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"Vrijwilligerswerk
geeft me
zoveel terug"

DELEN IS …
GOED VOOR JE
PORTEMONNEE
Deelwagens zijn handig, goed
voor het milieu én je bespaart er
heel wat geld mee. Hoeveel?
Met de prijscalculator van
autodelen.net en Test Aankoop
kan je dat perfect berekenen.
Kies je voor delen? Stad
Mechelen geeft je een
financieel duwtje in de rug.
Nog tot eind dit jaar krijg
je bijvoorbeeld tien euro
korting bij je eerste rit met
een elektrische cambio-
wagen. Ook wanneer je
voor andere vervoersmiddelen kiest, helpen we je
in euro’s. Alle info vind je
op delenisvooriedereen.be.
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Welkom

DE VRIJHEID LONKT
De evenementensector is waarschijnlijk de
zwaarst getroffen professionele sector van
de coronacrisis. Al sinds maart vorig jaar ligt
zij nagenoeg volledig plat. Maar uitgerekend
die sector helpt ons er nu weer bovenop.
Op een week tijd werd de Mechelse Nekkerhal omgedoopt tot een vaccinatiecentrum. Als eerste stad
in Vlaanderen staan we paraat om de bewoners te
gaan vaccineren. Een indrukwekkend staaltje vakmanschap van de Mechelse evenementensector.

Laat de vaccins
nu maar snel
komen!

Van zodra de vaccins beschikbaar zijn voor de brede
bevolking kunnen alle Mechelaars hier terecht voor
hun prikje. Voor onze inwoners die minder mobiel
zijn voorzien we een oplossing, onder meer via de
mindermobielencentrale. Tientallen Mechelaars
gaven zich al op als vrijwilliger om mee te helpen
met de vaccinatie en de logistieke ondersteuning.
Onze stad toont zich weer van haar mooiste kant. De
goesting is er. Hier gaat het gebeuren. Hier herwinnen
we onze vrijheid. Laat die vaccins nu maar snel komen!

Alexander Vandersmissen,
burgemeester

Inhoud

STAD
7

8

Waar zijn de vuilbakken naartoe?

8

Vrijwilligers in de kijker

16

Van oude bib naar
nieuwe woningen

VERHALEN

6

19

UIT IN MECHELEN

6

GoeBezig, Leest!

19

Verhalen over geluk

14

Duurzaam én
origineel verwarmen

22

Hallo Meneer de Uil

24

18

De dag van
de Manestarters

Agenda: wat te
doen in februari?

3

VINGERAFDRUK OP
IDENTITEITSKAART
Vraag
WAT MAG ER IN DE
NIEUWE BLAUWE ZAK?
In januari heeft IVAREM de nieuwe
blauwe zak ingevoerd. Maar wat mag
ik hier nu juist insteken? En wat doe ik
met mijn overschot aan roze en ‘oude’
blauwe afvalzakken?

Moet je binnenkort een (nieuwe)
identiteitskaart aanvragen? Dan registreert een medewerker van het Huis van
de Mechelaar voortaan ook je vingerafdrukken op de chip van je kaart. De
toevoeging van je vingerafdrukken is
een extra bescherming tegen identiteitsfraude. En dat is belangrijk, want
criminelen maken bijvoorbeeld vaak
gebruik van valse identiteitsdocumenten.
De vingerafdrukken zijn niet zichtbaar op
de buitenkant van de kaart.

Groeten,
Jean-Marie

Beste Jean-Marie,
In de nieuwe blauwe zak mag je net
zoals in de ‘oude’ blauwe zak alles
van PMD steken: plastic flessen en
flacons, metalen verpakkingen en
drankkartons. Daarnaast mag je er alle
andere plastic verpakkingen insteken
die je ervoor in je roze zak stak. Denk
maar aan plastic potjes, schaaltjes,
bakjes, folies en zakjes. Je vindt op
denieuweblauwezak.be een uitgebreide lijst en handige antwoorden op
veelgestelde vragen.
Heb je nog een volle rol roze zakken
over? Ruil die nog tot 31 januari om
voor een rol nieuwe blauwe zakken in
het recyclagepark of het Huis van de
Mechelaar. Losse roze zakken kan je
nog tot 31 maart aanbieden als nieuwe
blauwe zak.
Heb je nog oude PMD-zakken over?
Geen probleem, die blijven onbeperkt
geldig en mag je gewoon gebruiken als
nieuwe blauwe zak. Maar vul dus beter
eerst je overschot aan roze zakken,
want die mag je na 31 maart niet meer
gebruiken.
Alle info vind je op ivarem.be.
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WEESFIETS ZKT. BAASJE
Stond je fiets in een van de
fietsenstallingen aan de voorkant van het station en vind je
hem niet meer terug? Dat kan:
alle fietsen die bleven staan
na verwittiging, zijn weggehaald door het Fietspunt en
overgebracht naar een tijdelijk
onderkomen. De fietsenstallingen moeten namelijk plaats
ruimen voor de afbraak van het
station. Tot april kan je je fiets
ophalen bij het Fietspunt. De

niet-opgehaalde fietsen worden
door het Fietspunt nagekeken
en hergebruikt.
Kom je met de fiets naar het
station? Parkeer je fiets dan
onder de Postzegelbrug of aan
de achterkant van het station.
Daar is voldoende plaats voor
alle soorten fietsen.
Fietspunt
Open op weekdagen van 9 tot 17u
fietspunt@atelier-mechelen.be

Kort

Vroeger en nu

1920

Snel
• Doe je je auto weg? Dan krijg
je 250 euro voor de overstap
naar duurzamer vervoer. Die
euro’s kan je nu ook gebruiken voor de aankoop van
taxicheques, een fietskar of
kinderzitje en fietsherstellingen.
mechelen.be/mobiliteitsbudget
• Heeft het gesneeuwd? Maak
je eigen stoep sneeuwvrij.
Voorzie een veilige doorgang
van 1,5 meter. Stapel de sneeuw
op aan de rand van het voetpad.
Veeg hem niet op de rijweg of in
de riool. Ruim de sneeuw voor
je zout strooit. Anders heeft
strooien geen zin.

Binnenkoer van het voormalige paleis
van Margareta van Oostenrijk

Landvoogdes Margareta van
Oostenrijk vestigde zich in 1507
in Mechelen. De Dijlestad werd
daardoor de politieke en culturele
hoofdstad van de Nederlanden.
In opdracht van het stadsbestuur
bouwden Antoon II en Rombout II
Keldermans Margareta’s statige
stadspaleis Hof van Savoye aan de
Keizerstraat. Margareta nam er ook
de opvoeding van de jonge Karel V
en zijn zussen ter harte. Tussen 1561
en 1565 vestigde kardinaal Granvelle
zich in het gebouw. Daarna, van 1616
tot 1795, werd het de zetel van de
Grote Raad, het hoogste rechtscollege van de Zuidelijke Nederlanden.

• Voorkom een CO-vergiftiging:
onderhoud je verwarmings
toestellen en laat ze regelmatig
controleren. En met een CO-melder
ben je extra veilig. Te koop in het
Huis van de Mechelaar. Meer info:
www.mechelen.be/co-melder

Sinds begin negentiende eeuw fungeert het complex als rechtbank van
eerste aanleg.
Restauraties in 1876-1882, 1984-1985
en 1987 gaven het Hof van Savoye
zijn huidige uiterlijk. Ook de binnenkoer werd heraangelegd.

Getal

26 980
Zoveel euro's schonken de Mechelaars aan de stad en Foundation
Mechelen om cadeautjes te kopen voor 892 Mechelse kinderen die
zelden of nooit een cadeautje krijgen.

