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" Hier wonen  
we graag hé"

Dossier  
duurzaam wonen

Wonen tussen 
park en vaart

De dag van 
het transitiehuis



Lucht je hart 
Soms voel je je niet goed in je vel. 
Dan helpt het om te praten. Warme 
William is iemand die echt luistert. 
Iedereen kan een Warme William zijn: 
je vrienden, je ouders, je leerkrach-
ten … Tijdens de tiendaagse van de 
Geestelijke Gezondheid staat de Warme 
Williambank op 3 en 7 oktober aan Het 
Predikheren. ROJM OverKop zorgt voor 
toffe rand activiteiten. Ook voor volwas-
senen bieden we een 
 programma aan rond 
geluk. Ontdek het 
op mechelen.be/
samen-veerkrachtig. 
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Onze stad heeft zich de laatste jaren in binnen- en 
buitenland getoond als duurzame stad. Kroon op 
het werk was onze recente onderscheiding met de 
European Green Leaf Award 2020. Samen met het 
Ierse Limerick zijn we zo beloond voor onze inspan-
ningen rond duurzaamheid en levenskwaliteit. 

Ook na die onderscheiding blijven we razend ambitieus. 
De inspanningen zullen de komende weken en maanden 
nog verder opgedreven worden. Samen met vele geën-
gageerde Mechelaars en ondernemers bouwen we als 
stadsbestuur verder aan een duurzame toekomst voor 
onze stad. Vanaf oktober kunnen Mechelaars onder meer 
intekenen op een lening van 1 % voor energievriendelijke 
woningrenovaties. Daar maken we 2 miljoen euro voor vrij. 
Ook blijven we werk maken van een massieve uitbreiding 
van ons aanbod aan deelwagens en bouwen we onze 
stad verder uit als fietsstad.

Mechelen ligt natuurlijk niet op een eiland, maar we willen 
ook deze keer een voorlopersrol spelen. Onze onder-
scheiding met de Green Leaf Award bewijst dat eens te 
meer. Op deze manier maakt ook Mechelen het verschil in 
de strijd tegen klimaatverandering. 

Mechelen bloeit
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De roze zak 
verdwijnt
Op 31 december stopt de 
inzameling van de roze zak aan 
huis en in de recyclageparken. 
IVAREM voert vanaf 1 januari 
2021 de Nieuwe Blauwe Zak 
in. Daarin mogen alle plastic 
 verpakkingen. De prijs van die 
nieuwe blauwe zak is gelijk aan 
die van de oude blauwe en roze 
zak: € 0,15 per stuk.

• Oude blauwe zakken mag je 
blijven gebruiken tot ze op zijn.

• Volledige rollen roze zakken 
kan je vanaf januari 2021 
inruilen bij de stad, in de 
recyclageparken en bij deel-
nemende verkooppunten.

• Individuele roze zakken kan 
je blijven gebruiken tijdens 
een beperkte overgangs-
periode in 2021. We laten je 
nog weten tot wanneer.

Meer info over de inhoud van de 
nieuwe blauwe zak vind je op 
denieuweblauwezak.be. Meer 
info over de stopzetting en over-
gangsperiode van de roze zak 
vind je op ivarem.be. 

De Vlaamse overheid maakt een uitvoeringsplan om ruimte 
te creëren voor groen en water, bedrijvigheid, wonen en 
andere stedelijke functies met een bijzondere aandacht voor 
duurzame mobiliteit. Het plan bestaat uit 11 deelgebieden in 
Mechelen, Sint-Katelijne-Waver en Zemst. Benieuwd? Geef 
jouw mening tot 19 oktober via omgeving.vlaanderen.be/
grup-regionaalstedelijk-gebied-mechelen. 

Geef je mening

Dag Abdelmalik,

Begin oktober krijgt elk 
Mechels gezin in principe drie 
Mechelenbons: twee van € 5 en 
een van € 10. De Mechelenbons 
zijn zes maanden geldig en je kan 
ze gebruiken bij een aankoop-
bedrag dat minstens het dubbele 
van de waarde van de bon is. 
Dus als je € 10 uitgeeft in een 
deelnemende winkel of horeca-
zaak, kan je een van je bons 
van € 5 gebruiken. Ze worden 
begin oktober in heel de stad en 
haar deelgemeenten bedeeld. 

De Mechelenbons zien er wel wat 
anders uit dan hun voorgangers. 
Da’s omdat je ze vanaf nu ook 
online kan kopen en cadeau kan 
geven via shoppeninmechelen.be. 
Net zoals je online een theater-
ticket koopt bijvoorbeeld. Je 
ontvangt dan een e-mail met 
QR-code die je kan afprinten of 
tonen via je smartphone. Uiteraard 
kan je ook nog altijd terecht bij UiT 
in Mechelen in het Schepenhuis. 

In een vorige editie van Nieuwe 
Maan las ik dat we enkele 
Mechelenbons gingen krijgen om 
onze lokale handel en horeca te 
steunen, waarvoor dank. Wanneer 
krijgen we ze juist? En hoe werkt 
zo’n Mechelenbon? 

Groetjes, 
Abdelmalik

Vraag

Antwoord

Wanneer 
krijgen we onze 
Mechelenbons?
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Getal

Zoveel Mechelse gezinnen zijn aangesloten op het sociale burennetwerk 
Hoplr. Da’s bijna een derde van alle Mechelse huishoudens. Wil jij ook 
op een eenvoudige manier op de hoogte blijven van wat er gebeurt in je 
buurt? Of de mensen in je buurt beter leren kennen? www.hoplr.com
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Ooit stond hier een gigantisch water-
molencomplex dat bestond uit zeven 
schors-, zaag-, mout- en volmolens. 
Het knappe staaltje ingenieurs-
werk werd gebouwd en uitgebreid 
tijdens het einde van de dertiende 
en de veertiende eeuw. De water-
molens hadden het niet altijd even 
makkelijk. Zo brandde het complex 
in 1823 zelfs bijna volledig uit. Het 

water molencomplex werd later 
herbouwd, maar de echte dood-
steek kwam rond de overgang 
naar de twintigste eeuw. Door het 
aanleggen van de Afleidingsdijle 
werd onze Binnendijle stilstaand 
water en kwamen de molens 
letterlijk droog te staan. 

Vandaag zie je nog maar enkele res-
tanten van het omvangrijke complex: 
het houten Spuihuis dat de grote sluis 
regelde en het Molenhuis waar ooit 
een volmolen gevestigd was. Het 
Molenhuis is nu de thuishaven van 
het  gezellige ViaVia Joker Reiscafé. 
Tot 1989 woonden hier trouwens de 
grootouders van een van de huidige 
uitbaters van het reiscafé, waarvan de 
man toen parkwachter van de Kruidtuin 
was. Het Spuihuis kan je sinds vorig 
jaar weer in groep bezoeken met 
een gids van Visit Mechelen. Het is 
ook een onderdeel van het ViaVia 
Joker Reiscafé.

Vroeger en nu 1938

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

 Zijzicht op het Spuihuis 
en het Molenhuis vanaf 

de Zandpoortvest in 1938

• Ben je het thuiswerken beu of 
werk je liever in gezelschap? Op 
coworkingmechelen.be vind je 
een overzicht van alle cowor-
kingplekken in Mechelen.

• De f ietszone bestaat in 
oktober 1 jaar en dat vieren 
we! Fiets tussen 20 septem-
ber en 3 oktober mee met de 
Ronde van Mechelen en maak 
kans op knappe fietsprijzen! 
www.mechelen.be/deronde 

• Veel Mechelse zaken zetten 
in op fairtrade en duurzaam-
heid. Ontdek ze in de brochure 
Mechelen Fair & Veggie, 
vanaf oktober zowel online 
als bij Visit Mechelen te ver-
krijgen. www.mechelen.be/
mechelen-fair-veggie

• Van 27 tot 31.10 bekijken we in 
Het Predikheren de voor- en 
nadelen van digitale technolo-
gie aan de hand van activiteiten, 
rondleidingen en lezingen. Meer 
info: mechelen.bibliotheek.be/
digitale-week

• Binnenkort heeft de Blauw-
hondstraat er een nieuwe 
muurschildering bij. Artiest 
Jonas Tuch haalde zijn inspi-
ratie uit de verhalen van 
demensenmakendestad.be.

• Wil jij iemand uit jouw buurt 
helpen? Boodschappen doen, 
een babbeltje slaan of de hond 
uitlaten? Registreer je als zorg-
zame buur via mechelen.be/
hulp-voor-mijn-buurt.

• Kinderen die thuis geen compu-
ter hebben kunnen een laptop 
lenen van Stad Mechelen. Ken 
jij iets van computers en wil je 
hen van thuis uit helpen bij 
kleine ICT-vragen? Meld je aan 
via mechelen.be/ict-buddy.

