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buurtinitiatieven

De dag van het 
transitiehuis



‘t Is feest in Leest
Zin in sangria, smoutebollen 
of suikerspinnen? In de straten 
van Leest vind je het allemaal. 
De 29ste editie van de grootste 
jaarmarkt in Mechelen vindt ook 
dit jaar plaats op paasmaandag 
13 april. Breng een bezoekje aan 
de dieren- of ambachtenmarkt, 
gok hoe zwaar de ‘vetten os’ 
is en leef je helemaal uit op de 
kermis. Het bekendste volksfeest 
in Mechelen brengt plezier voor 
jong en oud!

2



Bomen zijn de nieuwe monumenten. Groenbeheer 
is vandaag belangrijker dan ooit, ook in de stad. 
Intussen is iedereen daar hopelijk van overtuigd. Toch 
kiest een verstandig groenbeleid niet per se voor het 
status quo. Eeuwenoude bomen moeten we natuurlijk 
bewaren en soigneren, maar soms is het onvermijdelijk dat 
er bomen moeten wijken. De stad is immers geen  statisch 
gegeven, maar een dynamische leefomgeving waar 
nieuwe ideeën moeten kunnen rijpen en ruimte krijgen.

Veel belangrijker is dat de balans tussen groen en stads-
vernieuwing in evenwicht blijft. Zeker in een groeiende 
stad als de onze telt elke boom. Daarom proberen we 
overal waar het kan nieuwe bomen aan te planten, ook 
al is de beschikbare ruimte schaars. Deze Nieuwe Maan 
biedt heel wat oud en nieuw groen aan. We nemen je mee 
langs parken, tuinen, door bossen en robuuste natuur 
en laten zien hoe de stad nog verder zal vergroenen. 
Zelf halen we alles uit de kast om nieuwe bomen aan te 
planten, maar in een hedendaagse stad draagt iedereen 
verantwoordelijkheid. En dus rekenen we ook op jou om 
Mechelen verder te vergroenen, want alle beetjes helpen.

Elke boom telt

We rekenen op 
iedereen om 
Mechelen verder 
te vergroenen

Alexander Vandersmissen,  
burgemeester
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Beste Marco,

Je mag je witte restafvalzakken nog 
gebruiken tot en met 30 april 2020. 
Daarna zijn ze niet meer geldig. 
Je kan ze niet meer omruilen. 

De gele huisvuilzakken kosten evenveel 
als hun witte voorgangers, maar hebben 
een kleinere inhoud: de grote zak ging 
van 60 naar 48 liter en de kleine zak van 
30 naar 24 liter. Tegelijkertijd verlaagt 
de jaarlijkse afvalbelasting met 5 euro 
per jaar. Daarbovenop zijn er extra 
verminderingen voor alleenwonenden, 
éénouder gezinnen, gezinnen met 
inwonende minderjarige kinderen en 
personen met een verhoogde tegemoet-
koming van de ziekteverzekering 
(zie ivarem.be/afvalbelastingen-2020). 
Mensen die veel afval aanbieden 
betalen dus meer, terwijl de algemene 
afvalbelasting daalt. Zo hoopt de stad 
dat Mechelaars nog beter sorteren en 
recycleren, en minder weggooien. 

Let wel op dat je je vuilniszak correct 
aanbiedt. Maak hem niet te zwaar: de 
grote gouden zak mag maximaal 12 kg 
wegen, de kleine 8 kg. Bind hem toe en 
voorzie een strop van zo’n 11 cm boven-
aan. Steek geen scherpe of gevaarlijke 
voorwerpen in de zak en bind geen 
zaken vast aan de buitenkant. 

Wat doe ik 
met mijn witte 
huisvuilzakken?
Beste stadsbestuur,

Sinds dit jaar zijn er nieuwe,  
gouden huisvuilzakken. Ik heb nog 
een paar witte huisvuilzakken over. 
Tot wanneer mag ik die gebruiken? 

Met vriendelijke groeten, 
Marco

Vraag

Antwoord

Burgerpanel:  
de 50 Mechelaars zijn geloot

Droom je van je eigen zaak? Doen. 

Het burgerpanel zal de gemeente-
raad adviseren over hoe je als 
stad een goede mix maakt tussen 
een bruisende stad en één met 
voldoende rustplekken. Na ronde-
tafelgesprekken en voordrachten 
van experts komen de deelnemers 
tot aan bevelingen, adviezen en 
voorstellen.

Meer info:  
www.mechelenmakers.be/
burgerpanel

Een loting uit het bevolkingsregister 
bepaalde wie in het burger panel 
zit. De loting hield rekening met 
geslacht, leeftijd, opleiding, her-
komst en wijken en dorpen. Zo 
is het burgerpanel een correcte 
afspiegeling van onze stad.

Omwille van het coronavirus  
wordt het burgerpanel uitgesteld 
tot na de zomer. Dan zullen de  
50 Mechelaars van het burger -
panel voor het eerst samenkomen. 

Wil je je eigen bedrijfje opstarten? Ben 
je op zoek naar het perfecte pand? 
Heb je financiële steun nodig? Alle 
informatie voor startende onder-
nemers vind je vanaf nu op één plek: 
mechelen.be/startmetondernemen.

Krijg je graag persoonlijk advies? 
Dan stellen we je graag voor aan 
startersconsulente Yasmine. Wat 
je vraag ook is: Yasmine zet je 
op weg en verwijst je indien 
nodig door naar een van onze 
partnerorganisaties. En dat 
helemaal gratis. Vraag jouw 
startersgesprek aan via 
yasmine.lagmaui@mechelen.be. 
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Getal

Vroeger en nu 1968

 Het Cellebroedersklooster in de Nokerstraat in 1968

Het klooster van de cellebroeders  
of Alexianen dateert uit 1710. Celle-
broeders waren een soort religieuze 
gemeenschap van ziekenbroeders, 
die zich inzetten voor begravingen en 
voor de verzorging van mensen die 
aan de pest leden en later ook van 
mannelijke geesteszieken. 

In 1727 bouwden ze een nieuwe 
kloosterkapel aan de Nokerstraat, 
maar in 1755 moesten ze een stuk 
van hun tuin afstaan voor de bouw 
van de Dossinkazerne. Tijdens de 
Franse bezetting werd het klooster 
verkocht, maar in 1820 slaagden 

de Alexianen erin om het klooster 
terug aan te kopen. Zo’n honderd 
jaar later vonden ze het klooster 
echter te klein en verkochten ze het 
aan de zusters Franciscanessen, 
die er een school en een kinder-
opvang in onderbrachten. Vandaag 
is het gebouw in beheer van 
Emmaüs, een vzw die zich inzet 
voor verschillende zorginstanties en 
mensen die zorg nodig hebben. 

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

• Op paasmaandag 13.04 zijn het 
Sociaal Huis en het Huis van de 
Mechelaar gesloten. Raadpleeg 
onze openingsuren en slui-
tingsdagen op mechelen.be/
openingsuren.

• Nog tot eind mei werkt Infrabel 
aan de spoorlijn van Mechelen 
naar Dendermonde. Meer info: 
www.infrabel.be/nl/ mechelen-
spoorvernieuwingswerken

• Stad Mechelen plantte 150 
nieuwe bomen: 65 in de woon-
wijk Rode Molen en 95 in de 
woonwijk Mahatma Gandhi. 

• De voorbije maanden con-
troleerde de politie al 6000 
fietsers op het gebruik van 
fietsverlichting. 92 % reed 
reglementair. Mechelaars die 
zonder fietslicht reden, kregen 
een setje gratis fietslampjes.

• In Mechelen zijn er momenteel 
zeven schoolstraten. Na de 
paasvakantie komen er nog 
twee bij: in de Boetestraat en 
aan het Berthoudersplein. Meer 
info: mechelen.be/schoolstraten

• Het stadsbestuur installeert dit 
voorjaar trajectcontrole in de 
Bruul. Auto’s rijden hier na 18u 
vaak te snel en zorgen zo voor 
onveilige situaties.

