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2800love is … 
voor elkaar in uw kot blijven
Een verlaten Vismarkt. Eenzame palmbomen op een leeg 
plein. De felle zon die weerkaatst in de ramen van de 
gesloten cafés. Soms zegt een beeld meer dan duizend 
woorden. Deze foto vertelt het verhaal van Mechelaars 
die in hun kot bleven. Voor elkaar. Merci Mechelaars.
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Als voorbeeldige Mechelaar bleef ook jouw Nieuwe 
Maan twee maanden lang in zijn kot. Maar nu komen 
we terug naar buiten, sterker dan ooit.

De voorbije periode heeft ons heel wat geleerd over 
onszelf. Mechelaars zijn duidelijk erg solidair met anderen 
en elkaar. Vele bewoners begonnen van bij het begin van 
de coronacrisis spontaan acties te organiseren en boden 
zich vrijwillig aan om te helpen. Ook de stad nam allerlei 
initiatieven om vooral de kwetsbare Mechelaars niet aan hun 
lot over te laten. In deze Nieuwe Maan blikken we terug op 
enkele warme verhalen van en voor Mechelaars.

We krijgen nu stilaan onze stad terug, maar de crisis heeft 
diepe wonden geslagen. Bedrijven, de culturele sector en de 
handel en horeca kregen door de gedwongen sluiting zware 
klappen. Nochtans zijn zij het die onze stad zuurstof geven. 
Daarom werken wij met onze partners acties uit om onze stad 
snel weer te laten bruisen. We rekenen daarbij ook op jou. 
Onze handelaars, horeca ondernemers en culturele partners 
verdienen meer dan ooit onze steun en trouw.
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Dag Janne,

Ja hoor, Tarzan is welkom op elke 
honden weide en mag overal vrij los-
lopen, maar hou hem wel aan de lijn 
tot je op de hondenweide bent. Hou 
hem ook altijd goed in de gaten en 
grijp in als je hond begint te grommen. 
Agressieve honden, loopse teven of 
gekwetste en zieke honden zijn niet 
toegelaten op een hondenweide. Laat 
de hondenweide proper achter. Heeft 
je hond een grote boodschap gedaan? 
In de buurt vind je vuilbakjes waar je 
de uitwerpselen kan ingooien. 

Wist je trouwens dat er intussen al 
tien hondenweides zijn in Mechelen? 
Onlangs openden we er nog eentje 
in Muizen en op de Hendrik 
Speecqvest. En we willen 
nog uitbreiden: onze 
ambitie is om een hon-
denweide te hebben in 
elke wijk.

Op mechelen.be/
hondenweides vind je 
een volledig overzicht 
en een kaartje met 
alle hondenweides in 
Mechelen. 

Mag ik elke 
hondenweide 
bezoeken?
Beste stadsbestuur, 

Mag ik met mijn Mechelse herder Tarzan 
naar elke hondenweide in Mechelen? 
En mag hij op elke weide loslopen?

Groetjes,
Janne

Vraag

Antwoord Parkeer je fi ets achter het station

Wat doen we in 2020 als 
Duurzaamste stad van Europa?

Kom je met de fiets naar ‘t groot station? Parkeer je fiets dan aan 
de achterzijde. De fietsenparking is gemakkelijk te bereiken via de 
Hanswijkvaart. Er zijn zelfs speciale stallingen voor buitenmaatse 
fietsen zoals bakfietsen, tandems of fietsen met een fietskar. Via een 
handige route loop je snel en makkelijk naar de perrons. Er hangen ook 
bewakings camera’s voor jouw veiligheid. 

Binnenkort verdwijnen de fietsenstallingen aan de voorzijde van het 
station om plaats te maken voor de werf van het stationsproject. In ruil 
komen er extra fietsenstallingen onder de Postzegelbrug en aan de 
achterzijde van het station. 

Mechelen won de European Green Leaf Award 2020. Een erkenning 
voor de duurzame groei van onze stad. En een extra aanmoediging om 
hier samen met de Mechelaars volop verder aan te werken. 

Wat doen we met het prijzengeld?
Dat zet de stad dit jaar in voor verschillende 

acties en campagnes, gaande van drink-
waterfonteintjes en duurzame events tot 
de ontharding van het Hoogstratenplein. En 
Mechelse horecazaken konden duurzame 

dekentjes en herbruikbare koffiebekers 
en rietjes aanvragen. Hopelijk kan je die 

binnen kort snel zelf eens uittesten. 

Meer weten? Check 
mechelenklimaatneutraal.be/egla.
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Vroeger en nu 1921
Deze zomer heropent het stationsgebouw van 
Mechelen-Nekkerspoel. Op weekdagen stappen 
hier zo’n 2000 reizigers op de trein. Wist je dat het 
eerste stationsgebouw op deze plek eigenlijk een 
veestation was? Dat opende in 1879 de deuren. In 
1887 kwam er ook nog een goederenstation naast. 
Van beide stations bleef echter niks bewaard.

Het huidige reizigersstation dateert uit 1912-1913. 
Na een sluiting van ruim 20 jaar werd het gebouw 
de voorbije vijf jaren omgevormd tot een eigen-
tijds station, met respect voor het verleden. Zo zal 
onder andere de monumentale wachtzaal opnieuw 
in gebruik genomen worden. In 2021 komen er 
ook nog nieuwe overdekte fietsenstallingen. 

Wil je nog meer oude foto's uit Mechelen 
en omstreken bekijken? Eén adres: 
www.regionalebeeldbank.be.

• Van januari 2019 tot nu heeft de 
stad 713 bomen aangeplant. 
Het gaat om 112 vervangingen 
van zieke of dode bomen en 
601 nieuwe stuks op plaatsen 
waar nog geen bomen stonden.

• Wil je graag parkeren in de 
stationsparking? De inrit van 
de parking bereik je tijdelijk via 
de Motstraat en de Bauter sem-
straat, niet via de Hanswijkvaart. 

• Stad Mechelen geeft bakfiet-
sende ondernemers graag een 
extra duwtje in de rug. In 2020 
krijgen maar liefst 14 onderne-
mers een subsidie. Meer info: 
www.mechelen.be/bakfiets

• Vanaf dit jaar daalt de vaste 
afvalbelasting van 54 naar 
49 euro per gezin en zijn er 
extra verminderingen voor 
bepaalde bevolkingsgroepen 
zoals alleenstaanden. In juni 
valt het aanslagbiljet in jouw 
brievenbus.

• Alleenstaande Mechelaars 
krijgen geen singlebon meer. 
De afvaltaks wordt dit jaar 
namelijk goedkoper en alleen-
staanden krijgen hier nog eens 
extra vermindering op. 

• Heb je nog witte huisvuilzak-
ken? Geen probleem, je mag ze 
nog gebruiken tot 31.12.2020.

• Bepaal op voorhand wat er met 
jouw lichaam gebeurt wanneer 
je in een onomkeerbare coma 
zakt. Registreer je wilsver-
klaring euthanasie gratis op 
afspraak in het Huis van de 
Mechelaar. Die geldt vanaf nu 
voor de rest van je leven, en 
hoef je niet meer te vernieuwen. 
Meer info: www.mechelen.be/
wilsverklaring. 

Snel

Getal

Zoveel bloembollen heeft Stad Mechelen geplant 
in het centrum en de dorpen. 5000 daarvan zijn 
bijenvriendelijk. Zo wil de stad bijen en hommels 
alle kansen geven, want onze fruit- en groente-
teelt zijn afhankelijk van die kleine diertjes.

210 000
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De  restauratie 
van het 
stations gebouw 
betekent een 
opwaardering 
van de buurt 
Nekkerspoel.
Koen Anciaux, 
schepen van 
Ge bouwen, 
eigendommen en 
monumenten

5

Kort



Vraag jij je soms 
af wat er leeft en 

beweegt in je eigen straat? 
In de Laathofstraat hebben 

ze geluk: daar maken de tien
jarige buurmeisjes Nore 
en Ainoa regelmatig een 
Laathofkrantje met nieuws 

uit hun eigen buurt.