• Geef inbrekers geen kans. Op 
mechelen.be/1-dag-niet vind je 
tal van tips.

Snel
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Vorig jaar stonden 
heel wat Battelaars 

voor het eerst op en achter 
het podium. Dat hebben 

ze te danken aan Inge, de 
 drijvende kracht achter het 
Battelse toneelgezelschap 

De Compainie. 

“Het begon als een spontaan idee. 
Mijn pluspapa, mijn man en ik dachten: 
‘Hé, zullen we eens een theaterstuk 
uit de grond stampen met mensen 
uit de buurt?'. Blijkbaar hadden ook 
andere Battelaars er zin in. Zo werd 
dat wilde idee snel iets heel concreets. 
De voorstelling ‘Brassed Off’ was 
onze vuurdoop. De vier voorstellingen 
waren snel uitverkocht en het publiek 
was super  enthousiast. Dat gaf ons 
een enorme boost. En ja, er komt een 
vervolg; ‘Frankenstein of Smrntwsk’. 
Een verhaal van Hugo Matthysen over 
Franken stein die verhuist naar een 
klein dorpje. Het was de bedoeling om 
in oktober vier keer te spelen. Maar 
ook wij ontsnapten niet aan corona, 
daarom stelden we onze voorstel-
ling uit tot maart 2021. Ondertussen 
zijn al 50 Battelaars betrokken bij De 
Compainie. Acteurs, decorbouwers, 
kostuum makers, tappers ... Ons motto 
is ‘voor en door Battel’. Iedereen is 
dus welkom, ook mensen die niet 
graag in de schijnwerpers staan.”
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Voel je veilig 
in je buurt

Hoe?
Als BIN-lid engageer 
je je om vreemde 
feiten,  gedragingen 
en personen onmid-
dellijk telefonisch 
door te geven aan 
de lokale politie. 
Voor minder drin-
gende meldingen 
spreek of mail je de 
wijkagent. De politie 
verspreidt van haar 
kant BIN-berichten 
naar de leden van 
een BIN van zodra 
zij over voldoende 
nuttige gegevens 
beschikken. 

Wat?
Een BIN is een 
samenwerkings-
verband tussen 
inwoners van een 
bepaalde buurt en 
de lokale politie. 
De buurtbewoners 
houden mee een 
oogje in het zeil 
en staan in nauw 
contact met de 
politie. Het initiatief 
om een BIN op te 
richten, komt vanuit 
de buurtbewoners en 
wordt ondersteund 
door de lokale politie 
en Stad Mechelen. 

Waar?
Mechelen telt 
momenteel drie 
BIN’s in de wijken 
Stuivenberg, Oud-
Oefenplein en Battel 
en drie BIN’s voor 
zelfstandigen in het 
stadscentrum en 
de industriezones 
Mechelen-Noord 
en -Zuid. Woon 
of werk je in die 
buurten of industrie-
zones en wil je lid 
worden? Of wil je zelf 
een BIN  oprichten 
voor jouw wijk? 
Mail BIN@pzmewi.be. 

Waarom?
Buurtbewoners 
zijn een onmisbare 
schakel in de veilig-
heidsketen. Door 
lid te worden van 
een BIN doe je aan 
burgerparticipatie 
en toon je solida-
riteit met je buren 
door een oogje in 
het zeil te houden. 
Daardoor verhoogt 
het algemene veilig-
heidsgevoel en is 
er meer sociale 
controle, waardoor 
de criminaliteit 
vermindert. 

Als iedereen samen een oogje in het zeil houdt, voelt iedereen 
zich veiliger en vermindert de criminaliteit. Dat is het opzet 
van een BuurtInformatieNetwerk (BIN). Ben jij al lid? 

Als BIN-lid 
geef je 

vreemde feiten, 
gedragingen 
en personen 
onmiddellijk 
door aan de 

lokale politie

Omwille van de coronamaatregelen kan het zijn dat de aanvraag voor een BIN 
iets langer duurt, omdat de informatievergaderingen nog niet kunnen doorgaan. 

7

Inzicht 



Stijn: “Het begon toen een 
van mijn buren, Bram, zijn 
buitengevel wou opfrissen 
en renoveren. Maar omdat 
we in een zogeheten een-
heidswijk wonen, was dat 
alleen mogelijk als heel de 
straat zou meedoen. Dat 
leek dus hopeloos. Op een 
buurtvergadering bleek wel 
dat minstens een kwart van 
de bewoners geïnteresseerd 
was in een gezamenlijk 

In de jaren 50 werd het Esdoornplein aangelegd: 
een wijk met 44 bijna identieke woningen, die onder-

tussen een soort van ouderwetse charme uitstraalt. Op 
vlak van de energieprestaties van de woningen bleef 
de tijd in ieder geval stilstaan. Tot de buurtbewoners 

besloten om hun huizen samen te renoveren. Hoe 
dat precies in zijn werk ging en gaat, vroegen we aan 

wijkbewoner Stijn en renovatiebegeleider Kristof.

Samen (ver)bouwen 
aan de toekomst

renovatietraject. Bram is dan 
langsgegaan bij Mechelen 
Klimaatneutraal. Zij gaven 
ons collectief renovatie-
advies én toelating om 
onze gevels aan te passen, 
zolang de kleuren en afwer-
king gelijkaardig zouden 
zijn. En heel belangrijk: we 
kregen een buurtsubsidie 
om een BENOvatiecoach 
onder de arm te nemen. Zo 
kwamen we uit bij Kristof.”
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BENOvatie? Wat is dat?

Kristof: “Nog niet gehoord? 
De term BENOveren staat 
voor ‘beter  renoveren’, of 
anders gezegd:  woningen 
zo goed renoveren 
dat ze minstens even 
energie zuinig worden als 
nieuwbouwwoningen.”

Ah zo. En jij hebt de 
buurt dan geholpen met 
deze BENOvaties?

Kristof: “Inderdaad. Nadat 
ik de mogelijkheden kwam 
toelichten op hun buurt-
comité, ging ik langs bij alle 
geïnteresseerden. Bij hen 
ging ik na wat de energie-
prestatie (te vergelijken met 
de huidige EPC-labels, die 
gaan van A tot F, n.v.d.r.) 

van hun woning is en met 
welke aanpassingen ze 
kunnen voldoen aan nieuw-
bouwstandaarden. Dat kan 
gaan over daken, gevels, 
vloeren, schrijnwerk, 
boilers, warmtepompen ... 
Hierbij wegen we dan 
de kosten en baten af, 
want niet alles is lucratief 
natuurlijk. En voor je ergens 
aan begint, moet je het 
totaalplaatje op korte en 
lange termijn bekijken. 
Stel dat je bijvoorbeeld je 
spouwmuur wil isoleren en 
je ramen wil veranderen: 
dan moet je doorgaans 
beginnen met de ramen.”

Hoe belangrijk was 
zo’n renovatiecoach 
voor jullie, Stijn?

Stijn: “Zonder hem en 
zonder dit project was ik 
er waarschijnlijk niet aan 
begonnen. Verbouwen is 
veel administratie, veel 
opzoekwerk en veel 
geregel. Als leek zou je 
daar ontzettend veel tijd in 
steken. Daarin begeleiding 
krijgen is echt supertof. 
Kristof weet als de beste 
waar hij mee bezig is en 
regelt ontzettend veel. 
Hij vraagt offertes aan, 
bekijkt alle mogelijkhe-
den, helpt om achteraf 
premies te krijgen ... En 
hij adviseerde ons bij 
een aantal technische 
zaken. Voor ons is dat van 
onschatbare waarde.”

Kristof: “In elke werf zijn 
er zaken die niet volledig 
lopen zoals gepland. Ik moet 
er inderdaad voor zorgen 
dat alles vlot loopt en dat 
alle eigenaars - en dat is 
een heel diverse groep 
mensen - tevreden blijven. 
Dat is op het Esdoornplein 
heel goed gelukt, wat het 
ook voor mij een aange-
naam project maakt.”

“Van de 44 woningen zijn er 
nu al 19 deels gerenoveerd. 
In de meeste gevallen was 
er nood aan meer en betere 
spouwmuurisolatie. Anderen 
gingen ook over tot buiten-
gevel- en zoldervloerisolatie, 
ventilatie, herstelling van 
de daken of vernieuwing 
van het schrijnwerk.”

Was jij snel overtuigd 
om te renoveren, Stijn?