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

• Ben jij een ondernemer, starter 
of denk je eraan een eigen 
zaak te beginnen? Kom dan 
op woensdag 22.04 naar Hotel 
Van der Valk voor een avond vol 
inspiratie, praktische tips, en een 
blik op Mechelen van Morgen. 
Welkom vanaf 18.30u. Schrijf 
je in op mechelenmakers.be/
ondernemen.

Snel

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

210 000
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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 kersteditie stond bijvoorbeeld een 
spelletje en een recept voor koekjes, 
terwijl we in onze milieu-editie tips gaven 
om de bijen te helpen. Maar we brengen 
ook nieuws uit de straat, zoals de ver-
jaardag 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 Isebrandtstraat. 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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Waarom?
We willen buren 
zo veel mogelijk 
kansen geven om 
samen te komen. 
Bijvoorbeeld tijdens 
kinderactiviteiten, 
rommelmarkten of 
fietstochtjes. Het 
gevoel van ver-
bondenheid haal je 
vooral uit een goed 
contact met je buren. 
Je wordt er geluk-
kiger van, het helpt 
tegen eenzaamheid 
en het vergroot de 
solidariteit.

Wat?
De stad wil Meche-
laars prikkelen om 
na te denken over 
leuke en blijvende 
initiatieven, de 
zogenaamde 
buurt engagements-
netwerken, die 
hun straat of buurt 
aangenamer maken. 
Wie kiest voor een 
activiteit die de 
samenhorigheid of 
de leefbaarheid in 
zijn buurt versterkt, 
kan rekenen op een 
financiële ondersteu-
ning tot 500 euro.  

Hoe? 
Doe je aanvraag via 
mechelenmakers.be/
ben. Een jury evalu-
eert jouw aanvraag 
en bepaalt ook 
hoeveel subsidie 
je krijgt. Zorg dus 
voor een goed en 
volledig dossier. Eten 
en drank betalen we 
niet terug. Uiteraard 
blijft de stad wel 
twee keer per jaar 
Burendag organise-
ren, in de lente en in 
de winter. De eerst-
volgende Burendag 
is op vrijdag 29 mei.

Wie?
Elke Mechelaar kan 
zijn of haar idee 
doorgeven. Je hoeft 
daarvoor geen 
lid te zijn van een 
buurtcomité of een 
vereniging. Zowel 
grote als kleine 
projecten kunnen 
goed zijn voor de 
samenhorigheid in 
je buurt. Het is wel 
belangrijk dat je zo 
veel mogelijk buren 
betrekt en dat je dui-
delijk communiceert 
over het initiatief. 

Wil je graag iets organiseren voor je buurt? Super! 
Stad Mechelen ondersteunt grote én kleine initiatieven die 
de verbonden heid tussen buren langdurig versterken.

In een BEN 
nemen buren 
samen initiatief 
om de buurt 
gezelliger en 
beter te maken.

Björn Siffer, schepen
van Sociale cohesie

Zorg mee 
voor een 
bruisende 

buurt
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Op bezoek bij  
de tafeleend en 

bosrietzanger
Dag trippers! De lente is in het land en 

er valt veel natuur te ontdekken. Ook 
in Mechelen natuurlijk. We gingen een 

maand op voorhand al eens op verkenning 
in een minder bekend gebied: Den Battelaer. 

Veel vogels waren nog op congé en de planten 
moesten nog ontwaken uit hun winterslaap. 
Maar: we hadden gids Patrick mee! 
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Patrick weet waarover hij spreekt, want 
hij houdt zich als Natuurpunt-vrijwilliger 
bezig met het beheer van het gebied. 
Terwijl we over een avontuurlijk 
plankenpad door het moerasgebied 
wandelen, duidt hij de groepjes boswilg 
aan die ze onlangs met een bende 
vrijwilligers gesnoeid hebben. “Die 
bomen moesten weg omdat ze anders 
de zeldzaam wordende dotterbloe-
men bedreigen. Vanaf april spot je 
hier een prachtig goudgeel tapijt over 
het water.”

In het 45 hectare grote Den Battelaer 
is de dotterwei een van de mooiste 
gebieden die Natuur punt beheert. “Bij 
elk stukje natuur kijken we welke soort 
planten we terugvinden en hoe we het 
stukje het best invullen, zodat ook de 
dieren en de omliggende natuur er 
baat bij hebben. Zo creëren of bewaren 
we unieke natuur.” Dat inrichtings- en 
beheerplan moet het Agent schap voor 
Natuur en Bos goedkeuren.

Cultuur
Den Battelaer is een mix van bos, weiland, 
rietvelden en oude Zennearmen. Met 
veel biodiversiteit. En dat is geen toeval, 
legt Patrick uit. “Natuurgebieden kan 
je actief of passief beheren. Da’s een 
bewuste keuze. Den Battelaer mag je 
beschouwen als een natuur- en cultuur-
gebied, want we moeten de natuur een 
beetje sturen. Soms is het bijvoorbeeld 
nodig om bomen te kappen om de bio-
diversiteit te behouden.”

Tussen het Zennegat en de dorps-
kernen van Battel en Heffen ligt Den 
Battelaer, een stukje natuur om fier 
op te zijn. Lang niet alle Mechelaars 
kennen het, dus daar zullen we bij 
deze eens verandering in brengen. 
Gewapend met mijn trouwe balpen, 
notitieblok en fotograaf - helaas 
wel zonder laarzen - laat ik me op 
sleeptouw nemen op een frisse, regen-
achtige februaridag.

Op het moment dat je dit leest, zijn de 
meeste vogels terug en staat het fraaie 
stukje natuur alweer in bloei. Dé uit-
staptip voor deze lente!

 Vanaf de lente ligt hier een goudgeel tapijt 
van unieke dotterbloemen: een must-see

9
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 Via sluisjes werden de weilanden lang geleden bevloeid. Binnen een paar jaar opnieuw, hoopt Patrick.

Top 3 vogels  
van Patrick
1. “Aan de grachten  
langs de Leuvense  
vaart kan je de ijs vogel 
spotten. Dat is een prach-
tige verschijning. Ze zijn 
felblauw en -oranje en 
hebben een lange snavel.”

2. “Vanaf midden  
april zitten hier veel  
nachtegalen. Die  
zingen vooral tijdens  
de ochtend en avond. 
Enkel de mannetjes zingen. 
De houten trap pen aan de 
Zenne dijk is de place to be 
om hun concert mee  
te pikken.” 

3. “In het rietland  
kan je de blauw - 
borst spotten: een  
zeldzame vogel met 
blauwe kin en borst die 
uitbundig zingt.”
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Vogelparadijs
“In dit gebied broeden een vijftigtal 
vogelsoorten, waarvan sommige heel 
uniek. Aan het rietland kan je ze het 
beste spotten. Daar vind je vogels zoals 
de kleine karekiet, blauwborstjes en 
rietzangers, maar ook de tafeleend, 
kuifeend en krakeend. In de zomer 
spot je misschien zelfs zeldzame 
insecten zoals de rietmaskerbij, de 
moerassprinkhaan … Hoor! Da’s nen 
dodaars!”, onderbreekt Patrick zich-
zelf. We werpen onze blik op het water 
en zien een klein bolachtig diertje met 
veren wegduiken. De fotograaf is te 
laat. Een dodaars is de kleinste fuut van 
Europa. Ik weet niet wat dat betekent, 
maar het klinkt uitzonderlijk.

Patrick gaat verder: “De lente en zomer 
zijn de beste momenten om hier te 
komen. De meeste vogels zitten nu 
(eind februari, n.v.d.r.) nog in Afrika. In 
de zomer zijn ze allemaal terug: dan is 
het hier een waar concert.”

