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" Eindelijk terug 
naar school!"

Vijf historische 
kerken gerenoveerd

Het leven op 
Mechelse wateren

De Mechelse
zomerschool



Maak kennis met Baziel (8) en Myka (9), het 
super coole break danceduo dat Mechelen Kinder-
stad dit jaar tot Kleine Stads artiest kroonde. 
Ze namen de fakkel over van poëet en acteur 
Frits (10). Nog anderhalf jaar lang krijgen de 
jonge artiesten de kans om hun talenten verder 
te ontplooien, onder begeleiding van de stad 
en in samenwerking met de Kinderraad. 

1-2-3 … 
spring!
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Deze zomer gingen de school poorten niet helemaal 
dicht. Voor de eerste keer hebben we Mechelse 
zomer scholen georganiseerd op verschillende 
 inspirerende locaties.

Het initiatief maakt deel uit van ons Mechelse herstel-
plan om uit de coronacrisis te geraken en is bedoeld om 
kinderen met een leerachterstand of bijzondere zorg nood 
op weg te helpen naar een succesvolle schoolloopbaan. 
273 leerlingen hebben we zo bereikt.

We doen dat natuurlijk niet zomaar. Met 40 000 kinderen 
en volwassenen die hier elke dag een opleiding volgen, 
is Mechelen een belangrijke onderwijsstad. Maar onder-
wijs staat ook centraal in de strijd tegen kansarmoede. 
En dat is een van onze drie speerpunten tijdens deze 
bestuurs periode. Tegen 2025 willen we de kinder armoede 
in onze stad halveren. Daarvoor zullen we creatief uit 
de hoek moeten komen en durven pionieren. De eerste 
zomerscholen waren in elk geval een succes en krijgen 
mogelijk een vervolg. Het coronavirus heeft veel schade 
aangericht, maar we zullen nooit laten gebeuren dat het 
toekomstkansen van kinderen ondergraaft.

Durven pionieren

Onderwijs staat 
centraal in onze 
strijd tegen 
kansarmoede

Alexander Vandersmissen, 
burgemeester

Stad
7 Vervangfietsen 

op de fietsostrade
8 De Mechelse 

zomerschool
16 Gerenoveerde 

Begijnhofkerk heropent

Verhalen
6 Met Souad is 't 

altijd plezant
14 De Mensen 

Maken de Stad
20 De dag van de minder-

hindercoördinator

UiT in Mechelen
21 Festival K
24 Open Monumentendag
25 Agenda: 

wat te doen in 
september?

Inhoud

68 24

3

 Welkom 



Getal

Dag Sonia,

Je mag je huishoudelijke afval aan-
bieden vanaf 19u de dag voor de 
ophaling tot 7u de dag zelf. Eenmaal 
per week haalt IVAREM het huisvuil in 
alle Mechelse straten op. In de winkel-
wandel straten in het stadscentrum zelfs 
tweemaal per week. Wil je weten op 
welke dag IVAREM bij jou langskomt? 
Check dan zeker de ophaalkalender via 
ivarem.be/ophaalkalender of haal jouw 
gratis exemplaar af in het Huis van de 
Mechelaar. 

Let op dat je je huisvuilzak niet te vroeg 
of te laat aanbiedt. Dan riskeer je een 
boete voor sluikstorten, en die boetes 
kunnen hoog oplopen. In september 
gaan de Buitengewone Opsporings-
Ambtenaren (BOA’s) hier nog eens extra 
op controleren. De BOA’s vormen een 
nieuw team dat de gemeenschaps-
wachten en de politie ondersteunt 
bij de aanpak van overlast. Zij stellen 
onder andere kleine over tredingen vast 
en mogen beboeten indien nodig. Zo 
houden we onze stad veilig, proper en 
aangenaam om in te wonen. 

Meer info lees je op 
mechelen.be/morgen/veiligheid. 

Omdat ik in shiften werk, is het voor 
mij niet altijd mogelijk om ‘s ochtends 
mijn huisvuilzak buiten te zetten. 
Mag dat ook al de avond voordien? 
En om hoe laat dan?

Groetjes,
Sonia

Vraag

Antwoord

Door het coronavirus kon je niet 
meer terecht in de dorpshuizen 
van Leest, Walem en Muizen voor 
de dienstverlening van het burger-
zakenloket. Vanaf 1 september 
start die dienstverlening opnieuw 
op in het dorpshuis van Leest: elke 
woensdag van 10 tot 12.30u en 
van 13.30 tot 16.30u. De loketten 
in de dorpshuizen van Walem en 
Muizen heropenen niet meer. 

Je kan er dus ook geen vuilniszak-
ken meer kopen. Het grootste deel 
van de inwoners uit deze dorpen 
vindt namelijk makkelijk de weg 
naar het Huis van de Mechelaar, 
waardoor de nood aan een loket 

in de dorpskern minder groot 
is. Inwoners die onvoldoende 
mobiel zijn om in het Huis van de 
Mechelaar te geraken, kunnen 
bellen naar het gratis nummer 
0800 20 800. Voor hen zoeken 
we een aangepaste oplossing.

Dienstverlening in dorpshuizen wijzigt

Vanaf hoe laat mag 
ik mijn vuilniszak 
buitenzetten?

De dorps- en wijkhuizen blijven 
een belangrijke schakel in de 
dorps- en wijkwerking. Als ont-
moetingsplaats versterken ze 
het contact tussen de inwoners. 
In de dorpshuizen en in het 
wijkhuis van Battel vind je ook 
een bibpunt waar je een keer 
per week je bibliotheekboeken 
kan ophalen of inleveren.

Meer info via 
mechelen.be/dorpen
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Zoveel euro voorziet de stad per jaar om nieuwe fietsenstallingen 
te plaatsen. Dit jaar komen er op 49 nieuwe locaties fiets beugels bij, 
zowel in de binnenstad als in de wijken en dorpen. 



Bijna 200 Mechelaars en meer dan 
550 bomen: dat is de balans van de 
samenaankoop Boom zoekt grond 
van vorig jaar. Een fantastisch resul-
taat! Kunnen we nog beter? Tuurlijk. 
Dit jaar krijg je opnieuw de kans 
om je tuin te vergroenen én CO2 te 
verminderen.

Heb jij nog plaats voor 
een of meerdere bomen?
Vanaf 1 september vind je alle info 
op mechelen.be/boomzoektgrond en 
kan je meteen je bestelling plaatsen.

Boom zoekt grond Jouw voordeel:
• Je hoeft zelf niet uit te 

(laten) zoeken welke boom 
het meest geschikt is.

• Ruime keuze: groot of klein, 
met vrucht of zonder.

• Goedkopere prijs door 
de groepsaankoop.

• De stad regelt de aankoop. 
Jij moet ze alleen nog 
ophalen en planten.

Nieuw!
Dit jaar kan je zelfs een minibos van 
6m² aankopen met inheemse bomen, 
struiken en planten. Geen tuin? Geen 
nood. Kies dan voor een patio boompje. 
Ideaal voor je balkon of terras.

• In het meetstation aan de 
Speecq vest meet de Vlaamse 
Milieu maatschappij de lucht-
kwaliteit en de vervuilende 
stof fen van het verkeer. 
Raadpleeg de resultaten op 
bit.ly/luchtkwaliteitvmm.

• Red levens en registreer je 
in slechts enkele muisklik-
ken als orgaandonor via 
mijngezondheid.be. Je hoeft 
hiervoor niet meer langs het 
Huis van de Mechelaar. 

• Begin oktober krijgt elk 
Mechels gezin twee Mech-
elen  bon nen van € 5 en één 
van € 10. Elke bon kan je 
gebruiken bij een aankoop 
van minstens het dubbele van 
zijn waarde. De bonnen zijn zes 
maanden geldig.

• Galapagos bouwt een nieuw, 
duurzaam hoofdkantoor 
achter het station. Het puin 
voeren ze af per boot. Da’s 
minder CO2-uitstoot en minder 
vrachtverkeer in de buurt. 
www.mechelen.be/ragheno

• De stad ondersteunt goede 
buurtinitiatieven met sub-
sidies en coaching . Heb 
je een leuk idee voor jouw 
buurt? Laat het weten via 
mechelenmakers.be/ben.