Stijn: “Toen mijn vriendin en 
ik dit huis kochten, waren 
we niet echt ondersteboven 
van de gevel. En we wilden 
sowieso nog wel in onze 
woning investeren, zodat 
we er nog lang van kunnen 
genieten. Het blijft natuurlijk 
een woning uit de jaren 50, 
dus 100 % klimaatneutraal 
gaan we die niet krijgen. 
Maar we kunnen er wel naar 
streven en zoveel mogelijk 
doen. Toen we zagen dat 
de renovatiewerken zichzelf 
zouden terugverdienen 
en zonder veel gedoe 
konden verlopen, was de 
knoop snel doorgehakt.”

Stad Mechelen ondersteunt collectieve 
renovatieprojecten met buurtsubsidies, 

advies aan huis, energieleningen en 
infomomenten. Wil jij een voortrekkersrol 

opnemen en je buurt overtuigen? Meer 
info vind je op mechelenklimaatneutraal.be 

bij renovatiebegeleiding aan huis.

 In het Esdoornplein vind je 44 bijna 
identieke woningen uit de jaren 50
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Heb je gebruik gemaakt 
van de Vlaamse 
energielening?

Stijn: “Jazeker. Wij zijn 
allebei zelfstandigen en 
we hadden al een lening 
aangegaan om het huis 
te kopen, dus de banken 
zien ons niet zo graag 
komen (lacht). De dienst 
Mechelen Klimaatneutraal 
heeft ons gewezen op 
die Vlaamse energiele-
ning. Ik zeg er voor de 
lezers wel bij dat voor de 
Vlaamse Energielening 
moet voldoen aan een 
aantal criteria en dat je 
alles moet staven met een 
dossier. Voor ons was die 
lening een overtuigend 
element om mee in dit 
renovatietraject te stappen. 
Intussen is er een Mechelse 
Energielening, die ook 
echt de moeite waard is 
(zie kaderstuk, n.v.d.r.).”

Wat brengt de toe-
komst nog voor het 
Esdoornplein?

Kristof: “Een aantal inwo-
ners zijn aan het nadenken 
over zonnepanelen. Het 
probleem is dat nog heel 

wat huizen leien daken 
hebben, de meesten 
met asbest. Daarop mag 
je geen zonnepanelen 
installeren. Ik ga het hele 
traject dus terug door-
lopen met iedereen die 
eventueel zijn dak wil 
vervangen of isoleren. 
Zodra het coronavirus even 
gaat liggen, gaat de buurt 
daarover samenzitten.”

We mogen het 
Esdoornplein dus de kli-
maatstraat van Mechelen 
blijven noemen?

Stijn: “We hebben al veel 
vooruitgang geboekt in 
vergelijking met hoe onze 
huizen vroeger waren. 
Maar om die titel echt waar 
te kunnen maken, moet er 
nog veel gebeuren. Ik zie 
hier in ieder geval nog veel 
potentieel. We willen graag 
nog investeren in zonne-
panelen. En in duurzaam 
watergebruik. En waar nu 
de garageboxen staan, zie 
ik ook nog mogelijkheden. 
Ik denk bijvoorbeeld aan ...”

Kristof (onderbreekt): “Zeg, 
jij wil ook renovatiebegelei-
der worden zeker? (lacht)” 

We  ondersteunen 
Mechelaars die 
hun woning 
energie vriendelijk 
willen renoveren.

Marina De Bie, schepen 
voor Klimaat en milieu

met steun van
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Een energielening 
voor je Mechelse 
woning
Bij Energiepunt Mechelen kan 
je terecht voor een voordelige 
lening tot 15 000 euro voor 
energiebesparende investerin-
gen aan jouw Mechelse woning. 
Afhankelijk van je situatie, kom 
je in aanmerking voor de ren-
teloze Vlaamse Energielening* 
of de Mechelse Energielening** 
met een vast rentetarief van 1 %. 
Het aanbod van de Mechelse 
Energielening loopt van oktober 
2020 t.e.m. september 2022. 
Stad Mechelen biedt dit aan in het 
kader van het postcorona-actie-
plan. Meer info en voorwaarden: 
www.mechelenklimaatneutraal.be.

* Vlaamse Energielening: jaarlijks kos-
tenpercentage (JKP) van 0 %. Je bent 
gebonden aan vaste maandelijkse terugbe-
talingen over een periode van max. 10 jaar. 
Voor een investering van € 5000 op 10 jaar, 
betaal je zo € 41,66 af per maand. Na 10 
jaar heb je dan € 5000 terugbetaald.
** Mechelse Energielening: jaarlijks 
kostenpercentage (JKP) van 1 %. Je bent 
gebonden aan vaste maandelijkse terugbe-
talingen over een periode van max. 8 jaar. 
Voor een investering van € 5000 op 8 jaar, 
betaal je zo € 54,21 af per maand. Na 8 jaar 
heb je dan € 5203,8 terugbetaald.

LET OP, 
GELD LENEN 
KOST OOK GELD.
Dit betreft een consumentenkrediet. 
Informatie onder voorbehoud wijziging 
regelgeving. Kredietgever: AGB Energie-
punt Mechelen. Financierder: Het Vlaams 
Gewest (Vlaamse Energielening) of Stad 
Mechelen (Mechelse Energielening). Meer 
weten? energiepunt@mechelen.be of 
0800 20 800.



Griet volgt al jaren zorg-
vuldig haar energie- en 
waterverbruik op. Eerst in 
een schriftje, nu digitaal 
op EnergieID. Makkelijk, 
handig en overzichtelijk!

“Als alleenstaande ouder 
leerde ik al vele jaren 
geleden elke maand de 
eindjes aan elkaar te 
knopen. Ik noteerde al mijn 
uitgaven zorgvuldig, zodat 
ik heel snel mijn gedrag 
kon aanpassen wanneer 
er uitschieters bij zaten. 
Mijn schriftje hielp me om 
zuinig en milieubewust te 
leven. Die gewoonte heb ik 
aangehouden.”

EnergieID

“Ik hou de meterstanden 
van gas, elektriciteit en 
water bij op de website van 
EnergieID. Handiger dan 
een schriftje, want zo heb 
ik een helder overzicht van 
mijn maandelijkse verbruik. 
Ik zie ook of dat hoger of 

Zijn zonnepanelen iets voor jou?
Stad Mechelen wil je aanmoedigen en 
ondersteunen om zonnepanelen te 
plaatsen. Zonnepanelen zorgen voor 
groene stroom en hebben een zeer 
gunstige terugverdientijd. Klimaan 
cvso biedt daarom gratis, onafhan-
kelijk en vrijblijvend advies aan, in 
opdracht van de stad. Benieuwd of je 
dak geschikt is voor PV-panelen? Neem 
dan een kijkje op de zonnekaart. Meer 
info? mechelenklimaatneutraal.be/
zonnewijzer

Maak je woning klaar voor de 
toekomst met duurzaam planadvies
Heb je renovatieplannen die een 
vergunning vereisen en waarbij een 
architect verplicht is? Dan kan je vanaf 
januari rekenen op gratis advies op 
maat van de plannen van je woning om 
deze duurzaam en energieneutraal te 
maken. Zo streeft de stad naar min-
stens 75 extra bijna-energie neutrale 
renovaties of BEN-woningen.

Wil jij, net als Griet, een automatische meterlezer? Je kan 
er gratis één lenen van de Stad Mechelen, als je nog een 
analoge meter hebt. Vraag je toestel aan en doe mee met 
#2800meetslim: www.energieid.be/groepen/2800meetslim

Dossier 

lager ligt dan bij gezin-
nen met een gelijkaardig 
woningprofiel. De twee auto-
matische meterlezers van 
June Energy, die ik van Stad 
Mechelen leen, geven elke 
dag mijn meterstanden voor 
elektriciteit en gas automa-
tisch door. Zo ken ik mijn 
verbruik op dagbasis zonder 
dat ik iets moet doen.”

Zorgzaam met water

“Dankzij EnergieID weet 
ik wat ons verbruik beïn-
vloedt. Ik probeer al jaren 
mijn ecologische voetafdruk 
te beperken en ik geloof 
sterk in de kracht van kleine 
dagelijkse veranderingen. 
Tijdens de lockdown zag 
ik ons elektriciteitsgebruik 
bijvoorbeeld stijgen, doordat 
mijn laptop vaak gebruikt 
werd voor thuiswerken, 
online vergaderingen en 
lessen. We konden daar 
helaas weinig op  besparen. 
Op waterverbruik lukte dat 

wel. We vingen telkens het 
zeepwater van de handen-
wasbeurten op in een 
emmer, en ook de eerste 
liters koud water van de 
douche. Met dat water 
spoelden we het toilet door, 
of we gaven het aan de 
planten tijdens de droge 
periode. En door een spaar-
douchekop te plaatsen, 
zag ik zowel mijn water- en 
gasverbruik dalen. Dat 
die inspanningen meteen 

“ Weet jij of je veel 
of weinig energie 
verbruikt?”

zichtbaar zijn op EnergieID, 
motiveert je om ermee 
verder te gaan.”