“Hoe we weten dat de vogels in Afrika 
zitten? Het Koninklijk Belgisch Instituut 
voor Natuurwetenschappen doet al 
jaren onderzoek naar het trekgedrag 
van vogels. Ze worden gevangen met 
een mistnet en dan krijgen ze een 
ringetje. We hebben ooit een bosriet-
zanger geringd. Da’s een vogeltje dat 
ocharme 12 gram weegt. En weet je 
waar ze die een jaar later terug hebben 
gevangen? In Zuid-Afrika!”

Oude sluisjes
We bevinden ons intussen in de Oude 
Zennearm, waar vroeger de Zenne 
liep. Hier en daar zien we een sluisje. 
Die werden vroeger gebruikt om de 
weilanden te bevloeien. De Zenne had 
kalkrijk water en dat is goed voor het 
gras. De paarden, de auto’s van die tijd, 
stonden hier dan te grazen. Patrick en 
het beheerteam van Den Battelaer 
zijn van plan om de sluisjes binnen 
een paar jaar terug te gebruiken. “Dat 
zal de biodiversiteit zeker ten goede 
komen. Met het kalkrijke water uit de 
Leuvense vaart kunnen we de verzu-
ring tegengaan en krijgen zeldzame 
bloemen terug meer kansen.”



7 speelbossen
20 parken  
en tuinen
12 bijenhotels
5 volkstuinen
1 volkstuinpark 
met 55 tuintjes
5 samentuinen

3 bomen voor 
elke gekapte boom 
op openbaar domein

Onze ambities: 

300  
grote bomen 
planten per jaar 

1 boom per  
Mechelaar  
tegen 2025

Binnenkort kunnen buurt bewoners 
makkelijker aan geven waar er volgens 
hen plek is voor nieuwe bomen.

Dat betekent dat 
we deze legislatuur 
allemaal samen 
87 000 bomen 
planten op Mechels 
grondgebied

Ontdek alle natuur op  
mechelen.be/natuur-en-groen.

237 ha natuurgebied

Meer genieten van  
de Mechelse natuur?
Natuurpunt beheert zeven 
natuurgebieden in de regio 
rond Mechelen. Ontdek op 
www.mechelsrivierengebied.be 
welke planten en dieren er leven, 
waar je mooi kunt wandelen en 
welke activiteiten Natuur punt 
organiseert. Of spring gewoon 
eens binnen in het bezoekers-
centrum: Muizen hoek straat 7 in 
Muizen. Verovert de Mechelse 
natuur je hart? Steun je natuur-
gebied met een gift, word 
lid of steek de handen uit de 
mouwen als lokale vrijwilliger 
via natuurpunt.be.

 Tip om je kinderen bezig te houden: laat hen 
zoeken naar een vos, een ree of een judasoor.

Aangeplant in 2019:

1578 bomen 
waarvan 424 bomen via  
Boom zoekt Grond en 

3304 m² houtkant 
(een mix van struiken  
en kleine bomen)

Den Battelaer maakt deel uit van 
ons toekomstig Nationaal Park, 
waar mensen, planten en dieren 
nog meer bewegingsruimte hebben.
Patrick Princen, schepen van  
Natuur- en groenontwikkeling
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De eend die ‘krak’ zegt
Natte weilanden zijn alleszins tekenend 
voor Den Battelaer. Op deze regenach-
tige dag moeten we dan ook hoe langer 
hoe meer ploeteren in de modder. We 
spotten wel een blauwe reiger. En ver-
volgens een krakeend. “Vanwaar die 
naam?”, vraag ik geïnteresseerd. De 
verklaring luidt: “Dat is een eend die 
krak zegt”. Mijn journalistieke ego krijgt 
een deuk. Wanneer later de ‘boomkrui-
per’ ter sprake komt, durf ik dan ook 
niet meer te vragen wat dat is. Ter infor-
matie: het is een vogeltje met lange 
snavel dat langs bomen omhoog kruipt.

In de lente en zomer is hier nog veel 
meer te zien. Je kan bijvoorbeeld - met 
wat geluk - een vos spotten en op zoek 
gaan naar een judasoor: een zwam die 
er haast als een echt oor uitziet. Ideaal 
voor een zoektocht met je kinderen. 
En beter nog: in dit gebied komen ook 
reeën voor. 

“Vraag je lezers wel om alsjeblieft hun 
honden aan de leiband te houden”, 
drukt Patrick me op het hart. “Het lijkt 
misschien alsof het geen kwaad kan, 
maar als een hond nog maar in de buurt 
van een reekalfje komt, ruikt de moeder 
dat, en dan laat ze haar kindje achter.”

De rondleiding loopt op z’n eind en we 
hebben het nog even over de verdere 
ambities. Net zoals Stad Mechelen 
hopen ze bij Natuurpunt alle natuur-
gebieden in het Mechelse ooit met 
elkaar te verbinden tot één groot nati-
onaal park. Ik hoop dat het lukt. En dan 
koop ik mezelf zeker een paar laarzen.

Dossier 

Groen in Mechelen



Aan (de veggie)tafel! 
Haal je kookkunsten boven en trommel 
al je vrienden op, want op donderdag 
16 april kan je weer aanschuiven aan 
de gezelligste Langste Veggietafel van 
Mechelen. Dat is een vegetarische en 
afvalarme picknick van vzw's EVA en 
Mechelen Klimaatstad op de Grote 
Markt. Breng je eigen potje, borden en 
bestek mee en deel met de mensen 
aan tafel, of koop iets lekkers aan een 
van de eetstandjes. 

Veggie is halal
Wist je trouwens dat de Langste 
Veggietafel dit jaar tussen het einde 
van de vasten en de start van de 
ramadan valt? Twee periodes waarin 
veel mensen bewust stilstaan bij wat 
ze eten. En veggie? Da’s ook halal. 

Die insteek krijgt dit jaar extra aan-
dacht dankzij de samenwerking met 
VOEM vzw. Met het project ‘Veggie is 
halal’ willen de vzw's EVA en VOEM 
mensen samenbrengen die belang 
hechten aan dierenwelzijn en 
het milieu, ongeacht uit welke 
gemeenschap ze komen. 

De Langste Veggietafel is 
dit jaar dus meer dan samen 
gezellig picknicken, culinaire 
horizons verbreden en  genieten 
van straattheater en muziek. 
Het is ook de place to be om tips 
en tricks te scoren voor een plant-
aardige ramadan.

“ Elk kledingstuk is uniek”
Voor de designerstoffen wendt 
Jolien zich tot The Fabric Sales 
in Rotselaar. “De winkel verkoopt 
stoffen van Belgische mode-
huizen en labels zoals Walter Van 
Beirendonck, Dries Van Noten 
en Annemie Verbeke. De stoffen 
zijn resten van hun seizoenen, die 
anders toch maar weggegooid 
worden.” Ook binnen haar eigen 
naaiatelier probeert Jolien niks 
weg te gooien. Van haar restjes 
stof maakt ze onder andere 
 herbruikbare wattenschijfjes. 

Daarnaast kiest Jolien bewust 
voor eerlijke samenwerkingen in 
eigen land. “Naaiateliers zijn een 
pak goedkoper buiten België, 
maar dan zit je sowieso met ver-
vuiling door transport. Dat wou ik 
niet. En ik wil ook iets  betekenen 
voor ónze  maatschappij. 

Zo kwam ik terecht bij het 
 naaiatelier van AMAi, een werking 
van Stad Mechelen die jobkansen 
geeft aan mensen die minder 

snel op de gewone arbeids-
markt terecht kunnen. Zij 

produceren de   totebags.”

KSTMIZED is een 
kledingmerk voor 
vrouwen die op zoek 
zijn naar een duur-
zaam, uniek stuk voor 
hun kleerkast. Shop 

via kstmized.be of 
Instagram (@ kstmized).