• Ben je jonger dan 25 jaar? 
En neem je al eens een bus? 
Schaf je dan een Buzzy 
Pazz van De Lijn aan. Stad 
Mechelen betaalt maar liefst 
33% van je abonnementskost. 
www.delijn.be/buzzypazz

• Vanaf 1 januari 2021 introdu-
ceert IVAREM een nieuwe 
blauwe zak waar ook plastic 
verpakkingen in mogen. 
Hierdoor verdwijnt de roze 
zak. De kostprijs en het volume 
van de zak blijven hetzelfde. 
Meer info via mechelen.be/
vuilniszakken 

Snel

De Plaisancebrug (in het  verleden ook 
wel ‘Vermakelijke brug’ genoemd) 
kreeg haar naam van het voormalige 
hoekcafé Plaisance. Dat café vormde 
samen met het moderne ‘koffiehuis’ 
Café Rotterdam en café Leyden een 
vrolijke driehoek aan weerszijden van 
de Leuvense Vaart. Café Rotterdam 
werd intussen hotel Het Gulden 
Anker, maar het gebouw is nog 
altijd herkenbaar.

Sinds 2012 verfraait het beeld 
‘De Vreugdekreet’ van de Mechelse 

kunstenares Mariette Teugels het 
knooppunt. Het werd al snel een 
symbool voor de buurt. In 2017 kreeg 
het een reddingsvest aangetrokken 
tijdens een sensibiliseringsactie van 
Vluchtelingenwerk Vlaanderen. En 
momenteel draagt het beeld nog 
een mondmasker als dank voor al 
onze coronahelden.

Wil je meer oude foto’s van Mechelen 
en omstreken bekijken? Eén adres: 
www.regionalebeeldbank.be.
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Kort

Vroeger en nu 1890-1914

(laten) zoeken welke boom 

Ruime keuze: groot of klein, 

De stad regelt de aankoop. 

Dit jaar kan je zelfs een minibos van 
6m² aankopen met inheemse bomen, 
struiken en planten. Geen tuin? Geen 
nood. Kies dan voor een patio boompje. 
Ideaal voor je balkon of terras.

www.mechelen.be/ragheno

• De stad ondersteunt 
buurtinitiatieven met sub-
sidies en coaching
je een leuk idee voor jouw 
buurt? Laat het weten via 
mechelenmakers.be/ben.

• Ben je jonger dan 25 jaar? 
En neem je al eens een bus? 
Schaf je dan een 
Pazz van De Lijn
Mechelen betaalt maar liefst 
33% van je abonnementskost. 
www.delijn.be/buzzypazz

• Vanaf 1 januari 2021 introdu-
ceert IVAREM een 
blauwe zak
verpakkingen in mogen. 
Hierdoor verdwijnt de roze 
zak. De kostprijs en het volume 
van de zak blijven hetzelfde. 
Meer info via mechelen.be/
vuilniszakken 

en omstreken bekijken? Eén adres: 
www.regionalebeeldbank.be.



Souad is een energieke 
duizendpoot. Haar liefde 
voor kinderen uit zich in 
de organisatie van tal van 

supertoffe activiteiten 
doorheen het hele jaar.

“Vijf jaar geleden verhuisde ik met mijn 
man en zoontje van Nederland naar 
België. Het viel me meteen op dat hier 
veel minder kinderactiviteiten georgani-
seerd worden. Ik sloot me aan bij Belleke 
Trek vzw, de oudervereniging van de 
school van mijn zoontje. Enerzijds om 
hier mensen te leren kennen, anderzijds 
om samen een heleboel leuke ideeën 
te realiseren.”

“Verder startte ik een kinderwerking 
op in Muizen. Daar organiseer ik bij-
voorbeeld een halloweenfeestje, een 
bingo of een heuse sinterklaasintocht. 
We knutselen ook en soms spreken we 
af met bewoners van woonzorgcentrum 
De Muze. Dat vinden zij ook reuzeleuk! 
Ik maak een jaarplanning zodat ik mijn 
projecten vlot kan combineren met mijn 
fulltime job en gezin. De kinderen zijn 
mijn grootste drijfveer. Ik doe niets liever 
dan hen gelukkig maken.”
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De vervangfiets 
staat al klaar

 © Archiefbeeld Provincie Antwerpen

Hoe?
Registreer je al via 
fietsostrade.gridbox.be
of ter plaatse aan 
de fietsbox zelf, via 
je smartphone. Alle 
info staat op de box. 
Na registratie krijg 
je toegang tot de 
fietsbox en wissel je 
je fiets om voor een 
elektrische vervang-
fiets. Na herstelling 
haal je je eigen fiets 
terug op in de box. Je 
ontvangt daarna een 
digitale factuur voor 
de herstelkosten.

Wat?
Bij fietspech langs 
de fietsostrade F1 
kan je jouw fiets 
veilig achterlaten in 
een fietsbox van de 
provincie Antwerpen. 
Een fietshersteller 
haalt je fiets op, her-
stelt hem en plaatst 
hem terug in de box. 
Tijdens het eerste 
jaar van de werking 
waren de fietsboxen 
een schot in de roos. 
De provincie verlengt 
het project daarom al 
zeker tot en met 2021. 

Waarom?
De boxen en mobiele 
hersteldienst zijn 
een belangrijke 
extra service voor de 
fietsostradefietsers. 
En de fietsherstellers 
van sociale werk-
plaatsen Werkmmaat 
en ‘t Atelier schaven 
via dit project 
belangrijke vaardig-
heden en attitudes 
bij. Dat geeft hen een 
grotere kans om door 
te stromen naar een 
job in het gewone 
arbeidscircuit.

Waar?
Provincie Antwerpen 
voorziet elke drie kilo-
meter een fiets box. 
Langs de fietso strade 
F1 Antwerpen-
Mechelen vind je 
ze aan Mechelen 
Caput  steen  straat, 
Sint-Katelijne-Waver 
Tunnel R6, Sint-
Katelijne-Waver 
Station, Duffel Station, 
Duffel  Klokke straat, 
Kontich Station 
en Hove Ver-
bindings  straat/
JF Gellync k laan.

Fietspech op de fietsostrade F1 Antwerpen-Mechelen? Dan kan je een snelle pitstop 
maken. Wissel jouw fiets in een van de fietsboxen tijdelijk om voor een elektrische 
vervangfiets. Alle fietstypes zijn welkom. Na herstelling haal je je eigen fiets terug op.

Elke drie 
kilometer 

kom je een 
fietsbox 
met een 

elektrische 
vervangfiets 

tegen
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Nieuwe Maan was benieuwd, maar 
onze boekentas vanonder het stof 
halen en undercover gaan, was geen 
optie. Dus spraken we de eerste 
zomerschooldag met de organisatoren 
en een aantal vrijwilligers. Te  beginnen 
met projectcoördinator Karoline.

Goedemorgen Karoline! Vertel eens 
kort, hoe gaat dit project in z’n werk?
“Stad Mechelen wil kinderen motiveren, 
zelfvertrouwen geven en laten kennis-
maken met hun talenten. En natuurlijk 
ook plezier en fijne herinneringen laten 
maken. Het gaat om 265 Mechelse kin-
deren uit het lager onderwijs, de eerste 
graad secundair onderwijs, anders-
talige kinderen die onthaalonderwijs 
krijgen en 16+'ers die risico lopen op 
schooluitval. Ze zijn verdeeld over 20 
groepjes van maximaal 14 leerlingen.”

“Leerachterstand ophalen is niet 
het hoofddoel. Dat is niet haal-
baar en zo’n druk mag je ook niet 
op de kinderen hun schouders 
leggen. Ons project is geslaagd 
als iedereen op 1 september terug 
vol goesting en zelfvertrouwen aan 
de schoolpoort staat. We willen 
een soort van Pippi-Langkous-
mentaliteit creëren: ‘Ik heb het nog 
nooit gedaan, dus ik denk dat ik het 
wel kan’. Dat bereik je alleen maar 
als je de kaart van talent kiest.”

Ik zie hier al veel joelende kinderen 
toekomen. Hoe gaan de komende 
dagen er voor hen uitzien?
“Telkens werken we eerst een 
halve dag rond concrete onder-
wijsdoelen, die de scholen ons 
bezorgd hebben. Na de middag 

De Mechelse zomerschool

Talent krijgt Zomerkans
Het schooljaar 2019-2020 staat in ons collectieve geheugen gegrift. Scholen 
gingen dicht en leerlingen volgden afstandsonderwijs. Dat deed geen goed 
aan de motivatie van flink wat leerlingen. Om te zorgen dat niemand uit de 
boot valt en alle leerlingen op 1 september weer vol goesting en vertrouwen 
aan het nieuwe schooljaar beginnen, organiseerde Stad Mechelen midden 
augustus tien dagen lang de zomerschool Talent krijgt Zomerkans.