• Stad Mechelen ondertekende
het charter Baanbrekende
Werkgever en wil zo meer
ondernemingen stimuleren om
slim in te zetten op afwisselend
thuis en op kantoor werken en
minder of slimme en groene
mobiliteit.
• Door de coronamaatregelen
gaat de onderwijsbeurs in
Technopolis dit jaar niet door.
Zoek je een middelbare school
in regio Mechelen? Start v ia
naarschoolinregiomechelen.be
jouw zoektocht.
• Stad Mechelen gaf zijn drie
jaar oude brailleprinter aan
Ommezien, een organisatie die
blinde of slechtziende mensen
begeleidt. In ruil daarvoor mag
de stad kosteloos beroep doen
op de expertise van Ommezien
voor het omzetten van teksten
en simpele grafische ontwerpen
naar braille.
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Mechelenmakers

Het coronavirus
zorgt voor een grote
golf van solidariteit onder
de Mechelaars. En zeker in
Leest: het dorp kreeg zelfs
de GoeBezig-prijs voor hun
aanpak tijdens de corona
crisis. Sebastiaan
getuigt.

“Leest is nog zo’n dorp waar iedereen
iedereen kent. Dat zag je tijdens de
coronacrisis heel goed. Toen we in lockdown gingen, schoot iedereen bijna
meteen in actie. Handelaars en verenigingen en ook heel veel individuele
Leestenaars boden zich aan om te
helpen. Mensen opbellen, mondmaskers naaien, boodschappen aan huis
leveren … We deden het allemaal
zelf. Er was zelfs een schrijnwerker
die plexischermen maakte voor in de
winkels, lang voor je die op andere
plaatsen zag opduiken. Hoeveel vrijwilligers er actief waren? Geen idee,
maar het waren er echt wel heel veel.”
“Zelf bracht ik medicatie rond bij
Leestenaars uit de risicogroepen. In de
zomer lag dat even stil, maar de voorbije
maanden ging ik terug elke dag op pad.
Het is een kleine moeite voor mij, maar
het maakt toch wel een verschil. Doordat
iedereen zijn steentje bijdraagt, houden
we het als vrijwilliger ook makkelijker vol.”
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Inzicht

DE JUISTE VUILNISBAK
OP DE JUISTE PLAATS
Misschien is het je al opgevallen: sinds 2018 staan er minder openbare vuilnisbakken
in de stad. Toch is het de bedoeling dat dat voor een daling van sluikstort en
zwerfvuil én een verhoging van de volledige opvangcapaciteit zorgt.

WAT?

WAAROM?

HOE?

RESULTAAT?

Stad Mechelen
ontwikkelde een
vuilnisbakkenplan
met als doel het
sluikstort en zwerfvuil in de stad
te doen dalen.
Daarvoor haalden we
op bepaalde plekken
de vuilnisbakken
weg of verplaatsten
we ze naar andere
plekken. We kozen
ook voor grotere en
betere vuilnisbakken.
Omdat het openbaar
domein voortdurend
verandert, sturen we
het plan regelmatig
bij zodat jouw stad
altijd proper blijft.

Een goed werkend
vuilnisbakkenplan
zorgt voor de helft
minder zwerfvuil.
Daarom vroeg
Vlaanderen aan alle
steden en gemeenten om zo’n plan
uit te werken en
in te voeren. Stad
Mechelen krijgt hiervoor hulp en coaching
van de Mooimakers,
het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil
en sluikstort van de
OVAM, Fost Plus en
de VVSG. Het heeft
heel wat kennis
over de aanpak van
sluikstort en zwerfvuil.

Meten is weten. We
plaatsen niet in het
wilde weg nieuwe
vuilnisbakken en
halen er ook niet
zomaar weg. Vier keer
per jaar meten we wat
en hoeveel er in de
vuilnisbakken zit. Zo
kwamen we erachter dat in sommige
openbare vuilnisbakken maar liefst 45 %
huishoudelijk afval
gedumpt werd. En dat
een op de vijf vuilnisbakken nauwelijks
gebruikt werd. Op
basis daarvan passen
we het vuilnisbakkenplan aan.

In totaal zullen er
bijna 500 openbare
vuilnisbakken op
goed uitgedachte
locaties in de stad
staan. Door het
gebruik te meten, in
kaart te brengen en
waar nodig vuilnisbakken weg te halen
of te verplaatsen,
gaan Mechelaars
en bezoekers ze
juister gebruiken.
En maken wij ze op
een efficiëntere en
duurzamere manier
leeg. Dat maakt jouw
stad properder en
zorgt voor een daling
van de opruimkost.

Ergonomischere,
grotere en meer
zichtbare vuilnisbakken helpen
het sluikstort
en het zwerfvuil
terug te dringen.
Patrick Princen, schepen
van Openbare Werken

7

VRIJWILLIGERSWERK:
OOK IETS VOOR JOU?
Ter gelegenheid van de Week van de Vrijwilliger van
27 februari tot 7 maart zochten en vonden we enkele
vrijwillige Maneblussers die van onze stad een nog
warmere plaats maken. Zij zetten zich met hart en
ziel in voor anderen. En eigenlijk ook voor zichzelf.

DENNIS (39), VRIJWILLIGE DIERENVERZORGER
BIJ DE KINDERBOERDERIJ VAN TIVOLI

“Mijn mentale
gezondheid kreeg
hier een boost”
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Dennis verzorgt sinds twee jaar de
harige bewoners van de kinderboerderij in het Tivolipark. Voederen,
stallen uitmesten, een nieuwe
kooi lassen … niets is hem te veel.
Het vrijwilligerswerk speelt een
belangrijke rol in zijn herstel na een
depressie. Totdat hij een nieuwe job
te pakken heeft, zet hij zich enkele
dagen per week in voor de dieren.

van de enigen door wie ze zich laat
knuffelen. Zo heb ik er stiekem een
extra knuffelcontact bij (lacht). Tijdens
de eerste lockdown kon ik wat minder
vaak gaan, maar de coronacrisis had al
bij al niet zo veel invloed op dit vrijwilligerswerk. Pandemie of niet, de dieren
moeten eten krijgen hé.”

“Enkele jaren geleden ging ik door een
donkere periode. Ik werkte niet meer en
er werd me aangeraden om een betekenisvolle daginvulling te zoeken. Zo ben
ik hier vrijwilliger geworden. Mentaal
moet ik nog altijd vechten, maar dit werk
helpt me echt wel. Ik zie de dieren heel
graag. Vooral met Suzy, het everzwijn,
heb ik een goede band. Ik ben ook een

“Ik haal veel voldoening uit mijn tijd
op de kinderboerderij. Niet alleen
omdat ik het werk zo tof vind, het park
en de collega’s zijn ook fantastisch.
Het team bestaat uit vaste collega’s,
jobstudenten en vrijwilligers. Soms
werken we samen, soms alleen.
Daarnaast is het gewoon zalig om in
de natuur bezig te zijn.”

VEEL VOLDOENING

“Minder leuke momenten? Die zijn er
amper. Boombladeren vegen vind ik
niet zo fijn, dat geef ik toe. Toen ik er
pas twee weken werkte, ontsnapte er
een geit. Maar dat was eerder grappig
(lacht). We kregen ze snel terug veilig
binnen hoor. Ik heb vooral al veel
geleerd in Tivoli. Van hoeven knippen
tot opnieuw moed vinden om te leven.
Het contact met de dieren, collega’s
en bezoekers geeft me kracht, voldoening en plezier.”