Sinds een half jaar geeft Jolien 
Lauwens (30) kledingstukken een 
tweede leven door ze te com-
bineren met overschotten van 
designerstoffen. Het gloednieuwe 
kledingmerk KSTMIZED is het 
resultaat: unieke handgemaakte 
stukken die je in geen enkele 
andere kleerkast terugvindt. “De 
originele kledingstukken haal ik 
op bij mensen die ze niet langer 
willen dragen. Ik controleer de 
kwaliteit en kijk welke kleuren 
passen binnen mijn huidige 
collectie. De kleren die ik niet kan 
gebruiken, doneer ik aan goede 
doelen. Zo gaat er niks verloren.”

Straffe starter

Ik zorg ervoor dat 
niets verloren gaat
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Musicalstage voor specials
Al meer dan tien jaar organiseert 
Muzix musicalstages voor kinderen, 
jongeren en volwassenen in Edegem, 
Malle, Londerzeel en Tervuren. Sinds 
twee jaar horen daar ook stages 
voor jongeren en volwassenen vanaf 
12 jaar met een licht verstandelijke 
beperking bij. Specials, zoals Muzix 
ze noemt. En dit jaar … organiseert 
Muzix de musicalstages voor specials 
voor het eerst in Mechelen!

De stages gaan door van 7 tot 10 april 
en van 18 tot 21 augustus in zaal 
De Kettinghe in Heffen. En ook de 
begeleiding is Mechels: die nemen 
musicalartieste Liesbeth De Wolf en 
Laura Luisa Jonker, begeleider van 
mensen met een beperking, voor 
hun    rekening. 

Inschrijven & info:  
www.musicalstages.be  
of 0486 72 07 43

Mikke: “In Bonheiden 
kochten we met alle 
buren een boeket 
bloemen. Hier in de 
O.-L.-V.-straat is dat 
moeilijker, want ik weet 
niet altijd wie nieuw 
is. Maar ik zeg altijd 
goeien dag. Zo ken ik al 
best wat mensen nu.”

Ninah: “Ik ben onlangs 
gaan aanbellen met 
een ei in mijn hand. Een 
symbolisch ei, noemen 
wij dat (lacht). Gewoon 
om de nieuwe buren te 
laten weten dat ze altijd 
een ei of iets anders 
mogen lenen, moest 
dat nodig zijn.”

Shailesh: “Wij brengen 
altijd een bloemetje en 
een fles wijn. Ik woon 
in een hele fijne buurt. 
Alle buren zitten in 
een WhatsApp-groep, 
waarmee we regel-
matig afspreken om 
samen iets te doen.”

Straatbabbel
Hoe verwelkom jij nieuwe 
buren in je straat?

• 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

• De V laamse St ich t ing 
Verkeerskunde nomineerde 
Mechelen om de fietsstad van 
Vlaanderen te worden. Samen 
met Kortrijk en Genk zijn we 
kanshebber in de categorie 
‘grote steden’. Op 26 mei wordt 
de winnaar verkozen. 

• Sinds februari krijg je een keu-
zemenu voor de noodnummers 
112 en 101. Zo word je efficiën-
ter en sneller geholpen, want je 
komt onmiddellijk bij de juiste 
noodcentrale (brandweer, 
ambulance of politie) terecht. 

• Zoek je een tijdelijk kantoor 
met professioneel ingerichte 
werkplekken en een netwerk 
van collega-ondernemers? 
Dan ben je bij het Oh! aan 
het juiste adres. Meer info:  
www.mechelen.be/oh

• Start je kind in het middelbaar? 
Vergeet hem of haar niet aan 
te melden vóór vrijdag 24.04 
via www.aanmelden.school. 
Meer info: www.mechelen.be/
onderwijs 

• Het kinderharnas van Keizer 
Karel V is nooit in Mechelen 
geraakt. Doe mee met de 
crowdfunding van het Museum 
Hof van Busleyden, en zorg 
ervoor dat het voor het eerst in 
Mechelen te bekijken is. Meer 
info: www.hofvanbusleyden.be

Snel

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
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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 vanaf september 2020 
de thuis van een horecazaak, twee 
kantoorruimtes en drie hoogwaardige 
studentenstudio’s. Die boeiende com-
binatie 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 
Cortenbachplein, als schakel tussen 
het historische Hof van Cortenbach, 
de nieuwe woningen en de panden 
aan de Korenmarkt. Het plein hoort 
bij het openbaar domein van de 
stad en is permanent toegankelijk 
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 op 6 april. Wanneer de woon -
gebouwen 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 binnen-
kant. Tel daarbij het nieuwe binnenplein en de stad 
is weldra weer een trekpleister rijker. Een prachtig 
stukje eigentijds Mechelen met eeuwenoude roots.
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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 - 
september 2020

Inrichting Hof van 
Cortenbach 

april - juli 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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6.30u 8.30u

14u9.30u

18u

In een transitiehuis wonen gedetineerden 
die zich aan het einde van hun straf 
voorbereiden op hun terugkeer naar de 
samenleving. Het is een open huis, maar 
met duidelijke grenzen en met coaches 
die de deelnemers intensief begeleiden.

het transitiehuis
De dag van 

6.30u
Omar: “Onze coach Dorien 
zegt altijd: ‘Morgenstond 
heeft goud in de mond’. Net 
als ons moeder vroeger 
(lacht). Maar ze hebben gelijk. 
Na een lekkere kop koffie 
en een stevige boterham 
vertrek ik naar m’n werk. 
Werken betekent niet álles, 
maar het geeft me wel het 
gevoel dat ik terug meetel.”

8.30u
Patrick: “Ik heb nog geen 
werk, maar ben wel druk 
aan het solliciteren, met 
hulp van de coaches. In de 
namiddag heb ik weer een 
sollicitatie gesprek. Duimen 
maar! Voor de rest vul ik mijn 
lege uren door te helpen 
waar ik kan: afwassen, 
boodschappen doen en 
bankzaken in orde brengen.”

9.30u
Maarten: “Als krachtcoach 
zoek ik mee naar de talenten 
en krachten van onze bewo-
ners. Vandaag bezoek ik met 
Yassin enkele interimbureaus. 
‘t Is altijd makkelijker praten 
als je samen onderweg bent.”

12u
Kathleen: “Een roer- of 
spiegelei? Ik ben coach én 
wandelend kookboek (lacht). 
Samen met de aanwezige 
deelnemers bereiden we 
de lunch voor. En wanneer 
Patrick terugkeert van zijn 
sollicitatiegesprek is ieder-
een reuzebenieuwd … 
Goed gedaan, Patrick!”

14u
Karolien: “Winkelen met 
een klein budget, hoe doe 
je dat eigenlijk? Da’s waar 
ik als coach ook mee help. 
We gaan met enkele bewo-
ners naar de buurtwinkel 
en proberen het uit.”

18u
Carolien: “Vanavond is het 
deelnemersvergadering. 
Maar eerst samen koken en 
eten. En morgen: een nieuwe 
dag met nieuwe kansen.”

Werken betekent niet 
álles, maar het geeft 

me wel het gevoel 
dat ik terug meetel 
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krijgt grote boombakken 
en plantenbakken met 
zitelementen. En de Onze-
Lieve-Vrouwe straat richtten 
we, in samenwerking met 
Talentenfabriek en H30, in 
met kunst, poëzie en andere 
elementen. Vanaf februari 
2021 wordt de Onze-Lieve-
Vrouwe straat heraangelegd 
zodat we de straat nog meer 
op de kaart kunnen zetten 
als gezellige en toekomst-
gerichte winkelstraat. 