“We geven de kinderen goesting in school”



Heel fier dat we als stad met zoveel 
partners onze jeugd kansen geven om 
hun talenten te ontplooien en hen 
goesting geven in het nieuwe schooljaar.
Marina De Bie, schepen van Onderwijs
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Dossier 

gaat het er meer creatief aan toe, 
met educatieve spelvormen. Dat 
doen we in samenwerking met 
creatieve partners zoals Circolito, 
Casco Phil, Technopolis en Museum 
Hof van Busleyden. De twee 
dagdelen worden wel met elkaar 
verweven. Zo kan de leerstof uit de 
voormiddag onbewust of subtiel 
terugkomen in het tweede dagdeel.”

Ik begin te begrijpen waarom we 
ons niet in een school bevinden nu.
“We kozen er inderdaad bewust 
voor om uit de klassieke schoolse 
context te blijven. Zo vindt Talent krijgt 
Zomerkans onder andere plaats in 
Het Predikheren, Tivoli, De Nekker, 
Technopolis, De Maan en de Arco-loge 
in het stadion van KV Mechelen. 
Da’s leuker voor de kinderen en het 
prikkelt hen meer. Dat geldt ook voor 
de leerkrachten en pedagogen, die 
zich trouwens op vrijwillige basis 
inzetten voor dit project. We vroegen 
hen om met een brede blik voor de 
groepen te staan. Klassiek les geven 
staat niet in hun takenpakket.”

Was het evident om vrijwilligers te 
vinden, in deze troebele tijden?
“Eigenlijk wel. We waren  verbaasd 
dat zoveel leerkrachten dit enga-
gement wilden opnemen. We 
hebben zelfs moeten  selecteren, 
een luxeprobleem dus.”

“Daarnaast hebben we aan elke groep 
een talentencoach gekoppeld. Zij 
gaan, vaak vanuit observatie, kinderen 
aanspreken op hun talenten en op de 
dingen die ze graag doen. Een aantal 
gepassioneerde, inspirerende perso-
nen komen ook langs om over hun 
job te vertellen. Dat gieten we in de 
vorm van leuke, leerrijke activiteiten.”

“We geven de kinderen goesting in school”

Jammer dat ik niet gevraagd 
ben. Maar goed, hoe kwam 
dit project tot stand?
“De Vlaamse regering riep scholen en 
lokale besturen op om een soort van 
zomerschool op te zetten. Qua timing 
op een lastig moment voor de scholen, 
waardoor er weinig respons kwam. Tot 
Stad Mechelen initiatief ondernam. De 
stad creëerde een draagvlak en haalde 
alle Mechelse scholen en tal van part-
ners aan boord. Het Europese project 
VRAC - It takes a village to raise a child 
zette er mee zijn schouders onder.”

We willen een Pippi-Lang-
kous-mentaliteit creëren:  

‘Ik heb het nog nooit gedaan, 
dus ik denk dat ik het wel kan’

Hoe bereikten jullie de kinderen 
die uiteindelijk deelnamen?
“De scholen lieten ons weten welke 
kinderen hier het meeste nood aan 
hadden. We hebben een lange lijst 
met namen ontvangen en hebben hun 
ouders stuk voor stuk gecontacteerd. 
Iedereen was meteen enthousiast. De 
ouders zijn heel dankbaar dat de stad 
zo’n kans aan hun kinderen geeft.”



Een ontdekkingstocht naar 
eigen talenten was nog nooit 
zo leuk en leerrijk tegelijk.
Abdrahman Labsir, schepen van Jeugd
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Aan het beeld van Opsinjoorke 
zien we een groepje kinderen 
spelenderwijs kennismaken met 
elkaar. De twee leerkrachten blijken 
leden te zijn van Casco Phil. Pieter 
Lembrechts, de manager van het 
orkest, maakt tijd voor een praatje.

Aan het parkje bij Het Predikheren 
komen we een volgend groepje tegen. 
Ze maken volop plezier en vinden de 
nodige verkoeling, tijdens de hittegolf. 
Juf Imane leidt alles in goede banen. 
Niet alleen het water, maar ook de 
gedrevenheid spat van haar af. Imane 
is dankbaar dat ze, aan het prille begin 
van haar carrière, deze kans krijgt om 
zich in te zetten voor de kinderen.

“Ik studeerde pas in juli af, dus ik ben 
superblij dat ik de kans krijg om hier 
les te geven. De enige ervaring die ik 
al opdeed was tijdens mijn stage. Heel 
speciaal, want die vond plaats tijdens de 
lockdown. Ik gaf vooral les aan kinderen 
die thuis studeerden. Hen in moeilijke 
omstandigheden toch ondersteunen, dat 
gaf me veel voldoening. Toen m’n stage 

erop zat, vond ik het moeilijk om dat los 
te laten. Zodra ik van de zomerschool 
hoorde, stelde ik me dus kandidaat. 
Net zoals veel andere leerkrachten.”

“Gedurende tien dagen ga ik les-
geven aan twee groepjes van het 
eerste leerjaar lagere school. De 
nadruk ligt op taal en rekenen. Maar 
we kregen de duidelijke opdracht om 
out of the box te denken. De voorbije 
weken heb ik me grondig voorbereid, 
dus dat komt zeker in orde. Zo ga ik 
veel gebruik maken van spelende en 
bewegende lesvormen. We starten net 
tijdens een hittegolf, dus het is meteen 
improviseren. Eerst even spelen en 
verkoeling zoeken, en daarna de klas 
in. Spannend is het zeker, maar ik heb 
er, net als de kinderen, veel zin in!”

“Ik kan het niet laten om hen te helpen”

“ Een muzieknoot 
is voor iedereen 
hetzelfde”

Meer weten? mechelen.be/
talentkrijgtzomerkans 

“Onze rol is om kinderen uit het vierde 
leerjaar kennis te laten maken met 
muziek en expressie in de brede zin. 
Dat doen we voor vier  verschillende 
groepen telkens vijf halve dagen. 
Een van onze  muzikanten werkt 
rond blaas instrumenten en een 
andere rond dans en  beweging. 
Helemaal niet volgens een schoolse 
aanpak. Dat is passé. We  vertrekken 
vanuit de kinderen zelf. Hun input 
en feedback bepaalt hoe onze 
workshops gaan verlopen.”

Jong geleerd is oud gedaan
“Als je op jonge leeftijd al in contact 
komt met je talenten en interesses, 
opent dat heel wat deuren. Of het 
nu gaat om muziek, sport of nog iets 

anders. Daarom organiseren we ook 
al zes jaar lang muziekvakanties voor 
 kinderen. Dat doen we in samen werking 
met Musica en De Lage Drempel 
onder de noemer Croque Malines.”

“Muziek is supertoegankelijk. Het neemt 
barrières weg, want het is een taal die 
iedereen kan spreken. Het maakt niet 
uit wie je bent of vanwaar je komt: een 
muzieknoot is voor iedereen hetzelfde.”

“Toen Stad Mechelen ons vroeg of 
we deze samenwerking zagen zitten, 
aarzelden we geen seconde. In deze 
moeilijke omstandigheden moeten we 
met z’n allen samenwerken om vooruit 
te kunnen hé. Het is onze ambitie om 
voortaan tijdens elke schoolvakantie 
een muzikale stage te organiseren.”



Wil jij kinderen 
ook meer zelf-
vertrouwen geven?
Word buddy! Buddy zijn is veel meer dan 
‘gewoon wat helpen bij huiswerk’. Als 
buddy spreek je op geregelde tijdstip-
pen af met jouw kleine buddy om samen 
leuke dingen te doen. Tekenen, knut-
selen, sporten … noem maar op. Jouw 
steun geeft hem of haar meer zelfver-
trouwen en veerkracht. Dat maakt een 
groot verschil, zeker voor kinderen die 
het wat moeilijker hebben op school. En 
wat met corona? De voorbije zomer liep 
de buddywerking door, helemaal volgens 
de veiligheidsvoorschriften, dus laat 
dat je alvast niet afschrikken. Interesse? 
www.mechelen.be/buddy
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Is jouw 
organisatie aan 

vernieuwing toe? 
Kies voor duurzame 
materialen en meer 

    groen.

Gedraag je
  veilig op de 

baan.

Vermijd 
voedselverspilling. 

Vries in en vraag 
je restjes mee op 

restaurant.

Word vrijwillige 
buddy van een 

nieuwe inwoner 
in je gemeente.

Verruim het 
wereldbeeld van je 

(klein)kind en laat ze 
kennismaken met ver-

schillende culturen.

Doe mee 
aan lokale 

burgerparticipatie-
momenten.

Beleg je geld in 
duurzame en 

ethische spaar- en 
beleggingsfondsen.

Wees zuinig 
met water bij het 

tandenpoetsen, baden 
en schoonmaken.

Drink 
kraantjeswater.

Eet meer 
groenten en 
verminder je 
vleesgebruik.

Compenseer 
de CO²-uitstoot 
van je wagen- 

of vliegreis.