Dit vrijwilligerswerk
hielp me om te herstellen
van mijn depressie

Dossier

AMINA (28), VRIJWILLIGE ANIMATOR IN HET
OPVANGCENTRUM VAN HET RODE KRUIS

“Ze zijn niet gewend
dat er genoeg is
voor iedereen”
Amina heeft een hart voor kinderen. Niet alleen voor haar drie
eigen oogappels, ook voor de
vluchtelingen die verblijven in
de voormalige campus van AZ
Sint-Maarten. Ze organiseert er
leuke activiteiten voor de kleinsten. “Zien dat ze genieten, is
goud waard”, maar dat maakt de
situatie niet minder confronterend.
“Via mijn studies – ik studeer bijna
af als kinderbegeleidster – ben ik
als vrijwilliger in het vluchtelingen
opvangcentrum beland. Samen met
andere vrijwilligers bezorg ik de kinderen elke week een leuke tijd in het
centrum. Dat kan van alles zijn, maar
vooral knutselen doen ze supergraag. Als ze er maar een boeltje
van kunnen maken (lacht). Zelf hou ik

enorm van orde. Ik heb echt moeten
leren om de controle los te laten.”
“Communiceren met de kinderen
lukt in het algemeen wel goed.
Sommigen gaan hier al naar school
en spreken goed Nederlands. Ik
spreek ook Arabisch, dat komt
goed van pas. Al blijft het soms
moeilijk. Dan probeer ik het in
het Engels of met gebaren. Het is
trouwens geen uitzondering dat
een kind van zeven jaar bijvoorbeeld al acht talen spreekt. Dat is
confronterend, want het verraadt
hoe lang ze al op de vlucht zijn.”

KROP IN DE KEEL
“Als we iets eten, merk je dat ze
niet gewend zijn dat er genoeg
is voor iedereen. Dan is het plots
ieder voor zich, terwijl dat hier
gelukkig niet nodig is. Ook wanneer
een kind me vertelt over een ouder
die overleden is, moet ik mijn
emoties bedwingen. Die kinderen
hebben al zoveel meegemaakt …
Als ik daarna thuiskom, overvalt
het gevoel van dankbaarheid me.”
“Ik begon hier vanuit het idee dat
ik hen zou helpen, maar eigenlijk
hielpen zij mij een beter mens te
worden. Dankzij de kinderen is mijn
zelfvertrouwen als kinderbegeleidster gegroeid. Dit vrijwilligerswerk
is een deel van mijn leven geworden. Ik hoop het tot het einde
van mijn dagen te kunnen doen.
Ten slotte: je weet nooit wat de
toekomst in België brengt. Je
zou als vluchteling zelf ook goed
onthaald willen worden. Toch?”
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LUT (74), VRIJWILLIGSTER
IN DE BIBLIOTHEEK

“Ik spoor
al mijn
vriendinnen
aan om ook
vrijwilliger
te worden”
Vrijwilligster Lut blijft ook
tijdens haar pensioen niet ‘op
haar gat zitten’: sinds de bibliotheek in Het Predikheren te
vinden is, is ze er elke woensdagvoormiddag aan de slag.
“Toen ik stopte met werken, wou
ik meteen als vrijwilliger aan de
slag in de bibliotheek. Maar je had
een bibliothecarisdiploma nodig.
Dat moet nu niet meer, dus heb
ik mijn kans gegrepen. Sindsdien
zorg ik er vooral voor dat boeken
die weer binnengebracht worden
op de juiste plek belanden. Als
bezoekers vragen hebben, help
ik ze graag verder met advies of
aanbevelingen. Soms help ik hen
ook met het computersysteem.”
“Het contact met de bezoekers en
het sympathieke team vind ik zalig.
En dat ik hier ondertussen nieuwe
boeken ontdek, is mooi meegenomen. Die ontdekkingen kan ik delen
met de bezoekers en met de andere
boekenwurmen uit mijn leesclub.
Ik ben fan van alle boekengenres,
behalve thrillers en detectives. Grand
Hotel Europa van Pfeijffer vind ik
bijvoorbeeld een fantastisch boek.”
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ERVARING GENOEG
“Vrijwilligerswerk is niet nieuw voor
mij. Ik was hiervoor al 20 jaar vrijwilligster in de Wereldwinkel. Daar
vertelde ik bezoekers over de Oxfamproducten en de weg die ze afleggen.
Vaak waren dat klassen. Ook dat
was voor mij geen vreemd gegeven:
voor mijn pensioen gaf ik les in het
zesde leerjaar. Daarnaast ben ik lid
van de ladiesclub van Rotary Club
Overijse-Zoniën: een fijne organisatie die sociale doelen steunt.”

“Bijna al mijn vriendinnen zijn trouwens ook vrijwilligsters. En degenen
die dat nog niet zijn, geef ik graag
een duwtje in de rug. Het leven is te
kort om in onze fauteuil te liggen.”

Het contact met de
bezoekers vind ik zalig

Dossier

VRIJWILLIGERS
GEZOCHT

VRIJWILLIGERS IN MECHELEN

500+

Mechelse organisaties
werken met vrijwilligers

(Hoofd)animator voor
ZAP speelplein
Ben je tussen 16 en 26 jaar, heb je een animatorattest én een hart
voor kinderen? Zorg tussen 5 juli en 20 augustus minstens een volledige week voor leuke activiteiten en begeleiding tijdens uitstappen
of workshops. Voor je enthousiasme krijg je een vrijwilligersvergoeding en je leert heel wat leuke mensen van jouw leeftijd kennen.

Kringloopkracht
(vroegere compostmeester)
Gezocht: sociale dieren met een passie voor tuinieren, milieu
en duurzaamheid om de ploeg van kringloopkrachten te versterken. Je weet heel wat over tuin- en composteertechnieken,
bemant af en toe een infostandje en helpt bij informatiesessies
en vormingsmomenten. Je bepaalt zelf hoeveel tijd je hieraan
wil spenderen en welke thema’s je het meeste liggen.

380

vrijwilligers
ondersteunen
Mechelen Feest vzw,
geen enkele Mechelse
organisatie heeft er meer

1 op de 7

Mechelaars is een
vrijwilliger. Da’s beter dan
het Vlaamse gemiddelde
van 1 op de 8.

1000

vrijwilligers

Buddy op school
Als buddy kan je leerlingen uit het basis of secundair onderwijs die het niet gemakkelijk hebben op school een duwtje in
de rug geven, en zo hun slaagkansen vergroten. Dat kan op tal
van manieren: samen huiswerk maken, taalspelletjes spelen,
gewoon wat praten, samen gaan voetballen ... Je maakt hier
elke week even tijd voor. Onderwijservaring is niet vereist.
Affiniteit met culturele diversiteit en kansarmoede is een plus.

Wil je vrijwilliger worden of heb
je vacatures voor vrijwilligers?

zetten zich in voor

Stad Mechelen

Sinds de eerste lockdown
koppelde Stad Mechelen

220

zorgzame
buren aan een hulpvraag
uit eigen buurt

Zaterdag 6 maart
organiseert de stad een

Surf dan zeker eens naar mechelen.be/vrijwilligerspunt. Je kan
daar of via vrijwilligerspunt@mechelen.be ook een afspraak
maken of vragen stellen.

digitale
vrijwilligersbeurs

Binnenkort komt er trouwens een nieuw digitaal platform, dat
alle vacatures en informatie zal bundelen. Je vindt er dan ook
ondersteuning voor je zoektocht naar vrijwilligerswerk. Wat
denk je: ben je klaar om de handen uit de mouwen te steken?