“Mijn boodschap aan andere 
Mechelaars? Gebruik alleen 
wat je nodig hebt. Daar win 
je op alle vlakken mee: het 
is goedkoper, beter voor 
je directe omgeving en de 
planeet, en je leven wordt 
eenvoudiger. En ben je zelf 
al goed bezig? Dan is stap 
twee: overtuig anderen.“

Maak een account op 
EnergieID via energieid.be 
en sluit je aan bij de groep 
#2800meetsamen. Je 
gegevens worden niet 
getoond aan anderen. Je 
krijgt maandelijks inspiratie 
en verhalen. En je krijgt 
een cadeau van de stad 
dat je helpt om doordacht 
om te gaan met energie. Je 
kan EnergieID ook gebrui-
ken zonder je aan te sluiten 
bij een groep.
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Werelddierendag in het Tivolipark
Op zondag 4 oktober is het 
Werelddierendag, de feestdag van 
alle dieren. En die vieren we in het 
Tivolipark van 10 tot 16u met allemaal 
toffe activiteiten. 

• Breng een bezoekje 
aan de (info)markt

• Laat je inspireren tijdens de 
workshops op de hondenweide

• Ga samen met een natuurgids 
op stap in de kinderboerderij

• Geniet van een filmvoorstelling

• Reserveer een stoeltje voor 
de catwalk met Christophe 
Stienlet, peter van de 
Dierenbescherming Mechelen vzw

• Ontdek het ruime aanbod 
aan kinderanimatie

• …

De inkom is gratis. Schrijf je wel op 
voorhand in via mechelen.be/wereld-
dierendag. Zo kunnen we inschatten 
hoeveel personen er komen en kan 
alles veilig verlopen.

M-Fair 2020 
gaat digitaal 
Eerlijke en duurzame kledij: hoe, wat, 
waarom? Ontdek het tijdens de Week 
van de Fairtrade van 7 tot 17 oktober 
veilig digitaal, met onder andere:

• Digitale workshops rond  upcycling 
en ‘Eerlijk en duurzaam maken van 
je kleerkast’

• Een boekvoorstelling en lezing van 
Jeanne Devos rond de strijd voor 
eerlijke werkomstandigheden in India

• Een video rond (Mechelse) 
fairtradekleding

• Webinar met als thema’s: slow 
versus fast fashion, wat is duurzame 
kleding, fairtrade grondstoffen in de 
kledingindustrie …

• Online kleurwedstrijd voor kinderen

• ...

Door het coronavirus is er dit jaar dus 
geen fysieke M-Fair in Congres- en 
Erfgoedcentrum Lamot. Jouw veilig-
heid en gezondheid en die van andere 
bezoekers staat voor ons centraal. 
Ontdek het boeiende en diverse digi-
tale aanbod op mechelen.be/m-fair. 
Veel plezier! 

Straatbabbel
Koop jij lokaal?

Sarah: “Ik ben eigenlijk 
meer een internet-
shopper voor kleding 
en speelgoed en zo. 
Maar mijn dagelijkse 
boodschappen doe ik 
wel in de buurtwinkel 
om de hoek.”

Chris: “Ik heb ooit 
eens een bh gekocht 
online. Da’s niet goed 
gekomen (lacht). Nee, 
wij kopen bewust altijd 
bij de lokale handelaar. 
Dat persoonlijke contact 
is toch echt belangrijk?”

Yanick: “Ik koop af en 
toe wel online, maar 
als ik tijd heb, ga ik 
sowieso in de stad win-
kelen. Da’s toch toffer, 
en dan weet je meteen 
of iets je ding is.” 
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“ Koerskleding uit 100 % gerecycleerde 
stoffen, dat vind je nergens anders”
Het was een primeur in België, toen 
Wendy Janssens en Vincent Van 
Parys in maart 2014 de fietsbar en het 
fietslabel Peloton de Paris oprichtten 
in de Hoogstraat. Ze verrasten met een 
uniek concept: rustig genieten van je 
favoriete koffie en snuisteren in het 
unieke aanbod van fiets- en vrijetijds-
kleding van hun huismerk Peloton de 
Paris, terwijl je ziet hoe de fietsenmaker 
aan je fiets sleutelt in zijn werkplaats. 
“Intussen zijn we sterk geëvolueerd en 
staan we bekend als een speciaalzaak 
en dé plek voor de sportieve fietser. 
Zo kan je bij ons de koersfiets van je 
dromen laten samenstellen, geheel op 
maat. Herstellingen aan stadsfietsen 
doen we niet meer.”

Straffe ondernemers

En ook dit jaar pakten Wendy en 
Vincent uit met een primeur, dit keer 
zelfs in heel West- en Noord-Europa: 
ze brachten als eerste fietskleding-
merk een kledinglijn uit die volledig 
uit gerecycleerde stoffen bestaat. “De 
fietskledij wordt gemaakt uit gerecy-
cleerde petflessen en polyestervezels 
uit gerecycleerde grondstoffen. Onze 
medewerkers - die zelf allemaal 
fervente fietsers zijn - hebben ze 
uitgebreid getest. De gerecycleerde 
kledij is kwalitatief even goed als 
andere fietskledij op het vlak van 
vochtabsorptie en ventilatie.”

Sowieso zijn de hippe petjes en 
tenues van Peloton de Paris niet de 
enige reden om eens langs te rijden. 

Op zoek naar 
een fietsmaatje? 

Eén adres: 
Peloton de Paris

“Net zoals mensen elkaar leren 
kennen aan de toog in de kantine van 
een sportclub, leren ze elkaar hier 
kennen in de fietsbar en in de winkel. 
Er zijn hier al veel mooie vriendschap-
pen ontstaan. Dus als je op zoek bent 
naar een fietsmaatje, is Peloton de 
Paris de geschikte uitvalsbasis.”

De coronacrisis heeft Peloton de 
Paris geen windeieren gelegd. “Heel 
veel mensen (her)ontdekten de koers-
fiets en zijn beginnen sporten. Op dat 
vlak hebben we veel geluk gehad. 
Maar dat gevoel is natuurlijk dubbel, 
want we zien hoe moeilijk bevriende 
ondernemers het hebben. Daarom 
deze oproep: blijf je lokale onderne-
mers steunen waar je kan.”

www.pelotondeparis.cc
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“Ik ben altijd iemand geweest die graag onder de 
mensen komt. Ik dronk al eens een pintje, lette niet 
echt op wat ik at en ik was kettingroker. Begin maart 
sloeg het noodlot toe. Ik had pijnlijke hoestbuien, 
koorts en kreeg last van mijn longen. Het werd 
steeds moeilijker om te ademen.”

“Op 18 maart ging ik naar AZ Sint-Maarten. Ik was 
er de eerste patiënt die het corona-triagepunt 
bezocht. Verdict: een bacteriële infectie op mijn 
twee longen. Goed te behandelen met de juiste 
medicatie, maar met een lang herstel achteraf. 
Terwijl het ziekenhuis zich klaarmaakte voor de 
eerste coronagolf, werd ik opgenomen op de afde-
ling pneumologie of longziekten.”

Redder in nood
“Een week later was ik terug 
thuis. Het land zat in lockdown 
en ik stond er alleen voor. Mijn 
lichaam had me een duidelijk 
signaal gegeven. Er moest iets 
gebeuren. Maar bij wie kon ik terecht? 
En toen dacht ik aan Kristof die ik had 
leren kennen in wijkhuis Papenhofke. Ik 
belde hem op en vertelde hem over mijn 
situatie. Hij bood onmiddellijk aan om me 
te helpen.”

“De begeleiding verliep in het begin via de telefoon want één-op-één-
contact was op dat moment uitgesloten. In juni stelden we samen een 
plan op. Ik ben ondertussen vijf maanden gestopt met roken. Ik wil meer 
bewegen en gezonder eten, om zo 12 kg te verliezen. Ik ben gemotiveerd 
om mijn doel te bereiken. Het zal niet makkelijk worden, maar met de 
hulp van Kristof zal me dat zeker lukken.”

Ik was de 
eerste patiënt 
die het corona-
triagepunt 
bezocht

Marc uit Nekkerspoel raakte in maart op 
de sukkel met zijn gezondheid. In volle 
coronatijd bood Kristof hem houvast.

Van kettingroker tot 
lichtend voorbeeld

Marc
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Mensen moeten 
voelen dat ze 
er niet alleen 

voor staan

“Ik ben actief in de wijk Nekkerspoel. Daar ga ik op zoek naar 
mensen die meer willen bewegen en gezonder willen leven. 

Een gezond lichaam is sowieso belangrijk, daarnaast geeft 
een gezonde en actieve levensstijl ook een boost aan 

je zelfvertrouwen.”