Vertel anderen 
over de Duurzame 

Ontwikkelings-
doelstellingen. 

Steun 
goede doelen 
wereldwijd.

Neem 
de trap in plaats 

van de lift of 
roltrap.

Kies voor de 
fi ets of het 
openbaar 
vervoer.

Gebruik 
hernieuwbare 
energie voor 

verwarming, licht 
en stroom.

Gooi geen 
afval (plastic, 

sigarettenpeuken …) 
in de natuur.

Leg een
 natuurlijke 
(wilde) tuin 

aan.

Koop lokaal, 
seizoens-

gebonden en 
fairtrade.

Kies voor 
meer vrouwen in de 

politiek en in leiding-
gevende functies.

Geef gebruikte 
spullen een tweede 

leven. (Ver)koop 
tweedehands of maak 

er iets nieuw van.

Gebruik ecologisch 
afbreekbare schoon-

maakproducten.

Spoor je school 
of die van je (klein)

kinderen aan om 
1-euro-maaltijden 

aan te bieden.

Doneer 
voeding die 
je niet meer 

gebruikt.

Word een held vanuit je luie zetel
Hoe? 
Kijk eens naar de makkelijke tips 
in deze SDG-bingo van de VVSG. 
Welke van de acties doe jij al? 
Slaag je erin een volledig rijtje te 
doorstrepen en bingo te halen? 

Ontdek nog meer tips en 
andere SDG-helden op 
mondiaal.mechelen.be/sdgs.

Van 18 tot en met 25 september is het de Week van 
de Duurzame Gemeente, een initiatief van de Vlaamse 
Vereniging voor Steden en Gemeenten. En dat laten we in 
Mechelen niet onopgemerkt voorbij gaan. Het is immers 
de vijfde verjaardag van de SDG’s: de 17 duurzame ont-
wikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Die 
moeten van onze wereld een meer duurzame plek maken 
tegen 2030, met respect voor mens en milieu. 

Een ver-van-je-bedshow? Helemaal niet: 
zonder moeite word je in een wip een SDG-held.
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• Op ma 28.09 organiseert 
het inloophuis voor demen-
tie ’t moNUment een virtuele 
Demen tie XL-dag met work-
shops en live chats met experten. 
Meer info via mechelen.be/
tmonument.

• 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 
dierenbeschermingmechelen.be.

• Awel luistert naar kinderen en 
jongeren, via chat, e-mail of 
telefoon. Iets voor jou? Surf naar 
awel.be/word-beantwoorder 
voor meer info. 

• Ben je cambio-lid en willen 
je kinderen leren autorijden? 
Reserveer dan de rijles-
wagen van cambio. Meer info: 
www.cambio.be/rijleswagen

• Zet samen met je buren of ver-
eniging een klimaatneutraal 
en/of circulair initiatief op touw 
en maak kans op een subsidie 
van de stad tot wel € 5000: 
mechelenklimaatneutraal.be/
klimaat neutrale-initiatieven
-en-buurten.

• Steun kankerpatiënten en hun 
naasten en koop jouw azalea 
van Kom op tegen Kanker via 
plantjesweekend.be. Door het 
coronavirus zijn ze dit jaar alleen 
online te koop. 

• Ben je tussen 50 en 69 jaar? 
Dan krijg je in september een 
uitnodiging in je brievenbus 
voor de mammobiel, een 
omgebouwde bus waar je een 
mammografie kan laten maken. 
De bus parkeert even in Muizen 
en Heffen. 

SnelStraatbabbel
Wat is jouw hobby? 

Irina: “Toen ik nog in 
Frankrijk woonde heb 
ik 9 jaar gedanst in 
het conservatorium. 
Momenteel is het 
moeilijker om te doen 
wat ik graag doe. Maar 
na deze hectische 
periode ben ik zeker van 
plan om in Mechelen 
verder te dansen.”

Serafima: “Mijn hobby 
is de beiaard. In sep-
tember studeer ik af 
op de beiaardschool. 
Tijdens het oefenen 
op de beiaard speel 
ik voor heel Mechelen 
en kan iedereen mijn 
fouten horen. Gelukkig 
zien ze niet dat ik 
dat ben (lacht).”

Jan: “Zwemmen en 
fietsen in de omgeving 
van Mechelen is wat 
ik het liefste doe. Ik 
woon in Sint-Katelijne-
Waver en fiets dan via 
de fietsostrade naar 
Mechelen. De ligging 
is ideaal en de fiets-
routes zijn fantastisch.”

“ Elk kledingstuk van KSTMIZED is uniek”
Jolien Lauwens geeft kledingstuk-
ken een tweede leven door ze te 
combineren 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.”

De designerstoffen zijn resten van 
de seizoenscollecties van gerenom-
meerde Belgische modehuizen en 
labels, die anders toch maar maar weg-
gegooid worden. Binnen haar eigen 
naaiatelier gooit Jolien ook niks weg, 
zo maakt ze uit haar restjes stof onder 
andere herbruikbare wattenschijfjes.

Daarnaast kiest Jolien voor eerlijke 
samenwerkingen in eigen land. 
“Naaiateliers zijn een pak 
goedkoper buiten België, 
maar dan zit je sowieso met 
vervuiling door transport. En 
ik wil ook iets betekenen 
voor onze 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.”

Op zoek naar 
duurzame en 
unieke vrouwen-
kledij? Shop via 
kstmized.be of 
Instagram (@kstmized). 

Straffe starter wagen van cambio. Meer info: 
www.cambio.be/rijleswagen

• Zet samen met je buren of ver-
eniging een klimaatneutraal 
en/of circulair initiatief op touw en/of circulair initiatief op touw en/of circulair initiatief
en maak kans op een subsidie 
van de stad tot wel € 5000: 
mechelenklimaatneutraal.be/
klimaat neutrale-initiatieven
-en-buurten.

• Steun kankerpatiënten en hun 
naasten en koop jouw 
van Kom op tegen Kanker
plantjesweekend.be. Door het 
coronavirus zijn ze dit jaar alleen 
online te koop. 

• Ben je tussen 50 en 69 jaar? 
Dan krijg je in september een 
uitnodiging in je brievenbus 
voor de mammobiel
omgebouwde bus waar je een 
mammografie kan laten maken. 
De bus parkeert even in Muizen 
en Heffen. 

“ Elk kledingstuk van KSTMIZED is uniek”
 geeft kledingstuk-

ken een tweede leven door ze te 
combineren met overschotten van 
designerstoffen. Het gloednieuwe 

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 

doelen. Zo gaat er niks verloren.”

De designerstoffen zijn resten van 
de seizoenscollecties van gerenom-
meerde Belgische modehuizen en 
labels, die anders toch maar maar weg-
gegooid worden. Binnen haar eigen 
naaiatelier gooit Jolien ook niks weg, 
zo maakt ze uit haar restjes stof onder 
andere herbruikbare wattenschijfjes.

Daarnaast kiest Jolien voor eerlijke 
samenwerkingen in eigen land. 
“Naaiateliers zijn een pak 
goedkoper buiten België, 
maar dan zit je sowieso met 
vervuiling door transport. En 
ik wil ook iets betekenen 
voor onze 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.”

Op zoek naar 
duurzame en 
unieke vrouwen-
kledij? Shop via 
kstmized.be of 
Instagram (@kstmized). 

Kort 

13



“Ik vind het belangrijk dat alle kinderen zich zowel thuis 
als op school goed voelen. Daarom ben ik als mama van 
drie kinderen actief in de schoolraad van de Maurits 
Sabbeschool. Samen met een paar leerkrachten en 
Somia, een andere mama, bespreken we belangrijke 
thema’s, zoals gezonde voeding, het schoolfeest en 
andere activiteiten.”

Veel babbeltjes 
“Daarnaast ben ik een brugfiguur tussen ouders, 
leerlingen en de school. Zo ken ik bijna alle leer-
lingen bij naam. Ik wens hen een goede schooldag 
toe, vraag hoe het gaat of maak een mopje. Zo 
bouw ik een band met hen op. Door die kleine 
ontmoetingen voelen ze aan dat ik er voor hen 
ben en voelen ze zich niet alleen.”

“Ook aan de schoolpoort 
sta ik niet stil en luister 
ik naar vragen of proble-
men. Want ouders moeten 
weten wat er zich op school 
afspeelt. Ik bied hulp aan om 
situaties op te lossen. Soms 
vertaal ik, zodat alle ouders 
de informatie goed begrijpen. 
Een goede band tussen ouders 
en leerkrachten komt ook het kind 
ten goede.”

