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Samen tegen racisme
Mechelen werpt zich al jaren 
op als stad die samenleven 
in diversiteit hoog in het 
vaandel draagt. We 
zijn een stad waarin 
 iedereen kansen 
krijgt en daar zijn we 
fier op. De  voorbije 
weken vroegen 
 verschillende bewoners 
aan het stadsbestuur 
of ze op straat mochten 
komen tegen racisme. In 
normale omstandig heden 
zou een toelating daartoe een 
 formaliteit zijn, maar door de 
coronarichtlijnen is het tijdelijk 
verboden om in groep op straat 
te komen en te manifesteren. 

Toch willen we de mensen hun 
recht op het uiten van hun ver-
ontwaardiging en het tonen van 
hun solidariteit met slachtoffers 
van racisme niet ontnemen. Om 
aan die behoefte tegemoet te 

komen, zocht en vond 
het stadsbestuur een 
creatief alternatief. In 
deze Nieuwe Maan 

zit een stickervel met 
gekleurde voetjes met 

daarop een antiracisme-
boodschap. Wie dat wil, kan 

deze sticker voor zijn deur op 
straat kleven. Zo kan  iedereen 
die dat wil symbolisch ‘op straat 
komen en mee stappen tegen 
racisme’, in plaats van in groep 

te manifesteren. Het stads-
bestuur en de lokale politie 
manifesteren zelf ook en kleef-
den de slogan ‘Samen tegen 
racisme’ op de Grote Markt en 
aan de gevel van het politie-
commissariaat. Dit initiatief 
sluit mooi aan bij het inclusieve 
beleid dat het stadsbestuur wil 
voeren. Met een nieuw integraal 
actieplan voor gelijke kansen 
op school, op de werkvloer, 
op de woningmarkt en in de 
vrije tijd werken we samen 
verder aan een  inclusieve, 
solidaire en warme stad.

mechelen.be/tegenracisme
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De coronacrisis heeft een zware impact gehad op ons 
stedelijke weefsel, maar onze stad heeft zich tijdens 
deze periode van zijn warmste kant getoond.

We hebben de enorme solidariteit en inzet van 
 honderden vrijwilligers gezien. Het is nu onze opdracht 
om samen de zwaar getroffen economie, de meest kwets-
bare Mechelaars én ons sociaal- cultureel middenveld 
maximaal te ondersteunen en zo de stad terug te geven 
aan de Mechelaars.

Daarvoor hebben we een herstelplan gemaakt waaraan 
de voltallige gemeenteraad, meerderheid en oppositie, 
maar ook het gloednieuwe burgerpanel en  geëngageerde 
Mechelaars hebben meegewerkt. Zoals altijd legt 
Mechelen de lat hoog. Het werd dus geen doorslagje 
van soortgelijke herstelplannen, maar Mechels maatwerk: 
ambitieus, vernieuwend en creatief. We maken ons sterk 
dat ons plan andere steden en gemeenten kan inspireren 
om een vlotte doorstart te maken na corona. Benieuwd? 
Enkele blikvangers van het herstelplan bundelen we in 
deze Nieuwe Maan. Het volledige plan kan je nalezen op 
onze website.

Mechelen herleeft

Ons herstelplan 
is ambitieus, 
vernieuwend 
en creatief

Alexander Vandersmissen, 
burgemeester
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Getal

Dag Walter,

Jullie hebben allebei gelijk en geen gelijk. 
Je mag je gras maaien op zondag, maar 
alleen tussen 10 en 14u.

Op mechelen.be/geluidshinder vind je meer 
info. Maar we sommen de belangrijkste 
afspraken hieronder nog even voor je op.

Het gebruik van grasmaaiers, hout zagen, 
hakselaars, bosmaaiers en andere machi-
nes voor het tuinieren die door een motor 
worden aangedreven, is alleen toegestaan 
tussen 6 en 22u. Op zondagen en wette-
lijke feestdagen mag je die machines alleen 
gebruiken tussen 10 en 14u. Dat geldt 
natuurlijk niet voor landbouwgronden. 

Mensen die zich niet aan deze afspraken 
houden, kunnen een administratieve geld-
boete krijgen van maximaal 350 euro. 

Heb je zelf last van geluidshinder? Probeer 
eerst met je buren te praten, misschien 
kennen zij deze  afspraken ook niet. Helpt 
dat niet: doe een melding bij de lokale 
politie via 015 464 464.

Vorige zondag wou ik het gras maaien, 
maar mijn vrouw zei dat dat niet mag op 
zondag. Ik dacht van wel. Wat zijn de juiste 
afspraken hierover?

Met vriendelijke groeten, 
Walter

Vraag

Antwoord

Vroeger en nu

Lenaerts Bagage & Lederwaren, 
de oudste familiezaak in Mechelen, 
blaast dit jaar 150 kaarsjes uit. Je 
kan er terecht voor koffers, hand-
tassen, portefeuilles, ceintures, 
schooltassen en noem maar op.

Het begon allemaal met Willem 
Lenaerts, die samen met zijn vrouw 
in 1870 een zadelmakerij en winkel 
in lederwaren opende in Mechelen. 
De zaken gingen zo goed dat Willem 
al snel stemrecht kreeg, een hele 
verwezenlijking in die tijd, omdat 
dat voorheen alleen aan de rijke 
burgers voorbehouden was.

Twee  wereld oorlogen 
overleefd
Al vijf generaties lang wordt de 
winkel doorgegeven van vader 
op zoon. Maar niet elke generatie 
had het even makkelijk. Tijdens 
WO I vluchtten Jules (tweede 
generatie), zijn vrouw Maria en de 
kinderen naar Engeland. Toen ze 
na de oorlog terugkwamen, was de 
zaak volledig leeggeplunderd. En 
tijdens WO II raakten ze opnieuw 
alles kwijt: toen was de winkel het 
slachtoffer van een bom bardement 
en ging het in vlammen op. 

1979

Een vaste waarde 
in onze Bruul

Mag ik het gras 
maaien op zondag?

kennen zij deze  afspraken ook niet. Helpt 
dat niet: doe een melding bij de lokale 
politie via 015 464 464.

Groot, groter, grootst
In 1956 nemen Miel (derde 
generatie) en zijn echtgenote 
Alice de winkel en het lederatelier 
over. Zij breidden fors uit en 
kochten het bekende pand in de 
winkel galerij Bruulcenter, waar je 
Lenaerts Bagage & Lederwaren 
vandaag nog altijd terugvindt. 
Ook Leo (vierde generatie) en 
zijn vrouw Marina vergrootten de 
winkel. In 2004 stapten zoon Roel 
(vijfde generatie) en zijn vrouw 
Anneleen mee in de zaak. 

Om het vakmanschap niet verloren 
te laten gaan, volgden Leo, Roel en 
Anneleen enkele jaren geleden nog 
een extra opleiding als leder bewerker 
in avondschool, waar ze met glans 
afstudeerden. In februari 2017 
breidden Leo en Roel de winkel voor 
de derde keer fors uit, met 12 meter 
extra gevelbreedte, tot een vloer-
oppervlakte van meer dan 400 m².
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Zoveel laptops verzamelde Stad Mechelen 
om uit te delen aan Mechelse school-
kinderen uit kwetsbare  gezinnen via 
eigen middelen en via middelen die 
binnen kwamen via crowd funding 
en bedrijven die geld of 
laptops doneerden. 
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sinds 1870
• De stad en Fluvius vervin-

gen de 291 oude lampen van 
de Sint-Romboutstoren en 
-kathedraal door energiezui-
nige en dimbare ledverlichting. 
Zo kunnen we onze toren nog 
sfeervoller accentueren.

• Vanaf 1 juli kan je op de bussen 
en trams van De Lijn alleen 
nog contactloos betalen met 
de bankkaart of met een app 
op je telefoon. Liever cash 
betalen? Doe dat dan vooraf 
in een Lijnwinkel. Meer info: 
www.delijn.be

• Het inloophuis voor demen-
tie 't moNUment start met 
een nieuwsbrief vol activi-
teiten voor mantelzorgers 
en mensen met dementie. 
Schrijf je in op mechelen.be/
tmonument-inloophuis.

