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WORDEN WIJ HET MUSEUM 
VAN HET JAAR?
Het Europese Museumforum nomineerde 
Museum Hof van Busleyden voor de 
prestigieuze Museum of the Year Award (EMYA) 
2020-2021. Ons magnifieke stadspaleis is 
een grote kanshebber: het is ondernemend, 
vernieuwend en het betrekt actief Mechelaars 
en bezoekers bij zijn projecten. Op donderdag 
6 mei weten we of we gewonnen hebben. Heb 
jij het museum al eens bezocht? Plan snel je 
bezoek via hofvanbusleyden.be. 
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In deze Nieuwe Maan geven we een voorsmaakje 
van de Onze-Lieve-Vrouwestraat na de heraanleg. 
In september beginnen we eraan. Een winkelstraat 
vernieuwen in de binnenstad houdt vandaag veel 
meer in dan een nieuw wegdek aanleggen. Je zal zien 
dat de straat een pak gezelliger, comfortabeler en 
groener wordt.

Na de Bruul is dit een volgende stap in de stelsel-
matige vernieuwing van ons kernwinkelgebied. 
Zo wil Mechelen een aangename, aantrekkelijke 
stad zijn voor bewoners, shoppers, toeristen en 
ondernemers. Een werk dat nooit af is. Na de Onze-
Lieve-Vrouwestraat is de Hanswijkstraat aan de beurt.

Onze plannen voor de binnenstad betekenen niet 
dat we de dorpen en de wijken buiten het centrum 
uit het oog verliezen. Die kritiek hoor ik wel eens ten 
onrechte. Al jaren aan een stuk worden er meer straten 
buiten dan in het centrum vernieuwd. Maar die projec-
ten vallen natuurlijk minder op. Niet elke Mechelaar 
komt in al onze wijken en dorpen, maar omgekeerd 
komt wel iedereen in het centrum. Gelukkig maar!
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Beste Rosalie,

Omdat we willen dat iedereen vlot in 
het vaccinatiecentrum geraakt, kunnen 
alle mensen ouder dan 65 uitzonderlijk 
taxicheques aankopen. Daarmee betaal 
je een voordeeltarief voor een taxirit 
naar en van het vaccinatiecentrum. 
Ook inwoners van Sint-Katelijne-Waver 
kunnen de cheques gebruiken om hun 
rit te betalen. 

Bestel je taxirit bij een van de 
deelnemende bedrijven en informeer 
vooraf naar de prijs. Zo weet je hoeveel 
cheques je nodig hebt. In dit geval 
gaat het over een heen- en terugrit 
naar het vaccinatiecentrum, inclusief 
wachttijd. Check op je uitnodiging of je 
nog een tweede dosis van het vaccin 
moet krijgen zodat je meteen het aantal 
taxicheques kan verdubbelen.

Elke taxicheque heeft een waarde van 
2,50 euro. Jij betaalt bij aankoop maar 
de helft. Je kan de cheques online 
kopen via mechelen.be/taxicheque, 
in het Huis van de Mechelaar of in het 
Sociaal Huis. Iemand anders kan de 
cheques ook voor jou kopen, maar 
alleen jij kan ze gebruiken door je 
geboortedatum te laten zien op je 
identiteitskaart. Zorg dat je klaarstaat 
op het moment van je afspraak, met je 
cheques in de hand. 

Meer info vind je op 
mechelen.be/vaccinatie.

KAN IK NAAR HET 
VACCINATIECENTRUM 
GEBRACHT WORDEN?
Binnenkort krijg ik mijn coronavaccin 
in de Nekkerhal. Ik ben 68, heb geen 
eigen wagen en verplaats me niet 
zo gemakkelijk met het openbaar 
vervoer. Hoe geraak ik toch in het 
vaccinatiecentrum? 