Een plek voor iedereen
“Mijn droom? Dit schooljaar wil ik dolgraag huiswerkklassen orga ni-
seren, samen met ouders en leerkrachten. Zodat leerlingen op een rustige 
plek hun huiswerk kunnen maken en er met vragen terecht kunnen. Ik wil 
met mijn verhaal aantonen dat zowel leerlingen, leerkrachten én ouders 
van een school een betere plek kunnen maken voor iedereen.”

Door die kleine 
ontmoetingen 
weten leerlingen 
dat ik er voor 
hen ben

Laila brengt als brugfi guur ouders, 
leerlingen en leerkrachten dichter bij elkaar.

Mechelse gezichten 
en verhalen

Laila
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Rood en geel zijn 
niet alleen de 

kleuren van KV 
Mechelen, hoor

“Bij een verhuis vond ik een stapeltje documenten in een oude 
kluis van mijn bedrijf. Ze bleken van Manes Klinger te zijn, die 

werkzaam was in het bedrijf. Manes Klinger werd in 1892 
geboren in Polen. Daar werd hij door het toenemende antise-

mitisme meermaals bedreigd met arrestatie. Hij verhuisde 
naar België in de hoop van daaruit naar de Verenigde 

Staten te reizen. In 1942 kreeg 
hij echter het bevel zich aan 
te melden in de Dossin-
kazerne, waarna hij naar 
Auschwitz gedeporteerd 
werd. Hij heeft de holo-
caust niet overleefd.”

“Het voelde aan als 
mijn plicht om de bijna 
300 documenten en foto’s te schenken aan het 
museum en op die manier de geschiedenis tast-
baar te maken. Kazerne Dossin bewaart ze nu in 
haar archief voor verder onderzoek.”

Van oersaaie sport tot ware passie 
“Naast mijn interesse in geschiedenis is cricket 
een van mijn grote passies. Het begon heel toe-
vallig tijdens het zappen op tv. Ik keek naar een 
cricketwedstrijd. Het leek me een oersaaie sport, 

maar toch wou ik er alles van weten. Via een vriend 
werd ik lid bij de Mechelse Eagles Cricket Club. Eerst 

bakte ik er niets van, maar ik hield vol. Ik trainde 
voortdurend en schopte het uiteindelijk tot de opening 

batsman, eerst van onze club en nadien zelfs van de 
nationale ploeg. Af en toe sta ik nog als scheidsrechter 

op het veld, maar nu ben ik vooral supporter. Rood en geel 
zijn niet alleen de kleuren van mijn geliefde KV Mechelen 

hoor. Kijk maar naar mijn outfit (lacht).”

“Ik organiseer ook cricketinitiaties en scholencompetities. Zo 
leren kinderen en jongeren de sport beter kennen. Velen zijn 

meteen verkocht! Het is een heel toegankelijke sport 
waarbij je elkaar ook makkelijk beter leert kennen. 
Tijdens mijn cricketinitiaties staan vaak Mechelaars 
van over de hele wereld op het veld: van Marokko tot 
Armenië en Pakistan.”

Cricketliefhebber Paul ontdekte per toeval een stapel 
documenten die hem naar de Dossinkazerne leidden. 

Paul

De Mensen Maken de Stad
Een stad is meer dan gebouwen en wegen. Het zijn de mensen 
die er wonen. Elke bewoner, elke Mechelaar, heeft zijn unieke 
verhaal. En samen maken zij de stad. De voorbije twee jaar 
verzamelde het project ‘De Mensen Maken de Stad’ heel wat 
van die verhalen. Vanaf eind september ontdek je zes maanden 
lang een selectie portretten en verhalen op gebouwen in en 
rond Mechelen. Meer info: www.demensenmakendestad.be

Maneblussers 

15 Deze foto werd genomen voor de mondmaskerplicht in de provincie Antwerpen.
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All the single ladies
In het midden van de 
dertiende eeuw ontstond 
er een begijnhof buiten 
de Mechelse stadsmuren. 
Ooit woonden hier meer 
dan 1500 begijnen samen. 
Begijnen waren alleen-
staande vrouwen die niet 
konden of wilden toetreden 
in een klooster. Ze kozen 
ervoor om samen te wonen 
in een begijnhof. Ze legden 
dus geen eeuwige  geloften 
van kuisheid, armoede 
en gehoorzaamheid af 
zoals in een klooster, en 
konden gewoon weggaan 
als ze dat wilden. 

De Begijnhofkerk - door 
veel Mechelaars vaak 

‘de kerk die altijd in 
de stellingen stond’ 

genoemd - opent eind 
dit jaar opnieuw de 

deuren. Daarmee komt 
er na tien jaar een einde 

aan het ambitieuze 
renovatieproject 

waarbij vijf historische 
Mechelse kerken 

van top tot baksteen 
gerenoveerd werden.

Vijf historische kerken gerenoveerd
Eind 16de eeuw liet het 
stadsbestuur het begijnhof 
platbranden om te voor-
komen dat vijandelijke 
troepen het als uitvals-
basis zouden gebruiken bij 
een aanval op de stad. De 
1200 begijnen en de 300 
personeels leden die er toen 
woonden, werden tijdelijk 
dakloos en zwermden uit. 
In 1595 kochten de begijn-
tjes het voormalige Hof van 
Fontes in de Nonnenstraat. 
Dat was het begin van het 
Groot Begijnhof binnen 
de stadsmuren, tussen de 
Sint-Katelijnestraat en de 
Nieuwe Beggaardenstraat. 

Laten we een 
kerk bouwen
In 1629 besloten de begijn-
tjes om een kerk te bouwen 
in de Nonnenstraat. Daarvoor 
deden ze beroep op 
gerenommeerde barokke 
ontwerpers en kunstenaars 
als Jacob Franquart, Lucas 
Faydherbe en Gaspard van 
den Steen. Wie midden in de 
17de eeuw de Begijnhofkerk 
binnenliep, kon meer dan 
70 schilderijen bewonderen. 
Vandaag telt de kerk nog 
47 schilderijen uit die tijd.

Wist je trouwens dat de 
Begijnhofkerk bekend 
staat als vrouwelijke kerk? 
Dat komt door de grote 
variatie aan pasteltinten 
op de binnen muren. Die 



FESTIVAL K viert 
einde restauratie

De laatste tien jaar is 
er in een hoog tempo 
gewerkt aan de Sint-

Pieter-en Paulkerk (2013), 
de Onze-Lieve-Vrouw-van-

Hanswijkkerk (2013), de 
Sint-Janskerk (2016), de 
Sint-Katelijnekerk (2016) 

en de Begijnhofkerk (2014 
en 2017). Met de voltooiing 
van de interieurrestauratie 

van de Begijnhofkerk loopt 
dit ambitieuze restauratie-

project in december 2020 af.

Dat gaan we uitgebreid 
vieren met FESTIVAL K. Je 

leest er meer over op p. 19.

1629-1647 _  Bouw van de Begijnhofkerk

 1642-1669 _  De kerk krijgt een weelderig 
barokinterieur

1978 _   Er komen stellingen rond de 
kerk omdat een brokstuk 
van de toren gevallen is

2000-2004 _   De stad start met de restauratie van 
de buitengevels, maar moet door 
omstandigheden vroeger stoppen

 20 december 2011 _  De Vlaamse Overheid sluit een 
meerjarige overeenkomst af met 
de stad om de restauratie van 
de kerken verder te zetten

2014-2018 _   De buitengevels van de Begijnhofkerk 
worden opnieuw gerestaureerd

2018-2020 _   De stellingen verdwijnen en er wordt 
gestart met de renovatie van het 
interieur van de Begijnhofkerk

 Midden december 2020 _   Renovatie interieur Begijnhofkerk 
is klaar en de deuren gaan 
opnieuw open voor het publiek

 Vanaf december 2020 _  Veel om te zien: elk jaar worden er 
schilderijen ter plekke gerestaureerd
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hebben we te danken aan 
pastoor Sandyck, die de 
kerk vanaf de jaren 1860 
 moderniseerde. Eerst liet 
hij beide zijaltaren vervan-
gen. Daarna vroeg hij Albert 
Crusener om het volledige 
kerkinterieur te beschilderen 
in een gedurfde kleuren-
combinatie. Onder zijn impuls 
werden ook alle glas-in-lood-
ramen van de zijbeuken in 
neogotische stijl gemaakt.

Eindelijk klaar
De restauratie van het 
kleurrijke interieur van de 
Begijnhofkerk startte in 
november 2017. Het was 
meteen ook het laatste 
dossier van een grote 
restauratiecampagne om 
alle historische kerken in 

de binnenstad in ere te 
 herstellen. De voorbije jaren 
werd niet alleen het  interieur 
van de Begijnhofkerk 
gerestaureerd, maar ook 
21 barokke en 18  decoratieve 
doeken die op hoge hoogte 
in de kerk hangen. Hetzelfde 
geldt voor de twee schilde-
rijen van het hoofdaltaar. 
Midden december is de 
volledige interieurrestauratie 
in principe afgerond en opent 
de kerk opnieuw de deuren. 