“Onze krantjes zijn heel verschillend. In 
de milieu-editie stonden bijvoorbeeld 
tips om bijen te helpen, terwijl we in onze 
blijf-in-uw-kot-editie buren oproepen 
om elkaar te helpen. We brengen ook 
nieuws uit de straat, zoals de verjaar-
dag van onze oudste buurvrouw Flori. 
Zij werd 90 jaar.” 

“We schrijven het krantje volledig met 
de hand. Dat vinden we creatiever en 
persoonlijker. Andere kinderen uit de 
straat helpen ons met gedichtjes of teke-
ningen. Onze mama’s halen er de fouten 
uit vooraleer we de krantjes kopiëren en 
verdelen. Blijft er toch een foutje staan? 
Dan denken we bij onszelf: ‘Ach, dat 
vinden de buren vast schattig (lachen)’.”

“Momenteel hebben we zo’n 20 abon-
nees, waaronder nu ook al mensen uit 
de Zavel- en Ysebrantstraat. Een tijdje 
geleden deden we een oproep in ons 
krantje om samen zwerfvuil te gaan 
rapen in onze buurt. Het regende dat 
het goot, maar het was een groot succes: 
met 17 personen hebben we 17 volle 
vuilniszakken, een bureaustoel en twee 
autobanden bijeengeraapt.”
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 Mechelenmakers



Waarom?
De software maakt 
het onderhoud 
van het open-
baar domein veel 
overzichtelijker en 
efficiënter. Het werk 
wordt beter inge-
pland, opgevolgd 
en bijgestuurd. 
De medewerkers 
kunnen zelf perfect 
zien welke routes ze 
al gedaan hebben 
en waar ze zelf 
kunnen bijsturen. 
Ook meldingen van 
burgers worden 
sneller opgevolgd.

Wat?
Het digitale veegplan 
is een handige soft-
ware die het werk van 
het Team Openbare 
Netheid nauwgezet 
bijhoudt. Het geeft 
bijvoorbeeld aan 
welke vuilnisbakken 
 geledigd werden, 
waar de veeg machine 
passeerde en 
welke planten water 
kregen. Het brengt 
de  afgelegde routes 
in kaart en vertelt 
welke taken nog 
moeten gebeuren.

Het resultaat? 
Via het digitale 
veegplan krijgen 
we een nog nettere 
stad. Daarnaast is het 
systeem zowel een 
verbetering voor de 
interne werking als 
voor de dienstver-
lening. De meldingen 
van burgers worden 
sneller opgelost. 
En de verbeterde 
werking maakt dat 
onze medewerkers 
tevredener zijn 
over hun werk. 

Hoe?
Via een tablet 
kunnen de mede-
werkers alles volgen, 
meldingen ontvan-
gen of zelf dingen 
registreren. Merk je 
zelf een probleem 
op zoals zwerfvuil, 
een omgewaaide 
boom of een loszit-
tende steen? Surf 
naar mechelen.be/
meldingen of bel 
naar 0800 20 800 
en geef het door. 
De medewerkers 
volgen het zo snel 
mogelijk op. 

Elke dag gaat het Team Openbare Netheid op pad om het openbaar domein 
in Mechelen te onderhouden, zoals de straten, de pleinen en het groen. 
Als eerste stad in België maken we hiervoor gebruik van een digitaal veegplan.

Dankzij de 
efficiëntie

winst worden 
ook jouw 

 meldingen 
sneller 

opgelost

Een nog nettere stad 
dankzij het nieuwe 

digitale veegplan
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Woensdag 18 maart ging België officieel in 
'lockdown light'. Het was voor niemand makkelijk 
en voor iedereen aanpassen. Maar overal in de 
stad ontpopten zich meteen warme en solidaire 
initiatieven. Dit is het verhaal van een stad en haar 
bewoners die in moeilijke tijden bleven doorgaan.

Maneblussers 
in coronatijden

Nicole: “Mijn lift is al vijf jaar 
kapot en door rugproblemen 
kan ik moeilijk de trap af. Mijn 
chihuahua Vino uitlaten is dus 
een groot probleem. Tot voor 
kort hielpen de winkelmeisjes 
van de nabijgelegen boeken-
winkel me uit de nood. Maar 
die zaak moest dicht door de 
coronamaatregelen.”

“Toen raadde mijn dochter me 
aan om de stad te bellen. Zij 
brachten me meteen in contact 
met vrijwilligers. Er zijn blijkbaar 
heel veel Mechelaars bereid om 
hulp aan te bieden. Echt gewel-
dig. Door de lockdown hebben 
ze meer tijd of werken ze thuis, 
hier in de buurt. Dankzij hen 
kan Vino vier keer per dag een 
wandeling maken. Ik ben hen 
heel dankbaar!”

2800love is …
elkaars hond 
uitlaten
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Een lockdown maakten we nog nooit mee. 
Toch was het belangrijk om als stad razendsnel 
paraat te staan voor alle Mechelaars. Zeker 
voor wie alleen woont, niet meer goed te been 
is, tot een risicogroep behoort of in de frontlijn 
staat. Nog voor de lockdown stond er al een 
vrijwilligers platform klaar. Op 11 mei hebben al 
887 vrijwilligers zich opgegeven voor 1498 taken. 
Wil je hulp vragen of aanbieden? Neem dan een 
kijkje op mechelen.be/coronavirus. 



Pier is de drijvende kracht achter
de intieme straatconcertjes

9

Pier: “Uit eigen ervaring en 
engagement weet ik hoe zwaar 
eenzaamheid kan doorwegen. 
Dus ik wou meteen iets doen 
voor de mensen. In het dagelijkse 
leven ben ik regisseur en theater-
maker, maar ik zag niet meteen 
hoe ik daarmee kon helpen. Via 
het online vrijwilligersplatform 
heb ik me dan maar aangemeld 
bij de muzikanten, ook al kan 
ik niet echt zingen (lacht).”

“Mijn idee was om verbindend 
theater te brengen op een muzi-
kale manier. In samenwerking 
met straathoekwerkers Vincent, 
Laurens en Jan trommelen we 
bijna elke week muzikanten op 
voor intieme straatconcerten. 
Elk concert is anders. Covers 
van Brel en Piaf, violisten 
met een mooi repertoire … 
als het maar schoon is.”

“Ik zorg voor de technische 
en logistieke ondersteuning. 
De straathoekwerkers kiezen 
de plekken, brengen ook 

Dossier 

2800love is …
elkaar ontroeren
“ We willen terug liefde en 
warmte in de straten brengen”

muzikanten aan en zorgen voor 
de veiligheid. Ze doen tijdig een 
aanvraag bij de stad, zorgen 
dat er stadswachten zijn en dat 
toeschouwers genoeg afstand 
houden. Allemaal belangrijk 
hé! Als de politie ons komt 
oppakken tijdens zo’n concert, 
zal het rap gedaan zijn (lacht).”

Appartementen 
vol kiekevel
“We geven de voorkeur aan 
buurten waar mensen wonen 
die het moeilijk hebben. Daar 
intieme nummers brengen 
geeft een heel aparte klank en 
sfeer. De buurtbewoners waren 
verrast. Sommigen stonden 
of zaten op ruime afstand op 
de grond, anderen keken toe 
vanop hun balkon. Mensen 
zwaaiden naar elkaar, lachten, 
genoten en zongen mee. Een 
groot deel was echt ontroerd. 
‘Ne me quitte pas’ van Jacques 
Brel bijvoorbeeld zorgt zeker in 
deze tijden voor veel kiekevel.”

en brengen we wat liefde en 
warmte in de straten. Het is 
een ode aan de zorgwerkers 
en alle andere mensen die de 
boel doen draaien tegenwoor-
dig. En zodra het op een veilige 
manier kan, kunnen we dat 
met z’n allen samen zingen, als 
een soort van overwinningslied 
tegen het virus. Dan hebben we 
een Grote Markt vol kiekevel.”