Groeten,  
Rosalie

Vraag

Met 87 000 Mechelaars zijn we 
ondertussen. En dat aantal stijgt 
nog elke dag. Logisch, want onze 
stad bruist en heeft veel troeven. 
Maar meer Mechelaars, dat bete-
kent ook meer werkplekken, meer 
woningen en nog meer bezoekers 
op evenveel ruimte. Hoe gaan we 
dat doen in de toekomst? Hoe 
gaan we bouwen? Hoe behouden 
we onze open ruimte, maken 
we onze stad nog groener en 
zorgen we voor vlot verkeer? Daar 
moeten we nu al over nadenken 

en goede afspraken over maken. 
Daarom werkt Stad Mechelen aan 
het nieuwe Beleidsplan Ruimte. 
En we willen graag weten hoe jij 
daarover denkt. 

Laat het ons weten en vul 
de online bevraging in op 
mechelen.be/stadvandetoekomst.

Wil je graag in dialoog gaan? Dat 
kan ook. Schrijf je via dezelfde 
website in voor de toekomst-
avond op dinsdag 20 april.

Nog dit jaar wil Stad Mechelen 
starten met de restauratie van het 
historische hoekhuis ‘t Schipke 
in de Frederik de Merodestraat. 
Tot 2011 was hier de Koninklijke 
Beiaardschool Jef Denyn geves-
tigd. Vandaag staat het prachtige 
18de eeuwse pand al bijna tien 
jaar leeg. Het monument maakt 
deel uit van de site van Museum 

Hof van Busleyden en is dus de 
perfecte plek voor een café van 
ons stadspaleis.

MONUMENT ‘T SCHIPKE 
WORDT MUSEUMCAFÉ

HOE ZIET JOUW 
STAD VAN DE 
TOEKOMST ERUIT?
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• Start je kind in het middel-
baar? Meld het aan vóór vrijdag 
23.04 via aanmelden.school. 
Meer info: www.mechelen.be/
onderwijs. 

• De Vaartdijk en de Auwegem-
vaar t werden def init ief 
fietsstraten. Auto’s blijven 
er dus achter fietsers. In de 
omgekeerde richting volgen 
fietsers wel opnieuw het pad 
langs de vaart. Meer info: 
www.mechelen.be/fietsstraten

• Van 19 tot 24.04 is het de Week 
van de Valpreventie. Overwin 
je valangst en leer veilig 
bewegen via tips en oefenin-
gen. Vraag ernaar in je lokaal 
dienstencentrum of kijk op 
valpreventie.be. 

• Heb je al wat werkervaring 
en wil je jouw kennis doorge-
ven aan jongeren? Maak de 
overstap naar het onderwijs. 
Ontdek de mogelijkheden op 
de digitale info-avond voor zij- 
instromers op 21.04. Meer info: 
mechelen.be/word-leraar

• Sinds kort krijgen kersverse 
Mechelse ouders bij de geboor-
teaangifte van hun kindje een 
Rommy-slabbetje van Stad 
Mechelen cadeau. Proficiat!

• Procter & Gamble en Kellogg’s 
maakten hun bedrijfsinrit aan 
de Mechelseweg een pak vei-
liger voor fietsers. Een slim 
detectiesysteem verwittigt de 
vrachtwagenchauffeur als er 
een (brom)fiets aankomt.

• Onlangs kwamen er op 48 loca-
ties in de stad 250 fietsbeugels 
bij, goed voor zo’n 500 fietsen.

• De stad wil onderzoeken hoe 
kinderen zich online voelen. 
Ben je 10 jaar of ouder en 
heb je een smartphone? Doe 
mee aan ons onderzoek via 
mechelen.be/warme-william.

Aan de linkeroever van de Dijle, 
tussen de Grootbrug en ‘t Plein, ligt 
de Zoutwerf. De talrijke gotische, 
renaissance en barokke huizen die 
je er vandaag nog ziet, bewijzen dat 
deze loskaai een van de drukste en 
meest prestigieuze handelsplaat-
sen van de stad was. Het waren de 
ambachtshuizen van de kordewa-
genaars (mannen die zware dingen 
dragen), zoutdragers en visverkopers. 