Wil jij graag je vrijwilligersorganisatie
voorstellen?
Schrijf je voor 14 februari in via
mechelenmakers.be/vrijwilligersbeurs.
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KUNSTONDERWIJS
IN JOUW
HUISKAMER
Benieuwd wat de Academie,
de Beiaardschool en het
Conservatorium allemaal te bieden
hebben? In samenwerking met
Stadsradio Vlaanderen maakt de
radioklas van het Conservatorium
speciaal voor de Dag van het
Kunstonderwijs twee uur knalradio vol vliegende reporters,
interviews met (oud-)studenten
en leerkrachten en uiteraard heel
wat livemuziek, stand-upcomedy
en ander luisterleuks. Zet je radio
aan op zaterdag 6 februari van
10 tot 12u en tune in op 105.5 FM
of luister online via dabplus.be.
Uitzending gemist of al andere
plannen? Beluister de volledige
uitzending achteraf online.
Meer info:
www.conservatoriummechelen.be
www.academiemechelen.be
beiaardschool.mechelen.be
www.dagvandeacademies.be

Straatbabbel
WAT IS HET EERSTE WAT JIJ GAAT DOEN ALS
ALLE CORONAMAATREGELEN AFGELAST ZIJN?

Joris: “Terug op
kantoor werken. Ik ben
zo uitgekeken op de
vier muren van mijn
appartement. Leven
en werken in dezelfde
ruimte, da’s echt niks
voor mij.”

Sylvie: “Met mijn
driejarige dochtertje
een bezoekje brengen
aan de klimzaal. Ze
is net als ik zot van
klimmen, ze klimt zelfs
al alleen op de grote
gele Opsinjoor.”

Heidi: “Al mijn familie
en vrienden eens goed
vastpakken, knuffelen
en hun vertellen hoe
graag ik hen zie.
Dat knuffelen mis ik
nog het meest van
allemaal.”

JE MAALTIJD VEILIG
GELEVERD
Een meldsysteem met een unieke code per
(brom)fiets maakt komaf met het onveilige
rijgedrag van sommige maaltijdkoeriers. Elke
koerier krijgt een opvallende sticker op zijn
(brom)fiets met daarop een unieke combinatie van een letter en een cijfer. Dat gebeurt in
samenspraak met de verschillende takeawayzaken en leverdiensten in Mechelen. Bedoeling
is om via dat partnerschap de koeriers bewust
te maken van hun rijstijl, mogelijke overtreders
eenvoudig te identificeren én meldingen van
onveilig rijgedrag beter op te volgen. Het team
stadstoezicht werkt samen met de zaakvoerders om te sensibiliseren en waar nodig de
betrokken koerier bij te sturen. Ook burgers
kunnen roekeloos rijgedrag van maaltijdkoeriers melden via mechelen.be/melding.
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We blijven
met dit
systeem fors
investeren in
een veilige
stad.
Alexander
Vandersmissen,
burgemeester

Kort

Via onze sensoren
kan je live naar
Mars kijken

Straffe ondernemer

CAELESTE LEVERT AAN DE HELE
WERELD VANUIT MECHELEN
Het technologiebedrijf Caeleste doet
bij de meeste Mechelaars niet meteen
een belletje rinkelen. Nochtans,
wanneer je bij de tandarts een foto laat
nemen van je gebit lig je hoogstwaarschijnlijk met open mond onder een
van hun beeldsensoren. “Wij maken
gespecialiseerde beeldsensoren voor
medische beeldvorming, de ruimtevaart
en andere industriële applicaties”, legt
CEO Geert De Peuter uit. “Maar het is
niet zo gek dat we niet zo gekend zijn
in eigen land. Laat staan in eigen stad.
We hebben welgeteld één Belgische
klant, in opdracht van de European
Space Agency of ESA.”
97 % van wat Caeleste maakt, is
bestemd voor andere landen zoals
China, Japan, Rusland en de VS.
Onlangs bekroonde Vlaanderen de

wereldspeler met de Leeuw van de
Export, een prijs voor bedrijven die
uitblinken in export. Geert glundert:
“We zijn heel trots dat we die award
binnengehaald hebben. Het is een
mooie kroon op ons harde werk.”

Wat het meest tot de verbeelding
spreekt, zijn uiteraard onze beeldsensoren voor de ruimtevaart. Zo zitten
onze sensoren in de Mars Webcam,
waarmee je vanop aarde live naar
Mars kan kijken.”

VAN HOGESNELHEIDS
CAMERA’S TOT
RUIMTESONDES

Zin gekregen om bij het internationale
team van Caeleste aan de slag te
gaan? Door de gestage groei van het
bedrijf zijn er nog heel wat vacatures.
Een uniek model binnen het bedrijf is
de Caeleste University. “Elke vrijdagmiddag nemen we de tijd om kennis
te delen en samen aan nieuwe innovaties te werken. Meer nerdy kan het
niet worden op dat moment (lacht).
Maar zo leveren we wel echt een toegevoegde waarde aan onze klanten.”

Caeleste bestaat sinds 2006 en
kende de voorbije jaren een enorme
groei. “Een van de dingen die ons
uniek maakt op het vlak van beeldsensoren, is dat wij volledig werken
op maat van de klant”, vertelt Geert.
“Zo maken wij bijvoorbeeld sensoren
voor neurologische toepassingen. Of
voor hogesnelheidscamera’s die ze
gebruiken bij crashtests van auto’s.

www.caeleste.be

13

VERWARMEN VOOR
DE TOEKOMST
Anita en haar man Johan
gebruiken water uit de Dijle
om te verwarmen.
“Wij kozen bewust om geen fossiele brandstoffen
zoals gas of stookolie meer te gebruiken. Ons
nieuwe verwarmingssysteem kost geld, maar
fossiele brandstoffen hebben ook een kost. Voor
het klimaat en de toekomst. Voor onze kinderen
en kleinkinderen willen we nu al toekomstgericht denken. Voor hen is geen kost te veel.”

Waar een wil is, is water
“We wilden de indeling van ons historische
huis respecteren, de bestaande radiatoren
hergebruiken en onze mooie historische gevel
behouden. Een geothermische warmtepomp
zoals onze overburen Marlies en Michel was
geen optie. De boringen zouden in de tuin
moeten gebeuren en zo’n enorme graafmachine kan jammer genoeg niet door onze
voordeur (lacht).”
“In functie van onze eigen stadswoning probeerden we een oplossing te vinden. Onze tuin komt
uit op de Dijle, dus kwamen we samen met onze
architect Yves op het idee om Dijlewater te gebruiken
voor onze verwarming.”

Minikanaaltjes
“Het was de allereerste keer dat zoiets door particulieren
gedaan werd. Mocht dat zomaar? Was het water voldoende
zuiver om dat te doen? En wat zou de invloed zijn van de
wisselende temperaturen per seizoen? De ingenieur van de
Vlaamse Waterweg boog zich erover en zette met ons een succes
vol pilootproject op.”
“In onze tuin moesten kanaaltjes gegraven worden die het Dijlewater
naar en van de warmtepomp leiden. We hebben van de gelegenheid
gebruik gemaakt om ook meteen regenputten te plaatsen. Verder is
onze tuin ook heel bijvriendelijk. Ik heb net nog 300 bloemen gekocht
die goed zijn voor bijen en dus bestuiversvriendelijk zijn. En in de straat
hebben we geveltuintjes met de buren.”
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Anita

Maneblussers

Marlies en haar man Michel boorden
80 meter diep voor een duurzame
verwarmingsinstallatie.