Lees meer verhalen van en over 
onze Mechelse coronahelden op 
demensenmakendestad.be

Ik hou van u
“Intussen heb ik samen met 
Sabine van de sociale kruidenier 
't Sociaal Profijtje een nieuwe 
oproep gelanceerd. Eerst en 
vooral willen we de Mechelaars 
vragen om in hun straat op zoek 
te gaan naar een muzikant die ‘Ik 
hou van u’ van Noordkaap kan 
spelen. Onder hun begeleiding 
willen we dat alle Mechelaars 
elke vrijdag om 20.02u, na het 
applaus, massaal ‘Ik hou van u’ 
zingen. Elke week opnieuw. Of 
je nu zangtalent hebt of niet. 
Zo houden we de moed erin 



Stad Mechelen bewees meer 
dan ooit dat het een  flexibele 

en wendbare stad is. De stads
website werd in geen tijd 

aangepast en de sociale media 
schakelden een versnelling hoger. 

Tal van medewerkers zagen hun 
job van de ene dag op de andere 

veranderen. Ze sprongen in bij 
andere diensten, plooiden zich 

dubbel of vormden hun huis
kamers om tot minicallcenters.

“ Van kinderopvang  
naar bejaardenzorg”

“Als je uitgekeken bent op je 
boekenkast, kan bij ons een 
bibliotheekpakket aanvragen 
van maximaal 15 items uit de 
thema's die jou interesseren. 
De eerste maand maakten we 
al 1500 pakketten, voor een 
totaal van 17 400 boeken, strips 
of dvd’s. Ja, dat soort cijfers 
houden we graag bij (lacht).”

“Daarnaast bieden we op 
Facebook voorleessessies 
aan voor kinderen en Het 
Predikheerlijk Tijdverdrijf 
voor volwassenen. Zeker 
eens bekijken!”

“Gewoonlijk vind je me terug 
in het kinderdagverblijf Klein 
Begijnhof, waar ik werk met 
kindjes van 0 tot 3 jaar. Maar 
door de coronacrisis ga ik af 
en toe bewoners met dementie 
helpen in wzc De Lisdodde. De 
nood is daar hoog, en op dit 
moment komen toch minder 
kinderen naar de kinderop-
vang. Dus ik stel me graag 
flexibel op. Net zoals zoveel 
mensen in de zorgsector. Onze 
jobs worden vaak onder-
schat, maar deze crisis toont 
aan hoe belangrijk ze zijn.”

“In plaats van zelfstandigheid 
te ontwikkelen bij de kindjes, 
focus ik nu op het behouden 
van zelfstandigheid bij de bewo-
ners. Ik mis de kindjes, maar 
ik ben blij dat ik mijn steentje 
kan bijdragen. De liefde die ik 

hier krijg maakt veel goed. Een 
bewoonster zei zelfs dat ze wou 
dat ik haar kleindochter was, 
omdat ik zo goed voor haar 
zorg. Het is ook fijn dat ik mijn 
collega's van het Zorgbedrijf 
leer kennen en kan helpen.”

“ Al meer dan 1500 
bibliotheekpakketten”

Vraag je pakket aan via 
hetpredikheren.be of bel 
van dinsdag tot en met 
vrijdag tussen 10 en 12u naar 
015 40 44 70. Ben je minder 
mobiel? Dan brengen vrijwil-
ligers het tot bij je thuis.

2800love is … 
blijven werken 

voor elkaar

Kelly Versées,
Huis van de Mechelaar

Lotte Van Rompaey,
Zorgbedrijf Rivierenland

Thomas Van Hoevelen,
Het Predikheren
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“ Helpen in het 
triagepunt”

“Normaal werk ik als zaalwach-
ter in sporthal Winketkaai. Maar 
door de lockdown valt daar 
niks meer te doen. Zowel mijn 
collega Yasser als ik hebben 
ons meteen aangemeld om 
ergens anders een handje 
toe te steken. Ik deed dat om 
andere mensen te helpen 
en om mezelf nuttig bezig te 
houden. En natuurlijk ook om 
mijn drie kinderen financieel 
te kunnen onderhouden.”

“Ik heb een maand lang mensen 
begeleid in het triagepunt van 
het ziekenhuis. Als een huisarts 
na een telefonisch gesprek 
vermoedt dat je corona hebt, 
word je naar daar gestuurd. 
In het triagepunt gebeurt dan 
extra onderzoek. Zo ver-
spreiden mogelijk besmette 
personen het virus niet verder.”

“Nu is er geen werk meer en 
heb ik gevraagd of ik ergens 
anders kan helpen. Dat mag 
eender wat zijn. Afwassen in 
een woonzorgcentrum bijvoor-
beeld, maakt niet uit. Als ik 
me maar nuttig kan maken.”

“We hebben onze werking heel 
snel aangepast. Van thuis uit 
doen we al het nodige om de 
burgers te helpen. Onze huis-
kamers zijn nu mini-callcenters 
(lacht). Elke dag zijn er zes à acht 
collega’s telefonisch beschikbaar 
om de Mechelaars te helpen. 
Daarnaast kunnen mensen 
tijdens bepaalde uren nog langs-
komen voor dringende zaken.”

“ De eerste dagen 
waren risicovol”

“De eerste dagen was nog 
niet iedereen zich bewust van 
de risico’s. Ons snelloket was 
héél populair. Ganse gezinnen 
stonden aan te schuiven voor 
de kleinste dingen. Vaak met 
de kindjes er ook nog bij. Best 
gevaarlijk, als je daar nu op 
terugkijkt. Ook omdat een paar 
collega’s - of hun gezinsleden - 
behoren tot de risicogroep.”

“Mijn collega Christophe en ik 
beheren de websites van Stad 
Mechelen. Aanvankelijk hadden 
we een simpele webpagina 
gemaakt met de info die toen 
over corona beschikbaar was. 
Maar al gauw zou blijken dat er 
véél meer nodig was. Intussen 
kunnen we spreken van een 
volledig portaal met een vijftig-
tal pagina’s. Die moeten zo 
volledig en actueel mogelijk zijn. 
Een hele opgave, want de situ-
atie verandert haast elke dag.”

“Normaal gezien ben je een 
paar maanden bezig met 
zo’n website. Nu moest het 
op een paar dagen klaar zijn. 
Pittig. Maar ik durf wel stellen 
dat onze website een mooi 
voorbeeld werd voor andere 
gemeenten. Zo’n crisis zorgt 
ervoor dat iedereen het beste 
van zichzelf geeft, vind ik. Mij 
geeft het alvast een extra drive.”

Blijf op de hoogte via 
mechelen.be/coronavirus

“ Van simpele webpagina 
naar uitgebreide site”

Kelly Versées,
Huis van de Mechelaar

Jonas Salen, 
Marketing & 

Communicatie

Abdelmalik El Oualkadi,
zaalwachter sporthal
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9u

10u 11u

11.30u

15u

Het coronavirus trof kwetsbare Mechelaars 
extra hard. Organisaties die voedsel bedelen 
of goedkope maaltijden aanbieden, moesten 
bovendien de deuren enkele weken sluiten. Stad 
Mechelen zette daarom samen met vrijwilligers 
een tijdelijke voedsel bedeling op en het riep 
Mechelaars op om ‘te hamsteren voor een ander’.

de voedselbedeling 
tijdens corona

De dag van 

9u
“De ploeg komt aan in ons 
depot. We zijn elke dag met 
zo’n vijf personen. Na een 
korte briefing vliegen we er 
meteen in. We proberen voor 
ieder gezin een zo gevarieerd 
mogelijk voedselpakket samen 
te stellen. Naast droge voeding 
en conserven zijn we heel blij 
met de verse groenten en het 
fruit dat we kunnen verdelen.”

11u
“Alles is klaar. Tijd om in 
te laden en te vertrekken. 
Vandaag staan er 75 adres-
sen op onze lijst. Per week 
bevoorraden we ongeveer 
400 gezinnen. Dat doen 
we met wagens van Stad 
Mechelen, maar ook de Eco-
koeriers helpen mee met 
hun elektrische bakfiets.”

11.30u
“De drie chauffeurs zijn 
vertrokken. De rest ruimt 
het magazijn op, sorteert 
de producten die binnen-
kwamen en kuist de 
gebruikte bakken. Zo staat 
alles klaar voor morgen.”

15u
“De laatste chauffeur keert 
terug: nog even kuisen en 
't zit erop voor vandaag. ‘t Is 
hard werken, maar het geeft 
ons veel voldoening. De 
voedsel bedeling in Mechelen 
dreigde volledig stil te vallen. 
Door die taak tijdelijk over 
te nemen, maken we echt 
een verschil voor mensen 
die het nodig hebben.”