• Corona maakte des te meer 
duidelijk dat heel wat kinde-
ren het niet makkelijk hebben 
op school. Help hen: word 
Buddy van een leerling via 
buddymechelen.be. 

• Tussen 4 en 26 juli rijden 
er geen treinen tussen 
Mechelen en Dendermonde
wegens grote vernieuwings-
werken aan de spoorlijn. De 
NMBS legt vervangbussen in 
voor de reizigers. Meer info: 
www.infrabel.be

• De volledige binnenstad is 
nog altijd een fietszone. Al 
het gemotoriseerde verkeer 
blijft dus achter de fietsers. 
Regels nog eens opfrissen? 
www.mechelen.be/fietszone

• Is je dak geschikt voor zonne-
panelen? Hoeveel panelen 
plaats je dan het best? Vraag 
nu je gratis advies aan via 
mechelenklimaatneutraal.be/
zonnewijzer en krijg een ant-
woord op al je vragen over 
zonnepanelen.

Snel

Koop lokaal
Vandaag staat de winkel opnieuw 
voor serieuze uitdagingen. De huidige 
coronacrisis hakt er diep in. Daarnaast 
kopen meer en meer mensen online 
bij grote spelers in plaats van bij 
de lokale winkeliers. Terwijl bewust 
lokaal kopen of winkelhieren erg 
belangrijk is, zeker tijdens deze 
economische crisis. Anders loopt op 
de duur de hele binnenstad leeg. 
Daarom nog een warme oproep: 
steun je lokale handelaars. Meer info 
vind je op shoppeninmechelen.be. 

 Eerste generatie: Willem Lenaerts 
en zijn vrouw Marie-Thérèse 

 Tweede generatie: Jules Lenaerts 
en zijn vrouw Maria

 Derde generatie: Miel Lenaerts 
en zijn vrouw Alice 

1994 2020

Vierde en vijfde generatie: 
Leo Lenaerts en zijn zoon Roel 
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Hou je de maatschappij 
mee draaiende? Dan 

mag je pizza verwachten. 
Die smakelijke actie houdt 
Muhammed, de eigenaar 

van Pizza Roma, nu al 
maandenlang vol.

“Ik zet me altijd graag in voor mensen 
die het moeilijk hebben – dat waren er 
de afgelopen periode meer dan anders. 
We besloten om iedereen die aan de 

slag blijft, ondanks de uitdagingen die 
het coronavirus met zich meebrengt, 
een duwtje in de rug te geven met 
gratis pizza's. Denk bijvoorbeeld 
aan politie, zorgverleners, winkel-
personeel … Dat geeft zowel hen 
als ons veel voldoening. We doen 
dat elke dag en houden onze actie 
al sinds 21 maart vol. Sommigen 
kregen zelfs een tweede ronde.”

“Tijdens de maatregelen konden 
we gelukkig blijven leveren aan 
onze klanten. We hebben ook een 
hinderpremie ontvangen, die ik op 
deze manier wil teruggeven aan de 

maatschappij. Met onze pizza’s wil ik 
iets vertellen. Ik wil dat iedereen beseft 
dat de mensheid helemaal niet zo slecht 
is, dat we zelfs enorm solidair kunnen 
zijn. Onze motivatie? Anderen motiveren 
met lekkere pizza’s!”

Hou je de maatschappij 
mee draaiende? Dan 

mag je pizza verwachten. 
Die smakelijke actie houdt 
Muhammed

van Pizza Roma, nu al 

“Ik zet me altijd graag in voor mensen 
die het moeilijk hebben – dat waren er 
de afgelopen periode meer dan anders. 
We besloten om iedereen die aan de 

slag blijft, ondanks de uitdagingen die 
het coronavirus met zich meebrengt, 
een duwtje in de rug te geven met 
gratis pizza's. Denk bijvoorbeeld 
aan politie, zorgverleners, winkel-
personeel … Dat geeft zowel hen 
als ons veel voldoening. We doen 
dat elke dag en houden onze actie 
al sinds 21 maart vol. Sommigen 
kregen zelfs een tweede ronde.”

“Tijdens de maatregelen konden 
we gelukkig blijven leveren aan 
onze klanten. We hebben ook een 
hinderpremie ontvangen, die ik op 
deze manier wil teruggeven aan de 

maatschappij. Met onze pizza’s wil ik 
iets vertellen. Ik wil dat iedereen beseft 
dat de mensheid helemaal niet zo slecht 
is, dat we zelfs enorm solidair kunnen 
zijn. Onze motivatie? Anderen motiveren 
met lekkere pizza’s!”
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A. Spinoystraat

Extra route voor 
Shopping Shuttle

gratis parking ODTH

Korenmarkt

Waarom?
Vlot in het winkel-
centrum geraken is 
belangrijk. Door de 
Shopping Shuttle heb 
je geen gedoe met 
parkeerplaatsen. De 
nieuwe route dropt je 
vlak bij de popu-
laire winkelstraten 
IJzerenleen en Onze-
Lieve-Vrouwestraat. 
Die zijn vanaf juli 
trouwens ook 
(gedeeltelijk) 
autoluw. Zo wordt het 
shoppen in Mechelen 
nog aangenamer.

Wat?
De Shopping Shuttle 
is een gratis pendel-
bus die op zaterdag 
heen en weer rijdt 
tussen een gratis 
randparking en het 
winkelcentrum van 
de stad. Ook op 
koopzondagen staat 
hij voor je klaar. De 
shuttle rijdt al sinds 
2014 tussen P&R 
Nekker en de Grote 
Markt. Vanaf juli rijdt 
hij dus ook tussen 
Mechelen-Zuid en de 
Korenmarkt.

Hoe? 
De Shopping Shuttle 
rijdt elke zaterdag 
tussen 9 en 19u en op 
koop zondagen. De 
wachttijd bedraagt 
slechts enkele 
minuten. Nu de 
restaurants en cafés 
terug open zijn, rijdt 
de shuttle van P&R 
Nekker zelfs tot 24u. 
Zo kan je nog eerst 
een hapje eten en 
drinken in de stad 
zonder je te haasten 
voor de laatste 
shuttlebus.

Wie?
Parkeer je auto op 
de gratis parking van 
ODTH in de Antoon 
Spinoystraat in 
Mechelen-Zuid of op 
de gratis P&R Nekker. 
Hop daarna op de 
Shopping Shuttle 
richting centrum. 
Ben je klaar met 
shoppen? De pen-
delbus pikt je weer 
op aan de plek waar 
je afgestapt bent en 
brengt je terug naar 
de parking waar je 
auto staat.

Vanaf 1 juli rijdt de populaire pendelbus ook van 
Mechelen-Zuid tot aan de Korenmarkt. Zo raken 
nog meer shoppers makkelijk in het centrum.

www.shoppeninmechelen.be

Dankzij 
de gratis 
Shopping 

Shuttle 
heb je geen 
gedoe met 
parkeer-
plaatsen
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Op bezoek bij 
de tafeleend en 

bosrietzanger
Wie deze zomer toch nog een concert 
wil meepikken of vlak bij huis op reis 
wil, trekt best de natuur in. Onze tip? 
Den Battelaer. Een minder bekend 
gebied, maar wel een van de mooiste 
stukjes natuur in onze omgeving. 
Gids Patrick leidt ons rond.

de tafeleend en 
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Als Natuurpunt-vrijwilliger houdt Patrick 
zich bezig met het beheer van het 
gebied. “Bij elk stukje natuur kijken we 
welke planten we terugvinden en hoe 
we dat stukje het best invullen, zodat 
de dieren en de omliggende natuur er 
baat bij hebben. Zo creëren of bewaren 
we unieke natuur.” Dat inrichtings- en 
beheerplan moet het Agentschap voor 
Natuur en Bos goedkeuren. Zo worden 
dit najaar werken uitgevoerd om het 
gebied beter te bevloeien.

