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2800LOVE IS … 
HET VEILIG DOEN
Schoolstraten en kiss-and-ridezones 
maken de schoolomgeving een pak 
veiliger. Tenminste, als iedereen 
zich aan de regels houdt. Daarom 
een warme oproep aan ouders en 
omwonenden: rij niet met je auto in 
een schoolstraat, parkeer niet op 
een kiss-and-ridezone en zet je auto 
ook niet zomaar even ergens neer. 
Zo zorg je er mee voor dat elk kind 
veilig op school geraakt. 

Meer info over schoolstraten: 
www.mechelen.be/schoolstraten
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Onze stad is gevraagd om toe te treden tot de stuur-
groep van het Europese burgemeestersconvenant. Dat 
is een beweging van Europese steden en regio’s die 
zich engageren om tegen 2030 40 % minder CO2 uit 
te stoten en te werken aan echte klimaatoplossingen.

Niks bijzonders denk je? Toch wel. Slechts acht 
Europese steden en regio’s maken deel uit van die 
stuurgroep, waaronder Parijs, Stockholm, Warschau 
en Barcelona. Onze stad mag dus meespelen 
met de grote jongens en meisjes van Europa.

En toch boksen we niet boven ons gewicht. 
Mechelen won in 2020 samen met de Ierse stad 
Limerick de European Green Leaf Award, de meest 
prestigieuze Europese klimaatprijs. Ons Mechelse 
klimaatbeleid wordt opgemerkt en inspireert 
anderen. De vraag om deel te nemen aan deze 
stuurgroep bevestigt dus de rol van Mechelen als 
klimaatpionier en klimaatambassadeur in Europa. 
Een ongelooflijke eer en een unieke erkenning.

Elk jaar neemt onze internationale uitstraling toe en 
daar profiteren ook het bedrijfsleven en het toerisme 
van. En natuurlijk ook wij Mechelaars allemaal!

EUROPESE KOPLOPER
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Beste Pol,

Een rondpunt of een rotonde lijkt 
soms vanzelfsprekend, maar dat is het 
niet. Het biedt zeker voordelen, maar 
volgens verkeersdeskundigen ook 
enkele belangrijke nadelen. 

Allereerst neemt een rotonde meer 
ruimte in dan een klassiek kruispunt 
waar het verkeer met verkeerslichten 
geregeld wordt. Op het Douaneplein 
was een rotonde nog een optie, maar 
bij de andere wegen die de tangent 
kruisen - de Leuvensesteenweg, de 
Jubellaan en de Brusselsesteenweg - 
is er gewoon niet genoeg plaats.

Een bijkomend nadeel is het ritsen. 
Wanneer een baan met twee rijvakken 
op een rotonde uitkomt, is het voor 
veel automobilisten nog altijd niet 
evident om te ritsen.

Maar de verkeersdoorstroming is 
de belangrijkste reden waarom het 
stationsproject Mechelen in Beweging 
niet voor een rondpunt kiest.  
Rijvakken met veel verkeer kan je op 
een klassiek kruispunt langer groen 
geven, waardoor alles veel vlotter 
verloopt. En zo blijven automobilisten 
geen rondjes draaien omdat er een 
opstopping is.

WAAROM LEGT 
MECHELEN IN 
BEWEGING GEEN 
ROTONDES AAN?
Onlangs reed ik langs het 
Douaneplein. Indrukwekkend, al  
die werken daar voor de tangent.  
Maar toch vroeg ik mij af: waarom 
kiest het stationsproject Mechelen  
in Beweging niet voor een rondpunt  
in plaats van een klassiek kruispunt?

Met vriendelijke groeten,  
Pol

Vraag

Wil jouw onderneming of school 
wat meer budget om enkele 
duurzame investeringen of 
aanpassingen te doen? Doe mee 
aan de wedstrijd Paraat voor het 
Klimaat van Stad Mechelen en win 
35 500 euro aan subsidies voor 
jouw klimaatinvestering. 

Campus De Beemden van het 
Busleyden Atheneum en cohou-
sing Gumm waren in 2020 de 
verdiende winnaars. Zij kregen 
elk 35 500 euro voor klimaatin-
vesteringen in hun gebouw, van 
een volledige relighting tot de 
plaatsing van zonne panelen  

Heb je een uittreksel uit het 
strafregister nodig? Of een 
geboorte-, huwelijks- of over-
lijdensakte? Vraag het snel, 
makkelijk én gratis online aan via 
mechelen.be/attesten. Enkele 

minuten later krijg je het al digi-
taal ondertekend in je mailbox. Je 
hoeft hiervoor dus niet meer langs 
het Huis van de Mechelaar. En wij 
besparen papier en inkt. Handig. 

JE UITTREKSELS RECHTSTREEKS 
IN JE MAILBOX

WIN € 35 500 
AAN KLIMAAT
SUBSIDIES

We stimuleren scholen en 
ondernemingen om hun gebouwen 
zo duurzaam mogelijk te maken.
Marina De Bie,  
schepen van Klimaat en Milieu

en de installatie van een warmte - 
net via geothermie, een verwar-
mingstechniek waarbij warmte aan 
de ondergrond wordt onttrokken. 

Interesse? Schrijf je in voor de 
digitale infosessie op woensdag 
24 maart om 19.30u. Meer info: 
www.mechelenklimaatneutraal.be/
paraat-voor-het-klimaat

© gumm cohousing
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• We gaan voor een vlottere ver-
keersstroom: voortaan mogen 
fietsers op enkele kruispun-
ten rechtdoor rijden of rechts 
afslaan bij rood licht. Ze moeten 
wel altijd voorrang geven 
aan andere weggebruikers. 
Meer info: www.mechelen.be/ 
fietsers-rechtdoor-rechtsaf

• Wil jij iets positiefs doen voor 
het klimaat? Dien jouw idee in 
voor 31 maart en maak kans op 
een ondersteuning tot 5000 
euro voor je project. Meer info 
op mechelenklimaatneutraal.be/
klimaatactie.

• Voor de afbraak van het sta-
tionsgebouw en het oude 
ziekenhuis, is de rijrichting 
tussen de Stationsstraat en 
de Willem Geetstraat gewij-
zigd. Ook de fietsstraat in de 
Vaartdijk wijzigt: fietsers rich-
ting het station fietsen opnieuw 
op het pad naast de vaart, fiet-
sers richting Plaisancebrug 
blijven op straat fietsen.  

• Mechelen krijgt dit jaar 14 extra 
publieke laadpalen, boven op 
de 62 bestaande. Aan elke 
laadpaal vind je een parkeer-
plaats om je eigen elektrische 
wagen op te laden en eentje 
voor elektrische deelwagens. 
Meer info: www.mechelen.be/
elektrisch-rijden

• De Vlaamse overheid maakt 
een uitvoeringsplan om ruimte 
te creëren voor groen en 
water, bedrijvigheid, wonen en 
andere stedelijke functies met 
bijzondere aandacht voor duur-
zame mobiliteit. Verschillende 
burgers gaven hun reacties 
op de startnota. De volgende 
stap is de milieubeoordeling 
en de opmaak van het vooront-
werp van het plan. Meer info:  
omgeving.vlaanderen.be/grups/
regionaalstedelijk gebied-mechelen

De Begijnenstraat dankt haar naam 
aan de begijntjes die hier in het 
begin van de 13de eeuw her en der 
woonden, nog voor de oprichting  
van het Begijnhof. In de 16de, 17de 
en 18de eeuw was het een chique, 
prestigieuze straat waar allerlei leden 
van de Grote Raad en hoge ambte-
naren van de stad in statige panden 
woonden. De smalle, bochtige straat 
leidt van de Steenweg en Onder-den-
Toren naar de Vismarkt. 

Op de foto uit 1970 kijk je van Onder-
den-Toren de Begijnenstraat in. Het 
hoekhuis links huisvestte toen het 
restaurant De Groene Lantaarn. 
Vandaag vind je er de cocktail- en 
loungebar Barramundo Lounge, 
die in mei 2001 de deuren opende 
als eerste loungebar in Mechelen. 

Vroeger en nu Snel1970

Zoveel Mechelaars kregen eind 2020 hun inburgeringsattest. Ze volgden 
daarvoor lessen Nederlands en een cursus maatschappelijke oriëntatie. 
En dat in een heel moeilijk coronajaar. Proficiat, en welkom in Mechelen!

Rechts zie je huis Sint-Rumoldus. 
Daar opende Marc Lenvain begin 
jaren 80 de platenboetiek ‘Den LP’, 
wat tot 2011 een vaste waarde was 
voor de Mechelse muziekliefhebber. 
Vandaag vind je er de kapper en het 
schoonheidssalon Hair Contrast.