10u
“Veel Mechelaars kochten iets 
extra’s tijdens het winkelen 
en brengen dat naar ons 
magazijn. We houden het 
contact zo kort mogelijk en 
nemen genoeg voorzorgs-
maatregelen om besmetting 
te vermijden, ook al zouden 
we al die mensen net heel 
uit gebreid willen bedanken.”

Door het virus dreigde 
de voedselbedeling 
volledig stil te vallen
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Geen duidelijkheid hebben 
over je toekomst en dan ook 
nog eens in quarantaine 
zitten … Voor de asielzoekers 
in het noodopvangcentrum 
op de Zwartzustersvest zijn 
het zware tijden. Maar ze 
blijven niet bij de pakken 
zitten. Een aantal van hen 
hebben op eigen initiatief een 
mondmasker atelier opgericht.

2800love is … 
handel en
horeca steunen
De huidige situatie valt dik 
tegen voor onze handel en 
horeca. Stad Mechelen nam 
dan ook meteen maat regelen. 
De promotaks 2020 werd 
 afgeschaft en de belasting-
aanslagen worden voor de 
betrokken ondernemers 
opgeschort voor een bepaalde 
periode. Verder verminderde 
de stad de huurprijzen voor de 
gebouwen die ze in concessie 
geeft aan horecaondernemers. 
Eigenaars van horecapanden 
worden opgeroepen om dit 
voorbeeld te volgen. En achter 
de schermen wordt volop 
gewerkt aan een post corona-
actieplan, om onze stad snel 
weer op de kaart te zetten als 
winkelstad wanneer de corona-
crisis achter de rug is.

Wil je zelf de handel en 
horeca steunen vanuit uw kot? 
shoppeninmechelen.be

2800love is … 
extra aandacht voor 
kwetsbare Mechelaars
De coronacrisis treft iedereen, 
maar wie het al moeilijk had 
nog dubbel zo hard. Daarom 
verscherpte Stad Mechelen 
zijn aandacht voor kwetsbare 
Mechelaars. Alleenstaande dak-
lozen kunnen gebruik blijven 
maken van de winternacht-
opvang. Gezinnen in armoede 
worden geïnformeerd en 
ondersteund. Tal van projecten 
rond woningnoodhulp, gezins-
hulp, onderwijsondersteuning 
en voedselbedeling blijven 
lopen. En zowel rond huis-
vesting, voedselvoorziening als 
begeleiding worden essentiële 
maatregelen genomen. Met 
vragen kan je nog altijd terecht 
bij de stad: bel naar het gratis 
nummer 0800 20 800.

Zes bewoners maken er elke 
dag een honderdtal mond-
maskers. Die worden door 
Stad Mechelen verdeeld bij 
zorginstellingen, huisartsen, 
vroedvrouwen, gemeenschaps-
wachten, jeugdwerkers, 
apothekers, kinesisten enzo-
voort. De stad kocht twee 
stikmachines aan en de stoffen 
zijn een schenking van ’t Echt 
Mechels Theater. Zij hadden 
nog een voorraad stoffen liggen 
die ze normaal gebruiken voor 
decors en kostuums.

Bewoners opvangcentrum 
maken mondmaskers

2800love is … 
mondmaskers naaien

voor elkaar
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“ Zo’n crisis heb ik nog 
nooit meegemaakt”

Straffe ondernemer

Al meer dan 20 jaar staat Algemeen 
Directeur Jan Ennekens aan het roer van AZ 
SintMaarten. In oktober 2018 ruilde AZ Sint
Maarten zijn drie campussen in Mechelen 
en Duffel om voor een nieuw ziekenhuis 
in MechelenNoord. Het is het grootste in 
onze regio. Gelukkig maar, zegt Jan. “Het 
is een zegen dat we de coronacrisis pas nu 
meemaken en niet pakweg drie jaar geleden, 
toen we nog drie campussen hadden.”

Superziekenhuis
“Al onze 220 artsen bevinden 
zich nu onder één dak. Dat 
maakt dan we in veel discipli-
nes zelfs super gespecialiseerd 
zijn, omdat we meerdere 
specialisten voor bepaalde 
aandoeningen hebben. Het 
nieuwe ziekenhuis is ook heel 
efficiënt ingericht en gebouwd, 
waardoor we in staat waren om 
heel snel om te schakelen en 
deze crisis het hoofd te bieden.”

Toen de overheid aankondigde 
dat alle niet-dringende ingrepen 
uitgesteld moesten worden en 
dat er zoveel mogelijk ruimte 
moest zijn om COVID-19-
patiënten op te vangen, ging AZ 
Sint-Maarten meteen aan de slag. 

“We hebben ons ziekenhuis 
opgesplitst in twee zones: de 
COVID-zone en de non-COVID-
zone. Beide zones zijn volledig 
gescheiden, zelfs qua ingang 
en uitgang. Patiënten die zich 
aanmelden met een ver-
moeden van corona, worden 
onmiddellijk geïsoleerd, zodat 
het risico op besmetting van 
andere patiënten quasi nul is.”

In de COVID-zone heb je 
‘vuile’ zones en ‘nette’ zones. 
Wie zich in een vuile zone 
begeeft, moet zich van top 
tot teen beschermen met de 
daarvoor voorziene bescherm-
kledij. In nette zones is het 
dragen van handschoenen en 
mond maskers voldoende.

1, 2, 3, 4
AZ-Sint-Maarten moest de 
overheid laten weten hoeveel 
patiënten het in totaal ‘aankan’. 
“Dat gaat om meer dan beschik-
bare ziekenhuisbedden”, 
verduidelijkt Jan. “Je moet 
ook uitrekenen hoeveel artsen 
beschikbaar zijn en hoeveel 
medicatie en medische appa-
ratuur voorhanden is. In totaal 
kunnen we tot 100 COVID-19-
patiënten aan, verspreid over vier 
verschillende COVID-afdelingen.”

Elke COVID-afdeling kan 
tussen de 18 en de 29 patiën-
ten aan. Het ziekenhuis startte 
met één afdeling en deed 
naargelang de toestroom van 
patiënten meer afdelingen 
open. Op de piek waren de vier 
afdelingen werkzaam met in 
totaal 72 COVID-19-patiënten. 
Momenteel (midden mei, n.v.d.r.) 
is er nog één afdeling open.

Alle acties 
voor de 

zorgsector 
hebben écht 
het verschil 

gemaakt

Intensieve zorg
Vooral de intensieve zorg is 
het grootste knelpunt. “We 
hebben onze beschikbare 
plaatsen voor intensieve 
zorg verdubbeld. Maar de 
intensieve zorg voor een 
COVID-19-patiënt is veel 
zwaarder in vergelijking met 
andere intensieve zorg. Waar 
normaal iemand gemiddeld 
drie dagen op intensieve 
ligt, gaat dat bij COVID-19-
patiënten vaak over twee 
à drie weken. Die patiën-
ten houden we vaak ook in 
een kunstmatige coma. Dat 
betekent dat ze zo’n twee à 
drie keer per dag gedraaid 
moeten worden van hun 
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• Je kat steriliseren of castreren 
is goedkoper met een UiTPAS 
met kansentarief. Schrijf je in 
bij de Dierenbescherming, het 
Sociaal Huis of het Huis van de 
Mechelaar. Meer info op dieren-
beschermingmechelen.be

• Wil je een probleem melden of 
een vraag stellen over dieren-
welzijn? Daarvoor kan je terecht 
op het centrale meldpunt 
voor dierenwelzijn van Stad 
Mechelen: www.mechelen.be/
meldpunt-dierenwelzijn

• Zoek je een tijdelijk kantoor 
met professioneel ingerichte 
werkplekken en een netwerk 
van collega-ondernemers? 
Dan moet je bij het Oh! zijn: 
www.mechelen.be/oh

• Zin om jongeren te inspire-
ren met jouw vakkennis? Volg 
de Educatieve Master nu 
ook op Campus Mechelen. 
Meer info op uantwerpen.be/
educatieve-master.