Terwijl we over een plankenpad door 
het moerasgebied wandelen, wijst hij 
naar de plek waar vrijwilligers eerder 
dit jaar groepjes boswilgen snoeiden. 
“Die moesten weg omdat ze anders 
de zeldzaam wordende dotterbloemen 
bedreigen. In april en mei kon je hier 
een prachtig goudgeel tapijt over het 
water spotten. De natuur staat niet stil 
en ondertussen zijn ze weer weg.”

Cultuur
Het 45 hectare grote Den Battelaer 
is een mix van bos, weiland, rietvel-
den 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 sturen de natuur hier 
een beetje. 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. Mechelaars die op hun kot 
uitgekeken raakten, ontdekten het mis-
schien al. Maar velen onder ons nog 
niet. Tijd om daar verandering in te 
brengen. Gewapend met mijn trouwe 
balpen, notitieblok en fotograaf laat 
ik me op sleeptouw nemen door gids 
Patrick. De zon schijnt, alles staat in 
bloei en de vogels zijn terug van congé.
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 De houten trappen aan de Zennedijk zijn de place to be om een nachtegalenconcert mee te pikken.

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. Enkel de 
mannetjes zingen en ze 
doen dat vooral tijdens 
de ochtend en de avond.” 

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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“Deze zomer zijn de vogels talrijker dan 
anders en daar zit de coronalockdown 
voor iets tussen. Tijdens hun trektocht 
van Afrika naar hier zijn minder vogels 
gevangen of neergeschoten. Vooral 
in Noord-Afrika en Italië staan vogels 
weleens op het menu.”

“We weten langs waar ze vliegen, 
want het Koninklijk Belgisch Instituut 
voor Natuurwetenschappen doet al 
jaren onderzoek naar hun trekgedrag. 
De vogels worden gevangen met een 
mistnet en dan krijgen ze een ringe-
tje. We hebben ooit een bosrietzanger 
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!”

“In dit gebied broeden een vijftigtal 
vogelsoorten, waarvan sommige heel 
uniek. Aan het rietland spot je ze het 
beste. Daar vind je vogels zoals de 
kleine karekiet, blauwborstjes en 
rietzangers, maar ook de tafeleend, 
kuifeend en krakeend. Onlangs zagen 
we voor het eerst een snor. Da’s een 
zangvogeltje dat snort, zoals een brom-
mertje. In de zomer spot je misschien 
zelfs zeldzame insecten zoals de riet-
masker bij, de moeras sprinkhaan … Hoor! 
Da’s nen dodaars!”, onderbreekt Patrick 
zichzelf. We werpen onze blik op het 
water en zien een klein bol achtig 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.

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 verzuring tegen-
gaan en krijgen zeldzame bloemen terug 
meer kansen.”
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die uitbundig zingt.”

Vogelparadijs



7 speelbossen
23 parken 
en tuinen
13 bijenhotels
1 volkstuinpark 
met 55 tuintjes
4 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 toekomstige natuurpark, waar 
mensen, planten en dieren nog 
meer bewegingsruimte hebben.
Patrick Princen, schepen van 
Natuur- en groenontwikkeling
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Een eend die ‘krak’ zegt
Natte weilanden zijn tekenend voor Den 
Battelaer. Vandaag is het kurkdroog 
maar op regenachtige dagen is het 
op sommige plekken ploeteren in de 
modder. We spotten een blauwe reiger 
en vervolgens 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 ‘boomkruiper’ 
ter sprake komt, durf ik dan ook niet 
meer te vragen wat dat is. Ter informatie: 
het is een vogeltje met lange snavel dat 
langs bomen omhoog kruipt.

Met wat geluk kan je hier ook een vos 
spotten en botsen op een judas oor: 
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. Heel moeilijk te 
spotten, maar misschien vind je net als 
wij wel hun hoefafdrukken.

“Vraag je lezers wel om alsjeblieft hun 
honden aan de leiband te houden”, drukt 
Patrick me op het hart. “Want als een 
hond in de buurt van een reekalfje komt, 
ruikt de moeder dat, en dan laat ze haar 
kindje achter. De meeste vogels broeden 
trouwens ook dicht bij de grond, en dus 
niet in de bomen.”

De verhelderende 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 
natuurgebieden in het Mechelse ooit 
met elkaar te verbinden tot één groot 
natuurpark. Als dat lukt, koop ik mezelf 
ook een verrekijker.

Dossier 

Groen in Mechelen



Bestel jouw gezonde maaltijd voor 
eender welke weekdag via yumbel.be.

“ We willen dé cateraar 
van de Mechelaar worden”

San: “Al onze geplande cate-
ringopdrachten en culinaire 
events vielen in het water door 
de lockdown. Maar sindsdien 
leveren we vier à vijf keer 
zoveel  maaltijden aan huis. In 
tegen stelling tot veel restau-
rants hadden wij het voordeel 
dat onze werkwijze, structuur 
en keuken daar al op voorzien 
waren. Zelf fietsen lukt ons alle 
drie niet meer, want we spen-
deren nu dagelijks 11 à 12 uur in 
de keuken.”

Ken: “Ons aanbod aan gezonde 
maaltijden verandert continu, is 
makkelijk te bestellen en wordt 
geleverd met de fiets. Mijn vader 
en ik zagen dat concept voor 
het eerst in San Francisco, toen 
ik daar bedrijfskunde studeerde. 
Dat past ook in Mechelen, 
dachten we, en toen ik terug-
kwam zijn we er meteen mee 
gestart. We zochten een goede 
kok en leerden zo Bert kennen. 
Vrij snel hadden we een extra 
kracht nodig en zo kwam San 
er nog bij, een jeugdvriend van 
mij met veel horeca-ervaring. 
Nu zijn we met drie. Ik moet 
zeggen: onze vriendschapsband 
wordt alleen maar sterker door 
zoveel samen te werken. Onder 
stress kunnen we al eens nijdig 
reageren, maar een halfuur later 
is dat altijd opgelost met een 
dikke knuffel. Allez, met een 
elleboogstoot nu hé (lacht).”

Bert: “Na twee jaar goed en 
hard te werken, beginnen veel 
Mechelaars ons te kennen. Onze 
naamsbekendheid danken we 
vooral aan mond-aan-mond-
reclame. Een van onze sterktes 
is ons gevarieerde aanbod. 
Heeft de vader zin in een goed 
stuk vlees, wil de moeder iets 
vegetarisch en eten de kindjes 
alleen maar ballekes? Dan 
kunnen ze dat bij ons perfect 
bestellen. We krijgen weleens 
de vraag of we naar andere 
steden willen uitbreiden, maar 
we delen alle drie dezelfde 
ambitie: dé cateraar van de 
Mechelaar worden.”

Culinaire events
“Daarnaast zijn we intussen 
ook gekend voor onze culinaire 
events, die we gelukkig terug 
kunnen organiseren. Tijdens 
de zomer organiseren we 
regelmatig 'Tuin & Feest', een 
super gezellig tuinfeest met 
een origineel en smaakvol vijf-
gangen menu in de cosy tuin van 
't Groot Seminarie.  Nog maar 
weinig Mechelaars kennen dat 
prachtige gebouw. Tegelijkertijd 
is het voor ons dé kans om ons 
culinair van onze beste kant 
te laten zien. Want da's qua 
dressering en manier van koken 
iets heel anders dan bij onze 
maaltijden aan huis. En vergeet 
de lekkere cocktails niet.”

Straffe starters

Ons menu 
is gezond, 

gevarieerd en 
makkelijk te 

bestellen

Als je de voorbije weken opvallend veel 
fietsers met een gele rugzak opmerkte, is dat 
geen toeval. Voor de drie jonge zaakvoerders 
van Yumbel is het drukker dan ooit.

 V.l.n.r.: Ken, Bert en San
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Heet, heter, heetst
Warme zomerdagen zijn leuk, maar een echte hittegolf is niet 
zonder gevaar. Zeker niet voor kinderen en ouderen. Draag op 
warme dagen dus zorg voor elkaar. En hou het fris met deze tips.