Persoonlijke aanpak
“Persoonlijke begeleiding op het vlak van gezond-
heid is iets vrij zeldzaams. Toch is het voor veel 
mensen echt wel noodzakelijk. Het is niet altijd 
eenvoudig om goede beslissingen te nemen als 
het over gezondheid gaat. Zo beseffen sommige 
mensen niet hoe ernstig hun situatie is. Anderen 
beseffen het wel, maar weten zelf niet hoe ze 
het moeten aanpakken. Daar probeer ik hen bij 
te helpen.”

“Er zijn veel factoren die een effect hebben op 
je levensstijl. Je eet gewoonten, je woonsituatie, 
het werk dat je doet … We 
brengen dat allemaal in 
kaart. Daarna bepalen we 
waar we naartoe willen en 

hoe we dat gaan aanpak-
ken. Tijdens het traject ben 

ik een begeleider, suppor-
ter en motivator. Ze moeten 

voelen dat ze er niet alleen 
voor staan.”

Vertrouw me
“De aanpak verschilt heel erg van persoon tot persoon. Soms 

duurt het een tijdje om mensen hun vertrouwen te winnen, 
terwijl anderen er direct aan willen beginnen. Sommige mensen 

hebben maar een klein duwtje in de rug nodig en kunnen zelfstan-
dig grote stappen vooruit zetten. Anderen zitten echt in een isolement 

en hebben meer begeleiding nodig. Het is dus echt maatwerk.” 

Woon jij ook in Nekkerspoel en wil je gezonder gaan leven?  
Neem contact op met Kristof via kristof.budts@mechelen.be 
of 015 29 25 94.

Als buurtwerker voor het project (V)aardig 
Gezond begeleidt Kristof mensen naar een 

gezonde en actieve levensstijl.

Kristof

Maneblussers 
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De gecreëerde 
meerwaarde 
voor de 
huidige buurt-
bewoners is 
erg belangrijk.

Greet Geypen, 
schepen van 
Stadsontwikkeling

 Impressie van de toegang tot de nieuwe 
leefstraat gezien vanop de Vaartdijk
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Het woonproject ontstond 
vanuit een dialoog tussen 
Stad Mechelen, project-
ontwikkelaar Ciril en de 
architecten van POLO 
Architects, over hoe Maarten 
een mooie, duurzame en 
aangename leefwijk kan 
worden op maat van de stad. 
De stationsbuurt is immers 
een groeibuurt met heel wat 
plannen voor de toekomst. 
Projectontwikkelaar Ciril zorgt 
nu voor extra woonruimte, 
nieuwe verbindingswegen 
voor voetgangers en fietsers, 
mooi ingepaste architec-
tuur én een groene long 
voor de buurt.

Op de site van het oude 
Sint-Maartenziekenhuis 

starten binnenkort de 
werken voor Maarten: 

een gezellige nieuwe 
woonbuurt met een 

gloednieuw buurtpark 
en een leefstraat. Het 
wordt een gemengde 
plek met veel groen, 

om te wonen, wandelen 
en ontspannen. 

Wonen tussen park en vaart
Het Rosierpark
Het groene hart van Maarten 
wordt het gloednieuwe 
Rosierpark: een groen binnen-
gebied met een recreatieve 
buurtfunctie, getekend door 
OKRA Landschapsarchitecten. 
Het wordt een park om in te 
vertoeven en te verpozen 
– maar ook een verbindend 
park tussen de stad en het 
water en tussen bewoners en 
bezoekers. De beplanting zal 
aansluiten op de sfeer van de 
groene oevers van de vaart: 
een mix van siergrassen, 
bloeiende planten en groen-
blijvers. Daarnaast worden 
nieuwe bomen aangeplant 



Voorziene planning_  Eind 2020  
start afbraakwerken_  Begin 2021  
start constructiewerken_  Eind 2022  
oplevering hotel_  Begin 2023  
eerste bewoners

 Wonen in Maarten kan van 
 rijwoning tot penthouse

 Overzicht van de groenruimtes in Maarten: 
het Rosierpark, de leefstraat en de deeltuin
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Willem Rosierstraat

 Impressie van het nieuwe Rosierpark, 
omkaderd door drie nieuwe gebouwen
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bomen, die mee zorgen voor 
waterrecuperatie binnen het 
project. Voor kinderen zullen 
de wadi’s speelse elementen 
bevatten, zoals steltenpaden 
en stapstammen.

Uitzonderlijke 
woonvariëteit
Natuurlijk kan er ook 
gewoond worden in Maarten. 
Bijzonder zijn de verschil-
lende woontypes verdeeld 
over een familie van zeven 
gebouwen - van grond-
gebonden rijwoningen tot 

en komt er een speelse 
waterpartij. Aangrenzend aan 
het park komt er een grote 
deeltuin voor de bewoners 
van Maarten.

Nieuwe leefstraat
Tussen het Rosierpark en de 
Vaartdijk wordt een groene 
leefstraat gerealiseerd: een 
nieuwe publieke straat zonder 
autoverkeer. Voetgangers en 
fietsers vinden er een nieuwe 
verbinding tussen de stad en 
de Leuvense Vaart, kinderen 
kunnen er veilig buiten spelen 
en volwassenen kunnen 
gezellig bijpraten. Het groen 
komt er in de vorm van een 
aantal wadi’s, weelderige 
grasbermen met bloeiende 
kruiden en meerstammige 

penthouses op de zevende 
verdieping. De verschillende 
hoogtes sluiten daarbij 
perfect aan op de bestaande 
omgeving. Er is voor ieder 
wat wils: rij woningen, 
duplexwoningen en apparte-
menten - die dan weer liggen 
aan de leefstraat, het park of 
aan de vaart. 

In totaal voorziet het project 
74 nieuwbouwappartemen-
ten, 21 woningen en 3800 m² 
nieuwe publieke ruimte. 
Aan de buitenkant van het 
project komen ook nog 

een stadshotel en retail- en 
kantoorruimte. Wat voorheen 
een ontoegankelijk,  gesloten 
gebouwenblok vormde, 
wordt nu een gevarieerd, 
stedelijk woonproject dat 
zich opent naar de straat en 
de buurt. Zowel bewoners 
als omwonenden krijgen 
een enorme meer waarde 
door het groen en de ruimte 
om te spelen, te sporten en 
te verpozen.

Meer informatie over 
het project vind je op 
maartenmechelen.be.

Projectie 



6.30u 8.30u

10u

9.30u

14u

Eén jaar geleden opende in onze stad 
het eerste transitiehuis van België. Daar 
wonen gedetineerden die hun straf bijna 
hebben uitgezeten. Ze krijgen er meer 
vrijheden en mogelijkheden om te werken 
aan hun terugkeer in de samenleving, 
met duidelijke grenzen en coaches die 
de deelnemers intensief begeleiden. 

het transitiehuis
De dag van 

6.30u
Omar: “‘s Morgens word 
ik begroet door onze leef-
coach Dorien. De koffie 
staat al klaar. We hebben 
een gezellige babbel en 
na een stevige boterham 
vertrek ik naar mijn werk. 
Werken betekent niet alles, 
maar het geeft me wel het 
gevoel dat ik terug meetel.”

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

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

10u
Bojan: “Ook wij wilden graag 
een meerwaarde betekenen 
voor onze buurt bewoners 
tijdens de coronacrisis. 
Daarom onderhouden we 
al enkele maanden de tuin 
van het Hof van Egmont.”

14u
Kathleen: “Winkelen met 
een klein budget, hoe doe 
je dat eigenlijk? Da’s waar 
ik als coach ook mee help. 
Samen met een deelnemer 
ga ik naar de buurtwinkel en 
proberen we het samen uit.”

18u

We willen ons 
nuttig maken en 

weer meetellen in 
de maatschappij

18u
Dorien: “Vanavond is het 
deelnemersvergadering. 
Maar eerst samen koken en 
eten. En morgen: een nieuwe 
dag met nieuwe kansen.”
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Museum Hof van Busleyden 
en De Garage schrijven 
samen nieuw verhaal

Sinds deze maand is De Garage, het kunsthuis over 
de ingang van de Sint-Romboutstoren, onderdeel 
van het Museum Hof van Busleyden. Beide 
kunsthuizen werken achter de schermen al een tijdje 
samen. Met de tijdelijke tentoon stelling Maen Florin 
– Stefan Serneels – Xavier Noiret-Thomé, die opent 
op 19 september, lichten ze voor het eerst een tipje 
van de sluier op rond de nieuwe samenwerking. 

Xavier Noiret-
Thomé
No More No Less kan je het 
best omschrijven als een 
uitgebreid onderzoek naar de 
schilderkunst. Met ogenschijnlijk 
gemak brengt de kunstenaar 
een halve eeuw aan schilder-
kunstige ontwikkelingen op 
één canvas samen. Hij combi-
neert allerhande technieken en 
materialen zonder beperking of 
terughoudendheid. 