Zo werd in 1519 het toenmalige 
pand ‘Santvliet’ op de Zoutwerf 
aangekocht door het ambacht van 
de visverkopers. Zij bouwden er 
tussen 1530 en 1535 een nieuw 

SnelVroeger en nu 1920

Zoveel koppels zonden hun huwelijk uit vanuit het stadhuis via 
een livestream. Wist je trouwens dat je je eigen Spotify-playlist 
kan samenstellen voor tijdens de huwelijksceremonie?

ambachtshuis ‘In den grooten Zalm’, 
waarvan de gevel door Willem van 
Werchtere ontworpen werd in vroeg-
renaissance stijl. 

Het pand aan de linkerkant was 
aanvankelijk het ‘Innehuysken’ waar 
de stadsrechten ontvangen werden. 
Na een brand werd het in 1680 door 
de visverkopers heropgebouwd en 
‘Den kleinen Zalm’ genoemd. Op het 
ogenblik van de foto was het een 
estaminet, een kleine kroeg.
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De kinderen en ouders 
van basisschool De 

Spreeuwen kennen Eric 
allemaal. Hij helpt hen al 
bijna zes jaar lang veilig 

oversteken als de schooldag 
begint of gedaan is.

“Als gemachtigd opzichter moet je vooral 
stoer kunnen kijken (lacht). De chauf-
feurs moeten weten dat je het meent en 
dat ze moeten stoppen. Ik was vroeger 
beroepsmilitair, dus da’s gelukkig wel 
iets wat ik goed kan (knipoogt).”

“Toen ik 56 jaar was, moest ik met pen-
sioen gaan. Maar ik vond dat wat 
vroeg om niks meer te doen. Ik 
had iets nodig om ‘s morgens 
voor uit mijn bed te komen. 
Een andere gemachtigd 
opzichter raadde mij deze 
vrijwilligersjob aan. Ik heb 
dan een opleiding gevolgd 
bij de politie en een examen 
afgelegd. Ik was best trots toen 
ik een bericht van de burge-
meester kreeg dat ik aangenomen 
was als gemachtigd opzichter. Ik 
heb dan van de stad officieel mijn 
stopbordje, mijn fluohesje en mijn 
Belgische armband gekregen. Een van 
de mooiste dingen aan deze job? De 
vrolijke begroetingen van de kinderen 
en de dankbaarheid van de ouders.”

Schuilt er ook een verkeersheld in jou?

Meld je aan via 
mechelen.be/word-verkeersheld. 
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WAAROM?
In een zone 30 
gebeuren aanzienlijk 
minder ongevallen 
en zijn de letsels 
minder erg en 
minder vaak dode-
lijk. Daarnaast is 
een zone 30 beter 
voor de leefbaarheid 
in een buurt: er is 
minder geluids-
overlast en minder 
uitstoot van uitlaat-
gassen, en het is er 
een pak aangenamer 
om te wandelen of te 
fietsen. Je kan er ook 
bredere voetpaden 
aanleggen of meer 
groen voorzien. 

WAT?
Stad Mechelen was 
de eerste stad in 
Vlaanderen die een 
zone 30 installeerde 
in het volledige 
stadscentrum. Ook 
daarbuiten geldt in 
verschillende straten 
en wijken een maxi-
mumsnelheid van 
30 km/u. Onlangs 
kwamen daar nog 
26 nieuwe straten 
bij. De uitbreiding 
van de zone 30 
blijft een belangrijk 
onderdeel binnen 
het mobiliteitsbeleid 
van de stad.

WAAR?
Enkele voorbeelden 
zijn de Hoogstraat 
en de Goswin De 
Stassartstraat. 
Daar werd bewust 
gekozen voor een 
breed voet- en 
fietspad zodat het 
aantrekkelijker 
wandelen en fietsen 
is en de auto’s door 
de smalle straat 
automatisch trager 
rijden. In de Bruul 
maakt een gelijk-
grondse aanleg het 
een pak comfortabe-
ler en toegankelijker 
voor voetgangers, 
de belangrijkste weg-
gebruikers in een 
winkelstraat.

HOE?
Per straat onderzoekt 
de stad telkens hoe 
ze de zone 30 het 
best installeert op 
vlak van leefbaarheid 
en -veiligheid. Het 
al dan niet aanleg-
gen van voetpaden 
hangt bijvoorbeeld af 
van het type straat, 
de verkeersintensi-
teit en de breedte 
van de straat. Zo 
kiezen we in smalle 
straten of winkel-
straten meestal voor 
een gelijkgrondse 
aanleg, maar ergens 
anders voor brede 
voetpaden. 