De komende jaren gaat 
er veel te zien zijn in de 
Begijnhofkerk, want dan gaan 
nog eens 29 schilderijen ter 
plekke in restauratie. Eerst 
zijn de zeven schilderijen 
in de wandkapellen van de 
zijbeuken aan de beurt. Die 
verbeelden fragmenten uit 

het leven van Maria: van het 
moment waarop de engel 
Gabriël haar de blijde bood-
schap brengt, tot wanneer 
ze in de hemel opgenomen 
wordt. Nadien worden 
werken van Theodoor van 
Loon, Jan Verhoeven, Jan 
Cossiers, Jan Erasmus 
Quelin en een (nog) onbe-
kende meester behandeld. 

Ook in andere kerken zal 
er veel te zien zijn. Dit jaar 
kan je bijvoorbeeld de 
restauratie van het drieluik 
van Pieter Paul Rubens in 
de Onze-Lieve-Vrouw-over-
de-Dijlekerk en de aanpak 
van de expositiekast en 
beelden in de kruisbeuk van 
de Sint-Katelijnekerk van 
dichtbij volgen. Hou hiervoor 
de UiTagenda in de gaten.

Projectie 



8u

15u

9u

14u

12u

Wegenwerken: broodnodig, maar o zo lastig 
af en toe. Gelukkig kan Stad Mechelen 
beroep doen op Andy. Hij beperkt de 
hinder maximaal voor alle partijen. Een 
hele uitdaging, want sinds de  afwerking 
van de verbindingsweg ‘de tangent’ 
palmt het stationsproject Mechelen in 
Beweging vier grote invalswegen in. 

de minderhinder-
coördinator

De dag van 

8u
“Spitsuur! Hét moment 
om te controleren of alle 
verkeers borden en -lichten 
op de Jubellaan goed 
staan. In deze zone is het 
 moeilijk om een  evenwicht 
te vinden tussen alle soorten 
weggebruikers, bewoners, 
voetbalclubs, aannemer 
en werftransport.”

9u
“Chris en ik bereiden het 
Wekelijks Overleg Minder 
Hinder voor. We  bestuderen 
onder andere de ingezon-
den signalisatie plannen 
en bekijken de praktische 
haalbaarheid. Daarna 
is het tijd voor over leg. 
Tegenwoordig verloopt dat 
digitaal via Microsoft Teams. 
Alle betrokken partners zoals 
de brandweer, de politie en 
de aannemer zijn aanwezig. 
We bespreken binnengeko-
men  meldingen of klachten, 
 formuleren mobiliteitsadvie-
zen en hakken knopen door.”

12u
“Hoera! Vandaag wordt 
projectleider Peter 50 jaar. 
Hij krijgt van ons een speel-
goedtrein cadeau (lacht).”

14u
“Als geboren en getogen 
Mechelaar ken ik alle hoeken 
en kantjes van onze stad. 
Ik heb haar enorm zien 
groeien. Mijn job brengt me 
soms naar unieke plekken: 
zoals het dak van het 
station of de watertoren.”

15u
“Iedereen heeft zijn recht op 
de weg, een evenwicht vinden 
is niet eenvoudig. Soms 
onderhandel ik van ‘s morgens 
vroeg tot ’s avonds laat met 
de aannemer. Ik krijg natuurlijk 
veel  klachten binnen. Het is 
een job waarvoor je een oli-
fantenvel moet hebben. Maar 
als je merkt dat de puzzel 
klopt, geeft dat veel voldoe-
ning. Iedereen kan dan verder 
werken en de weg  gebruiken 
op een veilige manier.”

Voor deze job 
moet je een 
olifantenvel 

hebben
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De laatste tien jaar zijn vijf van de acht historische kerken 
in de binnenstad gerestaureerd. En dat vieren we! 
FESTIVAL K brengt muziek, performance en theater, 
voordrachten en wandelingen, tentoon stellingen en 
kunst projecten over en in de Mechelse kerken.

De maatregelen rond COVID-19 kunnen een impact hebben op FESTIVAL K. 
Op de website vind je het laatste nieuws. In samenwerking met de kerkfabrieken 
en vele culturele partners.

Zo’n vijftig activiteiten staan op het programma. Sommigen zijn 
gratis, voor anderen moet je reserveren of een ticket kopen via 
uitinmechelen.be/festival-k.
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de enige Mechelse 
Olympische 
medaillewinnaar
Alfred Ost (1884-1945) won 100 jaar 
geleden op de Olympische Spelen van 
Antwerpen een bronzen medaille op 
de kunstprijskampen. Kunstwedstrijden 
zoals architectuur, literatuur en muziek 
waren tussen 1912 en 1948 Olympische 
disciplines. Hierbij werden dezelfde 
medailles uitgereikt als bij de sport-
wedstrijden. Ost won brons met zijn 
schilderij ‘De voetballer’. Hij bracht 
een groot deel van zijn jonge leven 
in Mechelen door en tekende vooral 
kermissen, stoeten en processies. Ook 
de Hanswijkcavalcade van 1938 heeft 
hij op papier vastgelegd.

‘De voetballer’ is een schilderij dat Ost 
al in 1910 maakte in zijn atelier aan de 
Brusselpoort. Men vermoedt dat ‘De 
voetballer’ in dezelfde reeks is geschil-
derd als ‘Football Malines’ en ‘De 
inwerpende voetballer’. Het schilderij 
zou geïnspireerd zijn door FC Malinois/
KV Mechelen, opgericht in 1904. Ost 
paste de kleuren van de voetballer 
aan naar rood en wit (de kleuren van 
FC Antwerp) in functie van de 
Antwerpse Olympiade.

Mechelaar Jasper Truyens 
schreef deze en nog meer 
bijzondere anekdotes neer 
in zijn boek ‘Antwerpen 
1920. Verhalen van de 
VIIe Olympiade.’.

‘t verhaal van

De top 3 
van … 
George

Het Aards Paradijs: “Als ik de rozen-
tuin in het Vrijbroekpark betreed, voel 
ik mij in een paradijs met al die mooie 
bloemen. Nadien drink ik graag iets in 
de brasserie dicht bij de speeltuin.”

Stad om te zoenen: “De laatste tien jaar 
is er veel veranderd in het centrum van 
Mechelen. Het is een propere en deftige 
stad waar wandelen echt aangenaam is.”

Modern en vernieuwend: “Het Huis van 
de Mechelaar is een geweldig modern 
gebouw in het midden van de stad waar 
je terecht kan voor al je afspraken. Een 
enorme verbetering met vroeger.”

aan naar rood en wit (de kleuren van 
FC Antwerp) in functie van de 
Antwerpse Olympiade.

Mechelaar Jasper Truyens 
schreef deze en nog meer 
bijzondere anekdotes neer 
in zijn boek ‘Antwerpen 
1920. Verhalen van de 
VIIe Olympiade.’.

Heb je zin om een muziekinstrument te leren bespelen, wil je beiaardier 
worden of schuilt er een acteur, danser of beeldende kunstenaar in jou? 
Schrijf je dan voor 30 september in bij een of meerdere van de drie 
Mechelse scholen voor kunstonderwijs:
• Academie voor Beeldende Kunsten
• Conservatorium voor Muziek, Woord en Dans
• Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn
Wist je trouwens dat onze kunstscholen samen zo’n 4500 Mechelse leer-
lingen tellen? Ontdek het volledige lesaanbod op academiemechelen.be, 
conservatoriummechelen.be en beiaardschool.mechelen.be. 

Altijd al kunstenaar willen worden?
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• Beestig wandelen door de his-
torische binnenstad op maat 
van je viervoeter en jezelf? 
Koop je wandel brochure bij 
Visit Mechelen. Meer info: 
www.visitmechelen.be/
beestige-wandeling

• Nog tot en met 26.09 kan 
je elke zaterdag, zondag 
en feestdag de  bootshuttle
nemen richting centrum. Ver-
trek aan het Keerdok om 10.30 
en 13.30u. Vertrek aan de 
Haverwerf om 18.20u. Meer info: 
bootjesinmechelen.be

• De Opvoedingswinkel, het 
Huis van het Kind en hun part-
ners organiseren ook dit najaar 
activiteiten voor ouders. Door 
corona is het aanbod beperkt, 
maar toch de moeite waard. 
www.mechelenkinderstad.be/
activiteiten-voor-ouders

• Ben je een leerkracht in de 
kleuterschool of 1ste graad 
lagere school? Kom dan naar 
Het Predikheren en ontdek 
er de scholencollectie voor 
kinderen van 3 t.e.m. 7 jaar. 
mechelen.bibliotheek.be/
leerkracht

• Het Predikheren is een van de 
drie monumenten in Vlaanderen 
die kans maken op de jaar-
lijkse Onroerenderfgoed prijs. 
Stem t.e.m. 13 september via 
onroerenderfgoedprijs.be.