1. Hou je huis koel
Hou je ramen overdag dicht. Zet ze 
pas open wanneer het buiten koeler 
is dan binnen, om je huis af te koelen. 
Heb je zonnewering of rolluiken? 
Gebruik ze. Investeren in een goede 
dakisolatie is ook altijd een goed 
idee, die houdt de warmte voor een 
groot deel buiten.

2. Veilig onderweg
Ga je op stap? Draag lichte en losse 
kledij, een hoofddeksel én een zonne-
bril. Smeer je in met zonnecrème en 
neem een drinkbus mee. Die kan je op 
verschillende plaatsen in de binnen-
stad gratis bijvullen met kraantjeswater. 
Voel je de temperatuur stijgen, ga dan 
op zoek naar een koel plekje zoals een 
park of een kerk. 

3. Draag zorg voor de 
mensen om je heen
Kinderen reageren anders op 
warmte en kunnen overver-
hitting niet zelf voorkomen. 
Ook voor hen zijn zonnecrème 
en luchtige kledij belangrijk. Een 
kind heeft pas dorst wanneer het 
uitgedroogd is, laat hen dus op tijd 
water drinken. Ook ouderen hebben 
minder snel dorst, en hun lichaams-
temperatuur loopt sneller op. Hou 
hen dus extra in de gaten. Wonen er 
ouderen in je buurt? Bel dan tijdens 
een hittegolf eens aan om te vragen 
hoe het met hen gaat.

Meer informatie, tips en een 
plan met alle drink waterpunten 
en luwte plekken vind je op 
mechelen.be/warme-dagen.

Tijs: “Als aankoper was 
ik tijdelijk werkloos. 
Daarom begon ik te 
koken voor vrienden en 
familie. Het deed zo’n 
deugd om te doen wat 
ik écht graag doe, dat ik 
nu de sprong ga wagen 
als zelfstandige cateraar 
in bijberoep.”

Gerrit: “De tijd die weer 
vrijkwam voor familie. 
Ik deed bijvoorbeeld 
boodschappen voor 
mijn schoonmoeder, 
omdat ze een beetje 
bang was om buiten 
te komen. Daardoor is 
onze band nu sterker 
dan ooit.”

Nivedha: “Ik heb leren 
koken (lacht). Eindelijk 
had ik eens tijd om wat 
recepten uit te proberen 
en te experimenteren 
met smaken. Daarvoor 
maakte ik altijd 
dezelfde  gerechten, 
die eigenlijk niet eens 
zo lekker waren.”

Straatbabbel
Wat vond jij positief aan de lockdown?

Kort 
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Joker, vzw Mest 
en Stad Mechelen 
werken samen aan 
dit proefproject in het 
kader van Siree en 
Sundry Seeds. Je leest 
hier meer over op 
mechelen.be/siree en 
joker.be/sundry-seeds.

“Samen met andere vrouwen ga ik het nieuwe restaurant 
in de voormalige bibliotheek uitbaten. Met een beurtrol, 
dus elk van ons krijgt een of twee dagen per week. 
Momenteel zijn we met twee, later met meer.”

“Iedereen in mijn omgeving 
heeft mijn empanadas al 
vaak geproefd en begon me 
te overtuigen om er profes-
sioneel iets mee te doen. 
Via het Starterslabo kwam 
ik in contact met enkele 
mensen van Joker. Samen 

met vzw Mest en Stad Mechelen willen zij een 
restaurant starten in de oude bib van Mechelen, 
waarbij ondernemende multiculturele vrouwen de 
kans krijgen om hun horecaconcept uit te testen. 
Via dit proefproject kan ik dus mijn eerste stapjes 
als ondernemer zetten.”

Het recept van de mama
“Ik ben trots op de cultuur waarin ik ben opge-
groeid. Daarom wil ik mijn empanadas met iedereen 
delen. In Argentinië zijn ze een symbool van vriend-
schap, liefde en gastvrijheid. En ze zijn superlekker 
natuurlijk. Ik maak ze volgens het allerbeste recept … 

dat van mijn moeder. Ik kwam 
15,5 jaar geleden naar België en 
miste haar empanadas al snel. Ze 
heeft me haar recept dan tot in de 
puntjes geleerd.”

“Ik ben van plan om verschillende soorten 
te maken: met vlees, zalm, ham, caprese, 
vegetarisch … en dat altijd met streek   pro-
ducten van topkwaliteit. Je kan ze hier komen 
eten of meenemen.”

“Vroeger werkte ik als advocate. Maar ik besefte 
almaar meer: als je acht uur per dag werkt, moet 
je iets doen waarvan je écht gelukkig wordt, en 
waarmee je anderen gelukkig maakt. Dat heb ik nu 
gevonden. En voor mij is dat belangrijker dan geld.”

Mijn empanadas 
maken mijn 
klanten én 
mezelf gelukkig

De beste empanadas vind je in Argentinië. 
En vanaf begin juli ook bij Zulma.

Nieuw kooktalent 
in de oude bib

Zulma
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Voor mij is het 
belangrijk dat 

alles vers en 
huisgemaakt is

“Ik wou altijd al een eigen zaak starten. Daarom kwam ik in 2016 naar 
België om een masterdiploma in bedrijfseconomie te behalen. Hier 

ontdekte ik dat koken mijn grote passie is. De laatste jaren heb ik 
me daar dan ook enorm veel mee beziggehouden. Door veel 

te lezen, veel filmpjes van topchefs te bekijken, recepten 
te vragen aan mijn familie … En door veel met smaken en 

technieken te experi menteren uiteraard.”

“Begin dit jaar kreeg ik de kans 
om mezelf te bewijzen met een 
pop-up in De Vlees halle. Die 
is nu verlengd: je vindt me er 
nog zeker tot en met novem-
ber. Ondertussen had ik me 
ook al geëngageerd voor 
dit proefproject in de 
oude bib. Het wordt een 
leuke plek waar Meche-
laars culinair kunnen 
kennismaken met andere 
culturen.”

“Ik ga me daar vooral toeleggen op hoofdmaal-
tijden, volledige menu’s en thema-avonden. 
Verwacht je aan traditionele smaken met een 
moderne twist. Voor mij is het belangrijk dat alles 
vers en huisgemaakt is. Dat geeft me meer werk, 
maar het resultaat is veel beter.”

Veelzijdige keuken
“De Filipijnse keuken is een 

van de meest veelzijdige 
ter wereld. Al sinds de 9de 

eeuw brachten Chinese en 
Indische handelaars hun recep-

ten mee. Spanje drukte ook sterk 
zijn stempel, tijdens de 333 jaar 

durende kolonisatie. En voordat ons 
land op eigen benen kon staan, stond het nog 49 jaar onder 

het bewind van de Amerikanen. Los daarvan hebben ook tal van 
andere Zuidoost-Aziatische landen onze keuken mee vormgege-

ven. Het resultaat is een unieke melting pot die anders is dan andere 
Aziatische keukens. De Filipijnse keuken heeft België nog niet veroverd, 
maar daar wil ik met Filipino Bites snel verandering in brengen!”

Joy wil de Filipijnse keuken grootmaken in België. 
Naast haar standje in De Vleeshalle vind je Filipino 
Bites nu ook op zaterdag in de voormalige bib.

Joy

In Sundry Seeds 
(Moensstraat 19) 

kan je lekker komen 
lunchen en dineren. 

Op donderdag en 
vrijdag bij Zulma, 

op zaterdag bij Joy.
Geregeld vinden er 

ook activiteiten plaats. 
Hou de Facebook-

pagina Sundry 
Seeds in de gaten.

Maneblussers 
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En wat nu? Dat vroeg het stads-
bestuur aan zichzelf, geëngageerde 
Mechelaars en de oppositie. Hun 
antwoorden goot het stads bestuur 
in een ambitieus actieplan, dat 
onze stad met alles en  iedereen 
erop,  eraan en erin moet doen 
heropleven. Nieuwe Maan 

legt een greep uit dat plan 
nu voor jou op tafel.

Mechelen 
na corona in 
vier stappen
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1.  Een herstelplan voor 
de economie en het 
toerisme in onze stad

Mechelen bruist. Dat is mede te danken aan het diverse 
aanbod van winkels en horeca zaken en onze opkomst 
als  populaire toeristische bestemming voor zaken en 
vrije tijd. Maar het zijn net onze handelaars en horeca-
ondernemers die zwaar lijden onder de coronacrisis.