Meer info:  
www.shoppeninmechelen.be

van de Onze-Lieve-Vrouwe-
straat (tussen Vijfhoek en 
Louizastraat) autoluw. Dat 
maakt onze binnenstad een 
pak aangenamer. Je auto kan 
je uiteraard nog altijd kwijt 
in een van de vele parkings. 
Ook de bus kan je nemen: 
de centrumpendel blijft rijden 
door de IJzerenleen en 
Onze-Lieve-Vrouwestraat. 

Daarnaast kiest de stad 
resoluut voor vergroening 
en een tijdelijke creatieve 
invulling van de nieuwe auto-
luwe straten. De IJzerenleen 

Alle ruimte om prettig 
te winkelen
Vanaf 31 maart zijn ook de 
IJzerenleen, Geitestraat, 
Blauwhondstraat, Borzestraat, 
Schaalstraat, Grootbrug, 
Guldenstraat en een stuk 

DAGJE SHOPPEN?

WELKOM IN 
MECHELEN!
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Krijg 5 euro korting voor  
concert Reinoud Van Mechelen

de belegering 
van Neuss

Samen met zijn ensemble A Nocte Temporis 
nam tenor Reinoud Van Mechelen de uit-
daging aan om zich te verdiepen in de 
liedkunst van Ludwig van Beet hoven. 
Zijn  uitgangspunt? Een van Beet hovens 
beroemdste lied cycli aller tijden,  
An die ferne Geliebte. Maar 
ook de bewerkingen die 
Beet  hoven maakte van onder 
andere Schotse volks liederen 
mogen niet ontbreken. A Nocte 
Temporis toonde eerder al met 
hun project Dubhlinn Gardens dat 
ze moeiteloos volks- en kunst muziek met 
elkaar verbinden.

Hoor het zelf tijdens het Lunalia-concert van 
Reinoud Van Mechelen op zondag 26 april om 
17u in het Cultuurcentrum. Heb je 20 punten 
gespaard met je UiTPAS? Ruil ze op voor-
hand om aan de balie van UiT in Mechelen en 
ontvang 5 euro korting op je ticket. Maximaal 
twee kortingen per UiTPAS en zolang de 
voorraad strekt.

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

-voordeel

De top 3  
van … 
Marisol

Den Botaniek: “De Kruidtuin is voor mij 
pure nostalgie, 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.”

Lopen op het water: “Het Dijlepad is 
ideaal voor een unieke wandeling door  
de stad. Extra mooi tijdens de avond,  
met alle lichtjes.”

Stilteplek in de stad: “Het Hof van Bus-
leyden is een plek waar ik tot rust kom. 
Daar hangt zo’n mysterieuze sfeer: door 
alle geschiedenis, maar ook door de krui-
sing tussen oude en nieuwe architectuur.”
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Buiten, waar de 
vogeltjes fluiten
Ken jij de Buitenspeeldag al? Op woensdagnamiddag 
22 april wordt jouw tv-scherm zwart en spelen alle 
kinderen buiten. Ook in jouw buurt valt er weer heel 
wat te ontdekken. Trommel je klasgenootjes, vriendjes 
en vriendinnetjes en buurjongens en -meisjes op en 
maak er een spetterend avontuur van!

Ontdek alle activiteiten op mechelenkinderstad.be. Met 
dank aan J@M, Woudvrouw, Topvakantie, Gezinsbond, 
Buurtsport, Fietsotheek, Mechelen Mondiaal, Skate-
house, Circolito, Busta Move, KlimKaffee, Happy Souls 
Yoga en Thomas More voor de medewerking. 

Oh ja, nog even dit: buitenspelen is uiteraard ook op 
andere dagen toegestaan 😉

Kom naar het sportgala
Stad Mechelen en de sportraad 
steken de kampioenen hulde in een 
nieuw jasje: op dinsdag 21 april 
organiseren ze voor het eerst een 
heus sportgala in Lamot. En jij bent 
uitgenodigd!

Het sportgala focust op G-sport, sport 
voor mensen met een beperking. De 
bekende triatleet en G-sporter Marc 
Herremans komt een lezing geven 
over ‘De kaarten van je leven’. Hij  
raakte in 2002 verlamd na een fietson-
geval en kwam in een rolstoel terecht. 
Maar dat weerhield hem niet om te 
blijven sporten. Vandaag is hij trainer 
van triatleten en andere sportmensen. 

Tijdens het sportgala huldigt 
Stad Mechelen uiteraard ook 
de Mechelse individuele sporters 
en ploegen die een provinciale, 
Vlaamse, Belgische, Europese en/of 
wereldtitel behaalden in 2019. En ook 
de G-sporters die kampioen werden 
op de Special Olympics. Er worden 
ook vier trofeeën uitgereikt voor de 
Sporter, de G-sporter, de Sportbelofte 
en de Sportverdienste van de stad. 

Sportgala 
di 21.04 vanaf 19u, Congres- en 
Erfgoedcentrum Lamot. Schrijf je  
in via mechelen.be/sportgala.

• Bezoek de nationale plan-
tenbeurs in Hombeek op 
zondag 26.04 en scoor de 
mooiste planten. Inkom: 3 euro. 
Parkeren is gratis. Meer info: 
www.groenbeurs.be

• ‘De Grond der Dingen’ won 
een Ultima voor Lokaal 
Cultuurbeleid. De Ultima’s 
zijn de cultuurprijzen van 
Vlaanderen. Met ‘De Grond der 
Dingen’ bouwen Mechelaars 
actief mee aan een gemeen-
schappelijke toekomst.

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

• Let op voor teken! Die zijn extra 
actief tussen maart en oktober. 
Tips? www.tekenbeten.be

• Kom op 2, 3 en 4.04 kijken naar 
de vierde editie van The Life 
of Mechelen in ARSENAAL/
LAZARUS. Een verhalen-
show met stadsbewoners 
aan het woord. Meer info: 
www.arsenaallazarus.be

• Lachen geblazen op 4 en 
5.04 met het meeslepende en 
hoogstwaarschijnlijk fictieve 
toneelstuk ‘De ideale vrouw’ 
van Theater M. Meer info: 
www.theaterm.be

• Tijdens de natuurworkshop 
‘Bezig bij bij’ van Woudvrouw 
in het Vrijbroekpark op 25 en 
26.04 ontdekken kinderen 
van 4 tot 12 de natuur op een 
creatieve manier. Inschrijven: 
www.vrijbroekpark.be

• Laat je meevoeren naar  zui-
derse sferen. Kom op zaterdag 
25.04 om 12u naar de Flamenco 
flashmob aan het Predikheren.

Snel

Kort 
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Erfgoeddag - de dag waarop Vlaanderen en Brussel 
hun cultureel erfgoed in de kijker zetten - wordt 
20 in 2020 en viert dat groots met ‘De Nacht’. 
Tijdens het weekend van 25 en 26 april kan je 
over heel Vlaanderen meedoen met  honderden 
gratis activiteiten. Ook in Mechelen. Nieuwe 
Maan ging al eens horen wat Beeld smederij 
DE MAAN in petto heeft.

Wist je dat … het 
campagnebeeld 
van Erfgoeddag 
2020 gemaakt werd 
door de Mechelse 
illustrator Ilse 
Hermans? Meer van 
haar werk vind je op 
ilsehermans.be.
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Paul: “Ja, goed kindertheater 
is ook leuk voor volwassenen. 
Waar kinderen zich meestal 
laten meeslepen in het verhaal, 
kunnen volwassen ook erg 
onder de indruk zijn van hoe 
de figuren gemaakt zijn, of 
hoe we het verhaal hebben 
ingekleed. Daar houden 
we als maker ook rekening 
mee. Zo is het bij Planeet 
Nivanir prachtig om te zien 
hoe de poppen door kleine 
bewegingen tal van emoties 
uitdrukken. Je hoeft dus zeker 
geen kinderen te hebben 
om eens te komen kijken.”