Marlies

“Wij wonen al sinds 1980 in de Dobbelhuizen, vlak bij de Dijle in het hartje
van Mechelen. Vijf jaar geleden stelden we vast dat onze woning volledig versleten was. Er was geen dubbele beglazing, geen centrale
verwarming … Zo konden we niet blijven wonen.”
“Dus beslisten we om het huis volledig af te breken en iets
nieuws te zetten. Met het oog op de toekomst wilden we het
duurzaam aanpakken. Want we willen een aangename wereld
voor onze kinderen en kleinkinderen. Onze buurman Koen
was ook onze architect. Hij is een echte believer op vlak
van duurzaamheid en stapte meteen mee in ons verhaal.”
“Koen bracht ons in contact met de leverancier van onze
geothermische warmtepomp. Dat klinkt moeilijker dan
het is: het is een pomp die warmte uit de grond haalt
en omzet naar warmte om je huis mee te verwarmen.
Je gebruikt dus geen gas of stookolie.”

Diep, zo diep
“Om zo’n warmtepomp te installeren, moet je wel
eerst 80 meter diep boren. Bij ons kon dat, omdat
ons huis helemaal platgegooid was. De graafmachine die moest komen, geraakte maar net de straat
in. Dat was de moeite om te zien hoor (lacht). De
boringen zelf gingen gelukkig heel vlot.”
“De werken waren natuurlijk wel heel zichtbaar in de
straat. Voorbijgangers en buren vroegen ons wat we
aan het doen waren. Op die manier informeerden we
ook anderen en staken we zelfs buren aan om over
te stappen op een duurzaam verwarmingssysteem.
Intussen verwarmen in deze straat al drie gezinnen
op een duurzame manier. Trouwens allemaal op een
andere manier."

Duurzame ontmoetingen
“Van zodra de coronamaatregelen het toelaten, willen we
een pop-upcafé organiseren in de straat waarbij we onze verschillende verwarmingssystemen tonen. Zo zien mensen hoe het
allemaal werkt en kunnen we onze ervaringen delen.”

WIL JIJ OOK DUURZAAM VERWARMEN?
Stad Mechelen denkt volop na hoe
we tegen 2050 kunnen verwarmen
zonder gas en stookolie. Meer info
over deze plannen en wat je zelf kan
doen, krijg je tijdens de infoavonden

over duurzame verwarming. De eerste
is de Warme Winteravond op 3 februari
2021 om 19.30u in het Predikheren.
De volgende vind je terug op
mechelenklimaatneutraal.be.

met steun van
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VROEGERE BIB MAAKT
PLAATS VOOR WONINGEN
Nu het Hof van
Cortenbach bijna
klaar is, is vlakbij
in de Moensstraat
de oude bib aan de
beurt. Het gebouw
maakt plaats voor
22 woningen en
een plein. De
portierswoning
blijft en krijgt een
publieke functie
met link naar
een daktuin.

Mechelen groeit. En de druk
op de ruimte neemt toe.
Door bestaande, verwaarloosde of leegstaande sites
te herwaarderen, vangt Stad
Mechelen een belangrijk
deel van de bevolkingsgroei
op. Zoals bijvoorbeeld op
de oude bibliotheeksite: in
2024 kunnen hier 22 gezinnen komen wonen.

Meerwaarde
voor de buurt
Doorheen de tijd breidde
het bibliotheekgebouw
verschillende keren uit. De
verschillende stijlen maakten
er een dichtgeslibd bouwblok van. Een beeld dat niet
echt past bij de woningen
in de buurt.
De vernieuwing is een
uitgelezen kans om de site
ademruimte te geven. Net
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zoals bij de Cortenbachsite
zet de stad ook nu in op
ruimtelijke kwaliteit. Dat is
trouwens een aandachtspunt
in elk stadsvernieuwingsproject, zeker binnen de
waardevolle historische
stadskern. Daarom werden
strikte voorwaarden opgelegd bij de verkoop: het
nieuwe project dient in
harmonie te zijn met de
omgeving en moet een meerwaarde zijn voor de buurt.

22 woningen
en plein
Het voorstel van team
Caaap nv en het architec
tenbureau BOB 361 scoorde
het beste. Zij kozen voor
een herontwikkeling met
22 wooneenheden en
binnengebied, een nieuw
plein, een publieke functie

in de portierswoning
én een daktuin op de
bestaande vleugel aan de
Ziekenliedenstraat.
Daarnaast is er plaats voor
een commerciële ruimte,
een praktijkruimte, een
ondergrondse parking voor
minstens 35 auto’s en een
buurtfietsenstalling. Auto’s
rijden de parking in via een
compacte autolift en dus niet
via een helling. Zo wordt de
auto maximaal van de site
geweerd en neemt een inrijhelling geen extra ruimte in.
Het binnengebied wordt een
collectieve tuin op maat van
de bewoners. Voetgangers
en fietsers raken makkelijk
door de site op weg naar
hun woningen, fietsenstalling of ondergrondse
parking. De open ruimte

Projectie
Het toekomstige zicht vanuit de Moensstraat op de
OLV-Over-De-Dijlekerk
Aan de kant van de Ziekeliedenstraat komt er een daktuin

_
_
_
_

Een groot
deel van de
bevolkingsgroei vangen
we op door
kwalitatieve
stadsvernieuwingsprojecten.
Greet Geypen,
schepen van
Stadsontwikkeling

voor de huidige bibliotheek
wordt een mooi plein.

Duurzaam en
circulair bouwen

Portierswoning
gelinkt aan daktuin

Voor de verwarming, koeling
en productie van sanitair
water worden geen fossiele
brandstoffen gebruikt. Er
komt een BEO-veld onder
de nieuwe parking om
energie uit de bodem te
halen. De buitenaanleg
zet in op ontharding en
vergroening.

Door haar erfgoedwaarde
blijft de portierswoning
volledig behouden. De
achtergevel komt helemaal
vrij en krijgt haar originele
uitzicht terug. De woning
krijgt ook een rechtstreekse
verbinding met een daktuin.
Daarmee wil de stad
(eetbaar) groen in de stad
stimuleren én buurtbewoners
samenbrengen.
De portierswoning
aan de Gebroeders
Verhaegenstraat krijgt een
nieuwe publieke functie.
Caaap gaat via een participatief traject op zoek naar
een exploitant voor deze
portierswoning en daktuin.

Caaap nv besteedt veel aandacht aan circulair bouwen
en recupereert bestaande
structuren en materialen
zoveel mogelijk. Zo zorgt
hergebruik voor minder
afval. De bestaande kelder
wordt bijvoorbeeld omgevormd tot een deel van de
ondergrondse parking.
Daarnaast kiest de
projectontwikkelaar voor

 aart 2021
M
indienen
omgevingsvergunning
 ecember 2021
D
start voorverkoop
woningen door Caaap nv
 aart 2022
M
start werken
 aart 2024
M
einde werken

onder andere modulaire
en demonteerbare
(gevel)systemen. Zo kan de
site makkelijk aangepast
worden aan de veranderende noden en wensen
van de gebruikers en kan ze
op termijn zelfs een andere
functie vervullen.

Nu al circulair
Op dit moment biedt het
gebouw via Mest vzw en
RADAR onderdak aan
ondernemers en kunstenaars. Burgerbeweging
Klimaan experimenteert er
met energiebesparende
ledverlichting die in de
toekomst ook kan verhuizen
naar een andere stek.

www.mechelen.be/
bibliotheeksite-moensstraat
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De dag van

DE MANESTARTERS
Ben je jonger dan 30 en wil je een eigen
zaak starten? Welkom bij Manestarters, een
community voor Mechelse jongeren met zin
voor ondernemen. Nieuwe Maan keek mee
over de schouders van Fouad, die jongeren
informeert, ondersteunt en inspireert.