Wat deden we al?
• Sinds juni openen de winkels elke eerste zondag van de 

maand. En dat nog het hele jaar door.
• Stad Mechelen besloot aan het begin van de corona-

maatregelen meteen om handel en horeca volop te 
steunen. De stad schrapte de promotaks en liet alle 
concessievergoedingen en  verhuringen vallen.

• In samenwerking met vzw Mechelen Meemaken richtte 
ze het online platform hamstereninmechelen.be op. 
Daar kan je digitaal shoppen en eten bestellen. 

• De stad kocht 1000 hotelnachten: tot eind 2020 krijg je 
als hotelgast bij twee overnachtingen een derde over-
nachting gratis, zolang je boekt voor 31 augustus. Het 
aanbod geldt niet voor zakenreizen.

Wat doen we nog?
• De IJzerenleen en een deel van de Onze-Lieve-Vrouwe-

straat worden vanaf 1 juli autoluw. Da’s meer ruimte om 
prettig en veilig te winkelen.

• Elk Mechels gezin krijgt twee Mechelenbons van 10 euro
om te spenderen bij een aankoop vanaf 40 euro in Mech-
else winkels. Zo verhoogt de stad de koopkracht van 
(kwetsbare) gezinnen en promoot ze shoppen in Mechelen.

• Er komt een steunfonds voor alle Mechelse onder-
nemingen, boven op de maatregelen die de Vlaamse en 
Federale overheid voorzien.

• Vanaf 1 juli rijdt er op zaterdag en koop zondagen ook 
een Shopping Shuttle tussen Mechelen-Zuid en de 
Korenmarkt. 

• De shuttle rijdt vanaf dan ook op zaterdagavond tot 24u
heen en weer tussen de Grote Markt en P&R De Nekker.

• De stad zet geregeld een lokale ondernemer in de kijker 
en ondersteunt de handelaars en horeca-uitbaters met 
een communicatiecampagne.

• De Mechelenbon gaat binnenkort ook digitaal beschik-
baar zijn om nog meer mensen te bereiken. 

• Belasting op logies (toerisme) wordt al zeker kwijt-
gescholden tot 30 augustus.

We werkten een ambitieus 
plan uit om Mechelen snel 
weer in topvorm te krijgen.
Alexander Vandersmissen, 
burgemeester
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3.  Extra zorg voor de meest 
kwetsbare Mechelaars

Mensen en gezinnen in armoede kregen harde klappen 
door het coronavirus, boven op de moeilijkheden waar 
ze sowieso al mee worstelen. Ook senioren en andere 
mensen uit risicogroepen hadden het niet gemakkelijk. 

Wat deden we al?
• Stad Mechelen verdeelde tijdens de lockdown zelf 

2788 voedselpakketten.
• 395 schoolkinderen uit gezinnen in armoede kregen 

een laptop en waar nodig ook gratis internet.
• De stad schonk 720 knutselpakketten aan 

 kwetsbare gezinnen.
• Tijdens de coronamaatregelen blijft de daklozen-

opvang gegarandeerd.
• Een uitgebreid vrijwilligersnetwerk houdt contact met 

senioren en kwetsbare Mechelaars.
• Alle Mechelaars kregen een gratis mondmasker.
• De stad stoomde een vleugel van het voor malige 

ziekenhuis aan de Zwartzustersvest klaar als schakel-
zorgcentrum, zodat de ziekenhuizen meer ruimte 
kunnen krijgen als dat nodig blijkt.

Wat doen we nog?
• De meest kwetsbare gezinnen gaan door een sociaal 

postcoronafonds financieel ondersteund worden in 
2020 en 2021.

• Stad Mechelen versterkt zijn sociale dienst met bij-
komende handen om Mechelse gezinnen van heel 
nabij te ondersteunen.

• De stad maakt werk van een actieplan ‘Welzijn en 
eenzaamheid’ bij alle Mechelaars. Want bijkomende 
psychosociale ondersteuning is broodnodig na weken 
van lockdown.

• Tijdens de zomervakantie organiseert de stad 
verschillende zomerscholen.

• Het Family Justice Center krijgt versterking om slacht-
offers van familiaal geweld sneller te kunnen helpen.

• Ook in de toekomst stellen we tweedehands pc’s ter 
beschikking van kwetsbare gezinnen.

2.  Duurzame mobiliteit = 
toekomstbestendige stad

Corona doet het stedelijke samenlevingsmodel op zijn 
grondvesten daveren, maar toont eens te meer aan dat 
de stad met haar plannen op de juiste weg zit: volop 
investeren in klimaat neutrale wijken, gezonde lucht en 
meer groen en robuuste natuur in en rondom onze stad 
die toegankelijk is voor alle Mechelaars. Met andere 
woorden: investeren in de stad van de toekomst. Die 
klaar is voor de toekomst.

Wat deden we al?
• De stad maakte van de straten aan de Leuvense vaart 

versneld fietsstraten, zodat voetgangers en fietsers alle 
ruimte krijgen.

• De Bruul is tijdens de openingsuren van de winkels 
een wandelzone, zodat de volledige breedte van de 
straat gebruikt kan worden om op veilige afstand te 
shoppen. Ook de Nauwstraat en de Vismarkt werden 
fietsvrij gemaakt.

Wat doen we nog?
• Stad Mechelen trekt volop de kaart 

van de fiets koeriers voor leverin-
gen. Dat gaat hand in hand met het 
stimuleren van winkelhieren of 
lokaal shoppen.

• De uitbreiding van de autoluwe 
zone gaat  onverminderd verder. 
De IJzerenleen en een deel van de 
Onze-Lieve-Vrouwestraat worden 
vanaf 1 juli autoluw. 

• Er komen nog nieuwe fietsparkings
in de stad.

18



4.  Zuurstof voor het sociaal-
cultureel weefsel en 
het verenigingsleven

Mechelen is een cultuurhistorische stad met een rijk 
verenigingsleven, een van de dingen die onze stad 
zo ontzettend aantrekkelijk maken. Maar honderden 
 vere nigingen hebben hun inkomsten zien wegvallen. 

Wat deden we al?
• Stad Mechelen startte met een succesvol vrijwilligers-

platform waar meer dan 1100 Mechelaars zich al op 
aanmeldden. Nooit eerder kende onze stad zo’n enorme 
solidariteit en zoveel engagement. 

• De geplande verhoging van de tarieven van het stede-
lijke zwembad en het deeltijds kunst onderwijs stelde 
de stad uit. 

Wat doen we nog?
• Stad Mechelen keert de subsidies van 2020 en 2021 

voor kunst- en cultuurhuizen in nood sneller uit.
• Daarnaast voorziet de stad een solidariteitsfonds voor 

professionele kunstenpartners.
• Ze verhoogt het komende jaar ook de subsidies 

voor koren en amateurtoneelverenigingen, zodat 
die voldoende ademruimte krijgen om hun ‘normale’ 
 activiteiten weer op te starten. 

• De stad blijft het vrijwilligersnetwerk inzetten om 
bruggen tussen Mechelaars te bouwen en de sociale 
cohesie te bevorderen. 

• Jeugdverenigingen krijgen een hinderpremie.
• Er komen meer speelstraten en sportlocaties.
• Sportverenigingen krijgen een hogere subsidie.

Veelgestelde vragen

Hoeveel gaat het kosten?
Stad Mechelen maakt in totaal 15 miljoen euro budget 
vrij om de coronacrisis in Mechelen het hoofd te 
bieden. Een deel daarvan dient om de verloren 
inkomsten te dekken, zoals het kwijt schelden van 
de belastingen voor handel en horeca, het weg-
vallen van ticketverkoop en lagere inkomsten uit 
de aan vullende personenbelasting. Het andere 
deel gebruikt de stad om de vele punten uit het 
postcorona- actieplan te realiseren. 