Femke: “En na de voorstelling 
neemt Paul je mee achter 
de schermen. Dan mag je 
de poppen eens aanraken, 
en laat hij je alle boeiende 
en geheime mechanieken 
van DE MAAN van 1948 tot 
nu zien. Doorlopend kan 
je trouwens ook een expo 
bezoeken in onze foyer.” 

zijn die ouders en grootouders 
misschien nog wel herken-
nen van toen zij kind waren 
of met hun kinderen naar 
het figurentheater gingen.”

Paul: “Ik vind het fantastisch als 
mensen zich nog herinneren 
wat ze als kind gezien hebben. 
Sommigen herinneren zich 
alleen de busrit naar DE MAAN 
en het ijsje achteraf, terwijl 
anderen tien jaar later nog van 
a tot z kunnen vertellen wat ze 
toen gezien hebben. Dan weet 
je dat je indruk gemaakt hebt. Ik 
hoop dat sommige Mechelaars 
tijdens de rondleiding vragen of 
ik een bepaalde pop nog heb 
liggen. Wie weet leg ik ze dan 
wel klaar voor een volgende 
voorstelling (knipoogt).”

Jullie hernemen ook 
Planeet Nivanir? 
Femke: “Een bepaalde scène in 
het theaterstuk heet ‘De Nacht’ 
en gaat over het feit dat mensen 
in het donker vaak dingen doen 
die het daglicht niet verdra-
gen. Het is een voorstelling 
voor kinderen vanaf zeven 
jaar. Maar ‘t is natuurlijk even 
goed voor volwassenen hé.”

Als ik de deur van Beeldsmederij 
DE MAAN opentrek, word ik 
meteen overspoeld door een 
licht gevoel van nostalgie. Boven 
in het poppenatelier wachten 
poppenmaker Paul Contryn 
en actrice Femke Stallaert, die 
mee zorgt voor de artistieke 
sturing, mij op. Eindelijk mag ik 
eens achter de schermen van 
een plek piepen waar ik mij als 
kind vaak vol verwondering 
heb laten meetrekken in een 
verhaal. Maar wist je dat … jij 
dat binnenkort ook mag? 

Wat voor unieks heeft 
DE MAAN in petto voor 
het Erfgoedweekend?
Paul: “Op zaterdag 25 april 
geef ik drie avondrond leidingen 
door de Brusselpoort, waar 
al onze figuren opgeslagen 
liggen. De meeste Mechelaars 
hebben hier al jaren geen voet 
meer binnengezet. We voelen 
alvast de hete adem van de 
Erfgoeddag in onze nek om 
ons depot op te ruimen (lacht).”

Femke: “Het wordt een bijzon-
dere ervaring. Theatermaker 
en muzikant Gorges Oclos, ook 
deel van de artistieke sturing, 
heeft een soundscape gemaakt 
die samen met de belichting 
de rondleiding extra betove-
rend maakt. Een soundscape 
is een mix van omgevings-
geluiden zoals lachende 
kinderen of vallende druppels, 
en een streepje muziek.”

Is het voor kinderen 
of volwassenen?
Femke: “Vooral voor volwasse-
nen, hoewel oudere kinderen 
het natuurlijk ook leuk zullen 
vinden. We gaan niet al onze 
figuren van de voorbije jaren 
kunnen laten zien, want 
sommige zijn al meer dan 
70 jaar oud en te broos. Maar 
we tonen wel een mooie evolu-
tie. En er gaan sowieso poppen 

 Actrice Femke Stallaert, die mee zorgt voor de artistieke sturing, en poppenmaker Paul Contryn in Beeldsmederij DE MAAN. 

Misschien 
herken je wel 
een pop van 
toen je zelf 
nog een kind 
was of met je 
kinderen naar 
DE MAAN ging

Ontdek alle  activiteiten van de Erfgoeddag 
op uitinmechelen.be/erfgoeddag2020. 

Voor sommige activiteiten moet je op voor-
hand inschrijven, dus wees er op tijd bij. 
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In deze agenda vind je alleen de basisprijs van de activi-
teiten terug. Vanwege het coronavirus is de kans groter 
dat activiteiten worden verzet of geannuleerd. Surf naar 
uitinmechelen.be voor de meest complete up-to-date 
agenda en eventuele kortingen. 

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

ZA 18 APRIL
'On purge bébé' of 
'Het laxeermiddel'
theater • Theater De Peoene, 
20.15 > 23u, € 11 

Buitengewone zonsondergang
begeleide uitstap • Jef Denyn-
plein 4-6, 19.30 > 22u, gratis

Nacht Der Nadorst
feest • chirolokalen Hombeek, 
21 > 3u, € 4

ZO 19 APRIL
Aap uit de mouw (4+)
theater • Theater M, 
14.30 > 15.30u, € 12 

'On purge bébé' of 
'Het laxeermiddel'
theater • Theater De Peoene, 
15 > 18u, € 11 

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

Wolk - 4Hoog (3+)
theater • Beeldsmederij 
DE MAAN, 14 > 16u & 16 > 18u, 
€ 10 

MA 20 APRIL
Warme maaltijd Hombeek
eten en drinken • Dorpshuis 
Hombeek, 12.30 > 14u, € 7

DI 21 APRIL
Catharina de Grote:  
een verlichte keizerin? - 
Hugo Antonissen
lezing • VC De Schakel, 14 > 17u, 
gratis

In Perspectief: Honger in 
een wereld van overvloed
lezing • Het Predikheren, 
10.45 > 12.30u, € 12 

WO 22 APRIL
Simon, Garfunkel,  
My Sister and Me
theater • kunstencentrum nona, 
20.30 > 21.30u, € 16 

Van alle Tijden - Della Bosiers, 
Clara Cleymans en Riet Muylaert
concert • Stadsschouwburg, 
20.15 > 22u, € 17 

Café Parole:  
Drummen op aarde
lezing • v.c. De Schakel, 
20 > 22u, € 5 

Familiegroep jongdementie 
+ voor mantelzorgers en 
personen met dementie
lezing • ldc De Schijf,  
13.30 > 16u, gratis

VR 10 APRIL
'On purge bébé' of 
'Het laxeermiddel'
theater • Theater De Peoene, 
20.15 > 23u, € 11 

Montis, Goudsmit & Directie
concert • Het Predikheren, 
20 > 23u, € 10 

ZA 11 APRIL
'On purge bébé' of 
'Het laxeermiddel'
theater • Theater De Peoene, 
20.15 > 23u, € 11 

Kritisch kijken naar 
kennis maken: Moet ik 
betalen voor jouw god?
lezing • Het Predikheren, 
14 > 15u, gratis

De Kevins improvisatie-
theatervoorstelling
theater • 't echt mechels theater, 
20 > 22.30u, € 8 

DI 14 APRIL
Wrekmeister Harmonies 
concert • Kaffee-Ine,  
20 > 23.59u

WO 15 APRIL
Warme maaltijd Walem
eten en drinken • Dorpshuis 
Walem, 12.45 > 14.15u, € 7

DO 16 APRIL
Donderdagavondrondleiding
rondleiding • Museum Hof van 
Busleyden, 20 > 21.30u, € 5 

Langste Veggietafel
eten en drinken • Grote Markt, 
17.30 > 20u, gratis

VR 17 APRIL
Er was eens ... Jeron Dewulf
theater • Theater M, 
20.30 > 22.30u, € 15 

Outside In + Word wa(a)r
theater • ARSENAAL/LAZARUS, 
20.15 > 22u, € 8 

'On purge bébé' of 
'Het laxeermiddel'
theater • Theater De Peoene, 
20.15 > 23u, € 11 