9u

10u

9u

14u

“Namens J@M, een vzw die
recreatieve en educatieve
activiteiten organiseert voor kinderen en jongeren, werk ik mee
aan het project Manestarters.
Daarbij word ik ondersteund
door Yasmine Lagmaui en Stijn
Anthoons van Stad Mechelen.
Bij hen kan ik altijd terecht voor
vragen en advies.”

“Samen met cameraman
Lennert Smedts werk ik
aan een documentaire over
Manestarters. Daarvoor
gingen we zelfs op bezoek bij
Hilde Crevits, Vlaams minister
van Economie en Werk.”

10u

12u
14u

15u

“Enkele jongeren dromen
van hun eigen restaurant Late
Quatro, dat je al kan volgen
op Facebook en Instagram.
Vanaf februari willen ze graag
Marokkaanse en Somalische
gerechten aan huis leveren. Ik
bespreek de details met Katrin
van de coöperatie Haven. Zij
lenen een ondernemingsnummer en rekeningnummer uit
aan de jongeren.”
12u

19u
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“Tijdens mijn lunchpauze
wandel ik regelmatig door
Mechelen en maak ik een
praatje met de ondernemers
die ik tegenkom. Zoals de uitbaters van de nieuwe Wasbar
op de IJzerenleen. Netwerken
is heel belangrijk. Een goede
tas koffie ook (lacht).”

15u

“Met mijn collega Ibrahim
Saghrouchni ben ik een
foodtruck gaan ophalen. Die
kunnen de jongeren gebruiken om zonder risico’s te
ondervinden wat een foodtruck of onderneming runnen
allemaal inhoudt. Ook andere
organisaties kunnen de foodtruck gebruiken.”

Starten met ondernemen
is niet makkelijk, maar
wij zijn er om te helpen
19u

“Elke maand organiseren
we een bijeenkomst voor
Manestarters, on- of offline.
Tal van sprekers inspireren en
motiveren onze jongeren.”
www.manestarters.be

UiTgelicht

DAT HEET DAN
GELUKKIG ZIJN
Dit is Fatiha. Fatiha is zot van voetbal. Overal
waar je haar zag, was ze aan het voetballen. Bij
haar voetbalclub, op school, op straat. Maar door
knieproblemen moest ze stoppen. Een simpel
telefoontje van haar dokter, was dan ook een van
de gelukkigste momenten uit haar leven.
“Mijn dokter belde me op en vertelde me dat ze
een donorknie gevonden hadden. Ik stond één
dag op de wachtlijst en kon niet geloven dat het
zo snel ging. Ik was ongelooflijk blij, maar vond
het ook spannend. Zou dit na negen operaties de
laatste zijn? De dag erna lag ik al op de operatietafel en kreeg ik mijn nieuwe knie. Ook met mijn
nieuwe knie kan ik niet meer voetballen. Maar
ik ben wel terug met voetbal bezig, als trainer
van de meisjes bij ROJM. Voetbal, mijn meisjes,
die nieuwe knie. Allemaal dingen die me gelukkig maken.”
In de podcast ‘Verhalen over Geluk’ vertellen Fatiha en vijf andere Mechelaars over hun
geluksmoment. Beluister hem op mechelen.be/
verhalen-over-geluk. Fotografe Lavinia Wouters
toont de mensen achter deze verhalen. Ontdek
de foto’s nog tot en met zondag 14 februari in het
Vrijbroekpark. Daarna vertrekt de expo op reis.
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Lekkerste chocomelk: “‘t Ankertje
aan de Dijle is een hele gezellige
bruine kroeg. Ze hebben daar ook
keilekkere chocomelk. Zeker proberen als de horeca weer open mag.”

De top 3
van …

‘t verhaal van
HET WAPENBORD
VAN FILIPS DE
SCHONE
In mei 1491 was Mechelen tien dagen
lang het epicentrum van de macht in
Europa, vanwege de vijftiende samenkomst van de Orde van het Gulden
Vlies. Die prestigieuze ridderorde was in
1430 opgericht door de Bourgondische
hertog Filips de Goede. Vechten deden
de Vliesridders nog nauwelijks. Tijdens
hun samenkomsten werd er vooral
veel genetwerkt. Beschouw het als een
G8-top avant la lettre.
De meeste activiteiten vonden plaats
in wat toen nog de Sint-Romboutskerk
was. Iedere ridder had een vaste plek in
het koor. Die was te herkennen aan het
voor de gelegenheid gemaakte wapenbord dat erboven hing. De meeste
wapenborden van 1491 hangen nog
altijd in de kathedraal.
Dit wapenbord was van Filips de
Schone, die het Gulden Vlieskapittel
van 1491 voorzat. Dertien jaar oud was
hij nog maar. Hij woonde in Mechelen,
aan het Hof van Kamerijk, waar nu de
stadsschouwburg is. Zijn wapenbord
is de voorbije maanden gerestaureerd
om met al zijn wonderbaarlijke details
te schitteren tijdens de tentoonstelling
Kinderen van de Renaissance, binnenkort in het Museum Hof van Busleyden.
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JITSKE

Onze toren: “Een must-do is
uiteraard de Sint-Romboutstoren
beklimmen. Ik heb dat met mijn
leden van de KSA gedaan, dat
was echt een unieke ervaring.”
Gezellig shoppen: “In de Onze-LieveVrouwestraat vind je heel wat kleine,
leuke boetiekjes met supertoffe spulletjes, zoals My Ex Boyfriend en HUT.”

BEZOEK EEN ANDERE DIMENSIE
Een indrukwekkend totaalspektakel in fluoroze, babyblauw en goudgeel. Dat is het artistieke statement van Sergio De Beukelaer in de
expo met de onuitspreekbare titel ‘-…’. De Antwerpse kunstenaar
transformeerde de zalen van het Cultuurcentrum tot een verrassende
en geheel unieke installatie, perfect spelend met ruimte en architectuur.
In contrast met de haast verblindende witheid van de muren en de
vloer toont hij zijn driedimensionaal werk in grote felle kleurvlakken.
Je krijgt het gevoel door een spacy ruimteschip te wandelen, in
een andere dimensie waar je doordringt tot de kern van de schilderijen en waar je zelf een onderdeel van lijkt te worden. Ook
voor niet-kunstliefhebbers een deugddoend, helend kleurbad.
-... van Sergio De Beukelaer
> 21.03.21, Cultuurcentrum, € 5
Tickets & info: www.hofvanbusleyden.be

Kort

Snel
• Schoot jouw alcoholgebruik
in 2020 - net als de coronacurve - door het dak? Dan is
een maandje zonder zeker een
goed idee. Doe in februari mee
aan Tournée Minerale. Tips en
recepten voor heerlijke mocktails
vind je op tourneeminerale.be.

WE SPELEN EEN SPEL VANAVOND
Joepie, sinds 1 december kan je bij de bib ook gezelschapsspelen ontlenen.
Ideaal om het thuis gezellig te maken met je gezinsbubbel of je knuffelcontact.
In Het Predikheren vind je zo’n 70 spellen, met onder meer klassiekers zoals
Carcassonne, Machiavelli en De Kolonisten Van Catan. In het aanbod zitten ook
spelletjes om alleen of met twee te spelen. Een gezelschapsspel ontlenen is
gratis als bibliotheeklid en je mag het spel vier weken bijhouden. Wat denk je?
Vanavond spelletjestijd?
Ontdek alle gezelschapsspellen op mechelen.bibliotheek.be/
gezelschapsspellen.