Wil je nog meer oude beelden 
bekijken van Mechelen 
en omstreken? Eén adres: 
www.regionalebeeldbank.be
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‘Ze heeft echt 
schoonheid zitten van-

binnen’. Met die woorden 
werd Nele dik verdiend 

genomineerd voor de Prijs voor 
de Vrijwilliger. Nele is onder 
andere de drijvende kracht 
achter de Facebookgroep 

‘Verspreid Solidariteit 
Mechelen’

“Met de Facebookgroep wou ik zoveel 
mogelijk solidariteit aanwakkeren bij 
Mechelaars: steun de horeca en 
je lokale ondernemers, maar 
vooral, help elkaar. Het geeft 
mij zoveel energie als hulp-
vragen opgelost raken door 
mensen met elkaar in contact 
te brengen.” 

“Daarnaast ben ik al jaren 
actief bij de M-crew, de vrijwil-
ligerswerking van Mechelen 
Feest. Dat zag er in 2020 wel wat 
anders uit (lacht). Sinds juni spring 
ik elke twee weken voor dag en dauw 
uit mijn bed om te helpen bij de coördi-
natie van de zaterdagmarkt.”

“De M-crew heeft vorig jaar trouwens 
de Prijs voor de Vrijwilliger gewon-
nen, omdat ze zoveel werk maken van 
inclusie. Voor iedereen is er wel een 
plekje: studenten en gepensioneerden, 
mensen met of zonder een beperking, 
vluchtelingen … De M-crew is als een 
familie waar iedereen zichzelf mag zijn.”

Benieuwd wie de Prijs voor  

de Vrijwilliger gewonnen heeft?

Ontdek alle winnaars vanaf 27 februari

op mechelen.be/vrijwilligerspunt. 
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WAAROM?
Om onze stad verder 
te vergroenen, zijn 
extra bomen op het 
openbaar domein 
belangrijk. Want die 
brengen extra ver-
koeling, zuivere lucht 
en meer biodiversi-
teit. Moet een boom 
gekapt worden? Dan 
vervangen we die 
door drie nieuwe. 
Met de bomenteller 
houden we goed in 
de gaten dat we de 
juiste richting uitgaan.

WAT?
De bomenteller toont 
het aantal gevelde 
en geplante bomen 
per jaar en hun ver-
houding ten opzichte 
van elkaar. Wil je 
weten wat de stand 
van zaken is in jouw 
wijk? Ook die cijfers 
vind je terug. Tot slot 
geeft de teller het 
totale aantal bomen 
op openbaar domein 
weer, zodat de 
evolutie doorheen 
de jaren zichtbaar is.

HOE?
Het plantseizoen 
voor bomen start 
in november en 
eindigt rond maart. 
Op het einde van 
elk plantseizoen, 
dus in maart, krijgt 
de bomenteller een 
update. Zo zijn we 
zeker van de meest 
correcte cijfers. Wil 
je graag weten wat 
de meest recente 
cijfers zijn? Surf naar 
mechelen.be/ 
bomenteller.

WELKE  
BOMEN?
De teller telt alleen 
de bomen die de stad 
zelf beheert. Dat zijn 
die op het openbaar 
domein zoals straten, 
stadsparken en 
(speel)pleinen. Een 
volledig overzicht van 
het aantal privé-
bomen ontbreekt, 
door het gebrek aan 
registratieplicht. In de 
toekomst willen we 
dit oplossen door een 
online registratieplat-
form te creëren. 

Per boom die verdwijnt op het openbaar domein, plant Stad 
Mechelen er drie in de plaats. Als je dat optelt met alle extra 
bomen die sowieso geplant worden, worden er sinds 2019 vier 
keer meer bomen geplant dan geveld. De bomenteller houdt al 
die cijfers nauwkeurig bij. En jij kan ze online raadplegen.

AANTAL BOMEN 
GEVELD
op publiek domein1 boom

geveld

4 bomen
geplant

AANTAL BOMEN 
GEPLANT

SINDS 2019

op publiek domein

TOTAAL AANTAL BOMEN
op publiek domein

op 01/01/2019 2020

16.677 17.277

BOMENTELLER
GLOBAAL

298

2019 2020

+ +
+

130

2019 2020

27

459 AANTAL BOMEN 
GEVELD
op publiek domein1 boom

geveld

4 bomen
geplant

AANTAL BOMEN 
GEPLANT

SINDS 2019

op publiek domein

TOTAAL AANTAL BOMEN
op publiek domein

op 01/01/2019 2020

16.677 17.277

BOMENTELLER
GLOBAAL

298

2019 2020

+ +
+

130

2019 2020

27

459

AANTAL BOMEN 
GEVELD
op publiek domein1 boom

geveld

4 bomen
geplant

AANTAL BOMEN 
GEPLANT

SINDS 2019

op publiek domein

TOTAAL AANTAL BOMEN
op publiek domein

op 01/01/2019 2020

16.677 17.277

BOMENTELLER
GLOBAAL

298

2019 2020

+ +
+

130

2019 2020

27

459

TEL MEE DE BOMEN  
IN DE STAD

In de 
toekomst 
willen 
we ook 
privébomen 
meetellen

7

Inzicht 



In Mechelen leven meer dan 130 nationaliteiten en samen spreken 
we zo’n 80 verschillende talen - en dan emme we ‘t plat Mechels 
ni iens meigeteld. En in een stad leven natuurlijk ook jong en 
oud, rijk en arm en dik en dun samen. Op zoek naar verhalen over 
gezellig samenleven in diversiteit trok Nieuwe Maan erop uit.

SAMENLEVEN IN DIVERSITEIT

Van eieren bakken tot inburgering: 
Jan zet zich zoveel mogelijk vrijwillig 
in voor zijn medemens. Zo ontstond 
zijn vriendschap met Mamoun, een 
vluchteling uit Gaza. Na hun ont-
moeting bij Welcome in Mechelen 
werden ze onafscheidelijk. 

“Ik leerde Mamoun kennen op een 
taalavond van Welcome in Mechelen. 
Daar ontmoeten mensen die vlot 
Nederlands spreken en mensen die 
de taal willen leren elkaar. Mamoun 
vertelde me over de verschrikkelijke 
zaken die hij meemaakte in Palestina. 
Hij verloor meerdere familieleden, 
maar was verbazend genoeg hele-
maal niet haatdragend. Hij vertelde 
me net op een enorm ontroerende 
manier dat hij vrede wou. Na die 
avond keek ik ernaar uit om Mamoun 
terug te zien, maar hij daagde 
niet meer op.”

“Allerlei gedachten spookten door 
mijn hoofd. ‘Had ik meer tegen hem 
moeten babbelen? Hij is toch niet 
uit het leven gestapt?’ Tot hij op 
een avond plots weer verscheen. 
Gelukkig! Het weerzien was hartelijk. 
En sindsdien zijn we vrienden. Die 
zomer zaten we bijna elke avond te 
babbelen aan de Kraanbrug.”

WINWINSITUATIE 
“In betere tijden gaan we naar concer-
ten, staan we achter de kookpotten … 
Onze vriendschap is een win-win- 
situatie: ik leer hem bij over België en 
hij verbreedt mijn kijk op de wereld. 
Mamoun is bijvoorbeeld heel verlegen 
naar meisjes toe. Mijn echtgenote 
was de eerste vrouw die hem ooit 
een kus gaf! Dat is helemaal niet 
gebruikelijk in zijn cultuur. Wat ik hem 
toewens? Een leven hier. Hij volgt 

nu een opleiding elektriciteit-lood-
gieterij. Hopelijk kan hij daarna snel 
aan het werk. Dat is volgens mij 
de beste manier om in te burge-
ren. Nieuwkomers willen meestal 
niets liever.”

De foto bij dit artikel heb je mis-
schien al gezien aan het Sociaal 
Huis in de Lange Schipstraat. Het 
is een van de 16 foto’s die je kan 
spotten in de stad voor de expo 
De Mensen Maken De Stad. De 
verhalen achter deze foto’s en waar 
je de andere foto’s kan vinden, lees 
je op demensenmakendestad.be. 
De foto's werden voor de corona-
pandemie genomen.