Jon Doe One  
(Mind Your Head)
concert • Kafee Zapoi,  
19 > 00u, € 8 

Nacht Der Nadorst
feest • chirolokalen Hombeek, 
21 > 3u, € 7

ZA 4 APRIL
De ideale vrouw
theater • Theater M, 
20.30 > 22.30u, € 18 

The Life of Mechelen #4 
theater • ARSENAAL/LAZARUS, 
15 > 17u, € 10 

'On purge bébé' of 
'Het laxeermiddel'
theater • Theater De Peoene, 
20.15 > 23u, € 11 

moeidenie
theater • 't Echt Mechels Theater, 
20.15 > 22u, € 13 

BRAS-ROMMELMARKT
rommelmarkt • Nekkerhal, € 5

ZO 5 APRIL
De ideale vrouw
theater • Theater M, 
14.30 > 16.30u, € 18 

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

Mattheuspassie J.S. Bach
concert • Sint-Rombouts-
kathedraal, 16 > 18.30u, € 37

Wilde Buitendagen: 
Spannende sporen speuren 
begeleide uitstap • Bezoekers-
centrum Natuurpunt, 13.30 > 16u, 
gratis

BRAS-ROMMELMARKT
rommelmarkt • Nekkerhal, € 5

HOLI - Festival Of Colours
festival • Veemarkt, 11 > 17u, 
gratis

MA 6 APRIL
Warme maaltijd Leest
eten en drinken • Ter Coose, 
12 > 13.30u, € 7 

WO 8 APRIL
Warme maaltijd Muizen
eten en drinken • KFC Muizen, 
12.45 > 14.15u, € 7

LUKASPASSION - Georg 
Philipp Telemann
concert • Sint-Pieters-en-Paulus-
kerk, 20 > 22u, € 18

WO 1 APRIL
PJOTR EN DE WOLFSKI (3+)
theater • Beeldsmederij 
DE MAAN, 15u, € 10 

Martin Kohlstedt + support
concert • Cultuurcentrum, 
20.15 > 22u, € 17 

Carrying my father -  
THERE THERE Company
dans • kunstencentrum nona, 
20.30 > 21.30u, € 16 

Als ma van huis is
theater • Theater De Moedertaal, 
20.15 > 22u, € 13 

DO 2 APRIL
Balcazar
dansnamiddag • Cultuurcentrum, 
14 > 17u, € 6

De Gebiologeerden - 
Cie de KOE
theater • kunstencentrum nona, 
20.30 > 21.30u, € 16 

The Life of Mechelen #4 
theater • ARSENAAL/LAZARUS, 
20.15 > 22u, € 10 

Als verlies de koers  
van je leven verandert
lezing • Diocesaan Pastoraal 
Centrum, 10 > 12.30u & 
14 > 16.30u, € 40

moeidenie
theater • 't Echt Mechels Theater, 
20.15 > 22u, € 13 

VR 3 APRIL
De Gebiologeerden - 
Cie de KOE
theater • kunstencentrum nona, 
20.30 > 21.30u, € 16 

The Life of Mechelen #4 
theater • ARSENAAL/LAZARUS, 
20.15 > 22u, € 10 

'On purge bébé' of 
'Het laxeermiddel'
theater • Theater De Peoene, 
20.15 > 23u, € 11 

Liberty 2020
feest • De Loods, 21 > 4u, € 4

moeidenie
theater • 't Echt Mechels Theater, 
20.15 > 22u, € 13 
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BEETHOVEN 2020
Precies 250 jaar geleden 
werd Ludwig van Beethoven 
geboren. Mechelen besteedt 
dit jaar extra aandacht aan de 
componist met Mechelse roots.   

Simply Beethoven -  
Ann Cnop en Luc Devos
concert • Het Predikheren,  
do 2 en vr 3.04, 20.15 > 21.30u, 
€ 14 

LUNALIA LIFT OFF: 
Beethoven vocaal & meer
concert • Het Predikheren,  
za 25.04, 14.30 > 16u, gratis

LUNALIA LIFT OFF: de tijd 
tussen slapen en waken
concert • Museum Hof 
van Busleyden, za 24.04, 
14.30 > 17u, gratis

LUNALIA: Beethoven 
op de maan
concert • Onze-Lieve-Vrouw-
over-de-Dijlekerk, za 25.04, 
20.30 > 22u, € 25 

LUNALIA: Stokman & Vos
concert • cultuurcentrum,  
zo 26.04, 11 > 12.30u, € 16 

LUNALIA: a nocte temporis 
ft. Reinoud Van Mechelen
concert • cultuurcentrum,  
zo 26.04, 17 > 18.20u, € 18 

LUNALIA XS: Opus 111 -  
Aka Moon
concert • Stadsschouwburg, 
zo 26.04, 20.30 > 21.30u, € 16 

LUNALIA: Zefiro Torna  
& SEAD - past II> ORALE
concert • cultuurcentrum, ma 
27.04, 20.30 > 21.50u, € 17 

LUNALIA XS: WIR IRREN - 
Ana Torfs en Ictus Ensemble
concert • Stadsschouwburg, 
di 28.04, 20.30 > 21.30u, € 16 

LUNALIA: Beethoven & Film -  
Intelligent Trees
film • Cultuurcentrum, di 28.04, 
19 > 20.15u, € 6 

LUNALIA: In het licht 
van de maan
concert • Stadsschouwburg, 
wo 30.04, 18 > 19u & 
20 > 21.30u, € 7 

www.uitinmechelen.be/ 
beethoven2020

Beiaard en traverso 
luiden de avond in
concert • Museum Hof van 
Busleyden, 17 > 18u, gratis

Pop-upconcerten 
tussen de boeken
concert • Het Predikheren, 
14.30 > 16u, gratis

Flamenco flashmob in een 
ondergrondse nachttuin
dans • Museum Hof van 
Busleyden, 15.30 > 16.30u, gratis

Bijgeloof en hekserij in 
het ancien régime en 
in moderne tijden
lezing • Sint-Janskerk, 
20 > 20.30u, gratis

De nachtelijke dubbelmoord 
en het Mechels 
Aartsbisschoppelijk Seminarie
lezing • Sint-Janskerk, 
20.30 > 21u, gratis

Flamenco flashmob  
aan het Predikheren
dans • Het Predikheren, 12 > 13u, 
gratis

De wonderlijke wereld 
van figurentheater: 
'De Gelaarsde Kat'
theater • Museum Hof van 
Busleyden, 18 > 20u, gratis

ZO 26 APRIL
Iemand moet het doen - 
LAZARUS en Robbin Rooze
theater • ARSENAAL/LAZARUS, 
15 > 17u, € 15 

'On purge bébé' of 
'Het laxeermiddel'
theater • Theater De Peoene, 
15 > 18u, € 11 

Bosbaden
begeleide uitstap • Vrijbroek-
park, 09.30 > 11.30u, € 15 

De mensen maken de stad: 
verhalen over de nacht
lezing • Museum Hof van 
Busleyden, 11 > 17u, gratis

Back to black: de zwarte 
collectie van Museum 
Hof van Busleyden
lezing • Museum Hof van 
Busleyden, 11 > 17u, gratis

Back to black: van 
Bourgondisch zwart tot 
modehuis Viktor&Rolf
lezing • Museum Hof van 
Busleyden, 14.15 > 14.45u, gratis

Mechelse duivels in de 
nacht en de ontploffing 
van de Zandpoortvest
lezing • Museum Hof van 
Busleyden, 15.30 > 15.45u, gratis

'On purge bébé' of 
'Het laxeermiddel'
theater • Theater De Peoene, 
20.15 > 23u, € 11 

Thomas More opencampusdag
opendeurdag • Thomas More 
Campus De Vest, 10 > 14u, gratis

Woudvrouw - Bezig bij bij (4+)
begeleide uitstap • 
Vrijbroekpark, 10 > 12u, € 15 

Smaak & Sfeer by YUMBEL 
eten en drinken • Diocesaan 
Pastoraal Centrum, 18 > 23.55u, 
€ 56

Nachtelijke avonturen 
met speelgoed (6+)
begeleide uitstap • Speelgoed-
museum, 18.30 > 20u, gratis

