog.
De bouw van het nieuwe
station – een ontwerp van

Dankzij
het Minder
Hinder-team
is een veilige
doorgang
tijdens de
werken ver
zekerd voor
fietsers en
voetgangers
Patrick Princen,
schepen van
Openbare Werken

Projectie

Tijdslijn stationsgebouw

het architectenduo Salvatore
Bono en Brent Turchak – is
eigenlijk al volop bezig. Aan de
Arsenaalzijde wordt momenteel de laatste hand gelegd
aan de bijkomende perrons
11 en 12. Ook de afwerking
van de gevelstructuur zit op
kruissnelheid. De sporen en
perrons 11 en 12 worden eind
dit jaar in gebruik genomen.
Daarna start de aannemer
met de vernieuwing van de
sporen 1 en 2 aan de stadszijde en de sporen 9 en 10
aan de Arsenaalzijde. Onder
de perrons verrijst een kwali
teitsvolle stationsruimte met
alle moderne faciliteiten
voor de reizigers.

Van daaruit brengen liften en
roltrappen je onmiddellijk naar
het juiste perron. Alle vormen
van mobiliteit worden trouwens op elkaar afgestemd.
Zo komen er verschillende
kiss-and-ridezones op het
dak van de ondergrondse
parking en een busstation.

1959

Opening stations
gebouw naar ontwerp
van Mechelse architect
Jan Van Meerbeeck

Mei-juni
2020

Start afbraak huidige
stationsgebouw

Eind
2020

Ingebruikname
sporen 11 en 12

2021

Start vernieuwing
sporen 1, 2, 9 en 10

2027

Nieuw stationsgebouw klaar

Minder hinder
Tijdens de werken doen we er
alles aan om de dienstregeling
voor treinen en bussen volgens
het boekje te laten verlopen.
Dat is een absolute prioriteit. En
in de stationsomgeving waakt
het Team Minder Hinder over
veiligheid en doorstroming van
de andere weggebruikers.

Via zachte, groene hellingen
kan je dag en nacht onder
het station lopen en fietsen.
Net onder de sporen komt
er ook een fietsenstalling
voor meer dan 5000 fietsen.

17

De dag van

De dag van
mensen met en
zonder beperking

9.30u

10.30u

Pasform is een toffe vzw die droomt van
een samenleving waarin niemand uit de
boot valt. Iedereen is welkom op hun
culturele en leerzame vormingen voor
mensen mét en zonder beperkingen.
Nieuwe Maan ging een dagje mee naar
de Bruegeltentoonstelling in Brussel.
9.30u

12.30u

Wilfried: “Vroeg uit de veren
vandaag. We nemen samen
de trein naar Brussel.”
10.30u

Wilfried: “Aangekomen
in Brussel-Centraal! Even
zwaaien naar het vogeltje
tussen alle pendelaars.”

11.30u

11.30u

14u

12.30u

Marijke: “Lunchen doen we in
het cafeetje van de tentoonstelling. De koffie is alvast
lekker en het gezelschap is
top (lacht).”

13u

15.30u

14.30u

Kris: “We houden halt bij onze
eerste stop in de Marollen.
Hier staat het standbeeld van
Pieter Bruegel de Oude.”

13u

Pierre: “Tijd voor de tentoonstelling. Wauw zeg, wat een
knappe projecties! We worden
er helemaal stil van.”
14u

Ellen: “Met een BV op stap
gaan zorgt weleens voor een
gratis drankje (lacht). Kris wordt
vaak herkend. De directeur
van de expo maakt van de
gelegenheid gebruik om onze
mening te vragen over de toegankelijkheid van het gebouw.”
14.30u

Kris: “Bijna tijd om naar
huis te gaan. Maar eerst
nog even dag zeggen aan
Manneken Pis.”
15.30u

Marijke: “We halen net onze
trein terug naar huis, daaaag!”

Koop tickets voor de theaterproductie
‘(on)gewoon mezelf’
Pasform tourt door Vlaanderen met een grootse theater
productie. ‘(On)gewoon mezelf’ wordt gemaakt en gespeeld
door volwassenen met een verstandelijke beperking en/of
autisme. De spelers nemen je mee op ontdekking in hun
leefwereld en laten je zien wat inclusie voor hen betekent.
Eerlijk en puur, hartverwarmend en ontroerend.
Op zaterdag 15 maart houdt het (on)gewone theater
gezelschap halt in de Mechelse Stadsschouwburg.
Tickets & info: www.pasform.be
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© Stadsarchief Mechelen