Stefan Serneels
Laat je meenemen in A way 
in space with neither here 
nor there, een duister onheil-
spellend universum: lege 
trappenhuizen, huiselijke interi-
eurs, verwrongen perspectieven 
… De tentoonstelling vertrekt 
van zijn schetsboeken. Ze 
vormen een intiem laboratorium, 
bieden ruimte voor reflectie en 
tonen de meest zoekende kant 
van de kunstenaar.

Dankzij deze 
integratie 
kunnen we 
straffere en 
dynamischere 
tentoon-
stellingen 
realiseren.

Björn Siffer,  
schepen van Cultuur

Tickets & info: www.hofvanbusleyden.be

Maen Florin
Haar tentoonstelling Playing at being human ontdek 
je op drie locaties: in het Museum Hof van Busleyden 
voegen haar sculpturen nieuwe of andere interpretaties 
toe aan de aanwezige meesterstukken, in de Sint-
Janskerk zie je hoe haar typische hoofden een manier 
zoeken om zich te verhouden tot de patroonheilige van 
de kerk en in De Garage vind je uitsluitend nieuw werk.
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de doorboorde 
stadsrekeningen
In de zomer van 1914 werd de 
IJzerenleen zwaar getroffen door 
Duitse bombardementen. Gelukkig 
bleef het Schepenhuis, waar het 
Stadsarchief van 1897 tot 1989 
gevestigd was, gespaard. Alleen 
een torentje en een deel van de 
zandstenen gevel gingen verloren. 

Toch blijven tot op vandaag 
sporen van de beschietingen 
zichtbaar in verschillende archief-
stukken uit het Stadsarchief. Het 
beste voorbeeld zijn een twintigtal 
middeleeuwse en vroegmoderne 
stads rekeningen, registers met 
de oude boekhouding van de 
stad. Deze rekeningen werden 
tijdens een explosie doorboord 
door projectielen. De laatste jaren 
ontfermen de medewerkers van 
het Stadsarchief zich over de 
kostbare registers. Dankzij de 
nieuwste restauratietechnieken 
zijn bijna alle getroffen registers 
terug in topvorm.

‘t verhaal van

Heb je een e-reader, tablet, 
smartphone of computer? In 
cloudLibrary, een erg gebruiks-
vriendelijk platform waar zowel 
jong en oud meteen mee weg 
is, zie je welke e-boeken je kan 
lenen of reserveren. Met één klik 
zet je e-boeken op je leesplankje 
en start je met lezen. Je kan twee 
e-boeken tegelijk lenen voor 
zes weken. Als de uitleentermijn 
afloopt, verdwijnen de e-boeken 
vanzelf van je toestel, dus over 
boetes hoef je je geen zorgen 
te maken. Je kan ook tot twee 
e-boeken reserveren die je graag 
nog wil lezen.

Nog meer en makkelijker 
e-boeken lenen

Het gaat voornamelijk om 
Nederlandstalige boeken en een 
beperkt aanbod Engelstalige 
werken. De collectie richt zich 
tot volwassen leners en bevat 
vlot leesbare fictie, literaire en 
populaire romans, maar ook 
toegankelijke non-fictie. De meer-
derheid van Vlaamse uit gevers zet 
haar schouders onder het platform. 
Je vindt er boeken van onder 
meer Arnon Grunberg, Kris Van 
Steenberge, Stefan Brijs, Luc Deflo, 
Pieter Aspe, Per Olov Enquist, 
Nicci French, Rudi Vranckx, Bart 
Aerts, Josje Huisman, Pascale 
Naessens en nog veel meer.

Meer info: 
mechelen.bibliotheek.be/e-boeken
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De top 3  
van … 

Chahid

Chillen aan het water: “Het Keerdok 
vind ik de ideale plaats om te relaxen 
na een lange werkdag. Ik fiets vaak 
tot daar en ga dan wat aan het 
water zitten. Soms met een McDo’ke 
erbij (lacht).”

Onze toren: “Ik vind het zicht op de 
Sint-Romboutstoren indrukwekkend. 
Ik zet mij soms op de Grote Markt 
om er gewoon naar te kijken. Zeker 
‘s avonds is dat magnifiek, met al die 
lichtjes. De toren beklimmen is minder 
mijn ding, ik heb toch wel een beetje 
hoogtevrees.”

Hotel Van der Valk: “Ik ben er nog 
niet gaan slapen, maar ik ben wel al 
eens een kijkje gaan nemen. Da’s echt 
megachic, zeker omdat ze die oude 
zwemdok behouden hebben. Ik zou 
het meteen aanraden als er iemand 
van buiten Mechelen op zoek is naar 
een slaapplaats.” 

Raar maar waar: heel wat Mechelaars beklommen de 
Sint-Romboutstoren nog nooit. Ben jij een van hen? 
Of wil je de toren gewoon nog een keer beklimmen? 

Dan is het nú het moment. Ruil 15 UiTPAS-punten om 
voor een gratis toegangsticket bij UiT in Mechelen in het 
Schepenhuis en reserveer er meteen je bezoek aan de 
toren. Een bezoek duurt ongeveer 1 tot 1,5 uur. Geldig 
zolang de voorraad strekt. 1 toegangsticket per UiTPAS.

Ontdek de geheimen van 
de Sint-Romboutstoren

Animal Assisted Projects (AAP vzw) en Visit Mechelen 
hebben - letterlijk - een beestige wandeling uit gewerkt. 
Een tocht door de historische binnenstad van Mechelen, 
op maat van je viervoeter en jij.

We stippelden een wandeling van 2,5 km uit langs 
Bourgondische monumenten, toeristische hotspots en 
verdoken uithoeken in Mechelen. Onderweg leer je op 
een ludieke manier meer over onze stad. En uiteraard 

trek je ook langs enkele groene zones, waaronder 
de Sinte-Mettetuin en Kruidtuin. 

De wandelbrochure kost € 5 en is te koop 
bij UiT in Mechelen in het Schepenhuis. Bij 
aankoop van de wandelbrochure steun je 
trouwens het goede doel. De opbrengst gaat 
integraal naar AAP vzw, dat het welzijn van 

baasjes en hun dieren behartigt. 

Speel gids voor je viervoeter

-voordeel
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2800 leeft. En da’s voor een groot deel te danken aan 
onze Mechelse jeugd. Alexander en Kato willen die 

jeugd samen met enkele andere jongeren tussen 15 en 
25 jaar een stem geven in de jeugdraad. Iets voor jou?

Droom, denk en doe:  
hoe ziet jouw ideale jongerenstad eruit?

“We kunnen echt 
veel geregeld 

krijgen in de stad”

Klinkt de jeugdraad als iets voor jou? 
mechelen.be/jeugdraad/pactmakers
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Alexander: “De jeugdraad 
is onze officiële spreekbuis. 
Onze megafoon, zeg maar, 
om Mechelen jongeren-
proof te maken. Waar 
jongeren mee hun zegje 
kunnen doen over de plek 
waar ze wonen, naar school 
gaan of gewoon graag zijn.”

Kato: “Mechelen moet een 
stad zijn waar  jongeren 
zich thuis voelen. En dat 
kan alleen maar als je 
naar de jongeren zelf 
luistert. Alexander en ik 
hebben allebei in de scouts 
gezeten en daar was het 
normaal dat iedereen een 
stem kreeg. Maar het is 
belangrijk dat we ook de 
jongeren horen die niet in 
een jeugdbeweging zitten.”

Kato
Leeftijd: 23
Hobby’s: Tennissen, 
lopen, klimmen en uiter-
aard … de jeugdraad 😉
School/job: Ik ben vorig 
jaar afgestudeerd aan 
de KU Leuven, en werk 
nu als godsdienstleer-
kracht in de Ursulinen
Op deze plekken 
kom je me wel eens 
tegen: De Club op 
Transit M, De Wilgernis 
in het Vrijbroekpark en 
café De Gouden Vis
Mijn favoriete quote: 
“Het mooiste geschenk 
dat je iemand kan geven 
is de best mogelijke 
versie van jezelf” - 
Ish Ait Hamou
Als ik iets mocht ver-
anderen in Mechelen, 
dan zou dat dit zijn: 
Extra subsidies voor 
jeugdwerkingen die met 
ecologie bezig zijn

Waarom is het belang-
rijk om verschillende 
stemmen te horen? 

Alexander: “Hoe meer 
verschillende stemmen, 
hoe beter de jeugdraad 
kan bepalen waar de pri-
oriteiten van de Mechelse 
jeugd liggen. Daarom 
zouden we graag wat 
meer mensen aan boord 
krijgen. De jeugdraad 
bestaat vandaag nog uit te 
weinig stemmen, vind ik.”