JAN (63) HELPT  
NIEUWKOMERS 
INBURGEREN

“ Mamoun 
verbreedt  
mijn kijk op 
de wereld”
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Geïnspireerd door haar grootvader 
opent Yasmina eind dit jaar een 
wellness en hammam in Leest – als 
de coronamaatregelen het toelaten 
natuurlijk. Zo voegt ze een vleugje 
Marokkaanse zaligheid toe aan onze 
streek. “Ik wil dat de mensen zich 
herboren voelen na hun bezoek”, 
vertelt ze enthousiast. 

“Mijn opa had in Marokko een 
appartementsblok met daaronder 
een hammam: dat is een badhuis 
waar je tot rust kan komen en jezelf 
kan reinigen. Als kind vond ik dat al 
fantastisch. Nadat ik lekker gescrubd 
was, voelde ik mij herboren! Dat 
gevoel wil ik mijn toekomstige klanten 
ook geven. Vroeger was ik onthaal-
mama, maar ik heb ook een opleiding 
tot schoonheidsspecialiste gevolgd in 
avondschool. Ik kan mijn klanten dus 
ook verwennen met een massage of 
pedicure bijvoorbeeld.”

“Nadat ze binnenkomen door 
de honderd jaar oude deur die 
ik overkocht van een moskee, 
krijgen bezoekers een lekker tasje 
Marokkaanse thee. Ik wil ze echt het 
gevoel geven dat ze even op reis zijn 

naar Marokko. Mijn man en ik werken 
hard om mijn droom te financieren. 
Hij steunt mij enorm en werkt letterlijk 
dag en nacht.”

HOE MEER CULTUREN, 
HOE MEER VREUGD
“Als mama vind ik het belangrijk dat 
moeders minstens één keer per 
maand een moment nemen om voor 
zichzelf te zorgen. Ik hoop dat ze 
daarvoor de weg vinden naar mijn 
hammam, die Anaskin zal heten. 
Daarnaast hoop ik kinderen, koppels 
en vriendengroepjes over de vloer te 
krijgen. Kortom, alle soorten klanten 
en liefst zo multicultureel mogelijk.”

“Ik hou echt van diversiteit. Zonder 
dat gegeven zou ik hier nu bijvoor-
beeld geen hammam openen. Ik ben 
zelf half Marokkaans en half Belgisch 
en noem mezelf een ‘undercover- 
Marokkaan’ (lacht). Aan mijn uiterlijk 
zie je namelijk niet meteen dat ik 
Marokkaanse roots heb. Wanneer er 
racistische opmerkingen gemaakt 
worden rondom mij, kan ik het niet 
laten om mijn mond open te trekken. 
Het is tijd dat we stoppen met elkaar 
te haten en inzien hoe diversiteit onze 
samenleving verrijkt, toch?”

YASMINA (32) OPENT EEN HAMMAM

“Ik wil mijn klanten even 
meenemen naar Marokko”
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De jeugd van tegenwoordig ... leek 
nog nooit zo geëngageerd. Nadat 
Fatima (11), Sakina (10), Lina (10) 
en Dina (10) een minder mooie 
kant van het leven zagen, besloten 
ze zich fulltime in te zetten voor 
anderen. Sindsdien wordt er in 
de kinderwerking van J@M in de 
Arsenaalbuurt stevig gewerkt aan 
een betere wereld.

Sakina: “Toen we op schoolreis 
gingen naar Brussel zagen we veel 
arme mensen, daklozen en bede-
laars. Dat was zo erg. Het raakte 
ons enorm.”

Lina: “Ja, inderdaad ... We moesten 
ervan huilen en hebben toen beslo-
ten dat we zoveel mogelijk mensen 
willen helpen.”

Fatima: “Eerst hebben we speel-
goed ingezameld en gedoneerd 
aan Sinterklaas. Daarna hebben we 
leuke kerstkaartjes gemaakt voor alle 
bewoners van het Hof van Egmont, 

want zij krijgen door corona zo weinig 
bezoek. En dan hebben we kleding 
ingezameld voor de winteropvang 
van het CAW (Centrum Algemeen 
Welzijnswerk, n.v.d.r.).”

Dina: “Nu zijn we bezig met een 
nieuwe actie. We gaan gebruikte 
kaarsen van buurtbewoners inzame-
len en versmelten tot nieuwe kaarsen, 
die we versieren en verkopen. De 
opbrengst gaat naar de mensen van 
het Emma Huis (een vluchthuis voor 
vrouwen, nvdr.), zodat zij hun verblijf 
beter kunnen betalen.”

Lina: “We krijgen constant nieuwe 
ideeën. Thuis of op school. Zelfs 
als we slapen. Zodra we elkaar zien 
in de kinderwerking, brainstormen 
we daarover. Onze begeleidsters 
denken mee, en wanneer dat 
coronaveilig kan, helpen de andere 
kinderen ons ook.”

Fatima: “Het maakt niet uit wie we 
helpen: het geeft altijd een goed 
gevoel. En zo geven we onszelf veel 
activiteiten. Anders zitten we toch 
maar gewoon thuis voor de tv.”

Dina: “Ook als we groot zijn, gaan we 
dat blijven doen. En tegen dan weten 
we veel meer en gaan we dus nog 
veel meer kunnen doen!”

Het maakt niet uit wie 
we helpen: het geeft 
altijd een goed gevoel

  Lina, Sakina, Fatima en Dina

OP BEZOEK BIJ VIER JONGE WERELDVERBETERAARS

“ We schieten ’s nachts wakker  
met ideeën om anderen te helpen”
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Wat doet Stad Mechelen?

Als multiculturele stad hebben we 
de voorbije jaren een hobbelig, maar 
mooi parcours afgelegd. Onze stad 
evolueerde naar een hoopvol en 
inspirerend voorbeeld voor andere 
steden. Dat hebben we te danken aan 
de goede wil en de open geest van 
de Mechelaars zelf, maar ook aan de 
inspanningen die ons stadsbestuur 
hier nog altijd elke dag voor levert. 

Zo werkte de stad de voorbije jaren 
hard aan het actieplan ‘Inclusieve 
stad 2.0’. Dat plan biedt positieve en 
verbindende antwoorden op het wij-
zij-denken, ongelijkheid en racisme 
en discriminatie. Via initiatieven als 
De Mensen Maken De Stad, het 
buddyproject Samen Inburgeren en 

het internationale project It Takes A 
Community zetten we in op de kracht 
van ontmoeting en verhalen delen. 
Het helpt ons ook bij het aanpakken 
van de werkpunten die er nog zijn. 

Daarnaast wisselen we heel 
wat kennis en expertise uit met 
organisaties die zich inzetten voor 
de verschillende groepen in de 
samenleving zoals mensen met  
een migratieachtergrond, mensen in 
armoede en holebi’s. Maar we gaan 
ook regelmatig in gesprek met andere 
lokale besturen. Zo is Stad Mechelen 
sinds 2018 lid van de Europese 
Coalitie van Steden tegen Racisme 
(ECCAR), een netwerk dat bestaat 
uit 135 steden. 

Mechelen wil een stad zijn waar 
iedereen zich thuis voelt. Waar 
iedereen dezelfde kansen krijgt. Een 
stad waar discriminatie niet thuishoort. 
We willen dat elke Mechelaar graag 
samenleeft in diversiteit en daar ook 
de meerwaarde van inziet. En dat kan 
alleen maar door voluit te gaan voor 
actief en inclusief burgerschap. Met 
andere woorden: door er te zijn voor 
elkaar. Doe jij mee?

RADAR is samen met een heleboel jongeren via muziek, 
beeld, woord en video creatieve signalen aan het uit-
werken voor de Internationale Dag Tegen Racisme en 
Discriminatie op zondag 21 maart. De jongeren krijgen 
begeleiding van professionele Mechelse artiesten. Zo 
willen ze op een positieve manier protesteren tegen het 
racisme dat vandaag de dag jammer genoeg nog altijd 
leeft bij sommige mensen. Stay tuned via  
Instagram: @radar.mechelen. 
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Kim: “Wij halen sinds 
de lockdown vaak af in 
De Vleeshalle. Meestal 
bij The Avocado Bar: 
heel erg lekker en 
gezond. En ook eens 
iets anders dan frietjes 
hé (lacht).”

Straatbabbel
WAT IS JOUW FAVORIETE TAKEAWAYGERECHT?

Tom: “Een kapsalon! 
Dat zijn frietjes die 
bedekt zijn met kebab, 
gesmolten kaas en 
groenten. Kan je bij 
alle kebabzaken in 
Mechelen bestellen.”

Gerda: “Ik durf 
mijn kinderen wel 
eens trakteren op 
McDonald’s. Zelf kies  
ik dan meestal voor  
een fishburger. Nog 
een beetje gezond 
doen, hé (lacht).”