DOEN: Bezoek de expo Unsung Heroes
‘t verhaal van
de oorkonde van
Wouter III Berthout
Begin dertiende eeuw nam Mechelaar
Wouter III Berthout deel aan de
Vijfde Kruistocht (1213 - 1221) die
als doel had Jeruzalem en de rest
van het Heilige Land te veroveren.
Wouter was een telg uit het oude
Mechelse riddergeslacht Berthout.
Tijdens de voorbereidingen voor de
kruistocht besloten de kruisvaarders
de Egyptische havenstad Damietta het
centrale punt voor de aanval te maken.
Vanaf mei 1218 belegerden ze Damietta
anderhalf jaar lang. Op 5 november
1219 konden de kruisvaarders de stad
innemen. Maar Wouter raakte enkele
maanden ervoor, in augustus 1219,
dodelijk gewond bij een mislukte aanval
op de stad. Waarschijnlijk lag hij op
sterven toen hij het document schreef
waarin verscheidene schenkingen
en rechten staan. De perkamenten
oorkonde legde daarna een lange weg
af en kwam uiteindelijk terecht in het
archief van Pitzemburg, de commanderij
van de Duitse Ridderorde in Mechelen.
Oorkonde nr. 16 is meteen een van de
oudste documenten in het stadsarchief
van Mechelen. In totaal bewaart het
Stadsarchief vandaag 1126 oorkonden.
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Robert De Niro. Isabelle Hupert.
Emmanuel Macron. Er zijn maar
weinig beroemdheden die sterfotograaf Denis Rouvre nog niet
portretteerde. De drievoudige
World Press Photo Award-winnaar is
razend populair voor zijn portretten
van al wat glittert, blinkt en gonst.
Wat een contrast met zijn nieuwste
fotoproject: Unsung Heroes.
Een jaar lang reisde Rouvre samen
met Dokters van de Wereld de
wereld rond op zoek naar onzichtbare heldinnen. Van Bulgarije over
Congo tot Nepal. Ze heten niet
Vanessa Paradis, maar wel Rajwa,
Sofia of Diana. Elk van hen voert
een strijd. Een strijd tegen oorlog,
seksueel geweld of armoede.
Samen met Dokters van de Wereld

geeft Denis Rouvre die vrouwen
een gezicht en een stem. Rouvre
maakte in totaal 60 portretten in
evenveel projecten van Dokters van
de Wereld.
Diana (28) uit Kenia is een van de
60 Unsung Heroes. “Het gerucht dat
ik homoseksueel was ging al een
tijdje rond. Een jongen uit mijn klas
probeerde me te versieren, maar ik
negeerde zijn aandacht. Uiteindelijk
heeft hij mij verkracht om zo ‘mijn
geaardheid te genezen’.”
Vanaf 5 maart zie je haar ontroerende portret en nog 59 andere in
Kazerne Dossin.
Unsung Heroes
expo • do 05.03 > zo 17.05,
Kazerne Dossin

Lekkere groenten en fruit: “Elke maandag-,
woensdag- en vrijdagvoormiddag staat er een
tof, klein marktje aan de Centjesmuur aan de
Guido Gezellelaan, zo op het pleintje over het
Rode Kruisplein.”

De top 3
van …

Nico

De beste steak tartaar: “Ik ga regelmatig naar
De Met, een goede brasserie aan de Grote Markt.
De steak tartaar is daar een echte aanrader.”
Een tip voor de mannen: “Vlak aan het klakken
huizeke vind je de kledingwinkel Alibi. Daar
verkopen ze mooie mannenkleding aan een
schappelijke prijs.”

© Anabella Meijer
eerstehulpbijklimaatverandering.nl

Kort

Eerste Hulp bij
Klimaatverandering
Vind je duurzaamheid best belangrijk,
maar ga je ook nog graag op reis
met het vliegtuig? Het hoeft niet altijd
een of-of-verhaal te zijn. Op donderdag 12 maart laat Annabella Meijer,
schrijfster van het boek ‘Eerste Hulp
bij Klimaatverandering’, zien hoe je
met klimaatverandering kan omgaan

zonder meteen het gevoel te hebben
dat je alles moet laten of dat je met
jouw inzet helemaal niks bereikt. En
dat doet Annabella met een gezonde
dosis humor, op het randje van hilarisch en confronterend.
Maar Annabella is ook benieuwd naar
hoe Mechelen er zou uitzien als jij
alles voor het zeggen had. Daarom
gaat ze graag het debat aan met de
Mechelaars. En we laten je kennis
maken met enkele inspirerende
Mechelse initiatieven.
Benieuwd?
Eerste Hulp bij Klimaatverandering
do 12.03 om 19.30u in het
Cultuurcentrum
Schrijf je tot 5 maart in via
klimaatstad@gmail.com of via
facebook.com/MechelenKlimaatstad.