Kato: “Normaal gezien 
gingen we van start met 
een nieuwe jeugdraad in 
september - maar door de 
coronamaatregelen zal dat 
wat later zijn. Ach ja, het 
geeft ons wel de tijd om 
vooral nog veel jongeren 
te bereiken en warm te 
maken voor de jeugdraad.”

Hoe gaat zo’n jeugd-
raad in z’n werk?

Alexander: “De bedoeling 
is dat we vanaf dit jaar 
geregeld ‘open jeugd-
raden’ organiseren. Hierbij 
nodigen we alle Mechelse 
jongeren uit om hun zegje 
te doen, iets op tafel te 
gooien of gewoon eens te 
komen luisteren. Dat doen 
we op toffe locaties zoals 
in een café, een jeugdhuis, 
op Transit M … Jongeren 
mogen hun eigen impact 
echt niet onderschatten. Als 
we onze stem laten horen, 
kunnen we veel teweeg 
brengen in de stad.”

Kato: “En zodra de 
coronamaatregelen het 
toelaten, gaan we erna 
samen op stap hé. Wat 
stoom aflaten na al dat 
harde werk (lacht).” 

Waar kijken jullie naar uit?

Kato: “Naar de aftrap 
van de allereerste jeugd-
raad. Jongens, ik vind 
dat nu al spannend.”

Alexander: “Inderdaad. Als 
het kon, zou ik tegen elke 
jongere willen zeggen: 
‘De jeugdraad is als een wit 
doek. Kom af, neem een 
pen, stiften of penselen 
mee en maak er mee je 
ding van'. Want dat is wat de 
jeugdraad is. Iedereen komt 
met zijn eigen inbreng. ‘t is 
geen saaie praatbarak die 
maandelijks samenkomt. 
Het is zoveel meer dan dat.”

Alexander
Leeftijd: 20
Hobby’s: zwemmen, 
scouts en luisteren 
naar de Heerlijke 
Hoorspelen van  
het Geluidshuis
School/job:  
Ik studeer Rechten  
aan de KU Leuven
Op deze plekken 
kom je me wel eens 
tegen: De Garage, de 
Vismarkt, Den Stillen 
Genieter en de Kuub
Mijn favoriete quote: 
“Er is van iedereen 
een hoek af en ik ben 
een cirkel”
Als ik iets mocht veran-
deren in Mechelen, dan 
zou dat dit zijn: Meer 
speelbossen en een 
snackmuur in de stad
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In deze agenda vind je alleen de basisprijs 
van de activiteiten terug. Vanwege het 
coronavirus is de kans groter dat activiteiten 
worden verzet of geannuleerd. Surf naar 
uitinmechelen.be voor de meest complete 
up-to-date agenda en eventuele kortingen. 

DI 13 OKTOBER
Koningskloote - DE.PLOEG
theater • Stadsschouwburg, 
20.15 > 21.45u, € 12 

De Kersenvla (première) - 
Abattoir Fermé
theater • kunstencentrum nona, 
20.30 > 21.30u, € 16 

Locke – Compagnie Cecilia
theater • ARSENAAL/LAZARUS, 
20.15 > 22u, € 15 

In Perspectief:  
Peggy Guggenheim
lezing • Het Predikheren, 
10.45 > 12.30u, € 12 

WO 14 OKTOBER
De Kersenvla (première) - 
Abattoir Fermé
theater • kunstencentrum nona, 
20.30 > 21.30u, € 16 

Locke – Compagnie Cecilia
theater • ARSENAAL/LAZARUS, 
20.15 > 22u, € 15 

DO 15 OKTOBER
Spinoza - Stefaan Van 
Brabandt, Het zuidelijk 
Toneel en Han Kerkhoffs
theater • Stadsschouwburg, 
20.15 > 21.45u, € 16 

De Kersenvla (première) - 
Abattoir Fermé
theater • kunstencentrum nona, 
20.30 > 21.30u, € 16 

OnbeDOELd
theater • Theater M, 20.30 > 22u, 
€ 18 

Wetenschap is TOP! De 
kritische bourgondiër
lezing • vc De Schakel, 20 > 22u, 
gratis

VR 16 OKTOBER
3  Project Wolf - Live sessie

concert • Sint-Pieter-en Paulkerk, 
20 > 21u

De Kersenvla (première) - 
Abattoir Fermé
theater • kunstencentrum nona, 
20.30 > 21.30u, € 16 

Naima Joris
concert • kunstencentrum nona, 
20.30 tot 21.30u, € 16 

OnbeDOELd
theater • Theater M, 20.30 > 22u, 
€ 18 

DO 8 OKTOBER
The Life of Mechelen #4
theater • ARSENAAL/LAZARUS, 
20.15 > 22u, € 10 

8 Kerken 8 lezingen -  
de Sint-Katelijnekerk
lezing • Sint-Catharinakerk, 
20 > 21.30u

De Kersenvla (première) - 
Abattoir Fermé
theater • kunstencentrum nona, 
20.30 > 21.30u, € 16 

Ansatz der maschine
concert • Cultuurcentrum, 
20.15 > 21.30u, € 18 

Blikopener: De toekomst 
van de ruimtevaart
lezing • Het Predikheren, 
19.30 > 21.30u, € 5 

VR 9 OKTOBER
De Kersenvla (première) - 
Abattoir Fermé
theater • kunstencentrum nona, 
20.30 > 21.30u, € 16 

A Separation –  
Scarlet Tummers en tg STAN
theater • kunstencentrum nona, 
20.15 > 22u, € 15 

ZA 10 OKTOBER
BRAS-rommelmarkt
rommelmarkt • Nekkerhal, € 5

Dia- en Spaghettiavond 
Scouts Sint-Gummarus
eten en drinken • ontmoetings-
centrum Olivetenhof

Project Wolf - Live sessie
concert • Sint-Pieter-en Paulkerk, 
14.30 > 15.30u

De Kersenvla (première) - 
Abattoir Fermé
theater • kunstencentrum nona, 
14.30 > 15.30u en 20.30 > 21.30u, 
€ 16 

ZO 11 OKTOBER
Amazing Haydn - Fascination 
Beethoven 2020
concert • Sint-Jan-Baptist en 
-Evangelistkerk, 15 > 16.30u, € 22

Kringlooptuin
opendeurdag • Tivoli, 14 > 16u, 
gratis

Vinyl Sundays - Jan de Smet
concert • Het Predikheren, 
10.30 > 13u, gratis

De Waarheid (8+)
theater • DE MAAN, 15u, € 13 

2  Einzelgänger - Geert Verdickt
concert • Cultuurcentrum, 
19 > 20.15u & 21.15 > 22.15u,  
€ 16 

Boekenoutlet met 
straffe kortingen
beurs • De Loods, 10 > 18u

De Nijl is in Caïro 
aangekomen - première/
reprise - Cie de KOE
theater • kunstencentrum nona, 
20.30 > 21.30u, € 16 

ZO 4 OKTOBER
Paasbrunch @ Café Malvine
eten en drinken • Café Malvine, 
10u

GameForce 2020
beurs • Nekkerhal, 9 > 18u, € 18

Het varken, de vos 
en de molen | +3
film • Cultuurcentrum, 11 > 12u, € 4

Koopzondag Mechelen
shoppen • Centrum Mechelen

Boekenoutlet met 
straffe kortingen
beurs • De Loods, 10 > 18u

De Nijl is in Caïro 
aangekomen - première/
reprise - Cie de KOE
theater • kunstencentrum nona, 
20.30 > 21.30u, € 16 

WO 7 OKTOBER
The Life of Mechelen #4
theater • ARSENAAL/LAZARUS, 
20.15 > 22u, € 10 

Warme Winteravond in 
Mechelen: De natuur 
in met Pim
lezing • Het Predikheren, 
19.30 > 22.30u

De Kersenvla (première) - 
Abattoir Fermé
theater • kunstencentrum nona, 
20.30 > 21.30u, € 16 

DO 1 OKTOBER
Boekenoutlet met 
straffe kortingen
beurs • De Loods, 10 > 18u

VR 2 OKTOBER
Boottocht 'oep ze Mèchels'
begeleide uitstap • aanlegsteiger 
Haverwerf, 18.30 > 19.30u, € 12 

H30: Work in Progress -  
Welkom in de club,  
Rough Magic en The Part
dansvoorstelling • OLV-over-de-
Dijlekerk, 20.15 > 22.30u, € 5

Boekenoutlet met 
straffe kortingen
beurs • De Loods, 10 > 21u
1  De Nijl is in Caïro 
aangekomen - première/
reprise - Cie de KOE
theater • kunstencentrum nona, 
20.30 > 21.30u, € 16 