Snel

Met de 
sticker tonen 
Mechelse 
handelaars in 
één blik dat 
hond en baasje 
welkom zijn.
Vicky Vanmarcke, 
schepen van 
Dierenwelzijn

Zie je deze Beestig Welkom!-sticker hangen 
aan de ingang van een restaurant of café? Dan 
ben je welkom met je huisdier voor een frisse 
pint, een kopje koffie of een lekkere maaltijd. 
Hetzelfde geldt voor winkels. 

Waarom?
Het is niet altijd even duidelijk of dieren 
welkom zijn in bepaalde winkels, drank- of 
eetgelegenheden. Met deze sticker in samen-
werking met vzw AAP zien eigenaars in één 
blik dat hun gezelschap welkom is. Handig!

Wil je zelf als handelaar of horecaondernemer 
laten weten dat baasjes met hun beest-
jes welkom zijn in jouw zaak? Bestel jouw 
Beestig Welkom!-sticker op mechelen.be/
beestig-welkom. 

Tijd voor een tête-à-tête 
met je huisdier

Kort
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“ Leven op het water, 
da’s ultieme vrijheid”

Ontdek de historische boten van de Leuvense Vaart

Schip ahoi! Wie van Battel richting ‘t Zennegat fietst, 
kent ze wel: al die prachtige boten die rustig dobberen 
op het water van de Leuvense Vaart. Benieuwd hoe 
ze er langs binnen uitzien? Dit jaar ontdek je het 
tijdens de Open Monumentendag op zondag 13 
september, tenzij het coronavirus alles in het water 
doet vallen. Booteigenaar Marco vertelt ons meer. 

“Hier aan ‘t Zennegat volgen twee 
havens elkaar op. Als je van Battel 
komt, passeer je eerst de historische 
haven. Daar liggen een tiental prach-
tige oude boten. Van De Vlaamse 
Waterweg mogen we er niet officieel 
wonen, het is vooral de bedoeling om 
daar ter plekke aan die boten te kunnen 
werken. Vervolgens kom je terecht in 
de woonhaven, met woonboten die 
meestal niet meer varen. Hier zijn 
mensen wel gedomicilieerd, en hebben 
ze vaak een wateraansluiting. En een 
brievenbus (lacht).”

Varen die oude boten nog? 
“Awel, ik ben net terug van mijn eerste 
grote rondvaart. Mijn lief, mijn boot en 
ik zijn naar Gent gevaren, waar we een 
half jaar in de jachthaven gewoond 
hebben. Daarna hebben we nog een 
toertje langs Wallonië gedaan, onder 
andere langs het Hellend vlak van 
Ronquières. De max.”

Ontdek alle activiteiten van Open 
Monumentendag in Mechelen op 
mechelen.be/openmonumentendag. 

Dan heb je je boot nog niet zo lang? 
“Intussen toch al zo’n zeven jaar. Maar ik 
heb er eerst zes jaar lang aan gewerkt. 
Alles was nog uit den ouwen tijd, toen ik 
hem kocht. De afvoer van de gootsteen 
kwam bijvoorbeeld gewoon uit in een 
emmer die je dan zelf moest uitgieten. 
Ik heb een serieus inhaal manoeuvre 
moeten doen om de boot leefbaar 
te maken.”

“De andere historische boten die hier 
liggen zijn eigendom van ervaren, 
oude zeebonken, die heel hun leven 
op een boot gewoond hebben. Die 
begrepen maar niet dat ik niet met 
mijn boot ging varen. Daar dient een 
boot voor, vinden zij. Dus riepen ze: 
‘Allez Marco, doe eens een toerke, 
zet uwen moteur nu toch eens aan!’. 
Maar ik durfde nooit goed. Ik deed wel 
eens een kleine rondvaart, maar ja, mijn 
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boot is echt al oud. Dus dat gaf wel 
wat stress. Maar nu ik een grote rond-
vaart gedaan heb, weet ik dat ze gelijk 
hebben. Heerlijk was dat, zo lang varen 
met mijn eigen boot.”

Waar komt jouw liefde voor 
oude boten vandaan?
“Eigenlijk komt die liefde voort uit 
mijn afkeer van alles wat nieuw of 
mainstream is. Ik koop bijvoorbeeld 
nooit iets van Ikea, omdat iedereen wel 
iets van Ikea heeft. Maar wie heeft er 
nu een oude boot? Niet veel mensen. 
Daarnaast is een oude boot een uitda-
ging, niet zoals een nieuwe jacht die 
je kant-en-klaar koopt. Een oude boot 
leeft en zit vol geschiedenis.”

“Een boot is ook de ultieme vrijheid, 
zeg maar. Toen ik ouder werd en het 
huis uitging, wou ik net als de meeste 
jongvolwassenen een huis of een 
appartement kopen. Maar een huis 
kon ik in mijn eentje niet betalen, en 
een appartement vond ik vaak nogal 
benauwd. Daarnaast had ik vrienden 
in Antwerpen, Brussel, Leuven, 
Gent en Mechelen. Waar ging 

ik wonen? En toen dacht ik: ‘Ik koop 
gewoon een boot, dan kan ik gaan 
waar ik wil’. En voilà, ik ben al een paar 
keer naar Leuven, Gent of Antwerpen 
gevaren. Die vrijheid, da’s pas luxe.” 

Wat vind je de mooiste oude 
boot in de historische haven?
“Zonder twijfel die van de Luc, de 
‘ZOUZ’, wat staat voor ‘Ziet Op U 
Zelven’. Da’s een boot uit eind 19de 
eeuw, die hij helemaal van dek tot 
mast gerestaureerd heeft. Zelfs in het 
vrachtruim waan je je in een andere 
eeuw, terwijl je toch van alle gemak 
en comfort kan genieten. Hij heeft net 
twee jaar met zijn boot in Zuid-Frankrijk 
gewoond, maar is nu bezig aan de 
terugtocht naar Mechelen. Dus over 
een paar maanden ga je zijn boot weer 
zien liggen in onze haven.”

Wat zijn jullie plannen voor 
Open Monumentendag?
“Wel, da’s nog een beetje koffiedik 
kijken. De voorbije drie jaar probeer-
den we telkens zoveel mogelijk boten 
en mensen naar onze haven te krijgen. 
We zetten dan de deuren van onze 
boten wagenwijd open, zodat de 
Mechelaars en andere mensen ook 
eens de binnenkant van zo’n histo-
rische boot kunnen bekijken. We 
informeren hen graag over de oude 
technieken en hoe zo’n oude boten 
werken. Muzikanten zorgen voor sfeer 
en gezelligheid. ‘t Was elk jaar al een 
schot in de roos.”

“Dit jaar weten we door het coronavirus 
nog niet of we kunnen meedoen, maar 
als we kunnen: sowieso. En anders 
volgend jaar!”



ZO 6 SEPTEMBER
BRAS-ROMMELMARKT
rommelmarkt • Nekkerhal, € 5
Koopzondag Mechelen
shoppen • Centrum Mechelen, 
13 > 18u
Mosselfestijn  
"Vrolijke Vrienden"
eten en drinken •  
Zaal De Vrolijke Vrienden

MA 7 SEPTEMBER
Dina Verheyden en 
de groep WÖR spelen 
oude  beiaardscripten in 
een nieuw kleedje
beiaardconcert • Binnenplein 
Cultuurcentrum, 20.30 > 21u, 
gratis

WO 9 SEPTEMBER
Digidokters
infomoment • Het Predikheren, 
13 > 16u

DO 10 SEPTEMBER
Simon, Garfunkel, My Sister 
and Me - Kristien De Proost 
en Bwanga Pilipili
theater • kunstencentrum nona, 
20.30 > 21.30u, € 16 

VR 11 SEPTEMBER
Simon, Garfunkel, My Sister 
and Me - Kristien De Proost 
en Bwanga Pilipili
theater • kunstencentrum nona, 
20.30 > 21.30u, € 16 

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

WO 2 SEPTEMBER
Thomas More opencampus-
avond & inschrijvingen
infodag • Campus De Vest, 
18 > 21u, gratis