-voordeel

• Het jonge Mechelse jazzorkest
Q-Some Big Band brengt zijn
eerste cd uit, en speelt op 14.03
een cd release concert in het
Cultuurcentrum. Tickets & info:
cultuurcentrummechelen.be
• In de nacht van zaterdag 28.03
op zondag 29.03 schakelen we
over naar het zomeruur. 2u ‘s
nachts wordt 3u ‘s nachts: da’s
één uur minder slapen.
• De inschrijvingen voor de Vakan
tiez app era ctiviteiten in de
paas- en zomervakantie starten
op 9.03. Zorg dat je erbij bent:
vakantiezapper.mechelen.be
• Zin om je intensief in toneelteksten onder te dompelen?
Schrijf je dan snel in voor de
cursus Van scène naar scène
in Het Predikheren. Meer info:
creatiefschrijven.be
• Ontdek hoe jij reageert op
kwaadheid en hoe je die kwaadheid omzet in iets positiefs
tijdens de workshop Kwaadheid
als bron van energie op 12.03
in het Vrijbroekpark. Meer info:
www.zorgsaam.be
• Knutsel de leukste Barbieoutfits op zondag 8.03 in het
Speelgoedmuseum. Meer info:
www.speelgoedmuseum.be

14 euro korting op
Het Predikheren-boek

• Maak kennis met Tai Ji tijdens
een van de gratis proeflessen
in maart. Reserveer je plekje via
info@taijimechelen.be.

Heb jij al 25 UiTPAS-punten
gespaard? Sla dan snel je slag. Want
in maart - en alleen in maart - kan je
met 25 UiTPAS-punten het prachtige
Het Predikheren-boek kopen voor
slechts 15 in plaats van 29 euro.
Het 300 pagina’s tellende boek vol
magnifieke foto’s vertelt het verhaal van
het voormalige predikherenklooster en
haar transformatie tot stadsbibliotheek
van Mechelen. Verschillende stemmen
nemen het woord: van historici over
architecten tot archeologen. Want elke
wand, elke muur en elke verdieping
heeft zijn verhaal.

Snel

• Ontdek op een leuke en ontspannen manier hoe het internet
werkt tijdens de zaterdagcursus
Starten met surfen en mailen
van Vormingplus. Reserveer via
015 44 41 00.

Maximaal één boek per UiTPAS en
zolang de voorraad strekt. Te koop
aan de balie van Het Predikheren.
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Koen De Graeve en Ismaïl ‘Izzy’ L’hamiti willen
de wereld verbeteren met Iemand moet het doen

“Louter schoonheid maken,
is dat wel genoeg?”
In 1971 was de wereld in de ban van
een afschuwelijk zware hongers
nood die miljoenen mensen uit
Bangladesh teisterde. Het leidde
tot The Concert for Bangladesh,
het allereerste rockbenefiet ‘voor
de goede zaak’. En dat leidde in
België op z'n beurt tot een kunst
roof van het beroemde schilderij
De liefdesbrief van schilder Johannes
Vermeer. Ook voor het goede doel!
22

Het schilderij was door het
Amsterdamse Rijksmuseum
uitzonderlijk uitgeleend
aan het Brusselse Paleis
voor Schone Kunsten.
Op de vooravond van de
officiële opening werd het
werk met een mesje uit het
kader gesneden. Gerecht
en politie waren ervan
overtuigd: dit kon alleen het
werk zijn van een professionele bende kunstdieven,
die de diefstal al lang op
voorhand gepland hadden.

Maar niets was
minder waar.
Koen: “Het was het werk
van de 21-jarige Mario
Roymans uit Limburg. Deze
ietwat aparte jongen was
zo aangegrepen door het
benefietconcert en de hongersnood, dat hij het gevoel
kreeg dat hij ook iets moest
doen. Hij nam halsoverkop
de trein naar Brussel en
stal lukraak een schilderij.
Hij sneed het doek uit de
omlijsting, omdat het anders

UiTgevraagd

Verwacht je aan een
unieke combinatie
van theater en film

Wat mogen Mechelaars
verwachten?
Koen: “Een unieke combinatie van theater en film.
En jong Mechels talent.
Want LAZARUS maakt
deze productie niet alleen.
We sloegen de handen in
mekaar met de Mechelse
filmmaker Robbin Rooze en
twee 24-jarige Mechelaars,
Iliass Bellaajal en Izzy.”