Geleid bezoek aan 
Het Predikheren
rondleiding • Het Predikheren, 
11 > 12.30, € 5 

ZA 3 OKTOBER
Botanisch tekenen –  
herfstbloeiers
rondleiding • Vrijbroekpark, 
13 > 17u, € 70 

Solidariteitskoor Boboto 
zingt voor YAR
concert • Olivetenhof, 20 > 22u, 
gratis

GameForce 2020
beurs • Nekkerhal, 9 > 18u, € 18

H30: Work in Progress - 
Doolhoofd (6+)
theater • Sint-Catharinakerk, 
15 > 16.30u, € 3 

H30: Work in progress - Sele 
(12+) en Nachthaven (15+)
theater • Sint-Catharinakerk, 
20.15 > 22.30u, € 5 
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DO 29 OKTOBER
Jazzlezing: Charlie Parker
lezing • Het Predikheren, 
20 > 22u, € 5 

Through the Grapevine - 
Alexander Vantournhout /  
not standing
theater • kunstencentrum nona, 
20.30 > 21.30u, 

VR 30 OKTOBER
Iemand van ons – Tristero
theater • ARSENAAL/LAZARUS, 
20.15 > 22u, € 15 

Muizen Borrelt
eten en drinken • Dorpshuis 
Muizen, 20 > 00u

Beethoven Revisited - 
Casco Phil
concert • Sint Pieter en Paulus-
kerk, 20.15 > 21.45u, € 25 

Jeugdfilm: Mijn bijzondere 
rare week met Tess
Film • Cultuurcentrum, 19 > 20u, 
€ 4 

Through the Grapevine - 
Alexander Vantournhout /  
not standing
theater • kunstencentrum nona, 
20.30 > 21.30u, 

ZA 31 OKTOBER
Iemand van ons – Tristero
theater • ARSENAAL/LAZARUS, 
20.15 > 22u, € 15 

BRAS-rommelmarkt
rommelmarkt • Nekkerhal, € 5

Kamerbeiaardconcert Konink-
lijke Beiaardschool Mechelen
concert • OLV-over-de-Dijlekerk, 
13 > 17u

Edward 
theater • DE MAAN, 15u, € 13 

Schoolproductie: musical 
'Joseph Le Rêveur'
concert • Stadsschouwburg, 
19 > 21u
6  Through the Grapevine - 
Alexander Vantournhout /  
not standing
theater • kunstencentrum nona, 
20.30 > 21.30u, 

OnbeDOELd
theater • Theater M, 20.30 > 22u, 
€ 18 

ZA 24 OKTOBER
5  Pjotr en de Wolfski (3+)

theater • DE MAAN, 11u, € 10 

Vioolrecital Lorenz Lentschig - 
Anastasia Kozhushko, Piano
concert • Huis De Min, 20 > 22u, 
€ 25 

Boundless & Raf Vertessen 
Quartet - double bill
concert • kunstencentrum nona, 
20.30 > 21.30u, € 16 

OnbeDOELd
theater • Theater M, 20.30 > 22u, 
€ 18 

ZO 25 OKTOBER
Amazing Haydn - Fascination 
Beethoven 2020
concert • Sint-Jan-Baptist en 
-Evangelistkerk, 15 > 16.30u, € 22

Vioolrecital Lorenz Lentschig - 
Anastasia Kozhushko, Piano
concert • Huis De Min, 15 > 17u, 
€ 25 

Concert Magiq -  
Esmé Bos en Bart Voet
theater • Cultuurcentrum, 
14 > 15u & 16 > 17u, € 11 

DI 27 OKTOBER
8 Kerken 8 lezingen -  
In Rubens’ lange schaduw
lezing • Sint-Jan-Baptist-en-
Evangelistkerk, 20 > 21.30u

Tuning People – Kadrage
theater • kunstencentrum nona, 
20.30 > 21.30u, € 16 

In Perspectief: Mali
lezing • Het Predikheren, 
10.45 > 12.30u, € 12 

WO 28 OKTOBER
Kreis & Thunderblender - 
double bill
concert • kunstencentrum nona, 
20.30 > 21.30u, € 16 

Van Noordkaap naar Dakar -  
Michael Van Peel
theater • Stadsschouwburg, 
20.15 > 21.15u, € 16 

KOM voor de dieren –  
soepfestival
festival • Vrijbroekpark, 12 > 20u

Annabel snottebel (6+)
theater • Het Predikheren, 
14.30 > 15.30u, € 5 

Digidokters 
Opendeurdag • Het Predikheren, 
13 > 16u

ZA 17 OKTOBER
4  Project Wolf - Live sessie

concert • Sint-Pieter-en Paulkerk, 
14.30 > 15.30u

De Kersenvla (première) - 
Abattoir Fermé
theater • kunstencentrum nona, 
20.30 > 21.30u, € 16 

De Kersenvla (première) - 
Abattoir Fermé
theater • kunstencentrum nona, 
14.30 > 15.30u, € 16 

ZO 18 OKTOBER
Bosbaden 
rondleiding • Vrijbroekpark, 
9.30 > 11.30u, € 15 

Chillen op je billen - 
Kapitein Winokio
theater • Stadsschouwburg, 
13.30 > 14.30u & 16 > 17u, € 16 

WO 21 OKTOBER
Familiegroep jongdementie 
+ voor mantelzorgers en 
personen met dementie
lezing • ldc De Schijf, 13.30 > 16u 

Pjotr en de Wolfski (3+)
theater • DE MAAN, 15u, € 10 

Easy Alice - Liesa Van 
der Aa (releaseconcert) - 
Bombataz (try-out)
concert • kunstencentrum nona, 
20.30 > 21.30u, € 16 

DO 22 OKTOBER
Bakunawa (releaseconcert) - 
Pak Yan Lau
concert • kunstencentrum nona, 
20.30 > 21.30u, € 16 

VR 23 OKTOBER
Project Wolf - Live sessie
concert • Sint-Pieter-en Paulkerk, 
20.30 > 21.30u 

Happy Hour – 
mugmetdegoudentand
theater • kunstencentrum nona, 
20.30 > 21.30u, € 16 

Meskerem Mees
concert • Cultuurcentrum 
Mechelen, 20.30 > 22u, € 14 

OnbeDOELd
theater • Theater M, 20.30 > 22u, 
€ 18 
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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 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, Karin Van Hees, 
Thomas Verbruggen en Toerisme Vlaanderen
Concept & creatie: Trendhuis
ISSN: 2033-2289
Editienummer: 91

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.

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 
 november: 30 september.

Deze kalender werd afgesloten 
op 31 augustus. 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.

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

1   Fototentoonstelling 
Unsung Heroes

> 25.10, Kazerne Dossin, gratis
2   Maen Florin

> 22.11, Museum Hof Van 
Busleyden, Sint-Janskerk & De 
Garage, gratis
3   Retrospectieve Maurits 

De Maertelaere
> 18.10, Artmut (Pareipoelstraat 3) 

Installatie Pjotr en de Wolfski
1.10 > 13.10, Sint-Katelijnekerk, 
gratis

No More No Less – 
Xavier Noiret-Thomé
> 22.11, De Garage, € 5 
4   De Olympische Spelen 

van 1920 tot 2020
> 30.6.2021, Sportimonium, € 12 

A way in a space with 
neither here nor there 
– Stefan Serneels
> 22.11, De Garage, € 5 

Constant Cannaerts 
inspireerde 24 
kunstenaars: Molens
> 19.12, Galerie Duende

EXPO
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 anneleen_michiels

#dagvandefotografie #fotografieklas 
#zelfportret #peteranneleen #2800love 
#moetennietaltijdbabyfotoszijn

 gunnedevroe

#mechelen #2800love #streetartmechelen 
#stadmechelen #mechelen_in_beeld 
#mechelencity #mechelenBelgium 
#mechelenleeft #mechelenlove

 beautiful.hockeypeople

#honeymoon #staycation #2800love 
@stadmechelen #supportlocalbusiness

 joycebeullens

Picture in picture 

#2800love #mamalines #mechelen 
#geen7verschillen

 jana.de.backer

Smile big

#smile #happy #2800love #rokjesdag #white 
#black #sneakers #park #walking #green 
#nature #loveit

 kiwibeest

Gij en ik. Da zijn 3 checks

#ourday #nothingelse #wedding #2800love

 jorissen.liesbet

Staycation in our own city, a little break 
before the madness starts

#2800love #mechelen #staycation #balance 
#handbalance #visitmechelen

 katriensteurs

Vanmorgen... ✨ 

#Gold #MechelenInBeweging #2800Love

Jouw kans om iedereen te 
laten meegenieten van jouw 

unieke kijk op Mechelen 
en zijn Mechelaars.

#2800love
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