VR 4 SEPTEMBER
Boottocht 'oep ze Mèchels'
begeleide boottocht • 
 aanlegsteiger Haverwerf, 
18.30 > 19.30, € 12 
Q-Some Big Band - 
releaseconcert dreamin’
concert • Cultuurcentrum, 
20.30 > 23u, € 15 
New kid on the block: 
open atelier
opendeurdag • Dageraadstraat 
4, 17 > 20u

ZA 5 SEPTEMBER
Mosselfestijn  
"Vrolijke Vrienden"
eten en drinken •  
Zaal De Vrolijke Vrienden
Boottocht 'Mechelen by Night'
begeleide boottocht • 
 aanlegsteiger Haverwerf, 
21 > 22u, € 15 
BRAS-ROMMELMARKT
rommelmarkt • Nekkerhal, € 5
New kid on the block: 
open atelier
opendeurdag • Dageraadstraat 
4, 10 > 20u, gratis

Winkelen of horeca bezoeken: 
het ziet er wat anders uit tegen-
woordig. Daar moeten we even 

door. Gelukkig is er één zekerheid: 
onze handelaars en horecauitbaters 

doen er alles aan om je veiligheid 
te garanderen én je in de watten 

te leggen. Zowel binnen en buiten 
het stadscentrum en in de deel-

gemeenten. Breng hen zeker nog 
eens een bezoekje, zodat zij hier 
ook door raken, en geniet ervan.
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www.dezomerisvanmechelen.be

20.09
10-19u

BINNENSTAD

ZA 12 SEPTEMBER
Simon, Garfunkel, My Sister 
and Me - Kristien De Proost 
en Bwanga Pilipili
theater • kunstencentrum nona, 
20.30 > 21.30u, € 16 
Boottocht 'Mechelen by Night'
begeleide boottocht • 
 aanlegsteiger Haverwerf, 
21 > 22u, € 15 
Afname op zaterdag
bloedafname • donorcentrum 
Mechelen, 9 > 15u
Kritisch kijken naar 
kennis maken: Moet ik 
betalen voor jouw god?
lezing • Het Predikheren, 14 > 15u

ZO 13 SEPTEMBER
Kringlooptuin
opendeurdag • Tivoli, 14 > 16u
Volg werf ter plekke - 
Restauratie triptiek Pieter Paul 
Rubens in de Onze-Lieve-
Vrouw-over-de-Dijlekerk
opendeurdag • Onze-Lieve-
Vrouw-over-de-Dijlekerk, 13u
Open Monumentendag
opendeurdag • Mechelen, 
10 > 18u

MA 14 SEPTEMBER
Eddy Mariën en Malinwa 
harmonie - 250 jaar Beethoven
beiaardconcert • Binnenplein 
Cultuurcentrum, 20.30 > 21u, 
gratis

DI 15 SEPTEMBER
8 Kerken 8 lezingen -  
Het kleurrijke verleden van de 
Sint-Romboutskathedraal onder 
de loep - Marjolein Deceuninck
lezing • Sint-Romboutskathedraal, 
20 > 21.30u

WO 16 SEPTEMBER
Trio Reijseger Fraanje Sylla -  
support: kabas
concert • kunstencentrum nona, 
20.30 > 21.30u, € 16 

Call to Prayer - Ghalia 
Benali en Romina Lischka
concert • Onze-Lieve-Vrouw-
over-de-Dijlekerk, 20 > 21.15u, 
€ 12 

DO 17 SEPTEMBER
Wetenschap is TOP!  
De kritische Bourgondiër
lezing • vc De Schakel, 20 > 22u

VR 18 SEPTEMBER
Decamerone aan de Dijle
festival • Tichelrij, 19.30 > 23u, 
€ 28

ZA 19 SEPTEMBER
Decamerone aan de Dijle
festival • Tichelrij, 19.30 > 23u, 
€ 28
Koor voor mensen die niet 
noodzakelijk kunnen zingen
concert • Cultuurcentrum 
Mechelen – Kerk, 17 > 19u,  
€ 5 
Boekvoorstelling:  
Van Louis Neefs tot Ikraaan
concert • Cultuurcentrum 
Mechelen – Auditorium, 
20 > 21.30u, € 5 

ZO 20 SEPTEMBER
De beiaard van de Onze-Lieve-
Vrouw-over-de-Dijlekerk
concert • Onze-Lieve-Vrouw-
over-de-Dijlekerk, 11 > 11.30u
Geheimen van de 
Hollywood Musical
theater • Theater M, 20.30 > 22u, 
€ 12 
Scouteske Mega Instuif -  
Scouts Sint-Gummarus 
& Gidsen OLV
opendeurdag • Kerkhoflei 41, 
14 > 18u

WO 23 SEPTEMBER
Tijd - Stef Bos
concert • Stadsschouwburg, 
20.15 > 22u, € 22 

VR 25 SEPTEMBER
Muizen Borrelt
eten en drinken • Dorpshuis 
Muizen, 20 > 23.59u, 

ZA 26 SEPTEMBER
DE TUIN VAN DE WALVIS (5+)
theater • DE MAAN, 15u, € 12 

Dieter Vaganée Quartet
concert • Huis De Min, 20 > 22u, 
€ 25
woudvrouw - Paddestoelen en 
elfenhuisjes - Ontdek de herfst
begeleide uitstap • 
Vrijbroekpark, 10 > 12u & 14 > 16u, 
€ 15 
DICHT - DAT - UUR
theater • Het Predikheren, 
20 > 23.30u, € 5 

ZO 27 SEPTEMBER
Bosbaden
begeleide uitstap • Vrijbroekpark, 
9.30 > 11.30u, € 15 
woudvrouw - Paddestoelen en 
elfenhuisjes - Ontdek de herfst
begeleide uitstap • Vrijbroekpark, 
10 > 12u & 14 > 16u, € 15 

WO 30 SEPTEMBER
Bosbaden
begeleide uitstap • Vrijbroekpark, 
9.30 > 12u, € 15 
Pjotr en de Wolfski (3+) 
theater • Sint-Katelijnekerk, 
15 > 15.45u, € 11 
Hoe te leven –  
Wim Helsen & Johan Petit
theater • Stadsschouwburg, 
20.15 > 21.45u, € 18 
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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  
oktober: 31 augustus.

Deze kalender werd afgesloten 
op 31 juli. 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, bynouchka,  
Lavinia Wouters en Karin Van Hees
Concept & creatie: Trendhuis
ISSN: 2033-2289
Editienummer: 90

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  Expo Auschwitz.camp
> 06.09, Kazerne Dossin, € 9 

2  Het Kunstuur
> 30.09, Heilige Geesthuis, € 10 

Figuren van op tv, 
spelen jullie mee?
> 29.10, Speelgoedmuseum 

3  Paint it Black
> 13.09, Museum Hof Van 
Busleyden, € 12 
Afstudeertentoonstelling glas
10.09 > 27.09, IKA (Veemarkt 39), 
gratis
4  Fototentoonstelling 
Unsung Heroes
> 25.10, Kazerne Dossin, gratis
5  Maen Florin

19.09 > 22.11, Museum Hof Van 
Busleyden, gratis
Retrospectieve  
Maurits De Maertelaere
26.09 > 18.10, Artmut 
(Pareipoelstraat 3) 

1

2

3 5

4

EXPO

26



 donnadesaegher

Weekendje Mechelen met 
@jarnovandesande ❤
#coronaproof #technopolis #romboutstoren 
#speelgoedmuseum #touristineigenland

 wanderoften.wonderalways

🎨

#mechelenmuurt #wandering #streetart 
#mechelen #littlethings #happythings

 bollenannemieke

#2800love #familyfirst #coronatime

 anoukdubois_music

Zelfs de repetities zijn coronaproof 😄
Merci Mechelen voor de snelle 
maatregelen.
 #repetitie #ikluisterbelgisch #2800love

 david_v_acker

De zon komt op en gaat onder maar 
nooit uit ...
#vrijbroekpark #2800love #visitmechelen 
#mechelen #fotografie #natuurfotografie

 maudjht

#Doto100k -de er nog een 15k bij 
gisterenavond. Thx @grietpeters 
@topofmind86 @robinvanwoensel
#doto2020 #2800love #natuurpunt

 taniavanassche

Coronawandeling voor de 
avondklok ingaat 
#coronawalk #staystrong #staysafe #2800love 
#predikherenklooster #samentegencorona

 runbyafoodie

Goedemorgen Mechelen! ❤

#2800love #2800leeft #malinials 
#mijnstadmechelen #mechelen #hometown

Jouw kans om iedereen te 
laten meegenieten van jouw 

unieke kijk op Mechelen 
en zijn Mechelaars.

#2800love
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2800love is … 
glimlachen met  
je ogen
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#2800tegencorona
mechelen.be/coronavirus