AANMELDINGSDATA  
VOOR MECHELSE SCHOLEN
Gaat je kind voor het eerst naar het 
kleuter-, lager of middelbaar onder-
wijs in Mechelen? Dan moet je je kind 
op voorhand digitaal aanmelden. Dat 
betekent dat je vooraf aanduidt welke 
scholen jouw voorkeur krijgen. Na je 
aanmelding krijg je te horen waar je 
kind naar school kan. Echt inschrij-
ven doe je uiteindelijk nog wel in de 
school zelf. Op die manier heeft elk 
kind evenveel kans om ingeschre-
ven te worden in een school van 
eigen keuze. 

Hiernaast zie je wanneer je je kind 
kan aanmelden voor onderwijs in 
Mechelen. Het moment waarop je je 
aanmeldt heeft geen invloed op het 
uiteindelijke resultaat. Zorg er wel 
voor dat je dit doet voor de deadline.

• Basisonderwijs: van 
maandag 1 maart (12u) tot 
dinsdag 26 maart (12u)

• Secundair onderwijs: van 
maandag 29 maart (14u) tot 
maandag 26 april (14u)

• Buitengewoon onderwijs: 
van maandag 19 april (12u) 
tot vrijdag 7 mei (12u)

Meer info: 
www.mechelen.be/onderwijs 
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WIN EEN 
BUURTFEEST
Stad Mechelen en 
Natuurpunt Mechelen 
organiseren samen de 
wedstrijd ‘De langste 
egelstraat van Mechelen’. 
Verbind jouw tuin met 
die van je buren via een 
egelwegel: zo maak 
je het leefgebied van 
de egel ruimer, kan die 
veiliger van tuin naar tuin 
lopen en vergroot je de 
overlevingskans van het 
kleine diertje. Hoe meer 
tuinen jij en je buren 
verbinden, hoe langer jullie 
egelstraat wordt. Schrijf je 
tot 1 mei in via mechelen.be/ 
langste-egelstraat. De 
langste egelstraat wint 
een buurtfeest. 

HOE MAAK JE 
EEN EGELWEGEL? 

Haal een steen weg 
onderaan je tuinmuur, knip 
een gat in je omheining of 
graaf een tunnel onder je 
muur, hek of poort. Hup, 
egeltje, hup. 



Kato van Kato Gateaux, Andrea van 
LIEF, Karen en Brigitte van Poulain 
Carmin … Het zijn maar enkele van 
de vele vrouwelijke ondernemers 
die Nouchka De Maeyer (29) van 
BY NOUCHKA al voor haar lens 
zette. “Ik help andere vrouwelijke 
ondernemers om online meer 
zichtbaarheid te creëren”, legt 
Nouchka uit. “Zo combineer ik 
mijn passie voor marketing en 
fotografie. Jezelf online laten zien 
is superbelangrijk, want zo creëer 
je een band met je volgers en met 
je klanten.”

Waarom alleen vrouwen? “Goh, 
mijn fotografiestijl is sowieso 
vrij vrouwelijk. Daarnaast merk 
ik dat vrouwelijke ondernemers 
te weinig de focus op zichzelf 
durven leggen. Ze zetten bijna 
voornamelijk hun producten of 
zaak in de kijker.”

BRUNCHEN EN 
NETWERKEN IN ÉÉN

Nouchka richtte ook The Breakfast 
Club op, een laagdrempelige 
netwerkbrunch waar ambitieuze 
vrouwen samenkomen. “Als 
ondernemer werk je vaak alleen, 
en dat kan eenzaam zijn. Daarom 
is andere ondernemers ontmoeten 
heel belangrijk. Als introvert vond 
ik grote netwerkevents vaker 
beangstigend dan inspirerend. 
Dus dacht ik: waarom organiseer 
ik er zelf geen? Kleinschaliger, 
gezelliger en met ruimte voor 
persoonlijke ontwikkeling. Zo is 
The Breakfast Club geboren.” 

En toen sloeg het coronavirus 
toe. Maar Nouchka bleef niet bij 
de pakken zitten. “Op de eerste 
dag van de eerste lockdown heb 
ik meteen het roer omgegooid en 
een online masterclass gemaakt 
over hoe je meer klanten kan 
aantrekken via Instagram. Een 
dag later stond die al online. Meer 
dan 100 mensen schreven zich 
er voor in.”

NOUCHKA IN JE OREN

Twee maanden later bracht 
ze ook haar eigen podcast 
‘BYNOUCHKA de podcast’ 
uit met als doel ambitieuze 
vrouwen nog meer te motiveren 
om hun dromen na te jagen. 
“Ik wou daarvoor vrouwelijke 
ondernemers interviewen, maar 
door het coronavirus ging dat niet. 
Daarom koos ik ervoor om mijn 
eigen verhaal te delen. Van mijn 
jarenlange strijd om uit te zoeken 
wat ik wil, over de zelfdoding van 
mijn papa, tot hoe ik in één jaar 
tijd van nul naar 3000 volgers 
ging. Daarbij wil ik vooral mensen 
inspireren om ook voor zichzelf te 
kiezen. Want ik geloof dat wanneer 
iedereen elke dag kan doen wat 
hij of zij graag doet, we samen 
de wereld een stukje mooier 
maken.” De podcast werd al meer 
dan 20 000 keer beluisterd en is 
beschikbaar op Apple Podcasts, 
Google Podcasts en Spotify.  

Instagram: @bynouchka

Vrouwen durven te 
weinig de focus op 
zichzelf te leggen

Straffe starter
“ DURF TE GAAN 
VOOR JE DROOM”
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“Het grootste deel van onze job houdt in dat we aan-
wezig zijn in onze buurt. Zelf fiets ik bijna elke dag 
regelmatig door de wijk Tervuursesteenweg. Ik kies 
bewust voor de fiets omdat ik zo makkelijker aan-
spreekbaar ben voor de buurtbewoners. Daarnaast 
fiets ik heel graag, dus zo kan ik van mijn hobby 
ook een beetje mijn werk maken (lacht).”

Doorgeefluik
“Mensen spreken mij voor van alles aan. Twijfels 
bij een nieuwe verkeerssituatie, parkeerproble-
men in de buurt, lawaaioverlast van dieren of 
mensen ... Ze melden het mij ook als ze denken 
dat er iets verdachts gaande is in de buurt of bij 
een bepaald gezin. Dat gaat vaak over vermoe-
dens, waarvoor je anders niet meteen de politie 
zou bellen. Maar dat maakt wel dat we sommige 
situaties goed in de gaten kunnen houden of 
zelfs vroegtijdig kunnen ingrijpen. Want hoewel ik 
meestal alleen op straat ben, werk ik nauw samen 
met verschillende diensten bij de politie en de stad.”

“Door vaak aanwezig te zijn, leren de mensen in de 
wijk je ook kennen. En dat is heel belangrijk. Als je een 
goed contact uitbouwt met de buurtbewoners, neemt 
dat een drempel weg. Mensen zijn sneller geneigd om je 
aan te spreken. En hoe meer er op een ongedwongen en 
spontane manier gedeeld wordt, hoe beter we als politie en 
als overheid op de hoogte zijn van wat er leeft binnen een wijk 
en wie er precies woont.”

Een goed gesprek doet wonderen
“Uiteraard word ik ook geregeld aangesproken bij problemen tussen 
buren. Tenzij het echt om een strafbaar feit gaat, ga ik niet met boetes of 
verbalisaties staan zwaaien. Ik ga liever eerst gewoon eens praten met 
die buur. Dat doet vaak wonderen. Bij situaties waarbij er niet echt regels 
overtreden worden, is dat vaak de oplossing. Ook daarvoor kan je bij de 
wijkagent terecht, of bij de vrijwilligers van de burenbemiddeling.”

Een wijkagent is hét aanspreek punt 
voor dingen die je opmerkt  
in je buurt. Wijkagent Tijs vertelt.

EERSTE HULP  
BIJ OVERLAST

Tijs 
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“Een burenbemiddelaar is een vrijwilliger die probeert ruzies 
tussen buren op te lossen door ze met elkaar te laten praten. 

De meest voorkomende burenruzies gaan over aangrenzende 
tuinen: overhangende takken die niet gesnoeid worden, een 

boom die te veel zon afpakt, geluidsoverlast, enzovoort. 
Meestal lossen zulke dingen zichzelf makkelijk op door 

gewoon met elkaar te praten, maar mensen zijn op dat 
vlak vreemde wezens. Ze durven hun buur daar zelf 

niet op aan te spreken, waardoor ze altijd maar meer 
gefrustreerd raken omdat het probleem niet opge-
lost geraakt.”