De mensen maken de stad: 
verhalen over de nacht
lezing • Museum Hof van 
Busleyden, 14 > 22u, gratis

Nachtelijke trip door 
de catacomben van 
DE MAAN's poppenarchief
rondleiding • Brusselpoort, 
21 > 23.45u, gratis

De stilte vertelt jou
lezing • Het Predikheren,  
20.45u, gratis

Tussen completen en metten: 
verhalen uit Het Predikheren
lezing • Het Predikheren, 
21 > 23u, gratis

Dichtend ende zingend 
gaen wy die nacht inne
theater • Stadsarchief, 20 > 23u, 
gratis

Slapen met reuzen
lezing • Museum Hof van 
Busleyden, 14 > 22u, gratis

Het is een nacht die 
je normaal alleen in 
sterren ziet ...
lezing • Museum Hof van 
Busleyden, 20 > 20.30u, gratis

De duistere kant 
van het theater
rondleiding • Beeldsmederij 
DE MAAN, 16.30 > 19u, gratis

Avon-d/t-uren in Mechelen
rondleiding • Schepenhuis, 
20 > 00.30u, gratis

Een nachtelijke lijkenroof in 
het 17e-eeuwse Mechelen
lezing • Sint-Janskerk, 
19.30 > 20u, gratis

Telegrafie: communicatie van 
duisternis naar keurenbeeld
lezing • Museum Hof van 
Busleyden, 14 > 15u, gratis

DO 23 APRIL
Guzmán - Javier Guzman
theater • Stadsschouwburg, 
20.15 > 22u, € 19 

Simon, Garfunkel,  
My Sister and Me
theater • kunstencentrum nona, 
20.30 > 21.30u, € 16 

Iemand moet het doen - 
LAZARUS en Robbin Rooze
theater • ARSENAAL/LAZARUS, 
20.15 > 22u, € 15 

VR 24 APRIL
Simon, Garfunkel,  
My Sister and Me
theater • kunstencentrum nona, 
20.30 > 21.30u, € 16 

Iemand moet het doen - 
LAZARUS en Robbin Rooze
theater • ARSENAAL/LAZARUS, 
20.15 > 22u, € 15 

'On purge bébé' of 
'Het laxeermiddel'
theater • Theater De Peoene, 
20.15 > 23u, € 11 

Smaak & Sfeer by YUMBEL 
eten en drinken • Diocesaan 
Pastoraal Centrum, 18 > 23.55u, 
€ 56

South Quartet
Concert • Het Predikheren, 
20 > 23u, € 10 

ZA 25 APRIL
PLANEET NIVANIR (7+)
theater • Beeldsmederij DE 
MAAN, 15u, € 12 

Xander De Rycke - 
Bekend & Bescheiden
comedy • TheAtriuM, 20 > 22u, 
€ 24

Bezoek aan de Kazerne 
Dossin met Vormingplus
rondleiding • Kazerne Dossin, 
14 > 16.30u, € 13 

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

Iemand moet het doen - 
LAZARUS en Robbin Rooze
theater • ARSENAAL/LAZARUS, 
20.15 > 22u, € 15 

Edith en Simone van 
Ronny Verheyen
theater • Theater De Moedertaal, 
20.15 > 22u € 16 

Intiem Zolderconcert: 
Margot-Jon-Adam (BE)
concert • zolder ViaVia Joker 
Reiscafé, 20 > 22u, € 13 
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Auschwitz.camp
> 25.06, Kazerne Dossin, € 9 

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

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

Het Kunstuur
> 30.09, Heilige Geesthuis, € 10 

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
> 24.05, Cultuurcentrum, € 5 

Unsung Heroes
> 17.05, Kazerne Dossin, gratis 

KWAK groepstentoonstelling
11.04 > 13.04, Dorpshuis Leest, 
gratis

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 
mei: 31 maart.

Deze kalender werd afgesloten 
op 29 februari. 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, Karin Van Hees, 
Christiane Spinnewyn en by nouchka
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.

Tentoonstelling 
10 jaar ’t Klapgat
03.04 > 30.04, Sociaal Huis 
Mechelen, gratis

Moderne kunst in 
symbiose met authentieke 
tribale kunst 10.01
> 13.05, Galerie M, gratis

Brickosaurus
04.04 > 31.08, Planckendael, 
€ 22,50

Het Boek van Steen
22.04 > 31.06, Het Predikheren, 
gratis

Slapen met reuzen
lezing • Museum Hof van 
Busleyden, 11 > 17u, gratis

Het is een nacht die je normaal 
alleen in sterren ziet ...
lezing • Museum Hof van 
Busleyden, 11.30 > 12u, gratis

Avon-d/t-uren in Mechelen
rondleiding • Schepenhuis, 
10 > 17.30u, gratis

Telegrafie: communicatie van 
duisternis naar keurenbeeld
lezing • Museum Hof van 
Busleyden, 13 > 14u, gratis

De terechtstelling van 
Chr. Goulenveau en 
het Museum H.v.B.
lezing • Museum Hof van 
Busleyden, 15 > 15.30u, gratis

De Nacht in 't Mechels
lezing • Museum Hof van 
Busleyden, 11 > 17u, gratis

DI 28 APRIL
SPOKEN (9+)
theater • Beeldsmederij 
DE MAAN, 10u, € 12 

Orde van de dag - LAZARUS
theater • ARSENAAL/LAZARUS, 
20.15 > 22u, € 15 

WO 29 APRIL
Moby Dick, at last Queequeg 
speaks - LOD / Gorges Ocloo
theater • ARSENAAL/LAZARUS, 
20.15 > 22u, € 15 

EXPO
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 karentjedb

M A R K T & C A V A 🍾

#2800love #Europe #trip #city #vsco #colours

 florencewijnen

Portret_stagiaire.jpg 💥📋✍🏻👩🏽💻🌮

#2800love #devleeshalle

 nathalie_vdha

Today’s little moments become 
tomorrow’s precious memories. ❤

#2800love #sintromboutstoren #familyfun

 bartde_cock

🤟🤟🤟

#2800love #kvm #4-0 #kakkersvszakkers

 thijsverbeurgt

Dit is gemis: lang kijken naar de 
zon die ondergegaan is. - Herman 
de Conick.
#2800love #Mechelen

 davidvanryn81

Schoolopdracht: zonder statief zwart / 
wit nachtfotografie. ⚫⚪📷

#2800love #thelife_bnw #volwassenonderwijs

 ocrpoter

Had a nice & fun boulder session at the 
Klimkaffee.

#2800love #klimkaffee #bouldering 
#indoorclimbing #gripstrength

 bram314159

Hello Mechelen 😉! ©tomhashae 

#2800love 

Jouw kans om iedereen te 
laten meegenieten van jouw 

unieke kijk op Mechelen 
en zijn Mechelaars.

#2800love
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79 JAAR
JOS ROOSEMONT

Het levenswerk van architect Jos 
Roosemont is voltooid: bijna vijftig 
jaar werkte hij mee aan de buiten-
restauratie van de Sint-Romboutstoren 
en -kathedraal. Niemand heeft 
dat ooit zo lang volgehouden. En 
daarmee is de trots van onze stad 
voor het eerst sinds 1963 volledig uit 
de steigers. Ontdek wat Jos allemaal 
te vertellen heeft op onzetoren.be.

LEVENSWERK
MIJN

Bouw je mee?
onzetoren.be

WORD TORENBOUWER 
Ben je tussen 9 en 99 jaar?  
Bouw mee aan de torenspits 
van maar liefst 70 meter hoog 
en schrijf mee geschiedenis: de 
torenspits wordt de hoogste 
kartonnen toren die ooit gebouwd 
is. En dat van de hele wereld.

Ik heb de laatste hand 
aan onze toren gelegd, 
nu is het aan jullie