- Koen

Izzy: “Ik ken Robbin al een
tijdje. Echt een topkerel
trouwens. Zet dat maar in
het artikel (lacht). Ik speelde
mee in zijn producties voor
De Straten Praten, waar
onder zijn kortfilm Springstof.
In die laatste film speelden
ook Günther Lesage en Willy
Thomas van ARSENAAL/
LAZARUS mee. En zo is de
bal aan het rollen gegaan. Op
het einde van de opnames
was Willy zo onder de indruk,
dat hij het plan opvatte om
samen met LAZARUS en
Robbin Rooze een filmtheaterstuk te maken, waarin
ook wij zouden meespelen.
Dat was twee jaar geleden.
Ik ben dus al twee jaar vol
spanning aan het wachten
op dit toneelstuk (lacht).”

Iemand moet het doen
vanaf 19 maart in
ARSENAAL/LAZARUS
arsenaallazarus.be

niet door het raam geraakte
(lacht). Onder de naam ‘Tijl’
eiste hij 200 miljoen frank
(zo’n 50 miljoen euro n.v.d.r.)
losgeld aan de Belgische
staat voor de mensen in
Bangladesh. Het doek
verborg hij onder zijn matras.”
Met dat waargebeurde
verhaal zijn jij en de
rest van het theatergezelschap LAZARUS
aan de slag gegaan?
Koen: “Klopt, dat was de
basis voor Iemand moet het

doen. Net zoals het benefietconcert Mario op zo’n
manier raakte dat hij het
gevoel had dat hij iets móest
doen, raakte het verhaal
van Mario ons. Want wat
kunnen wij als kunstenaars
en theatermakers doen om
de wereld te verbeteren?
Is het genoeg om louter
schoonheid te maken? Of
moeten we theater maken
waarbij we mensen ook
zodanig inspireren dat ze
iets willen ondernemen?”

Iets om naar uit
te kijken dus?

Ik heb twee jaar
vol spanning
gewacht op dit
toneelstuk
- Izzy

Izzy: “Amai nog nie. Het
gaat intens zijn, want het
is de eerste keer dat ik
zoveel dagen achter elkaar
hetzelfde stuk speel. Maar
ik heb er echt veel zin in.
Ook om met Koen en de
rest samen te spelen.”
Koen: “Wij vinden het ook
leuk om ons clubje van bijna
alleen maar mannelijke
witte machtswellustelingen
eens uit te breiden met
normale mensen zoals
Izzy en Iliass (lacht).”
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Circus Pipo

circus • grindparking De Nekker,
15 > 17u & 18 > 20u, € 10

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

ZO 1 MAART
DE TUIN VAN DE WALVIS (5+)
theater • DE MAAN, 11u,
€ 12

De vriendelijke draak (4 > 9j)
theater • Theater M,
14.30 > 15.30u, € 12

Hedda Gabler

theater • Theater De Peoene,
15 > 18u, € 11

MA 2 MAART
Bijen in de (moes)tuin:
Wat kan ik voor u doen?

lezing • Bezoekerscentrum
Mechels Rivierengebied,
19.30 > 21.30u, gratis

DI 3 MAART
In Perspectief: Van volks
boekerij tot digitale bib
lezing • Het Predikheren,
10.45 > 12.30u, € 12

Gelieve het gras te betreden Ann Meskens nodigt uit
lezing • Museum Hof van Bus
leyden, 12 > 13.30u, € 5

1917 (Sam Mendes)

De Woordenaar - De Kolonie MT
Moving Ballads Femke Gyselinck

ZO 8 MAART

theater • Stadsschouwburg,
20.15 > 23.15u, € 15

lezing • Campus Lucas Faydherbe,
20 > 21.30u, gratis

BAM! Bewust anders minder:
van planeet tot huiskamer

Eerste Hulp Bij
Klimaatverandering

lezing • Campus Lucas Faydherbe,
20 > 21.30u, gratis

VR 6 MAART
Così – DESCHONECOMPANIE
theater • Stadsschouwburg,
20.15 > 23.15u, € 15

Jeugdfim: Isle of dogs (12+)

film • Cultuurcentrum, 19 > 22u,
Cultuurcentrum, € 4

Moving Ballads Femke Gyselinck

dansvoorstelling • kunsten
centrum nona, 20.30 > 21.30u,
€ 16

Circus Pipo

circus • grindparking De Nekker,
18 > 20u, € 10

lezing • Het Predikheren, 11 > 13u,
€8
circus • grindparking De Nekker,
11 > 13u & 15 > 17u, € 10