-voordeel
SUPERCOOLE PATCHES VOOR
SUPERCOOLE KIDS
Op zoek naar vakantieopvang
voor je kind(eren)? Elke vakantie
organiseert aKadeemi kwaliteitsvolle vakantiekampen in
Mechelen voor kinderen van de
kleuterklas en de lagere school.
Ze verkopen ook supercoole
patches die je op rugzakjes
of kleren kan strijken. Heb je 10
UiTPAS-punten gespaard? Ruil ze
om voor een patch en maak jouw kleine
held(en) blij. Mail je UiTPAS-nummer, naam en adres
naar info@akadeemi.be en krijg jouw patch met de post.
Max. 2 patches per UiTPAS, zolang de voorraad strekt.

• In 2021 breidt het Agentschap
Opgroeien het aantal kinderopvangplaatsen in Mechelen uit.
Wil jij een kinderopvang openen
in Mechelen? Op mechelen.be/
kinderopvang lees je hoe je een
aanvraag doet.
• Laten de coronamaatregelen
een reisje naar het buitenland
toe tijdens de krokusvakantie?
Vraag voor kinderen onder de
12 jaar zeker een maand op voorhand een Kids-ID aan.
• Vang je regelmatig honden
of katten op tegen betaling? Dan heb je verplicht een
erkenningsnummer nodig van
Dierenwelzijn Vlaanderen. Voor
meer info: www.mechelen.be/
opvang-dieren.
• Tijdens de krokusvakantie zijn
kinderen van 8 tot 10 welkom bij
Beeldsmederij DE MAAN voor
KROKUSfest! Een speelse en
beeldende driedaagse van 17
tot en met 19 februari. Meer info:
www.demaan.be
• Wil je je geliefde verwennen met
Valentijn? Neem een kijkje op
shoppeninmechelen.be voor
wat inspiratie van de Mechelse
handel en horeca. Vier Valentijn
met veel #2800love.
• Op 13 februari gaat de nieuwe
tentoonstelling van Het Kunstuur
van start. Aanrader als je houdt
van Belgische kunst uit de
periode 1850 - 1940. Meer info:
www.hetkunstuur.com
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UiTgevraagd

HALLO MENEER DE UIL, WAAR BRENG JE ONS NAARTOE?

“NAAR HET SPEELGOEDMUSEUM”
Al meer dan 50 jaar bevolken Meneer de Uil,
Juffrouw Ooievaar, Meneer de Raaf en vele anderen
het Grote Dierenbos in Fabeltjesland. Momenteel genieten
ze van een dik verdiende vakantie in het Speelgoedmuseum.
Onze redacteur bracht een coronaveilig bezoekje.
Hallo Meneer de Uil. Hoe is het
daar in het Speelgoedmuseum?

Wat vind je zelf het leukste aan de
expo in het Speelgoedmuseum?

“Heerlijk. Want weet je, dieren zijn
precies als mensen. Met dezelfde
mensenwensen. Ook wij wilden
wel eens iets anders van de wereld
zien. We zitten al meer dan een
halve eeuw in ons Grote Dierenbos,
‘t is wel eens fijn om van locatie te
veranderen.”

“Het Speelgoedmuseum heeft
enkele van onze stemmen opgenomen die de bezoekers proberen
na te bootsen. Het grappigste vind
ik als ze Truus de Mier nadoen
met haar ‘Oh tuut-tuut-tuut-tuut’.
Of Lowieke de Vos met zijn
‘Hatsikidee’ (gniffelt).”

geëvolueerd is doorheen de jaren
tot nu. Door onze Netflixfilm in
2019 is er heel wat nieuw speelgoed ontwikkeld. We hebben
zelfs onze eigen mobiele app
Fabeltjeskrant Speel, wist je dat al?
Te downloaden in de App Store en
Google Play Store. Leuk voor alle
lieve kijkbuiskinderen tussen drie
en zeven jaar oud.”

Beleven jullie ook hier tal van
spannende avonturen?

Welke spannende avonturen kan
je er nog beleven?

Wat zijn volgens jou de topstukken van de expo?

“Het spannendste vind ik dat we voor
het eerst in ons 52-jarige leven al die
lieve kijkbuiskinderen, de k inderen
die altijd naar ons op tv keken, eens
in ‘t echt zien. Ook zij die intussen
al groot geworden zijn en misschien
zelfs ouder dan wij zijn, komen ons
opzoeken. Jaja, da’s echt heel
spannend allemaal.”

“Nou, je kan samen met Gerrit de
Postduif de post bezorgen. Of zo
snel als Zoef de Haas de voorwerpen op de zoekplaat zoeken. Of
mijn favoriete liedje ‘Hallo Meneer
de Uil’ naspelen op de xylofoon.
Plezier gegarandeerd voor jonge
en oude kijkbuiskinderen.”

“Zonder twijfel de grote originele
poppen uit De Fabeltjeskrant
Musical uit 2007. Die was toen niet
alleen in Nederland te zien, maar
ook in tal van Vlaamse steden
zoals Antwerpen, Gent en Brugge.
Mijn veren jeuken elke keer als ik
er voorbij huppel. Ik heb meteen
zin om nog eens te dansen en te
zingen (lacht).”

“Daarnaast hebben de dieren
van Fabeltjesland een heuse
wedstrijd bedacht doorheen het
hele museum. Wie o wie kroont
zich tot kampioen van de Grote
Dierenbosspelen? Volgens mij staat
team zwart van Meneer de Raaf
momenteel aan de leiding.”
Mag je zelf ook met het speelgoed spelen?
“Jammer genoeg niet, daarvoor
is het speelgoed te kostbaar
en te fragiel. Sommige stukken
speelgoed dateren nog uit 1968.
Maar het is sowieso interessant
om te zien hoe het speelgoed

Wil je onze lezers graag nog
iets zeggen?
“Oogjes dicht en snaveltjes toe,
bedoel je (knipoogt)? Nee nee,
ik hoop dat alle lieve Mechelse
kijkbuiskinderen, ook al zijn
ze geen kinderen meer, een
keertje op bezoek komen in het
Speelgoedmuseum. We zijn er
nog zeker tot eind februari. Van
harte welkom!”
Ik geef de boodschap door.
Bedankt voor dit gezellige interview, Meneer de Uil.

Paul Van Den Heuvel poseert met zijn collectie
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Jazzzolder: Kreis Band
concert • Het Predikheren,
20 > 23u, € 10

De Kersenvla (première) Abattoir Fermé

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. Check daarom
altijd de website van de organisator.

theater • kunstencentrum nona,
20.30 > 21.30u, € 16

ZA 13 FEBRUARI
O O O (8+)
theater • Beeldsmederij
DE MAAN, 19u, € 13

1
2

From Broadway à Paris
: Mechelse UiTPAS-houders met kansentarief
krijgen korting bij deze activiteit

WO 3 FEBRUARI
Warme Winteravond in
Mechelen: Groen verwarmen
lezing • Het Predikheren,
19.30 > 22.30u, gratis

SPARE TIME WORK – buren
theater • kunstencentrum nona,
20.30 > 21.30u, € 16

Verteltheater: Wervelkind (8+)

dansvoorstelling • kunstencentrum nona, 20.30 > 21.30u, € 16

MA 8 FEBRUARI
Openschooldagen
(School in Zicht)

theater • Het Predikheren,
14.30 > 16u, € 5

opendeurdagen • deelnemende
scholen, gratis

DO 4 FEBRUARI

DI 9 FEBRUARI

Balcazar 'aan tafel'
fuif • Cultuurcentrum, 14 > 17u,
€6
1

An Pierlé Quartet

concert • kunstencentrum nona,
20.30 > 21.30u, € 16

VR 5 FEBRUARI
2

Tussen zussen

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

ZA 6 FEBRUARI
Eerste quintiek Mardulier & Deprez
3

concert • Het Predikheren,
20.15 > 22u, € 14

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

ZO 14 FEBRUARI
O O O (8+)
theater • Beeldsmederij
DE MAAN, 15u, € 13

PJOTR EN DE WOLFSKI (3+)

theater • kunstencentrum nona,
20.30 > 21.30u, € 16

VR 19 FEBRUARI

WO 10 FEBRUARI
Dans voor actrice Jérôme Bel & tg STAN
theater • kunstencentrum nona,
20.30 > 21.30u, € 16

DO 11 FEBRUARI
5

De Hoogste Berg

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

Kritisch kijken naar kennis
maken: Waarom geloof jij in
Fake News?