• Lekker, gezond en vers lokaal 
eten? Ontdek de producten 
van tientallen Mechelse land- 
en tuinbouwers, een imker en 
een brouwer op mechelen.be/
mechelsnatuurlijk.

• Draag op een warme zomerdag 
zorg voor jezelf en anderen. 
Bescherm je tegen de zon, 
zorg voor afkoeling en drink 
genoeg water. Meer tips op 
mechelen.be/warme-dagen.

• Help onze land- en tuinbou-
wers. Er zijn handen tekort 
bij het planten, oogsten en 
sorteren. Wil je helpen? Heeft 
je bedrijf hulp nodig? Kijk op 
www.helpdeoogst.be

• Neem een fietsabonnement bij 
Swapfiets en krijg voor een vast 
bedrag per maand een kwalita-
tieve fiets die altijd werkt. Meer 
info: www.swapfiets.be

Snel

buik op hun rug en omge-
keerd. Maar omdat er zoveel 
apparatuur aan hun lichaam 
gekoppeld is, moeten we dit 
met vijf mensen doen in plaats 
van de gebruikelijke twee.” 

In ‘normale’ omstandig-
heden heeft AZ Sint-Maarten 
18 bed den voor intensieve 
zorg. In het kader van de 
coronacrisis kan het zieken-
huis de capaciteit opschalen 
naar 36. Op het ogenblik van 
dit interview (midden mei, 
n.v.d.r.) liggen er nog 5 van de 
15 opgenomen patiënten op de 
intensieve COVID-zone waarvan 
er 3 beademd worden. Een 
tiental patiënten liggen op de 
intensieve non-COVID-zone. 

Zoveel dankbaarheid
Temidden van al deze proble-
matiek, voelt Jan zich toch ook 
ontzettend dankbaar en fier. 
“Chapeau voor iedereen. Echt. 
Ongelofelijk wat hier gepres-
teerd is op zo’n korte tijd. Onze 
mensen hebben een enorme 
flexibiliteit aan de dag gelegd, 
van logistiek over techniek tot 
zorg. En dat is bewonderens-
waardig, want een crisis van 
deze omgang heb ik in heel 
mijn carrière nog nooit gezien. 
Daarnaast deed het enorm 
deugd om alle solidariteit te 
zien ontstaan in onze samen-
leving. De massale acties voor 
de zorgsector hebben écht het 
verschil gemaakt. Bedankt!” 

Kort 
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“We zijn met zo’n honderdtal wijk-werkers in Mechelen. Wijk-
werkers zijn mensen die onder begeleiding van de VDAB 
of de sociale dienst van Stad Mechelen een job aan het 
zoeken zijn en ondertussen ingeschakeld worden om te 
helpen bij huishoudelijke klusjes. Denk maar aan gras 
maaien, koken en afwassen of meubels monteren. 
Hiervoor krijgen we dan een beetje geld boven op 
onze werkloosheidsuitkering.”

Harde werker
“Ik heb altijd in den bouw of in een fabriek gewerkt. 
Maar ondertussen ben ik 60 jaar en is dat niet 
meer haalbaar. Ik moest bijna elke dag om 3 à 4u 
opstaan om op tijd te kunnen beginnen, en was 
vaak pas laat in de avond weer thuis. Als wijk-wer-
ker kan ik toch mijn handen uit de mouwen steken 
terwijl ik een andere job zoek. Hoewel ik het liefst 
van al gewoon wijk-werker zou blijven (lacht).”

“Ik vind het heel leuk. Sinds november werk ik 
voor Clement en de andere bewoners van het 

appartementsblok. 
Clement heeft echt een 
gouden hart (klopt met 
zijn hand op zijn hart). Wat 
ik hier doe? Vooral het afval 
sorteren en buitenzetten. 
Een stevig werkje hoor, met 
zoveel bewoners. Als ik nog 
tijd over heb, verzamel ik ook 
het zwerfvuil in de omgeving.”

Iedereen blij
“Het fijnste is dat mijn werk geapprecieerd wordt. In het begin 
waren de bewoners een beetje wantrouwig, maar al na een week 
stroomden de complimenten binnen. Dat geeft me een zalig gevoel. 
Intussen ken ik al iedereen die hier in den blok woont.”

“Als wijk-werker mag je maximaal 60 uur per maand werken. Dat kan 
je spreiden over meerdere dagen of weken. Bij Clement kwam ik elke 
werkdag zo’n drie uurtjes werken. Dat was ideaal voor mij, want ik heb 
ook nog een vrouw en drie kinderen. En zo kan ik toch iets bijdragen.”

Het is zalig om te 
weten dat je werk 
geapprecieerd 
wordt

Wijk-werker Mohamed helpt in en buiten huis.

Iemand nodig voor 
een klusje in huis?

Mohamed
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Ik heb nog nooit 
zo’n gemotiveerde 

werknemer als 
Mohamed ontmoet

“Wij wonen in een van de appartementenblokken in de Elektriciteit-
straat, achter den Delhaize. Bij zo’n grote gedeelde woning wordt 

er naast de syndicus vaak een Raad van Mede-eigendom 
opgericht: een of meerdere personen die de syndicus bij-

staan en mee toezicht houden op het beheer van het 
gebouw. In dit geval mijn vrouw dus.”

Voor al je klusjes
“In, aan en rond het gebouw moeten heel wat klusjes 
gebeuren. Denk maar aan het afval sorteren en buiten-
zetten, de oprit en voetpaden onkruidvrij maken en 
de gemeenschappelijke delen proper houden. Via 
via hoorde ik over de 
wijk-werkers en ik gaf 
het een kans.”

“Het wijk-werksys-
teem was meteen 
een schot in de roos. 
In heel mijn leven 
als ploegbaas in de 
Antwerpse haven, 
heb ik nog nooit zo’n gemotiveerde goede 
werknemer als Mohamed ontmoet. We gaan hem 
heel erg missen, want zijn jaar als wijk-werker zit 
erop. Je kan maximaal 12 maanden als wijk-wer-
ker werken, daarna volgt een nieuwe stap in de 

zoektocht naar werk.”

Puur praktisch
“Ik raad het wijk-werksysteem iedereen aan. Je moet 

wel in aanmerking komen, je kan geen beroep doen 
op het systeem voor je eigen zaak of zo. Wel als privé-

persoon, voor klusjes in huis of in de tuin. Ook vzw’s, 
verenigingen die niet uit zijn op winst maken of gemeentes, 

kunnen beroep doen op een wijk-werker.”

“Het systeem is heel makkelijk. Om de wijk-werker te betalen, 
koop je elektronische wijk-werkcheques aan. Da’s ongeveer het-

zelfde als dienstencheques, maar nóg goedkoper. Voor een uur 
betaal je 7,45 euro. Je betaalt ook eenmalig een administratiekost van 

7,50 euro. De uren die de wijk-werker voor jou werkt, vul je in op een 
blad en op de website van de RVA. Weinig moeite voor het vele werk 
dat een wijk-werker verricht.”

Meer info: www.mechelen.be/wijk-werken

Clement is helemaal fan van het wijk-werksysteem.

Clement

Maneblussers 

 Onze fotograaf nam deze foto in februari, toen er in 
ons land nog geen sprake was van het coronavirus. 
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tussen drie ambitieuze  ondernemers 
van DE BORGHT, Stassart 11 en 
CIONET. Samen met interieurarchitect 
Veerle van Eycken uit Bonheiden en 
het Mechelse architectenbureau Beeck 
& Hermans gingen ze aan de slag.

Het imposante 16de-eeuwse stads-
paleis wordt eind 2020 de thuis van 
een horeca- of handelszaak, twee 
kantoorruimtes en drie hoog waardige 
studentenstudio’s. Die boeiende 
 combinatie zorgt dag en nacht voor 
leven in het gebouw.

Een nieuwe toekomst
Jarenlang stond het Hof van 
Cortenbach te verkommeren, tot Stad 
Mechelen het in 2013 aankocht en van 
verder verval redde. De buitenrestau-
ratie gaf intussen het monument zijn 
elegante uitstraling terug, met steile 
leien daken en rijkelijk gedetailleerde 
bak- en zandsteenarchitectuur.