Pippa & de Voelboel

theater • Theater M, 15 > 16u, € 14

Musical June Foster

theater • TheAtriuM, 15 > 17u, € 20

Familiefilm: Verrassingsfilm
film • Cultuurcentrum, 11 > 13u,
€4, € 11 met ontbijt

Open Boek met Gregory Frateur
lezing • Het Predikheren, 11 > 13u,
€8

Verdwalen in verhalen (3+)
voorlezen • Het Predikheren,
10.30 > 11.30u, gratis

Natuurlijk Erfgoed in
het Mechels Broek

Hedda Gabler

rondleiding • Bezoekerscentrum
Mechels Rivierengebied,
14 > 16.30u, gratis

Digitaal op reis

O-Ma-Ma, feelgoodmarkt voor
(bijna) mama's en oma's

1917 (Sam Mendes)

film • Filmhuis Mechelen,
20.45 > 22.15u, € 6

ZA 7 MAART
Mijn briljante scheiding

Infosessie 'gehoor en
hoorproblemen'

concert • Stadsschouwburg,
20.15 > 23.15u, € 17

Isbells + And They
Spoke in Anthems

Verbroederingsconcerten
"Vrolijke Vrienden"

markt • De Loods, 11 > 19u, € 5

MA 9 MAART

lezing • Cultureel Centrum,
19.30 > 22u, gratis

Soirée MuzE - De kleuren
maken de man.

lezing • Museum Hof van Bus
leyden, 20 > 22u, € 6

VR 13 MAART
Herrie - Maja Westerveld

theater • kunstencentrum nona,
20.30 > 21.30u, € 16

Musical June Foster

theater • TheAtriuM, 20 > 22u,
€ 20

Brabants Volksorkest
"'t avond gaat ons feeste aan"
concert • Conservatorium,
19 > 22u, € 10

Soirée MuzE - Back to Black
lezing • Museum Hof van Bus
leyden, 20 > 22u, € 6

Vrijmetselarij:
een echte zoektocht?

lezing • Loge gebouw Mechelen,
20 > 23u, gratis

Warme Winteravonden
in Mechelen

Pannonica

1917 (Sam Mendes)

ZA 14 MAART

DI 10 MAART

concert • Conservatorium,
13.30 > 18u, € 25

lezing • Oude bibliotheek,
19.30 > 22.30u, gratis
film • Filmhuis Mechelen,
18.30 > 20.15u, € 6

Gelieve het gras te betreden Ann Meskens nodigt uit
lezing • Museum Hof van Bus
leyden, 12 > 13.30u, € 5

concert • Het Predikheren,
20.30 > 23u, € 10

Vlaamse klavecimbeldag
met Bart Naessens
Musical June Foster

theater • TheAtriuM, 20 > 22u,
€ 20

'Instappen a.u.b.!'

DO 5 MAART

concert • Zaal de Vrolijke
Vrienden, 15.30 > 23.30u, gratis

WO 11 MAART

theater • parochiezaal 't Kranske,
€ 10

Balcazar

Musical June Foster

Herrie - Maja Westerveld

theater • kunstencentrum nona,
20.30 > 21.30u, € 16

Thomas More opencampusdag

dansnamiddag • Cultuur
centrum, 14 > 17u, € 6

theater • TheAtriuM, 20 > 22u,
€ 20

:M
 echelse UiTPAS-houders met kansentarief krijgen korting bij deze activiteit
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T [W]INTERIEUR

Circus Pipo

theater • Theater M,
20.30 > 22.30u, € 15

lezing • Well2DAY-centrum,
10 > 11.30u, gratis

theater • kunstencentrum nona,
20.30 > 21.30u, € 16

T [W]INTERIEUR

Energiedag: zin of onzin
over zonnepanelen
lezing • Het Predikheren,
19 > 21.30u, gratis

Herrie - Maja Westerveld

lezing • Vormingplus regio
Mechelen, 19.30 > 22u, € 14

lezing • Vormingplus regio
Mechelen, 13.30 > 16.30u, € 12

circus • grindparking De Nekker,
15 > 17u, € 10

theater • Theater M,
20.30 > 22.30u, € 18

Open Boek Het Predikheren

WO 4 MAART

Circus Pipo

lezing • Het Predikheren,
14.30 > 16u, gratis

De Improfeten

dansvoorstelling • kunsten
centrum nona, 20.30 > 21.30u,
€ 16

theater • Theater De Peoene,
20.15 > 23u, € 11

theater • Stadsschouwburg,
20.15 > 23.15u, € 18

theater • Theater De Peoene,
20.15 > 23u, € 11

Hoe een Mechelse ondernemer
als Joodse vluchteling uit
Wenen WO II overleefde

film • Filmhuis Mechelen,
18.30u & 20.30u, € 6

For Those About To
Rock: I Salute You Stijn Van de Voorde

Hedda Gabler

DO 12 MAART

opendeurdag • Campus De Vest,
10 > 16u, gratis

Agenda

Waarom behalen veel
hoogbegaafden geen diploma

De ideale vrouw

Q-Some Big Band - Dreamin'