Wat met de stadsschuld?
We blijven ons inspannen om de stadsschuld zoveel 
mogelijk te verminderen tegen het einde van de 
bestuursperiode. Daarnaast gaat het hier om een 
absolute noodzaak. De impact van de crisis moet 
nu aangepakt worden, of we worden met een veel 
grotere schuld geconfronteerd binnen enkele jaren. 
Zowel op menselijk als op economisch vlak. 

Komt het meerjarenplan 
in gedrang?
Nee, integendeel zelfs. Het postcorona-actieplan 
sluit volledig aan bij het meerjarenplan van Stad 
Mechelen. Ook daar ligt de focus op ondernemen, 
kinderarmoede en duurzame mobiliteit. 

€ 15.310.919
STEUNMAATREGELEN

CORONACRISIS

Economisch weefsel
€ 2.105.425

Ondersteunen 
kwetsbare
Mechelaars
€ 1.546.205

Toeristisch weefsel
€ 868.438

Zuurstof 
sociaal-cultureel 
weefsel
€ 722.138

Algemene gezondheid 
en veiligheid
€ 533.327

Fiscale maatregelen
en minderinkomsten
€ 9.535.386
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8.30u 10u

12.30u

12u

15.30u

14.30u

Op 18 mei mocht een van de leukste 
attracties in onze stad opnieuw de 
deuren openen, tot grote vreugde 
van de medewerkers én de dieren. 
Enkele dagen voor de opening leidde 
Frédéric, de coördinator van de 
vogelverzorgers, Nieuwe Maan nog 
even rond door het lege park.

Planckendael
De dag van 

8.30u
“Ik begin de dag met het 
checken van mijn mails. 
We bleven in contact met 
andere dierenparken en 
probeerden ons zo goed 
mogelijk voor te bereiden op 
de heropstart. De voorbije 
weken was het spannend 
afwachten of Planckendael 
weer open zou mogen.” 

10u
“Samen met een collega 
hang ik een camera aan een 
boom. Een tijdje geleden 
waren er een aantal rode 
ibissen ontsnapt. De camera 
toont ons wanneer de ibissen 
exact komen eten. Dat helpt 
ons om de laatste ontsnapte 
exemplaren te vangen.”

12u
“Nu het restaurant en de 
refter nog gesloten zijn, zorgt 
iedereen voor zijn eigen 
lunch. Die eten we verspreid 
over het park. Zo erg vinden 
we dat niet: het is hier groot 
genoeg en we zijn toch 
gewend om buiten te zijn.”

12.30u
“Door de coronacrisis werken 
we met minder personeel. 
Daarom help ik vandaag 
bij het uitmesten van het 
verblijf van de wapiti’s.”

14.30u
“Elk jaar verwelkomen we 
wel 100 kleine ooievaars. Dit 
jaar zijn het er zeker meer, 
want we spotten al meer 
dan 70 nesten en ooievaars 
leggen gemiddeld 3 tot 5 
eieren. Ik bestel alvast de 
ringen voor aan hun pootjes.”

15.30u
“Tijdens onze sluiting kwam 
de dierenarts minder vaak 
langs. De verzorgers houden 
zelf een oogje in het zeil 
en overleggen telefonisch 
met de arts. Een bescha-
digd flamingopootje kunnen 
we zo zelf verzorgen.”

16.45u
“Een voor een melden de 
ploegen zich af en kan ook 
ik naar huis. Als coördinator 
blijf ik thuis wel bereikbaar 
zolang het park open is.”
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 De dag van



 
 

Niet getreurd! Hoewel de zomerfestivals dit jaar jammer genoeg 
niet doorgaan zoals gepland, werkt Mechelen Feest samen met de 
Mechelaars hard aan een alternatief programma. Zodat het ook dit 
jaar een onvergetelijke zomer wordt vol originele  evenementen 

voor iedereen. Want de zomer is … en blijft van Mechelen!

Benieuwd naar het programma? Check regelmatig 
dezomerisvanmechelen.be en volg de Face book-

pagina De Zomer is van Mechelen. Zo ben 
je zeker op de hoogte van al het 

zomernieuws. 

  de ZOMER  
blijft van MECHELEN
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de shalée van Isa 
De twee Chaldeeuwse broers Isa en 
Toma groeiden op in een weversdorp 
in het zuidoosten van Turkije. De 
Chaldeeuwse weefcultuur werd er van 
vader op zoon overgedragen. Ook Isa 
en Toma leerden het ambacht van hun 
vader. Maar in 1989 moesten ze vluch-
ten en kwamen ze terecht in Mechelen. 

Tijdens Isa’s en Toma’s reis naar België 
mocht één ding niet ontbreken in Isa’s 
koffer: de shalée, een typisch Chald-
eeuws mannenkostuum. De zelfgeweven 
shalée kostte hem veel tijd, energie en 
geld, en is van grote emotionele waarde 
voor Isa. Ook vonden Toma en hij het 
belangrijk om dit stukje Chald eeuwse 
traditie mee te nemen naar België. 

De broers vrezen dat deze Chal-
deeuwse klederdracht langzaamaan 
verloren gaat. In heel België is er 
immers nog maar één Chaldeeuws 
weefgetouw. Ook de jonge genera-
tie leert het ambacht niet meer. Isa 
droomt ervan om zijn shalée ergens in 
Mechelen tentoon te stellen. 

Heb jij niet-Belgische roots? 
Deel jouw migratieverhaal via 
demensenmakendestad@mechelen.be 

‘t verhaal van

De top 3 
van … 
Ronny

Natuur hier: “Ik ga elke dag wandelen. 
Mijn favorieten zijn het Vrijbroekpark en 
den Botaniek.” 

Terraske doen: “Op het terras van Den 
Amitié of de Carlton op de Grote Markt 
kon je mij voor de coronacrisis vaak 
spotten. En nu het weer mag, ga ik 
zeker terug zenne.”

Gewoon een goei keuken: “De 
Passade staat zonder twijfel voor mij 
op nummer één. Da’s nu nog eens echt 
een plek waar je goed en uitgebreid 
kan gaan eten.”

de shalée van Isa 
‘t verhaal van

DOEN: Alice in Wonderpark
Beleef het magische verhaal van Alice in Wonderland in 
het Vrijbroekpark. De Maartse Haas, de Grapkat en Het 
Witte Konijn: je komt ze allemaal tegen op deze knet-
tergekke raadseltocht. Net als een minihuisje en een 
gigantische stoel. Tijdens de wandeling ontdek je 
verrassende plekjes in het Vrijbroekpark. Bij elk 
van de elf tussenstops krijg je een fragment 
van Alice in Wonderland, een opdracht en 
een raadsel. Of je de weg naar huis terug-
vindt? Dat hangt van jou af.

Praktisch
De wandeling loopt van 1 juli tot en met 
31 augustus en is toegankelijk voor rolwagens 
en buggy’s. De route is ongeveer 1,5 kilometer 
lang, goed voor ongeveer 1,5 uur zoek- en spel plezier 
voor jong en oud. Het parcours is corona-proof. 

Aanmelden aan het onthaal is niet nodig, je begint 
gewoon zo aan het huisje in de zomertuin. De plak-
kaatjes met de afbeelding van een klokje geven de 
route aan. Voorzie zelf genoeg koekjes en drankjes voor 
onderweg. Je kan ze net als Alice gebruiken om te krimpen 
en te groeien.

© Alice’s Adventures in Wonderland, 
Macmillan & Co Ltd. 1865
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• Nederlands oefenen en samen 
sporten, dat kan deze zomer ook 
digitaal. Check mechelen.be/
samen-lopen.

• Ontdek prachtige plekjes 
waar je tal van lekkers proeft 
met de nieuwe fiets- en 
wandelkaart van ‘Mechels 
natuurlijk’. Verkrijgbaar in het 
Huis van de Mechelaar, bij UiT 
in Mechelen of op mechelen.be/
mechelsnatuurlijk. 

• Samen met de politie doen we 
er alles aan om de fietser vol-
doende ruimte te geven in onze 
stad, zodat het veilig blijft voor 
iedereen. 