“Dat is waar wij komen kijken. Mensen kloppen 
bij ons aan met hun probleem. In eerste instan-
tie komen we langs en luisteren we. We leggen 
ook uit wat burenbemiddeling is en hoe we te 
werk gaan. Vervolgens gaan we aanbellen bij de 
andere buur en vragen we of die zijn kant van het 
verhaal wil vertellen. We vellen daarbij nooit een 
oordeel en we gaan zeker niet beschuldigen. Ten 
slotte proberen we beide partijen rond dezelfde 
tafel te krijgen en tot een overeenkomst te laten 
komen. In 9 op de 10 gevallen lukt dat.” 

Overwinningsgevoel
“Dat gevoel van euforie als je twee vechthanen 

met elkaar kunt verzoenen, in die mate dat ze 
samen lachend naar buiten lopen - wauw. Daarvoor 

doe ik het. Langs de andere kant krijg je ook heel 
wat deuren in je gezicht gesmeten hoor. Dat vind ik 

heel frustrerend, omdat je dan niet kan helpen. We 
kunnen mensen niet dwingen om met ons te praten, 

laat staan met elkaar.”

“Dit jaar viert de Mechelse burenbemiddeling zijn tienjarige 
bestaan. Ik ben de oudste bemiddelaar. Allez, daarmee bedoel 

ik dat ik al het langste ‘in het vak’ zit. In 2010 ging ik met pensi-
oen, in 2011 startte ik als een van de eerste burenbemiddelaars in 

de stad. Hoe lang ik dit nog ga blijven doen? Tot ik niet meer kan hé.”

Lig je in de knoop met je buur? 
Burenbemiddelaar Robert weet raad. 

WIL JE EEN WIJKAGENT OF 
BURENBEMIDDELAAR SPREKEN?

Contacteer je wijkagent via 015 46 41 62 
of ggpz.mechelen@pzmewi.be. 

Burenbemiddeling is volledig gratis. 
Neem contact op via 015 29 83 83 of 
burenbemiddeling@mechelen.be.

Robert
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Een reconstructie
Vrijdag 8 januari. De taskforce vac-
cinatiestrategie deelt voor het eerst 
een concrete timing mee voor de 
vaccinatie van de verschillende bevol-
kingsgroepen. De bredere bevolking 
zal worden ingeënt in verschillende 
vaccinatiecentra. Waar en hoe? Dat is 
de taak van de lokale besturen. 

Stad Mechelen schiet in actie en 
besluit om de Nekkerhal als vaccina-
tiecentrum in te richten. De Nekkerhal 
ligt centraal in de eerstelijnszone 
Mechelen-Katelijne, is makkelijk 
bereikbaar en er is voldoende 
parkeergelegenheid voor elk type 
vervoersmiddel. Voor de inrichting 
werkt Nekkerhal-uitbater Easyfairs 
samen met de lokale evenementen-
sector. Binnen een week zijn ze al 
klaar en is het 6000 m² grote vacci-
natiedorp in de Nekkerhal het eerste 
vaccinatiecentrum van Vlaanderen. 
Nu is het alleen nog wachten op 
de vaccins.

Een vooruitblik 
Als alles goed loopt, gonst het 
vaccinatiecentrum binnenkort van 
bedrijvigheid. Dan krijgen hier elke dag 
zo'n 1500 mensen een prik. Daarvoor 
zijn er een vijftigtal mensen in de weer: 
medisch personeel, medewerkers van 
de stad én vrijwilligers. 

Hoe gaat het voor jou in zijn werk? 
Wel, als inwoner van Mechelen of 
Sint-Katelijne-Waver volg je in het vac-
cinatiedorp een traject met in totaal 
drie zones. Bij aankomst gebeurt 
er een snelle temperatuurcheck en 
worden je datum en uur van afspraak 
gecontroleerd. Dan pas kan je de hal 
binnengaan en je registreren aan een 
van de loketten. Daar krijg je een van 
de acht vaccinatielijnen toegewezen. 
Vervolgens ga je naar de wachtzone 
waar je jouw beurt afwacht. In de 
prevaccinzone volgt een gesprek 
over jouw gezondheid en eventuele 
allergieën. En dan krijg je je prik. 
Geen zorgen, dat gaat snel en je 
voelt er weinig van. Tip: doe alvast 
een losse T-shirt, hemd of blouse aan 
zodat je alleen maar je mouw moet 
oprollen. Na je prik ga je naar de post-
vaccinzone: hier wacht je nog een dik 
kwartier. Zo kan er snel ingegrepen 
worden bij een eventuele slechte 
reactie op de prik. 

Het vaccin wordt toegediend in twee 
dosissen. Dat betekent dat je het 
hele proces nog een keer doorloopt 
als je enkele weken later je tweede 
prik komt halen. De datum voor je 
eerste en je tweede prik krijg je in 
een brief van de federale overheid. 
Die data kan je nog telefonisch of 
online wijzigen.

Eén week. Zolang hadden we nodig om de Nekkerhal 
om te dopen tot vaccinatiecentrum voor bewoners 
uit Mechelen en Sint-Katelijne-Waver. Daardoor 
stond Mechelen als eerste stad in Vlaanderen 
paraat om zijn inwoners te gaan vaccineren. 
Een indrukwekkend staaltje vakmanschap. 

LAAT DIE VACCINS 
MAAR KOMEN
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Veelgestelde vragen
WAAROM ZOU IK MIJ LATEN VACCINEREN?
Voor een optimale doeltreffendheid en voor het ont-
staan van groepsimmuniteit, moet minstens 70 % van 
de Belgen zich laten vaccineren. Groepsimmuniteit 
wil zeggen dat voldoende mensen weerstand hebben 
opgebouwd tegen het virus, waardoor het niet meer of 
nog maar heel moeilijk kan circuleren. Ook zal het de 
personen beschermen die niet gevaccineerd kunnen 
worden. Hoe sneller meer mensen zich laten vaccineren, 
hoe sneller de maatregelen versoepeld kunnen worden 
en hoe sneller we weer in volle vrijheid kunnen leven. 

IS HET CORONAVACCIN VEILIG? 
COVID-19-vaccins zijn volgens dezelfde strenge 
wettelijke vereisten ontwikkeld op vlak van kwaliteit, 
veiligheid en werkzaamheid als andere geneesmid-
delen. Dat het vaccin zo snel ontwikkeld kon worden, 
is omdat alle betrokken partijen over héél de wereld 
(producenten, onderzoekers en overheden) hier samen 
hun vollédige prioriteit aan hebben gegeven. De kans 
op ernstige bijwerkingen op lange termijn is heel klein. 
We kunnen dat nooit helemaal uitsluiten, maar dat geldt 
voor alle vaccins en geneesmiddelen. Uiteraard wordt 
dat nog jarenlang goed in de gaten gehouden.

IS HET VACCIN VERPLICHT EN MOET JE ERVOOR BETALEN?

Nee. Zoals bij de meeste vaccins in ons land, zal ook 
de vaccinatie tegen COVID-19 volledig vrijwillig zijn en 
is de vaccinatie is gratis. We raden wel sterk aan om je 
te laten vaccineren.

WANNEER MOET IK HET VACCIN LATEN ZETTEN?
Je krijgt een persoonlijke uitnodiging om je te laten 
vaccineren per brief, sms of e-mail. Daarna kan je je 
digitaal of telefonisch registreren. Als de voorgestelde 
dag niet past voor jou, kan je ook een ander tijdstip 
kiezen. De ambitie van de Vlaamse overheid is om 
iedereen nog voor het einde van de zomer een eerste 
prik te geven, maar daarvoor zijn we uiteraard afhanke-
lijk van de vaccinleveringen. 

HEB JE NOG VRAGEN?  
Surf naar mechelen.be/vaccinatie. 

Mogelijk is de tekst op deze pagina's niet meer volledig 
correct vanwege wijzigingen na het ter perse gaan.

_   8 januari 
Lokale besturen 
krijgen groen licht van 
Vlaamse overheid_   11 januari 
Stad Mechelen beslist om 
Nekkerhal om te dopen tot 
vaccinatiecentrum_   16 januari 
Het vaccinatiedorp  
in Mechelen is klaar_   22 januari 
Het vaccinatiedorp 
wordt voor de eerste 
keer gebruikt om op 
grote schaal coronatests 
af te nemen_   19 februari 
Start inenting zorgverleners_   april 
Start inenting 
brede bevolking_   september 
Alle inwoners zouden 
hun eerste prik gehad 
moeten hebben

17

Projectie 



Een jaar geleden werden de diensten 
Monumentenzorg en Gebouwenprojecten één 
onder de naam Projecten & Monumenten. 
Tijd om eens poolshoogte te gaan nemen en 
te zien wat deze dienst allemaal doet.