Tegelijk vonden we een investeerder 
om de architecturale parel een nieuwe 
bestemming te geven. Het werd GCV 
Langenbach, een samenwerking 

Cortenbach herleeft

Cortenbachplein als rustplek
Centraal op de site komt het Corten-
bachplein, ontworpen door D+A 
Consult. Het plein vormt een mooie 
overgang van het historische Hof van 
Cortenbach naar de nieuwe woningen 
en de panden aan de Korenmarkt. Het 
plein hoort bij het openbaar domein 
van de stad en is permanent toegan-
kelijk via de drie omliggende straten. 
Het wordt een plek om te  verpozen, 
met een grote zitbank tussen de kleur-
rijke variatie aan planten. Ingericht als 
een hof verwijst het naar het Hof van 
Cortenbach én naar een hof als een 
omheinde plek waar bloemen, struiken 
en hoogstammige bomen groeien.

De eerste fase van de heraanleg start 
in juni. Wanneer de woongebouwen 
klaar zijn, start fase twee.

De Cortenbachsite aan de Korenmarkt krijgt meer en meer 
vorm. De leegstaande, verkrotte panden maakten er plaats 
voor appartementen en winkels. Het Hof van Cortenbach 
krijgt een spiksplinternieuwe binnenkant. Tel daarbij het 
nieuwe binnenplein en de stad is weldra weer een trek
pleister rijker. Door het coronavirus zal dit prachtig stukje 
eigentijds Mechelen wel wat later klaar zijn dan gepland.

Cortenbach herleeft
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We krijgen er 
een gezellig 
plekje bij in het 
hart van onze 
binnenstad.

Greet Geypen, 
schepen van 
Stadsontwikkeling

Tijdlijn

2013 Stad koopt Hof van 
Cortenbach 

2016 - 2018 Buitenrestauratie 
Hof van Cortenbach

2017 - 2020 Bouw woonproject 

september 2019 - 
eind 2020

Inrichting Hof van 
Cortenbach 

juni - september 
2020

Eerste fase aanleg 
Cortenbachplein

eind 2020 - 
begin 2021

Tweede fase aanleg 
Cortenbachplein

Wonen in Cortenbach
Rond het Cortenbachplein wordt 
volop gebouwd. Verdeeld over 
vier volumes, verrijzen 29 nieuw-
bouwappartementen met op de 
benedenverdiepingen ruimte voor 
winkels. De appartementen variëren 
in grootte van één tot drie slaap-
kamers en hebben een eigen terras, 
tuin of gemeenschappelijke tuin.

Een aantal bestaande panden in 
de buurt worden intussen ook 
gerenoveerd zodat ze helemaal 
passen in het totaalplaatje.

Blijf op de hoogte en schrijf je in 
op de nieuwsbrief. Meer info:
www.mechelen.be/cortenbach
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 Sanne Devisscher

Supermakkelijk om te maken met je 
kleuter. Knip een halve cirkel, een 
staart, een hoofd en stekels uit karton. 
Knip ook een wc-rolletje doormidden 
en maak met een schaar telkens twee 
gleuven in de halve wc-rolletjes. Laat 
je kleuter alles schilderen of inkleuren. 
Versier het hoofd met een oogje en 
tandjes (wij gebruikten een plakoogje 
en witte kartonnen driehoekjes). Niet 
de staart en het hoofd aan de halve 
cirkel. Niet de stekeltjes aan de halve 
cirkel en de staart. Zet ten slotte het 
geheel in de gleufjes van de halve 
wc-rolletjes en klaar is Kees!
#creatiefmetkids

 Tony Gallardo Ledon

Uit verveling ben ik begonnen met een 
reeks foto’s waarin ik meerdere keren 
verschijn. Hier een voorbeeld, er zullen 
nog wat bijkomen. Like, comment, 
share … #stayathome #blijfinuwkot 
#quedeseencasa #expo

 Anneke van Echelpoel

Pasbrugstraat 🙂 #pimpjeraam

 Jan Weynants

#MijnMuseum #hofvanbusleyden

Deze naar schatting 450 jaar oude 
documenten vond ik achter minstens 
evenveel lagen krantenpapier en 
behang tijdens de verbouwing van 
mijn huis, zo’n 17 jaar geleden. Dat 
huis is gelegen op de site waar in de 
middeleeuwen het gasthuis stond, 
aan de OLV-straat. De documenten 
zijn dan ook een soort dagboek/
inventarisboek van het ziekenhuis, met 
inkt geschreven op dikke vellen papier, 
zo’n 15 in totaal. Ik liet ze doorheen 
de jaren aan verschillende 'kenners' 
zien en die antwoordden steevast: 
'Menneke, aaft da schoën baa, da hoort 
baa aaf hoos.'

Ik koester ze.

 Gijs Van Hee

Ik maakte ondertussen al 2 kleurplaten. 
Download, print en laat jouw bengels 
los gaan. Delen mag. Liefs, Gijs

Heel wat Mechelaars lieten zich de voorbije 
corona weken van hun creatiefste kant zien in de 
Face book groep 2800love. Ze deelden knutsel
tips, verhaaltjes, recepten, muziek en zelfs 
kunst werkjes. Hier vind je een leuke  selectie. 
Meer van dat? facebook.com/groups/2800love.

2800love is ...
viraal gaan vanuit uw kot

#2800tegencorona Merci Mechelaars 
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SHOPPENINMECHELEN.BE

ALLE RUIMTE OM
PRETTIG EN VEILIG
TE WINKELEN
IN MECHELEN!
ZONDAGSOPENINGEN
Vanaf juni openen de winkels elke eerste 
zondag van de maand (13-18u).

WINKEL-WANDELSTRATEN
Vanaf 1 juli worden ook de IJzerenleen en een deel 
van de Onze-Lieve-Vrouwestraat autoluw.

GRATIS SHOPPING 
SHUTTLE
Op zaterdag en koopzondagen staat 
de gratis Shopping Shuttle weer 
voor je klaar.

NIEUW VANAF 1 JULI:
Een extra route vertrekt van Parking 
ODTH (A. Spinoystraat) in Mechelen- 
Zuid naar het centrum. 
Opgelet: mondmasker verplicht!

VEILIGHEID EERST
De handelaars zorgen voor de nodige 
veiligheidsmaatregelen.

MECHELENBON
Maak iemand blij met een 
Mechelenbon als cadeautje. 
Steun onze Mechelse 
handelaars!
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Gratis uurtje tennis
Heb je 25 UiTPAS-punten gespaard? 
Ruil ze om aan de balie in het bezoe-
kerscentrum voor een uurtje gratis 
tennis in het Vrijbroekpark. Reserveer 
je gratis uurtje ten vroegste een week 
vooraf op het nummer 015 45 13 84. 
Je kan bellen voor reservaties tussen 

tien voor en tien na het uur. Vergeet 
je tennismateriaal niet zelf mee 
te brengen. 

Het UiTPAS-voordeel is maximaal 
twee keer geldig per UiTPAS. Alleen 
geldig in juni 2020. 

-voordeel

de belegering 
van Neuss
Tussen juli 1474 en mei 1475  belegerde 
de Bourgondische hertog Karel de 
Stoute het Duitse stadje Neuss. Hij 
schoot hiermee Ruprecht van de 
Palts, de aartsbisschop van Keulen, 
te hulp. Die beloofde hem de positie 
van landvoogd bij een overwinning. 
Maar de belegering was helaas geen 
succes. Karels leger moest ernstige 
verliezen slikken en Neuss werd 
niet Bourgondisch. Toch maakte de 
Mechelaar Adriaen Van den Houte 
bijna een eeuw later dit schilderij 
voor het Mechelse stadsbestuur. Dat 
heeft alles te maken met de held-
haftige rol van de Mechelse schutters 
en voetknechten in Neuss. Centraal 
toont de schilder bijvoorbeeld hoe 
een Mechelse schutter een vijand 
op de muren uitschakelt, terwijl hij 
de Leuvense en Brusselse schutters 
veelal gesneuveld afbeeldt. Spot jij het 
Mechelse tentje?