• Ontdek tal van leuke uitjes om 
te doen met je kids in het boek 
Uitjes & Nachtjes van Ellen 
Mattheeussen. Ook Mechelen 
schittert in dit boek. Te koop voor 
€ 26 via kersjeopdetaart.be. 

• Kom met je bubbel eens 
‘s avonds naar het Museum 
Hof van Busleyden! Tijdens de 
zomer is het museum elke don-
derdag open tot 22u. Tickets: 
www.hofvanbusleyden.be

• De beiaardconcerten kan je 
elke maandagavond tot en 
met 14 september ook live 
volgen via mechelen.be/
beiaardconcerten.

• Ontdek samen met je kinde-
ren te voet of met de fiets de 
prachtige raamtekeningen van 
poppenmaker Paul Contryn 
van Beeldsmederij DE MAAN 
op het wonderlijke MAANpad. 
Meer info: www.demaan.be

• Altijd al graag meeslepende 
 verhalen, gedichten of scena-
rio’s willen schrijven? Vanaf 
september organiseert het 
Conservatorium elke maandag 
van 13 tot 16u een cursus schrij-
ven voor volwassenen in Het 
Predikheren. Schrijf je in via 
conservatoriummechelen.be.

Snel

Terug op café of restaurant
De cafés en restaurants zijn weer open! Wat 
hebben we dat gemist. Om de horeca ondernemers 
maximaal te ondersteunen, mogen ze voor de 
uitbreiding van hun terrassen tot minstens eind 
oktober gebruik maken van het openbaar domein, 
zowel in het centrum als in de dorpen en wijken. 
Geniet ervan, maar hou wel altijd rekening met deze 
veiligheidsmaatregelen:
• Ga met max. 10 personen iets eten of drinken. 

Die personen moeten behoren tot jouw bubbel 
van die week. Bij voorkeur laat één persoon zijn 
contactgegevens achter in de zaak, om eventueel 
contactonderzoek achteraf te vergemakkelijken. 

• Hou altijd minstens 1,5 meter afstand van 
mensen die niet tot jouw bubbel behoren. 

• De hygiëneregels blijven essentieel: handen 
wassen en geen handen geven. 

• De cafés en restaurants sluiten  verplicht 
om 1u ‘s nachts. 

• Ga niet zitten of bestel niet aan de toog. De 
obers of serveersters dragen een mond-
masker en bedienen je aan tafel.

• Ben je ziek? Blijf thuis. 

Fietsvrij
Om de terrassen zo efficiënt en veilig mogelijk in te 
delen, maakt de stad de Vismarkt, de Nauwstraat (het 
straatje tussen de IJzerenleen en de Vismarkt) en een 
gedeelte van de Botermarkt fiets- en autovrij van 
11.30 tot 1u ‘s nachts. Je mag er ook niet wandelen 
met je fiets aan de hand. Er zijn extra fietsparkings 
op de Haverwerf en de Zoutwerf.

De Mechelse 
handel en 
horeca hebben 
de steun van 
ons  allemaal  
nodig.
Greet Geypen,  
schepen van 
Economie,  
ondernemen  
en werk

Een volle blaas?
De stad voorziet 
extra wc-containers 
in de Hallestraat 
en Gebroeders 
Verhaegenstraat, 
op de Haverwerf en 
naast de post. 

Kort 
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Wat moet je zeker een 
keer gedaan hebben in 
onze stad?
”Internationale toeristen 
raden we vaak aan om het 
Groot Begijnhof en het Paleis 
van Margareta van Oostenrijk 
te bezoeken. Maar dé topat-
tractie van Mechelen blijft de 
Sint-Romboutstoren.”

Maar die heeft elke 
Mechelaar toch al 
eens bezocht?
“Raar maar waar, de grote 
meerderheid van de 
Mechelaars beklom de toren 
nog nooit. En zelfs al heb je 
hem al bezocht, het is het 
zeker de moeite om dat nog 
eens te doen. Een bezoek 
aan de toren is namelijk elke 
keer anders naargelang het 
seizoen, het weer of het 
tijdstip van de dag.”

“Daarnaast is de beklimming 
van de Sint-Romboutstoren 
de ideale combinatie van 
een actieve en culturele 
uitstap. Je beklimt meer 
dan 500 treden en leert 
tegelijkertijd bij over de 
beiaardcultuur. Bovendien 
betalen Mechelaars slechts 
de helft van de prijs voor een 
ticket. Ik ben zelf waarschijn-
lijk de grootste fan: ik bezoek 
de toren minstens twee keer 
per week voor ik aan mijn 
werkdag begin (lacht).”

Wat raad je de cultuur-
liefhebbers aan?
“Sowieso het Museum Hof 
van Busleyden. Het gebouw 
is echt indrukwekkend en 
ook de kunstwerken in het 
museum kunnen tellen. De 
Besloten Hofjes zijn bij-
voorbeeld geweldig om je 

even in te verliezen. Voor 
de kinderen is zo’n bezoek 
ook heel leuk. Die ontdekken 
het museum op een speelse 
manier via gouden kubussen 
met allerlei opdrachten.”

“Andere toppers zijn 
de Stiltetuin van het 
Aartsbisschoppelijk Paleis 
en de Sint-Janskerk. Weinig 
mensen weten dat je in die 
kerk een indrukwekkend 
drieluik van Rubens kan 
bewonderen. Als ik bezoek 
heb, neem ik ze hier altijd 
even mee naartoe.”

En wat voor de Mechelse 
hondenbaasjes en/of 
natuurliefhebbers?
”Da’s niet moeilijk, Mechelen 
is omgeven door prachtige 
stukjes natuur om te fietsen 
of te wandelen. Aan het 
Schepenhuis vertrekt een 
bewegwijzerde route naar 
het Hombeeks Plateau. Je 
passeert het Vrijbroekpark, 
het natuurgebied Den 
Battelaer en de dorpskern 
van Hombeek.”

Tijdens de coronacrisis ontdekten we 
meer dan ooit onze eigen streek. Ook 
deze zomer blijven veel Mechelaars 
waarschijnlijk in de buurt van 
hun kot. Nieuwe Maan trok zijn 
gemakkelijke schoenen aan en vroeg 
tips aan Rebekka Koch van Visit 
Mechelen, onze toeristische dienst, 
voor een vakantie in eigen stad.

“ Ontdek tal van 
wandelingen in 
onze gratis Visit 
Mechelen-app”

Tips voor toeristen in eigen stad

Heb jij al 
eens een 
vlinder-

wandeling 
gedaan?
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MA 27 JULI
Beiaardconcert 
Tom Van Peer - thema jazz
concert • Cultuurplein, 
20.30 > 22u, gratis

VR 31 JULI
Muizen Borrelt
eten en drinken • dorpshuis 
Muizen, 20 > 23.59u

ZA 1 AUGUSTUS
Boottocht 'Mechelen by Night'
begeleide uitstap • aanlegsteiger 
Haverwerf, 21 > 22u, € 15

MA 3 AUGUSTUS
Beiaardconcert 
Alex Johnson (VS)
concert • Cultuurplein, 
20.30 > 22u, gratis

VR 07.08 T.E.M. ZA 15.08 
Kermis op ‘t Heike
feestelijkheid • zaal de vrolijke 
vrienden Hombeek

VR 7 AUGUSTUS
Boottocht 'oep ze Mèchels'
begeleide uitstap • aanlegsteiger 
Haverwerf, 18.30 > 19.30u, € 12 

Natuurpint
festival • bezoekerscentrum 
Natuurpunt, 19 > 23.59u

ZA 8 AUGUSTUS
Boottocht 'Mechelen by Night'
begeleide uitstap • aanlegsteiger 
Haverwerf, 21 > 22u, € 15

In deze agenda vind je alleen de basis prijs van 
de activiteiten terug. Surf naar uitinmechelen.be 
voor eventuele kortingen. Vanwege het corona-
virus is de kans groter dat activiteiten worden 
verzet of geannuleerd. Check daarom telkens 
de website van de organisator.