Voor alle duidelijkheid Micha Wertheim

lezing • Het Predikheren,
14 > 15u, gratis

concert • Cultuurcentrum
Mechelen, 20.15 > 21.30u, € 15

Festival voor boeren en
bijen - Velt-markt-Anders

lezing • Diocesaan Pastoraal
centrum, 9.30 > 17u, € 5

The Wild Century *
Kaffee-Ine concert

concert • Kaffee-Ine, 20 > 3u,
gratis

ZO 15 MAART
Concerthappening
Hombeek TIJD

theater • Theater M,
20.30 > 22.30u, € 18

theater • Stadsschouwburg,
20.15 > 23.15u, € 18

Reijseger Fraanje Sylla support: kabas

concert • kunstencentrum nona,
20.30 > 21.30u, € 16

Iemand moet het doen LAZARUS en Robbin Rooze

theater • ARSENAAL/LAZARUS,
20.15 > 22u, € 15

Donderdagavondrondleiding

rondleiding • Museum Hof van
Busleyden, 20 > 21.30u, € 5

concert • Sint-Martinuskerk,
15 > 16.30u, gratis

VR 20 MAART

Voorjaar in de stad

theater • Theater M,
20.30 > 22.30u, € 18

rondleiding • ViaVia Joker
Reiscafé, 10 > 12.30u, gratis

Barbie 60 jaar modemuze
lezing • Speelgoedmuseum
Mechelen, 11 > 12.15u

DI 17 MAART
DE TUIN VAN DE WALVIS (5+)

theater • DE MAAN, 10u & 13.30u,
€ 12

125 BPM - Duo Andre´-Leo

theater • kunstencentrum nona,
20.30 > 21.30u, € 16

In Perspectief:
De Catalaanse kwestie

lezing • Het Predikheren,
10.45 > 12.30u, € 12

Mentaliseren bevorderende
therapie (MBT) bij borderline
lezing • Dienstencentrum
De Schijf, 20 > 22u, € 5

WO 18 MAART
DE TUIN VAN DE WALVIS (5+)
theater • DE MAAN, 15u, € 12

125 BPM - Duo Andre´-Leo

theater • kunstencentrum nona,
20.30 > 21.30u, € 16

De Desperado's van de
Vlaamse Poëzie

theater • Stadsschouwburg,
20.15 > 22u, € 14

DO 19 MAART
DE TUIN VAN DE WALVIS (5+)

theater • DE MAAN, 10 & 13.30u,
€ 12

De ideale vrouw

Heimat 3 How to build a home De Nwe Tijd
theater • Stadsschouwburg,
20.15 > 23.15u, € 15

'Instappen a.u.b.!'

theater • parochiezaal 't Kranske,
€ 10

Marktenova

markt • Artenova 2.0, 16 > 20u

Iemand moet het doen LAZARUS en Robbin Rooze

theater • ARSENAAL/LAZARUS,
20.15 > 22u, € 15

Als ma van huis is

theater • Theater De Moedertaal,
20.15 > 22u, € 13

MARKUS-PASSION
van Reinhard Keiser

Soirée MuzE - Back to Black

'Instappen a.u.b.!'

VR 27 MAART

concert • Hanswijkbasiliek,
20 > 22u, € 15
theater • parochiezaal 't Kranske,
€ 10

BOER! (6+)

muzikaal kindertheater • ViaVia
Joker Reiscafé, 15 > 16u, € 10

Gezinsbond Hombeek Repair

repaircafé • Cafe Den Bruinvis,
14 > 17u, gratis

The Valerie Solanas vs Vic
Ruggiero (MYH sessions)
concert • Kafee Zapoi, 20u,
€ 9,99

ZO 22 MAART
De grote reis van Meneer
Beer (5+) - Theater Tieret
theater • Stadsschouwburg,
15 > 18u, € 12