Uit het schilderij van 1562 spreekt 
nostalgie naar de Bourgondische 
hoogdagen van Mechelen. De 
stad was er in dat jaar dan ook een 
stuk minder goed aan toe. Een jaar 
eerder was ze door de opening van 
het kanaal Brussel-Willebroek haar 

 belangrijke stapelrechten op 
de Dijle verloren. En 

ze was ook nog niet 
bekomen van de 
verwoestende 
ontploffing 
van de Zand-
poort in 1561. 

‘t verhaal van

Poëzie in het 
Vrijbroekpark
Dit prachtig geïllustreerde 
gedicht kan je sinds kort spotten 
op de nieuwe infopanelen aan 
de hoofdingang. Het gedicht 
is van de hand van Githa 
Kosolosky (1976 - 2017) die 
opgroeide in de Fortuinstraat, 
vlak bij het Vrijbroekpark. 
Gudrun Makelberge, die al 
enkele jaren in de buurt van het 
park woont én leerkracht is op 
de Mechelse Academie, zorgde 
voor de illustraties. 

HET VRIJBROEKPARK

hier kan je
lopen tot je rood als rozen staat te blozen
binnen de perken je lief liefkozen
in de verkeerstuin doen alsof je kind
alsof je met je imaginaire wagen moet vertragen
voor een koppel ganzen dat de vijver niet meer vindt

hier kan je
slenteren van de vroege lente tot de witte winter
van korte rokjes en benen
en tenen bloot
tot warme, niets onthullende winterjassen
en een fleecedeken op schoot

hier kan je
met het verkeerde been uit bed
binnen komen wandelen
met hoge bomen onderhandelen en nadien
goedgemutst weer huiswaarts keren
ook in de zomer

Githa Kosolosky
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Zalige stilteplekken
Wist je dat de Onze-Lieve-Vrouw 
van Hanswijkbasiliek een labyrint 
heeft? Dat de Onze-Lieve-Vrouw 
van Leliëndaalkerk in de Bruul 
oorspronkelijk omgekeerd stond? 
En dat onder het hoogkoor van 
de Sint-Romboutskathedraal zich 
een crypte bevindt waar de aarts-
bisschoppen van het bisdom 
Mechelen  begraven liggen?

Ze behoren alle drie tot de acht 
historische kerken die op wandel-
afstand liggen in de binnenstad 
van Mechelen. Stuk voor stuk 
verrassen ze je met hun kostbare 
kunst- en erfgoedschatten. De 
deuren staan elke dag open voor 
iedereen. Om even te bidden, te 
bezinnen of gewoon te genieten 
van de heerlijke stilte. Of van alle 
pracht en praal die de plek te 
bieden heeft. Je bent altijd welkom.

Meer info op torensaandedijle.be

De top 3 
van … 
Marisol

Den Botaniek: “De Kruidtuin is voor mij pure nos-
talgie, als kind heb ik daar veel tijd doorgebracht. 
Het is een heel mooi plekje natuur, zo midden 
in de stad. Extra troef daar: het ViaVia Joker 
Reiscafé. Heel gezellig, lekker eten en oprecht 
vriendelijk personeel. Hopelijk kunnen we er snel 
weer gaan eten.”

Lopen op het water: “Het Dijlepad is ideaal voor 
een unieke wandeling door de stad. Langs een 
pad op het water wandel je een heel stuk langs de 
Dijle. Extra mooi tijdens de avond, met alle lichtjes.”

Stilteplek in de stad: “Het Hof van Busleyden is een 
plek waar ik tot rust kom. Daar hangt zo’n mysteri-
euze sfeer: door alle geschiedenis, maar ook door 
de kruising tussen oude en nieuwe architectuur.”

• ‘De Grond der Dingen’ won een 
Ultima voor Lokaal Cultuur-
beleid. De Ultima’s zijn de 
cultuurprijzen van Vlaanderen. 
Met ‘De Grond der Dingen’ wil 
de stad Mechelaars actief laten 
meebouwen aan een gemeen-
schappelijke toekomst.

• Heb jij je al aangemeld op ‘Mijn 
Leestipper’? Dat platform geeft 
leestips op maat, gebaseerd op 
je lees profiel en recht uit de 
fictie collectie van de bib. Meld 
je aan via je biblio theek account. 

• De cursisten NT2 van CVO 
Crescendo maakten samen 
met Vormingplus en De Mensen 
Maken de Stad een podcast 
over ‘de nacht’. Beluister hem 
hier: www.mechelenmakers.be/
dmmds-podcast

• Op zoek naar activiteiten voor 
in uw kot? Op uitinmechelen.be/
online vind je theatervoorstel-
lingen, films, workshops en 
hoorspelen.

• Schrijf je in voor de workshop 
botanisch tekenen/aquarel - 
rozen op zaterdag 20.06 van 
13 tot 17u in het Vrijbroek park 
via provincieantwerpen.be.be/
vrijbroekpark. 

• Hamster eens voor een 
ander. Bijvoorbeeld bij de 
lokale handel en horeca. 
Shop online of bestel eten via 
hamstereninmechelen.be.

• Heb je nog een Mechelenbon
met als vervaldatum maart, april, 
mei of juni 2020? Geen nood, je 
kan deze bon nog uitgeven tot 
en met 31 augustus 2020.

Snel

Kort
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En wie daar het 
meest naar uitkijkt, 
is ongetwijfeld onze 

vaste stadsbeiaardier 
Eddy Mariën. Al 34 

jaar lang speelt Eddy 
de pannen van het 

dak in het hartje van 
Mechelen. Hij laat ons 

alvast weten welke 
concertjes we zéker 
moeten meepikken. 

“Ik was nog maar een kleine jongen 
toen ik voor het eerst in de beiaard-
kamer van de Sint-Romboutstoren 
kwam. Mijn stiefvader Jef Rottiers 
was gevraagd als gastbeiaardier, 
en ik mocht mee naar boven. Toen 
er in 1981 een nieuwe beiaard 
geplaatst werd in de toren, was 
ik helemaal verkocht en ben ik 
begonnen aan een opleiding in 
de beiaardschool van Mechelen.”

Wat maakt een beiaard zo uniek?
“De beiaard is een monument, 
maar even goed een sociaal 
element in de stad. Je speelt nooit 
voor jezelf, maar altijd voor alle 
stadsbewoners. Daarom probeer 
ik altijd een zo gevarieerd mogelijk 
programma aan te bieden.” 

“Muziek verzacht 
de zeden, dat is nu 

meer dan ooit nodig”

De Sint-Romboutstoren verwelkomt 
deze zomer 15 topbeiaardiers 

Wat mogen we verwachten van 
de maandagavondconcerten?
“Ikzelf bijt de spits af samen met 
het hoornensemble Horns for 
all Seasons. Daarnaast nodig-
den we enkele beiaardiers en 
ensembles uit voor verschillende 
themaconcerten. Zo voorzien we 
een Mozart-avond, een avond vol 
film- en musicalmuziek en speci-
aal voor de rockliefhebbers zelfs 
een Queen-avond, versterkt met 
piano. Op maandag 6 juli staat de 
avond in het teken van de Vlaamse 
muziek, ter ere van de Vlaamse 
feestdag op 11 juli. Voor ieder wat 
wils dus.”
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Je speelt 
nooit voor 

jezelf, maar 
altijd voor 
de stads
bewoners

Naar welke beiaardiers 
kijk jij uit?
“Onze hoofdvogel is de winnaar 
van de Internationale Beiaard-
wedstrijd Koningin Fabiola van 
vorig jaar, de jonge twintiger 
Alex Johnson uit de Verenigde 
Staten. Door het coronavirus is 
hij onze enige internationale gast. 
Alex woont momenteel nog in 
Mechelen, waardoor hij gelukkig 
wel kan komen spelen.”

“De Bells’ Angels zijn ook het ver-
melden waard. Die bestaan uit Luc 
Rombouts en Twan Bearda. Zij 
spelen vierhandig op de beiaard 
en brengen een Beethoven-
programma in het kader van het 
Beethovenjaar. Het is dit jaar 

Met de artistiek 
hoogstaande 
zomerconcerten 
doen we onze 
reputatie als 
beiaardhoofd
stad alle eer aan

Björn Siffer, 
schepen van Cultuur

250 jaar geleden dat Beethoven 
geboren is. Zij zijn trouwens niet 
de enige die deze grote componist 
huldigen. Het slotconcert, dat ik 
volledig wijd aan Beethoven, wordt 
voorafgegaan door de Malinwa 
Harmonie. Ook zij brengen enkele 
stukjes van hem, de moeite waard 
om mee te pikken!”