PROJECTEN  
EN MONUMENTEN

De dag van 

9u
Sofie: “Ik start mijn dag 
met een bezoekje aan 
de werf van de Oude 
Stadsfeestzaal. Ik volg de 
restauratie daarvan op. Als 
alles goed verloopt, opent 
hier eind dit najaar een 
nieuwe stadsbioscoop.”

10u
Katrien: “Samen met 
mijn collega Christophe 
breng ik een bezoekje aan 
Sint-Katelijne-Waver. Daar 
begeleiden we de bouw 
van twee nieuwe woon-
zorgcentra: Bosbeekhof 
en Roosendaelveld. Onze 
dienst ondersteunt namelijk 
ook andere organisaties 
zoals kerkfabrieken of 
Zorgbedrijf Rivierenland.”

11u
Sarah: “We zijn de voor-
malige Rateaufabrieken 
aan het renoveren en 
verbouwen als integraal 
erfgoeddepot. Hier gaan 
we in de nabije toekomst 
al het erfgoed bewaren 
zoals archeologische 
vondsten, kunstwerken en 
eeuwenoude manuscrip-
ten. Een boeiend project, 
want het gebouw moet 
aan allerlei voorwaarden 

voldoen en op verschil-
lende vlakken risicovrij 
zijn. Erfgoed is namelijk 
kwetsbaar en het bewaren 
ervan is niet altijd simpel.”

14u
Ariane: “Na de lunch 
handel ik nog snel een 
paar mailtjes af in verband 
met Festival K. De voorbije 
tien jaar hebben we vijf 
van de acht historische 
kerken in onze binnenstad 
grondig gerenoveerd. Om 
die parels in de kijker te 
zetten, hadden we een 
volledig festivalprogramma 
vol muziek, theater en 
tentoonstellingen in elkaar 
gestoken. Maar corona 
gooide ook hier roet in 
het eten. Toch is uitstel 
geen afstel: van zodra het 
weer mag, pikken we de 
draad weer op.”

15u
Marc: “Samen met enkele 
collega’s houden we een 
wandeloverleg in het 
Vrijbroekpark. Zo kunnen 
we op een coronaveilige 
manier wat zaken in het 
echt bespreken en zien 
we elkaar nog eens hé.”

15u

10u

9u

11u

14u

Kostbare 
monumenten 
een nieuw 
leven inblazen 
met het nodige 
respect en 
expertise, dat 
is onze kracht.
Koen Anciaux, 
schepen van 
Gebouwen, 
Eigendommen en 
Monumenten
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KUNST  
IN DE STAD
In Mechelen vind je heel wat mooie muurschil-
deringen. Sinds kort schittert er een nieuw 
prachtexemplaar in de Blauwhondstraat. Het 
is van de hand van kunstenaar Jonas Tuch. 
De blauwe wand past bij de naam van de straat, 
de acht portretten bij het project ‘De Mensen 
Maken De Stad’. Elk gezicht vertelt een persoon-
lijk verhaal en toont zijn connectie met Mechelen.

Zo schilderde Jonas Tuch In het gezicht van Joost 
het romantische bruggetje in de Kruidtuin, want 
volgens hem hoef je helemaal niet ver te gaan om 
rust te vinden in de binnenstad.  

Ontdek de verhalen achter de gezichten op 
mechelenmakers.be/dmmds-portretmuur. 

Maar ook in de Onze-Lieve-Vrouwestraat, in 
de Hanswijkstraat en aan de Korenmarkt vind 
je kunst terug. Elf kunstenaars beschilderden 

evenveel elektriciteitskasten voor het project 
Chroma-Tourmaline van RADAR en Chromana, 

een startend artiestencollectief. Chroma-
Tourmaline is een verwijzing naar de 

edelsteen toermalijn, maar ook naar tour 
en Malines: de Sint-Romboutstoren en 

Mechelen. In tegenstelling tot de grote 
muurschilderingen, moet je een beetje 
meer zoeken naar de kastjes. Maar dat 
maakt het net zo leuk: de lelijke, grijze 
kastjes zijn nu een reeks verborgen 

juweeltjes geworden die uit de grijze 
straat ontkiemen. 

Instagram: @chromana.be
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RUN FOR NATURE
Zet je loopschoenen al maar klaar, smeer je 
benen in en zorg dat je conditie op peil is. Want 
Natuurpunt Mechelen organiseert begin maart een 
coronaveilige RUN FOR NATURE door Robbroek, 
Den Battelaer en langs het Zennegat. 

Schrijf je in via runfornature.be en loop tussen 
zaterdag 6 maart en zondag 14 maart een van 
de twee bewegwijzerde parcours. Je kan kiezen 
voor een parcours van 6 km of een van 12 km. 
Alle opbrengsten gaan naar natuuraankopen.

MAAK WERK VAN JE GELUK

‘t verhaal van
VINCKE, DE EERSTE 
BELGISCHE AUTO
In de vroege jaren 1890 zag in Mechelen 
de eerste Belgische auto het levenslicht. 
Ontwerper Nicolas Vincke woonde in de 
Leopoldstraat 78 en had er een fabrieks-
gebouw dat doorliep tot aan de Vaartdijk. 
Hier bekleedde hij banken en meubels 
voor koetsen, luxetreinen en schepen. 
Geïnspireerd door andere voorbeelden uit 
zijn tijd begon hij met het plaatsen van een 
tweecilinder Benz-motor in zijn koetsen. Zo 
bouwde hij ook de allereerste commerciële 
Belgische auto, die zijn naam droeg. Vanaf 
1894 bood Vincke zijn gemotoriseerde 
open koetsen en kleine automobielen 
te koop aan.

In de beginjaren namen zijn wagens deel 
aan internationale autoraces, helaas zonder 
grote successen. De Vincke Idéal uit 1898, 
die een Daimler-motor kreeg, brak rond de 
eeuwwisseling wél potten, zowel in races als 
op expo’s.

Helaas kwam er in 1905 al een einde 
aan het mooie liedje. Een economische 
depressie speelde de verkoop parten en 
het aantrekken van kapitaal bleek te hoog 
gegrepen. Nicolas vroeg het faillissement 
van zijn autofabriek aan en plooide zich 
weer helemaal terug op het stofferen van 
treinen en schepen. De man was zijn tijd 
vooruit, want de echte Belgische autopro-
ductie met merken als Minerva en Imperia 
moest toen nog beginnen.

Geluk. Wat is dat nu juist? Ben ik eigenlijk 
gelukkig? Hoe word ik gelukkig? Het zijn geen 
eenvoudige vragen. Naar aanleiding van de 
Dag van het Geluk op 20 maart willen we je 
triggeren om eens stil te staan bij jouw geluk. 

Daarom organiseren we van 18 tot en met 21 maart 
verschillende activiteiten. Volg webinars over 
geluk en veerkracht, luister naar de verhalen van 
andere Mechelaars of ga met een gids op zoek 
naar de meest rustgevende plekjes in onze stad. 

Meer info: www.mechelen.be/geluk
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• • 

-voordeel

• Zin in een uitdaging in de 
zorg? Op vr 26 en za 27.03 
van 12 tot 16u organiseert 
Zorgbedrijf Rivierenland een 
digitaal jobevent . Interesse?  
www.zorgbedrijf rivierenland.be/ 
 jobevent

• Help kinderen, jongeren en 
ouders veilig oversteken in de 
schoolomgeving. Word gemach-
tigd opzichter. Surf snel naar 
mechelen.be/word-verkeersheld.

• Oeps! Er sloop een foutje in de 
vorige editie van Nieuwe Maan. 
Wil je graag nog 10 UiTPAS-
punten ruilen voor een supercoole 
aKadeemi-patch? Mail je UiTPAS-
nummer naar info@akadeemi.be. 

• Op vr 26.03 start gelijktijdig met 
de Kinderen van de Renaissance 
in Museum Hof van Busleyden een 
tweede, kleinere gratis tentoon-
stelling in de Hanswijkbasiliek 
met iets recentere portretten van 
kinderen. Die portretten zijn ooit 
geschonken aan de kerk met de 
idee dat Maria, de patroonheilige 
van de kerk, die kinderen dan 
zou beschermen. Ze zijn altijd 
bewaard gebleven in de kerk en 
je kan ze nu voor het eerst samen 
gaan bekijken.