Samen rond het Passiekruis
concert • Sint-Rombouts
kathedraal, 16 > 17u, gratis

Als ma van huis is

theater • Theater De Moedertaal,
15 > 17u, € 13

DI 24 MAART
Nu ben ik Medea

theater • ARSENAAL/LAZARUS,
20.15 > 22u, € 15

Leveren jullie ook aan huis? William Boeva

We Orchestrate Words Brussels Jazz Orchestra

Fun2Tennis Kennismakingsdag

theater • Theater De Moedertaal,
19.15 > 22u, € 13

Intiem Zolderconcert:
Lenny & de Wespen (duo, BE)
concert • zolder ViaVia Joker
Reiscafé, 20 > 22u, € 13

Friends with benefits

concert • Café Malvine, 19.30u

concert • Stadsschouwburg,
20.15 > 22u, € 19

Als ma van huis is

theater • Theater De Moedertaal,
20.15 > 22u, € 13

Easy Alice - Liesa Van der Aa

concert • kunstencentrum nona,
20.30 > 21.30u, € 14

Gwen Cresens Quartet

concert • Het Predikheren,
20.30 > 23u, € 10

Muizen Borrelt

eten en drinken • Dorpshuis
Muizen, 20u, gratis

'Instappen a.u.b.!'

theater • parochiezaal ’t Kranske,
€ 10

Smaak & Sfeer by YUMBEL

ZA 28 MAART

eten en drinken • Parking De
Nekker, € 13

theater • DE MAAN, 15u, € 12

Als ma van huis is

Belpop Bonanza 2800 Jan Delvaux en DJ Bobby Ewing

Ochtendwandeling met Ontbijt

lezing • Het Predikheren,
10.30 > 11.30u, gratis

WO 25 MAART

theater • ARSENAAL/LAZARUS,
20.15 > 22u, € 15

theater • Theater M,
20.30 > 22.30u, € 18

eten en drinken • Diocesaan
Pastoraal Centrum, 18 > 23.55u,
€ 56

DE TUIN VAN DE WALVIS (5+)

Iemand moet het doen LAZARUS en Robbin Rooze

De ideale vrouw

Verdwalen in verhalen (3+)

ZA 21 MAART

concert • Stadsschouwburg,
20.15 > 23.15u, € 19

lezing • Museum Hof van Bus
leyden, 20 > 22u, € 6

theater • Stadsschouwburg,
20.15 > 22u, € 18

opendeurdag • sporthal Den
Boemel, 16 > 18u, gratis

DO 26 MAART
Winterland ‘76 The Beatles …
na The Beatles
concert • Cultuurcentrum,
20.15 > 22u, € 16

Apparitions - Diederik Peeters
theater • kunstencentrum nona,
20.30 > 21.30u, € 16

Als ma van huis is

theater • Theater De Moedertaal,
20.15 > 22u, € 13

De ideale vrouw

theater • Theater M,
20.30 > 22.30u, € 18

Belpop Bonanza 2800 - Jan
Delvaux en DJ Bobby Ewing
concert • Stadsschouwburg,
20.15 > 22u, € 19

BEETHOVEN 2020
Precies 250 jaar geleden
werd Ludwig van Beethoven
geboren. Mechelen besteedt
dit jaar extra aandacht aan de
componist met Mechelse roots.

Mechels Kamerorkest
& Sylvia Huang
"Remembering Beethoven"
concert • Stadsschouwburg,
za 14.03, 20 > 22.30u, € 15

Simply Beethoven Ann Cnop

lezing • Het Predikheren,
do 19.03, 20.15 > 21.30u,
€5
www.uitinmechelen.be/
beethoven2020
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Eetfestijn Jeugd
"Vrolijke Vrienden"

eten en drinken • Zaal de
Vrolijke Vrienden, 16 > 22u

Goodbye Princess - Giada
Castioni en Thomas Jillings

dansvoorstelling • kunstencentrum nona, 20.30 > 21.30u, € 16

Hyphen - Charlotte Vanden
Eynde en Nicolas Rombouts

dansvoorstelling • kunstencentrum nona, 22 > 23u, € 16

Als ma van huis is

theater • Theater De Moedertaal,
20.15 > 22u, € 13

Bram Weijters & Chad
McCullough (US) Pendulum
concert • Het Predikheren,
20.30 > 22.30u, € 10

Smaak & Sfeer by YUMBEL

eten en drinken • Diocesaan
Pastoraal Centrum, 18 > 23.55u,
€ 56

ZO 29 MAART
PJOTR EN DE WOLFSKI (3+)

Auschwitz.camp

Meer vrijetijdsinfo?
UiT in Mechelen!