Soirée MuzE: Nachtloners

opendeurdagen • deelnemende
scholen, gratis
lezing • Museum Hof Van
Busleyden, 20 > 22u, € 6

6 Een of andere Rus ARSENAAL en Het Kwartier
/ Freek Mariën

theater • ARSENAAL/LAZARUS,
20.15 > 22.45u, € 15

VR 12 FEBRUARI

Wandeling in de
Barebeekvallei

De Hoogste Berg
theater • Theater M, 20.30 > 22u,
€ 18

4

ZA 20 FEBRUARI
Weird Tales – KRAPP
theater • kunstencentrum nona,
20.30 > 21.30u, € 16

Een of andere Rus - ARSENAAL
en Het Kwartier / Freek Mariën
theater • ARSENAAL/LAZARUS,
20.15 > 22.45u, € 15

Jazzzolder: Izvora
concert • Het Predikheren,
20 > 21.30u, € 15

ZO 21 FEBRUARI
7

ZO 7 FEBRUARI

3

DO 18 FEBRUARI
theater • Beeldsmederij DE
MAAN, 15u, € 10

dansvoorstelling • kunstencentrum nona, 20.30 > 21.30u, € 16

begeleide uitstap • parking
kerkhof Muizen, 14 > 16.30u

Oxalys Entre-Temps

Dans voor actrice Jérôme Bel & tg STAN
4

Openschooldagen
(School in Zicht)

lezing • Het Predikheren,
14 > 15u, € 9
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Eerste quintiek Mardulier & Deprez
3

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

ANANSI (8+)

theater • Beeldsmederij
DE MAAN, 15u, € 12

5

Agenda

8

Hou uw manieren

theater • Theater M,
14.30 > 15.30, € 12

1 Ontdekkingstocht naar
hedendaagse moderne kunst

WO 24 FEBRUARI

2 No More No Less Xavier Noiret-Thomé

> 5.02, Galerie M

Les Blauw
concert • kunstencentrum nona,
22 > 23u,

Together Alone - Chen-Wei
Lee & Zoltan Vakulya
dansvoorstelling • kunsten
centrum nona, 21 > 22u,

> 14.02, Museum Hof Van
Busleyden & De Garage
6

Playing at being
human - Maen Florin

7

> 14.02, Museum Hof van
Busleyden,

Stefan Serneels

9 Piano Works Debussy Voetvolk / Lisbeth Gruwez &
Claire Chevallier

> 14.02, Museum Hof Van
Busleyden & De Garage

dansvoorstelling • kunstencentrum nona, 20 > 21u,

Op reis door Fabeltjesland

DO 25 FEBRUARI

Expo Sergio De Beukelaer

10

> 21.02, Speelgoedmuseum

Birds That Change Colour

> 21.03, Cultuurcentrum,

concert • kunstencentrum nona,
22 > 23u,

Piano Works Debussy Voetvolk / Lisbeth Gruwez &
Claire Chevallier

Focus-expo: Op roadtrip
met oldtimers
> 21.03, Speelgoedmuseum
8

dansvoorstelling • kunstencentrum nona, 20 > 21u,

> 28.03, Centrum Mechelen

Goodbye Princess - Giada
Castioni & Thomas Jillings

Breaking Bounderies
De Olympische Spelen

dansvoorstelling • kunstencentrum nona, 21 > 22u,

> 30.06, Sportimonium
3

Soirée MuzE:
Achttiende (g)eeuw

Expo #Fake Images

> 7.12, Kazerne Dossin

Golden Hour: Long-term
in situ installation

lezing • Museum Hof Van
Busleyden, 20 > 22u, € 6

VR 26 FEBRUARI

De Mensen Maken de Stad
(fototentoonstelling openlucht)

9

The Endless Struggle to Make
a Living - Vicente Arlandis

> 31.12, Windowbox artist-run
space
1

MEER VRIJETIJDSINFO?
UIT IN MECHELEN!
Vleeshouwersstraat 6
open: ma-za 10-16u,
zo 12.30 > 16u
015 29 76 53
uit@mechelen.be
www.uitinmechelen.be
 UiTinMechelen
Schrijf je in op de nieuwsbrief en blijf wekelijks op
de hoogte van de vrijetijds
activiteiten in Mechelen.

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 m
 aart:
31 januari.
Deze kalender werd afgesloten
op 31 december. Cursussen,
workshops, kampen en
permanente activiteiten
worden niet opgenomen.
3

theater • kunstencentrum nona,
20 > 21u, € 16

JEZEBEL - Cherish Menzo
dansvoorstelling • kunstencentrum nona, 21 > 22u

Dendermonde
concert • kunstencentrum nona,
22 > 23u

ZA 27 FEBRUARI

10

2

Three times a lady
theater • Theater M, 20.30 > 22u,
€ 18

ZO 28 FEBRUARI
Vinyl sundays met
Mauro Pawlowski
concert • Het Predikheren,
10.30 > 12.30u
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Boven, v.l.n.r.: Jan Bal, Erik Laga, Marina De Bie, Gabriella De Francesco en Björn Siffer.
Onder, v.l.n.r.: Koen Anciaux, Vicky Vanmarcke, Alexander Vandersmissen, Patrick Princen, Greet Geypen en Abdrahman Labsir.
Deze foto werd genomen voor de coronamaatregelen.

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.
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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,
Lavinia Wouters & WeDocumentArt
Concept & creatie: Trendhuis
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nieuwemaan@mechelen.be
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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
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#2800love

#2800love
Jouw kans om iedereen te
laten meegenieten van jouw
unieke kijk op Mechelen
en zijn Mechelaars.

lots.of.lotte
‘t Is niet moeilijk om van Mechelen
te houden.
#2800love

zelicangir
Lekker cinnamon rolleke 🤤 voor de
mooiste toren van’t land!! ✨
#2800love

guerline1991
Wie straalt loopt nooit in het donker 🌟
#weekend #2800love
#winter #glühwein
#almostchristmas #mechelen

tomvandaele

dhuyge
Preparing for #nieuwjaarsrun2021
#rhythmnrun #marie #jeanne
#hometown #2800love #running

evie_db80
Eveningwalk

#opsinjoorke #mechelenkinderstad
#2800love

@stadmechelen #2800love
#kerst2020

xavier_cloetens
Proud to be a Mechelaar!
#2800love #mechelenstation
#mechelen #stadmechelen
#visitmechelen #mytown

stgbxl
Haverwerf, Mechelen (huisjes « Het
Paradijske » en « De Duiveltjes ») 😇😈
#visitmechelen #2800love
#haverwerf #mondmaskerverplicht
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De
Mensen
Maken
de Stad
ONTDEK JOUW STAD
DOOR DE OGEN
VAN ANDERE MECHELAARS

Een fototentoonstelling in open lucht

Ontdek alle info, verhalen en locaties
op demensenmakendestad.be