• In de nacht van za 27 op zo 
28.03 schakelen we over op het 
zomeruur. 2u 's nachts wordt 3u 
's nachts. Je kan dus één uur 
minder slapen. 

• Werkt jouw organisatie, vereni-
ging, school of ngo mee aan een 
betere wereld? Vraag een subsidie 
aan voor jouw mondiale project 
via mechelen.be/mondiaal. 

• Veel Mechelse organisaties 
kunnen helpende handen gebrui-
ken. Leer ze vanaf 27.02 kennen 
op mechelen.be/vrijwilligerspunt. 
Heb je vragen? Die kan je stellen 
tijdens de digitale vrijwilligers-
beurs op za 6.03. 

Snel

BEKIJK GRATIS ‘EEN OF ANDERE RUS’

In de voorstelling ‘Een of andere Rus’ trekt Eduard Limonov als tolk 
en chauffeur van een oorlogsjournaliste door Joegoslavië, op weg 
naar oorlogsmisdadiger Karadzic. Gaandeweg verschuift de aan-
dacht van de journaliste naar Limonovs eigen levensverhaal, dat van 
de Sovjet-Unie naar het Westen gaat, van roem naar val, van strijden 
met de pen tot strijden met wapens.

De première van ‘Een of andere Rus’ is uitgesteld naar het voorjaar 
van 2023 (!). Maar jij kan er nu al van genieten via een exclusieve 
livestream op vrijdag 5 maart. Live op het podium van ARSENAAL/
LAZARUS tot in jouw huiska-
mer brengen Janne Desmet, 
Wanda Eyckerman, Pieter 
Genard, Lotte Heijtenis, Tom 
Van Bauwel en Joris Van 
den Brande een voorstelling 
geïnspireerd op het leven en 
werk van Eduard Limonov. 
Een hedendaagse tragedie.

Heb je 20 UiTPAS-punten 
gespaard? Dan krijg je gratis 
toegang tot de livestream. 
Mail je UiTPAS-nummer naar 
onthaal@arsenaallazarus.be 
met vermelding van het 
voordeel. Maximaal twee 
voordelen per UiTPAS en 
zolang de voorraad strekt. 

De top 3  
van … 
HOUDA

Genieten van het uitzicht: “Ik wandel 
geregeld langs de Leuvense Vaart richting 
het station. Het zicht op het water is 
prachtig, zeker bij zonsondergang.”

Smeltkroes van nationaliteiten: “Op de Grote 
Markt kom je mensen van alle nationaliteiten 
tegen. Ik leer altijd wel iemand nieuw kennen. 
Die diversiteit vind ik zo tof aan Mechelen.”

Hier kijk ik naar uit: “De Vleeshalle is perfect 
om met vrienden iets te gaan eten. Iedereen 
vindt er wel iets naar zijn zin. Het eten is 
lekker en divers en de sfeer is gezellig.”
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Wie zijn de Kinderen  
van de Renaissance? 
“In het Hof van Kamerijk, waarvan  
het enige overblijfsel nu de gevel 
van de huidige Stadsschouwburg 
is, groeiden drie generaties 
Bourgondisch-Habsburgse prinsen 
en prinsessen op. De beroemdste 
zijn zonder twijfel Filips de Schone, 
Margareta van Oostenrijk en Karel 
V, beter bekend als keizer Karel. 
Kinderen van overal in Europa 
kwamen naar Mechelen als speel-
kameraadjes voor die prinsen en 
prinsessen. Want zelfs op kinderni-
veau was netwerken belangrijk: uit 
die vroege relaties ontstonden later 
soms huwelijken. Daarnaast was het 
hof in Mechelen een van de meest 
verfijnde en ontwikkelde van Europa. 
De prinsen en prinsessen kregen de 
beste leraars, de mooiste kleren, het 
fijnste speelgoed en de beste boeken. 
Dus als je kinderen daar verbleven, 
droegen ze daar de rest van hun 
leven de vruchten van.”

Wat voor onderwijs 
kregen ze in die tijd?
“Naast de klassieke ridderlijke vaar-
digheden, zoals zwaardvechten en 
de jacht, kregen de kinderen - ook de 
meisjes - heel wat geschiedenisles. Er 
was aandacht voor wiskunde, plasti-
sche opvoeding, muziek en sport. Een 
van de meest bijzondere dingen aan 
het Mechelse hof was de meertalig-
heid: er verbleven onder meer Duitse, 
Italiaanse en Spaanse prinsen en 
prinsessen, waardoor de kinderen al 
snel meerdere talen spraken. Ook de 
latere Engelse koningin Anna Boleyn 
verbleef een tijdje in Mechelen.”

Maakten de kinderen veel plezier? 
“De stad Mechelen was heel fier 
op het feit dat die kinderen daar 
woonden. Uit de stadsrekeningen 
kunnen we afleiden dat de stad 
heel wat deed om de kinderen blij 
te maken. Het bestuur liet meubel-
tjes maken en een koetsje dat dan 
voorgetrokken kon worden door een 

pony. En het liet de kaatsbaan - de 
voorloper van de tennisbaan - in 
het Hof van Kamerijk beschilderen. 
De stad organiseerde regelmatig 
steekspelen om Kareltje te plezieren, 
want die was daar blijkbaar zot van. 
Het liet zelfs snoepjes maken om 
tijdens die spelen uit te delen aan 
de kinderen. Uit de stadsrekeningen 
weten we ook dat Karel op tweejarige 
leeftijd een struisvogel cadeau kreeg. 

MUSEUM HOF VAN BUSLEYDEN BRENGT DE HABSBURGSE 
KINDERTIJD VAN 500 JAAR GELEDEN TOT LEVEN

“AF EN TOE ONTSNAPTE 
DE STRUISVOGEL 
VAN DE TWEEJARIGE 
KEIZER KAREL”

Op vrijdag 26 maart start de langverwachte tentoonstelling 
‘Kinderen van de Renaissance’ in Museum Hof van 
Busleyden. Ze vertelt het bijzondere verhaal van het 
16de-eeuwse kinderhuishouden aan het Bourgondisch-
Habsburgse hof in Mechelen. Curator Samuel Mareel 
gunt ons alvast een blik in die magische kindertijd.

Voor het eerst 
in 500 jaar 

kunnen we een 
aantal vorstelijke 
kinderportretten 

weer bewonderen 
in de Mechelen
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Dat dier ontsnapte regelmatig, en 
dan moesten stadsmedewerkers het 
proberen te vangen in de straten van 
Mechelen (lacht).”

Waaruit bestaat de tentoonstelling?
“De kinderen werden vaak uitgehu-
welijkt op jonge leeftijd, om zo de 
macht uit te breiden. Maar in die tijd 
was reizen veel moeilijker. Als een 
prinsesje uitgehuwelijkt werd aan een 
Franse prins of zo, wilden families 
natuurlijk wel weten hoe ze eruitzag. 
Daarom werden er in het hof van 
Mechelen heel wat kinderportretten 
gemaakt. De tentoonstelling Kinderen 
van de Renaissance brengt een selec-
tie van die 15de- en 16de-eeuwse 
paneeltjes terug naar Mechelen, vaak 
voor het eerst in vijfhonderd jaar.
De portretten spreken erg tot de ver-
beelding. Je ziet dat de kunstenaars 
aan het hof heel erg zoeken naar 
hoe ze een kind moeten uitbeelden 
en je merkt hoe de schilderkunst 
daarin evolueert. Samen met boeken, 

speelgoed, juwelen en andere 
bijzondere objecten brengen ze de 
Habsburgse kindertijd van 500 jaar 
geleden tot leven.”

Wat zijn voor jou de topstukken?
“Het allermooiste portret in mijn 
ogen is dat van de drie kinderen 
van Isabella van Oostenrijk. Na haar 
overlijden werden de kinderen naar 
Margareta van Oostenrijk in Mechelen 
gestuurd. Jan Gossart schilderde toen 
hun portret. Hij slaagde erin om de 
onwennigheid van de kinderen en 

het gebrek aan zin om te poseren, te 
combineren met de enorme waardig-
heid van wie ze waren en de rouw 
die ze voelden om hun net overleden 
moeder. Het schilderij is vandaag 
in het bezit van de Engelse konin-
gin Elizabeth en wordt uitzonderlijk 
uitgeleend.”

“Verder staat er ook een heel leuk 
harnas dat gemaakt is voor Karel toen 
hij 11 was, maar nooit afgewerkt is. We 
weten niet waarom. Maar het is uniek 
om te zien: een echt harnas maar dan 
in ‘t klein.”