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

ZO 9 AUGUSTUS
Kringlooptuin
opendeurdag • natuureducatief 
centrum Tivoli, 14 > 16u

MA 10 AUGUSTUS
Beiaardconcert 
Jasper Depraetere
concert • Cultuurplein, 
20.30 > 22u, gratis

ZA 15 AUGUSTUS
Boottocht 'Mechelen by Night'
begeleide uitstap • aanlegsteiger 
Haverwerf, 21 > 22u, € 15
Aperitiefconcert 
'Vrolijke Vrienden'
concert • zaal De Vrolijke 
Vrienden, 11 > 13u
American Days
eten en drinken • De Zwaan, 
12 > 23.30u

ZO 16 AUGUSTUS
American Days
eten en drinken • De Zwaan, 
12 > 23.30u

MA 17 AUGUSTUS
Beiaardconcert Jasmijn 
De Wachter & Timothy Couck
concert • Cultuurplein, 
20.30 > 22u, gratis

ZA 22 AUGUSTUS
Boottocht 'Mechelen by Night'
begeleide uitstap • aanlegsteiger 
Haverwerf, 21 > 22u, € 15

ZO 23 AUGUSTUS
Zonnige groeten
festival • Vrijbroekpark, 13 > 18u, 
gratis

MA 24 AUGUSTUS
Beiaardconcert Bells' Angels 
met Luc Rombouts & 
Twan Bearda
concert • Cultuurplein, 
20.30 > 22u, gratis

DI 25 AUGUSTUS
Buitengewone zonsondergang
begeleide uitstap • Jef Denyn-
plein 4-6, 20 > 22.30u, € 16

VR 3 JULI
Boottocht 'oep ze Mèchels'
begeleide uitstap • aanleg steiger 
Haverwerf, 18.30 > 19.30u, € 12 

ZA 4 JULI
Boottocht 'Mechelen by Night'
begeleide uitstap • aanlegsteiger 
Haverwerf, 21 > 22u, € 15

MA 6 JULI
Beiaardconcert Lode Schynkel
concert • Cultuurplein, 
20.30 > 22u, gratis

ZA 11 JULI
Boottocht 'Mechelen by Night'
begeleide uitstap • aanlegsteiger 
Haverwerf, 21 > 22u, € 15

MA 13 JULI
Beiaardconcert Kenneth 
Theunissen - thema Queen
concert • Cultuurplein, 
20.30 > 22u, gratis

ZA 18 JULI
Boottocht 'Mechelen by Night'
begeleide uitstap • aanlegsteiger 
Haverwerf, 21 > 22u, € 15

MA 20 JULI
Beiaardconcert 
Wim Van den Broeck
concert • Cultuurplein, 
20.30 > 22u, gratis

ZA 25 JULI
Boottocht 'Mechelen by Night'
begeleide uitstap • aanlegsteiger 
Haverwerf, 21 > 22u, € 15

Nog wandeltips?
“In de gratis app ‘Visit 
Mechelen’ vind je verschil-
lende themawandelingen in 
de binnenstad. Zo is er een 
gezinswandeling, maar ook 
een wandeling in het teken 
van bier of Margareta van 
Oostenrijk. In de app kan je 
trouwens heel wat gebouwen 
virtueel bezoeken. Ideaal bij 
slecht weer.”

“Mijn kinderen vinden het 
leuk om een ‘vlinderwan-
deling’ te maken. Daarvoor 
neem je een kaart en verbind 
je de straten op de kaart tot 
een vlinder. Of kies gerust 
een andere vorm. Vervolgens 
leg je die weg af. Je wandelt 
soms wel wat heen en weer, 
maar zo ontdek je straten 
waar je anders nooit zou 
komen. Heel tof!” 

Wat geeft jou het ultieme 
vakantiegevoel?
”Op hotel gaan. Toen 
mijn man en ik trouwden, 
boekten we voor onze familie 
een hotel overnachting in 
Mechelen. Dat leek ons 
wel ontspannend. De nacht 
voor ons huwelijk sliepen 
we in het ene hotel, de 
huwelijksnacht in een 
ander hotel. Bij onze eerste 
huwelijks verjaardag gingen 
we opnieuw op hotel in 
eigen stad. Sindsdien is dat 
een jaarlijkse traditie. We 
 wisselen af tussen hotels 
en kleine B&B’s. Geef toe: 
 ontbijten zoals op hotel, dat 
doe je thuis niet vaak hé.”

Ontdek je stad op 
visitmechelen.be.
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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  
september: 31 juli.

Deze kalender werd afgesloten 
op 31 mei. 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, algemeen 
directeur, Grote Markt 21, 2800 Mechelen
Redactie: Marketing & Communicatie,  
Stad Mechelen, Grote Markt 21, 2800 Mechelen, 
nieuwemaan@mechelen.be,  
www.mechelen.be/nieuwemaan
Fotografie: Joost Joossen, Aikon Producties  
en Karin Van Hees
Concept & creatie: Trendhuis
ISSN: 2033-2289
Editienummer: 89

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.

1  Tot morgen zonder zorgen
> 28.06, Galerie Transit, gratis
Kris Fierens
> 16.08, De Garage, € 5 
Any Solution Is Good For An 
Answer | Tim Volckaert
> 16.08, Cultuurcentrum,  
€ 5 
Zoek de Schatten 
van Vlieg (6+)
> 31.08, Kazerne Dossin, gratis
2   Donderdagavond is 

museumavond!
> 31.08, elke donderdag van 
17 > 22u, Museum Hof Van 
Busleyden, € 12 
Samson & Gert 
ontdekkingstocht en mini-expo
> 31.08, Speelgoedmuseum
Auschwitz.camp
> 06.09, Kazerne Dossin, € 9 

3  Het Kunstuur
> 30.09, Heilige Geesthuis, € 10 

VR 28 AUGUSTUS
Muizen Borrelt
eten en drinken • dorpshuis 
Muizen, 20 > 23.59u
Vleermuizenwandeling
begeleide uitstap • 
Vrijbroekpark, 20u, gratis

ZA 29 AUGUSTUS
Buitengewone zonsondergang
begeleide uitstap • Jef Denyn-
plein 4-6, 19 > 21.30u, € 16
Vlindervinders en 
Mottenzotten
begeleide uitstap • 
Gummarushof, 18u, € 15
Boottocht 'Mechelen by Night'
begeleide uitstap • aanlegsteiger 
Haverwerf, 21 > 22u, € 15
Vleermuizenwandeling
begeleide uitstap • 
Vrijbroekpark, 20u, gratis

MA 31 AUGUSTUS
Familiegroep dementie -  
voor mantelzorgers en 
personen met dementie
lezing • ldc De Schijf, 13u30 > 16u
Beiaardconcert  
Marc Van Bets
concert • Cultuurplein, 
20.30 > 22u, gratis

1

2

3

EXPO

26



 evahendriks

lesbi honest, coole foto toch? 😏🌈 

#2800love 📷@lorewillockx

 nath_be

My sunshine ❤

#mysunshine #tothemoondandback 
#klokkentoren #sintromboutstoren #2800love

 khun_hammer

froyo tijd 😁

#moochie #mechelen #2800love

 ad1967

Summer. City. 🎼

#2800love #morelikeavillage

 j.o.h.a.n_b.r.i.e.s

Fire brigade Mechelen 🔥
#2800love #mechelen #firebrigade 
#sunsetphotography #cloudsofinstagram 
#staysafe #maneblusser

 Kris Cleynhens

Onze kleinzoon Seppe kan nog maar 
net stappen en hij is al op weg naar de 
glasbol om te recycleren. 
#stadomtezoenen #2800love

 Yves39

Onze toren op een stralende 
voormiddag.

#2800love

 Xavier Cloetens

Hengelen naar fietsen op de Binnen-
dijle. Deze twee mannen visten zowaar 
20 kapotte fietsen op en zelfs een 
kerstboom! Dikke dankjewel. #2800love 

Jouw kans om iedereen te 
laten meegenieten van jouw 

unieke kijk op Mechelen 
en zijn Mechelaars.

#2800love
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WELKOM IN MECHELEN!
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shoppeninmechelen.be

Shoppen 

doe je in 

Mechelen
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Wij staan voor je klaar
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