Gaan er maatregelen zijn 
omwille van het coronavirus?
“De concerten gaan sowieso 
door. Maar we zijn nog niet zeker 
of er een luisterplaats gaat zijn op 
het Cultuurplein zoals de andere 
jaren. Hopelijk wel, met voldoende 
afstand tussen de stoelen. Maar 
anders spelen we voor alle mensen 
in hun tuin, op hun balkon of zij die 
door de stad aan het wandelen 
zijn. In elk geval hopen we dat we 
met onze maandagavondconcer-
ten toch troost kunnen bieden in 
deze verwarde tijden. Ze zeggen 
dat muziek de zeden verzacht, 
dat is volgens mij nu meer nodig 
dan ooit.”

Beiaardconcerten
van 8 juni t.e.m. 14 september, 
elke maandagavond vanaf 20.30u
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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 juli:  
31 mei. 

Deze kalender werd afgesloten 
op 30 april. Cursussen, 
workshops, kampen en 
permanente activiteiten 
worden niet opgenomen.

Meer vrijetijdsinfo?  
UiT in Mechelen!
Vleeshouwersstraat 6 
open: ma-vr 10-17u 
za 10-16u 
zo 12.30-16u 
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.

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.

Verantwoordelijke uitgever: Erik Laga, alge-
meen 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 en Karin Van Hees  
Concept & creatie: Trendhuis
ISSN: 2033-2289
Editienummer: 88 

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.apothekers-mechelen.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.
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Mechelse Buitenprikkels 
Fiets, proef & beleef!
opendeurdag • Scheurcappruyn, 
gratis
Buitengewone zonsondergang
begeleide uitstap • Jef Denyn-
plein 4-6, 20.30 > 23u, € 18
Boottocht 'Mechelen by Night'
begeleide uitstap • aanleg steiger 
Haverwerf, 21 > 22u, € 15

ZO 28 JUNI
Zomerse grillen
eten en drinken • Vrijbroekpark, 
13 > 17u, gratis
3de Sneukeltocht
eten en drinken • Wijkhuis 
Papenhofke, 10 > 17u, € 15
Expeditie Natuurpunt: Op 
avontuur voor en door de natuur
begeleide uitstap • 
Baarbeekhoeve, gratis
Concertmis
concert • Sint-Rombouts-
kathedraal, 10.30 > 11.30u, gratis

MA 29 JUNI
Familiegroep dementie: 
voor mantelzorgers en 
personen met dementie
lezing • ldc De Schijf, 13.30 > 16u, 
gratis
Beiaardconcert: 
Marie-Madeleine Crickboom 
en Ayako Vander Poorten
concert • Binnenplein Cultuur-
centrum, 20.30 > 22u, gratis

VR 5 JUNI
Boottocht 'oep ze Mèchels'
begeleide uitstap • aanleg steiger 
Haverwerf, 18.30 > 19.30u, € 12

MA 8 JUNI
Beiaardconcert Eddy Mariën 
& Horns for all seasons
concert • Binnenplein Cultuur-
centrum, 20.30 > 22u

VR 12 JUNI
Intiem Zolderconcert: 
Raske Drenge (BE & FRO)
concert • ViaVia Joker Reiscafé, 
20 > 22u, € 13

ZA 13 JUNI
Boottocht 'Mechelen by Night'
begeleide uitstap • aanleg steiger 
Haverwerf, 21 > 22u, € 15

MA 15 JUNI
Beiaardconcert: 
Liesbeth Janssens
concert • Binnenplein Cultuur-
centrum, 20.30 > 22u, gratis

ZA 20 JUNI
Boottocht 'Mechelen by Night'
begeleide uitstap • aanleg steiger 
Haverwerf, 21 > 22u, € 15

MA 22 JUNI
Beiaardconcert: Koen Cosaert
concert • Binnenplein Cultuur-
centrum, 20.30 > 22u, gratis

VR 26 JUNI
Zomerse grillen
eten en drinken • Vrijbroekpark, 
18 > 22u, gratis
Muizen Borrelt
eten en drinken • Dorpshuis 
Muizen, 20 > 23.59u, gratis

ZA 27 JUNI
Zomerse grillen
eten en drinken • Vrijbroekpark, 
18 > 22u, gratis
Expeditie Natuurpunt: Op 
avontuur voor en door de natuur
begeleide uitstap • 
Baarbeekhoeve, gratis

Opgelet: door de coronacrisis kan het zijn dat deze agenda niet helemaal 
klopt. Check de website van de organisator of uitinmechelen.be voor de 
meest correcte info. Expo's zijn deze maand niet opgenomen in de agenda.
Ontdek alle activiteiten die je in uw kot kan doen:  
www.uitinmechelen.be/online.

: Mechelse UiTPAS-houders 
met kansentarief krijgen korting 
bij deze activiteit



 yarnbombing_christine_vdbs

Uniform of ER nurses at local hospital

#azsintmaarten #2800love

 de_gelukkige_vos

#2800love

 lienvd2

Straat mooier gemaakt.
Artwork door @saravandertwee

#quarantekening #2800love

 Lokale politie Mechelen-Willebroek

Ook onze politieposten in #Mechelen 
en #Willebroek dragen de boodschap 
#SamenSterk ♡
#SamenTegenCorona 💪 #blijfinuwkot

Jouw kans om iedereen te 
laten meegenieten van jouw 

unieke kijk op Mechelen 
en zijn Mechelaars.

#2800love

 thomasverrycken

En of het een leuke eerste kidstennis 
workout was? Doen jullie volgende 
keer ook mee?
#mooistesportterwereld #tenniskids #2800love

 sairasummerblack

#2800love #positivevibes #stayingpositive 
#stayingatmoms #komtgoed #blijfinuwkot 
#buiten1wandelingperdag #spring #holdingon

 Brandweerzone Rivierenland

Enkel door samen vol te houden 
komen we hierdoor

#2800love 

 Wim Tiri

#2800love 
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79 JAAR
JOS ROOSEMONT

De 79-jarige architect Jos Roosemont 
voltooide zijn levenswerk: bijna vijftig 
jaar werkte hij mee aan de buiten-
restauratie van de Sint-Romboutstoren 
en -kathedraal. Niemand hield dat ooit 
zo lang vol. En daarmee is de trots van 
onze stad sinds dit jaar voor het eerst 
sinds 1963 volledig uit de steigers. 
Lees Jos zijn verhaal op onzetoren.be.

LEVENSWERK
MIJN

Blijf op de hoogte:
onzetoren.be

TOT VOLGEND JAAR 
Tijdens de zomermaanden wilden 
we in de oude brandweerkazerne 
een torenspits bouwen die nét zo 
hoog was als ooit de bedoeling 
was voor de Sint-Romboutstoren. 
Door het coronavirus stellen we 
die droom even uit naar volgend 
jaar. Iets om naar uit te kijken!

JOS ROOSEMONTJOS ROOSEMONT

De 79-jarige architect Jos Roosemont 
voltooide zijn levenswerk: bijna vijftig 
jaar werkte hij mee aan de buiten-
restauratie van de Sint-Romboutstoren 
en -kathedraal. Niemand hield dat ooit 
zo lang vol. En daarmee is de trots van 
onze stad sinds dit jaar voor het eerst 
sinds 1963 volledig uit de steigers. 
Lees Jos zijn verhaal op onzetoren.be.

LEVENSWERK
MIJN

Blijf op de hoogte:
onzetoren.be

TOT VOLGEND JAAR 
Tijdens de zomermaanden wilden 
we in de oude brandweerkazerne 
een torenspits bouwen die nét zo 
hoog was als ooit de bedoeling 
was voor de Sint-Romboutstoren. 
Door het coronavirus stellen we 
die droom even uit naar volgend 
jaar. Iets om naar uit te kijken!

Ik maakte dit jaar de 
toren af, bouwen jullie 
volgend jaar de spits?