Wat maakt de tentoonstelling 
nog de moeite waard? 
“Museum Hof van Busleyden heeft 
sterk geïnvesteerd in een prachtige, 
boeiende audiogids die op een heel 
eenvoudige manier vertelt over de 
werken en ook linken maakt met 
vandaag. De audiogids krijg je gratis 
bij je bezoek aan de tentoonstelling.
Daarnaast is de expo heel mooi 
opgebouwd. Je voelt de sfeer van 
een paleis, alsof je door de ogen 
van kinderen kijkt en alles aan het 
ontdekken bent. Om de geschiedenis 
van de Bourgondiërs eenvoudiger 
weer te geven, liet het museum een 
magnifieke stamboom maken en 
een schitterende kaart van Europa, 
zodat je wie en waar makkelijk kan 
situeren.”

Mechelse renaissance kinderen zoals 
Karel V hebben mee de koers van de 
geschiedenis bepaald.
Björn Siffer,  
schepen van Cultuur

Kinderen van de Renaissance 
van 26 maart tot 4 juli 2021 in 
het Museum Hof van Busleyden
€ 12 
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ZO 14 MAART 
Donder feat. Sigbjørn 
Apeland // Warped 
Dreamer - double bill
concert • Sint-Katelijnekerk,  
15u & 17u, € 16 

DI 16 MAART 
Release podcast:  
Dochters van ondernemers
online theater • ARSENAAL/
LAZARUS, 20.15 > 21u, gratis

WO 17 MAART 
Folks&Fools (première) - 
Lobke Leirens & Maxim Storms
theater • kunstencentrum nona, 
20.30 > 21.30u, € 16 

DO 18 MAART 
9  De ideale vrouw

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

Folks&Fools (première) - 
Lobke Leirens & Maxim Storms
theater • kunstencentrum nona, 
20.30 > 21.30u, € 16 

VR 19 MAART 
De ideale vrouw
theater • Theater M, 
20.30 > 22.30u, € 18 

ZA 20 MAART 
Nordmann & Simon Segers 
concert • kunstencentrum nona, 
20.30 > 21.30u, € 16 
10 MUSICA CALIENTE
theater • T’ile Malines,  
18 > 23u, gratis

DI 23 MAART 
Burning Butterfly - 
Annica Muller
theater • kunstencentrum nona, 
20.30 > 21.30u, € 16 

WO 24 MAART 
Vroeger was de toekomst beter
theater • ARSENAAL/LAZARUS, 
20.15 > 22u, € 15 

DO 25 MAART 
SOLOKOLOS - Mauro 
Pawlowski, Elko Blijweert 
& Jeroen Stevens
concert • kunstencentrum nona, 
20.30 > 21.30u, € 16 

DI 9 MAART 
5  MANNAHATTA - 
Renée Goethijn
theater • kunstencentrum nona, 
20.30 > 21.30u, € 16 

WO 10 MAART 
Hyphen - Charlotte Vanden 
Eynde & Nicolas Rombouts
concert • kunstencentrum nona, 
20.30 > 21.30u, € 16 

DO 11 MAART 
6  Soirée MuzE: De nacht 
en materiële cultuur
lezing • Museum Hof Van 
Busleyden, 20 > 22u, € 6 

VR 12 MAART 
Wouter Valvekens (piano) 
en Sonoro Quartet
concert • Korenmarkt 23, 
20 > 22u, € 15

ZA 13 MAART 
7  Trio Aries

concert • Korenmarkt 23, 
20 > 22u, € 15
8  I forgot - Oxana Sankova

theater • kunstencentrum nona, 
17u & 20.30u, € 16 

MA 1 MAART 
1  PLANEET NIVANIR (7+)

theater • DE MAAN, 13.30u,  
€ 12 

WO 3 MAART 
Warme Winteravond in 
Mechelen: Natuur in de stad
online congres • Natuurpunt, 
19.55 > 22u, gratis

VR 5 MAART 
2  Een of andere Rus

online theater • ARSENAAL/
LAZARUS, 20.15 > 23u, € 10 

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

ZA 6 MAART 
Vrijwilligersbeurs
online beurs • 10 > 15u, gratis
3  Vriendinnen

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

ZO 7 MAART 
4  Tzigani Ensemble

concert • Huis De Min,  
15 > 17u, € 25

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

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. 
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Vroeger was de toekomst beter
theater • ARSENAAL/LAZARUS, 
20.15 > 22u, € 15 

VR 26 MAART 
GHOST (allerlaatste 
herneming) - Abattoir Fermé
theater • kunstencentrum nona, 
20.30 > 21.30u, € 16 

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

Vroeger was de toekomst beter
theater • ARSENAAL/LAZARUS, 
20.15 > 22u, € 15 

ZA 27 MAART 
GHOST (allerlaatste 
herneming) - Abattoir Fermé
theater • kunstencentrum nona, 
20.30 > 21.30u, € 16 

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

Vroeger was de toekomst beter
theater • ARSENAAL/LAZARUS, 
20.15 > 22u, € 15 

ZO 28 MAART 
Gezinswandeling: Amfibieën 
in het Mechels Broek
begeleide uitstap • 
Bezoekerscentrum Mechels 
Rivierengebied, 14 > 16.30u

DI 30 MAART 
De tuin - Sprookjes  
enzo / Pietro Chiarenza
theater • Cultuurcentrum,  
10u & 13.30u, € 5 

Nieuws of geen nieuws, 
dat is de kwestie
online theater • ARSENAAL/
LAZARUS, 20.15 > 22u, gratis

WO 31 MAART 
GHOST (allerlaatste 
herneming) - Abattoir Fermé
theater • kunstencentrum nona, 
20.30 > 21.30u, € 16 

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 april: 
28 februari.

Deze kalender werd afgesloten 
op 31 januari. Cursussen, 
workshops, kampen en 
permanente activiteiten 
worden niet opgenomen.

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

Expo Sergio De Beukelaer
> 21.03, Cultuurcentrum, 

Kinderen van de Renaissance
26.03 > 4.07, Museum  
Hof Van Busleyden 

De Mensen Maken de Stad 
(fototentoonstelling openlucht)
> 28.03, Centrum Mechelen

ZW-ART
> 28.03, Galerie Transit
1  Verhalen over 
Geluk in het park
> 31.03, Vrijbroekpark

Breaking Bounderies 
De Olympische Spelen
> 30.06, Sportimonium 
2  Expo #Fake Images

> 7.12, Kazerne Dossin 
3  Golden Hour: Long-term 
in situ installation
> 31.12, Windowbox  
artist-run space

3
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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 nieuws-
brief en blijf wekelijks op 
de hoogte van de vrijetijds-
activiteiten in Mechelen.
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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.

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, Diego Franssens, Hans 
Van Kerckhoven, Stefaan Van Damme, 
BY NOUCHKA, Diemer Vercaeyie & Stijn 
Vanderlinden. Illustratie: Joke Doms
Concept & creatie: Trendhuis
ISSN: 2033-2289
Editienummer: 95

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.
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 buitengewoonanders

Knuffels zijn uitgevonden om iedereen 
rondom jou te laten weten dat je van 
ze houdt zonder enige woorden te 
gebruiken! #2800love

 grietbeyaert
Pregnancy; the only time in your life 
when people think it's 'cute' you are 
getting fat. 👩❤
#2800love

 lienvd2
Wandelen op peutertempo 
met Tilda ❤
#vandercébébé 
#baarbeekvallei #2800love

 pj_hendrickx

Two big lil sistas & their little big bro ✋

#2800love 

 tinedelbare

@sergio.de.beukelaer.studio 
#mechelen #pink #colorful 
#belgianartist #contemporaryart

 Luc Goossens

Gezinsbond bedankt zijn vrijwilligers in 
Mechelen met 350 verrassingsdozen.

#2800love #vrijwilligers

 dafmonb
"Mama en papa, wij vonden dit echt 
zo'n leuke dag" ❤
#daarvoordoenwehet #Technopolis 
#dinosaurs #rainyday #2800love 

 sandramoelants

Zo blij als een kind dat net hertjes 
heeft gezien 

#blijkind #2800love #mechelen

Jouw kans om iedereen te 
laten meegenieten van jouw 

unieke kijk op Mechelen 
en zijn Mechelaars.

#2800love
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GENIET VAN EEN WARME 
WELKOM IN DE MECHELSE 
BINNENSTAD

De winkels zijn ook open op zondag 7 maart  
en elke andere eerste zondag van de maand. 

Bezoek ons in de stad of online: 
www.shoppeninmechelen.be.