Concert Magiq (2,5+) Esmé Bos & Bart Voet

The Neverending Park

Vleeshouwersstraat 6
open: ma-za 10-16u,
zo 12.30-16u
015 29 76 53
uit@mechelen.be
www.uitinmechelen.be
 UiTinMechelen

theater • DE MAAN, 11u,
€ 10

concert • Cultuurcentrum,
14 > 16u & 16 > 18u,
€ 10

Vinyl Sundays

concert • Het Predikheren,
10.30 > 12.30u, gratis

Bind-kracht - Boboto
zingt voor YAR
concert • Olivetenhof,
20 > 22u, € 10

Wijkgarageverkoop Battel
markt • Battel, 8 > 16u

DI 31 MAART
PJOTR EN DE WOLFSKI (3+)
theater • DE MAAN, 10u,
€ 10

Buitengewone zonsondergang

Als ma van huis is

'Instappen a.u.b.!'

In Perspectief: Neen
tegen nonsens

rondleiding • Jef Denynplein 4-6,
17.30 > 20u
theater • parochiezaal ’t Kranske,
€ 10

Media: ieder zijn waarheid?
Oude versus nieuwe media.
lezing • Diocesaan Pastoraal
Centrum, 9.15 > 13.30u, € 30

theater • Theater De Moedertaal,
20.15 > 22u, € 13

lezing • Het Predikheren,
10.45 > 12.30u, € 12

Rood Seniorenfeest 2020
feest • De Nekker, 13 > 17u,
€ 10

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,
socialedienst@mechelen.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 FSC-gecertificeerd
papier met milieuvriendelijke inkten.
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EXPO
> 25.06, Kazerne Dossin,
€9
> 15.03, Museum Hof van
Busleyden, € 5

De tempel ontheiligd Simon Spruyt

> 15.03, Cultuurcentrum,
gratis

Abstracte kunst "Del Bosque"
> 15.04, AZ Sint-Maarten, gratis

Het Kunstuur

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

Nikita Kadan - The
Beautiful Colonizer

Jouw activiteit hier?

Barbie: 60 jaar modemuze
> 19.04, Speelgoedmuseum,
€ 9,80

> 30.09, Heilige Geesthuis, € 10

> 15.03, galerie Transit, gratis

Any Solution Is Good For An
Answer - Tim Volckaert
> 26.04, Cultuurcentrum,
€5

Mini-expo: De besloten
(Barbie)hofjes van
Katrien Delcon

> 19.04, Speelgoedmuseum,
€ 9,80

Kris Fierens 21.03

> 24.05, Cultuurcentrum,
€5
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directeur, Grote Markt 21, 2800 Mechelen
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op 31 januari. Cursussen,
workshops, kampen en
permanente activiteiten
worden niet opgenomen.

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
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#2800love

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

eskonpeupejer
Als iedereen aan het eind spontaan zijn
favoriet stuk mee naar huis wil nemen,
dan moet het wel goed geweest zijn!
#kunstmetkids #kunstuur #2800love

josefien_textfairy

Mechelaar Peter Ceulemans
werd tweede op het Belgische
Kampioenschap biljarten.
#2800love #2800sport #Belgischebiljarters

louisewijnen
💝 MECHELEN 💝
#mechelen #belgie #winter #january #smile
#2800love

hannaverburgh

fit_mommy_ellentje
Afgelopen weekend
@devleeshallemechelen super
lekker en veel gegeten.
#2800love #weekend #devleeshalle #mechelen

De zwerfvuilactie van de buurmeisjes
Nore en Ainoa was een succes. 16 buren
hebben heel wat zakken vuil bij elkaar
gezameld: een echte eye-opener!
#2800love

dhuyge

Dit uitzicht was die 538 traptreden
naar boven helemaal waard 👌🏫

Riverside walks💕💕

Stedelijk Conservatorium Mechelen

#2800love #romboutstoren #detoeristuithangen

#relax #weekend #mechelen #2800love

#hometown #2800love
#conservatoriummechelen
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JOUW
SPITS
Wat ik met LEGO kan,
kunnen jullie toch
ook met karton?

OVER DE FOTO

Sinds 2017 bouwt LEGO-liefhebber Eddy Merckx (50) uit Walem
aan zijn eigen Sint-Romboutskathedraal. Een groot deel is al klaar
en het resultaat is verbluffend realistisch: met ruim elfduizend
legoblokjes maakte Eddy een toren van 77 cm hoog. En hij
verwerkte er zelfs de kleurverschillen van onze echte toren in.
Lees Eddy’s volledige verhaal op onzetoren.be.

BOUW JIJ MEE?

Stad Mechelen zkt. Torenbouwers. Niet om met LEGO
aan de slag te gaan, wel met ijzersterk karton. Want
dit jaar ... bouwen we de torenspits.
Lees meer op p. 4 in deze Nieuwe Maan of op

www.onzetoren.be