Ook op vlak van verkeersveiligheid en -leefbaarheid is Stad Mechelen 
een voorbeeld voor heel wat steden en gemeenten. Dat komt onder 

andere door in vele straten en wijken de maximumsnelheid te verlagen 
naar 30 km/u en te kiezen voor een breed of helemaal geen voetpad. 

GRAAG TRAAG:  
MECHELEN  ZONE 30

Zone 30 
zorgt voor 
meer leef-
baarheid 
en minder 
ongevallen, 
geluids-
overlast en 
uitstoot
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Verzamelt je auto meer stof en roest dan kilometers? Voel je dat hij 
de kosten niet meer waard is of dat het tijd is om over te stappen 
naar iets anders? Dan kan je het voorbeeld van Marleen en Niels 
volgen. Zij deden hun auto weg en kregen van Stad Mechelen een 
mobiliteitsbudget van € 250 in de plaats.

DUURZAME MOBILITEIT:  
MEER DAN OOIT HET OVERWEGEN WAARD

Waarom besloot je je auto weg te doen?
Marleen: “Sinds mijn man en ik met pen-
sioen zijn, stond die bijna altijd op stal. 
We gebruikten hem alleen nog voor grote 
boodschappen.” 
Niels: “Mijn werkgever verhuisde naar 
Antwerpen-Berchem, vlak bij het station. Dat 
was het moment om mijn auto weg te doen. 
Ik woon in het centrum en heb dus toch alles 
op wandelafstand.”

Hoe heb je gehoord van  
het mobiliteitsbudget?
Marleen: “Awel, ik heb dat gelezen in Nieuwe 
Maan! Toevallig net op het moment dat 

we overwogen om mijn auto weg te doen. 
We hebben niet geaarzeld.” 
Niels: “Ik ben graag op de hoogte van nieuws 
uit Mechelen en had dat in een nieuwsartikel 
gezien. Toen heb ik direct een mailtje gestuurd 
naar de dienst Mobiliteit.”

Wat heb je daarmee aangeschaft?
Marleen: “Een mountainbike. Mijn man fietst 
graag en gebruikt die nu elke dag. De bood-
schappen doe ik nu met mijn gewone fiets. En 
als het goed weer is, gaan we graag samen 
fietsen. Ergens was ik wel bang dat ik de auto 
zou missen, maar dat moment kwam nooit. 
We waren er heel snel aan gewend.”

Mechelaars  
die de overstap 
maken naar 
deelmobiliteit, 
hebben geen 
eigen wagen 
meer nodig.

Vicky Vanmarcke, 
schepen van 
Mobiliteit
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Niels: “Dankzij het mobiliteitsbudget kreeg ik de 
eerste € 250 euro van mijn cambio-abonnement 
terugbetaald. Een leuk extraatje, boven op de 
besparing die ik nu sowieso doe. Met cambio kan 
ik nog altijd mijn grote boodschappen doen en 
mijn ouders bezoeken.”

Hoeveel bespaar je nu?
Marleen: “Ik kan het niet exact zeggen. Maar als 
je alles bij elkaar optelt - verzekering, onderhoud, 
autocontrole, brandstof ... - dan komen we toch al 
makkelijk aan zo'n 700 euro per jaar.” 
Niels: “Voor de auto betaalde ik alles opgeteld 
zo’n € 4000 per jaar. Cambio kost me maar 
€ 30 per maand momenteel. Reken maar uit. 
En doordat we betalen voor het aantal kilo-
meters, gaan mijn vriend en ik bewuster om met 
onze verplaatsingen.”
 
Wat zijn de grote voordelen?
Marleen: “Het is goed voor het milieu, voor 
onze gezondheid en voor onze portemonnee. 
Bovendien zijn we met de fiets sneller waar we 
moeten zijn en verliezen we geen tijd met parking 
te zoeken.”
Niels: “Zowel de besparing als het gemak en het 
ruime aanbod aan staanplaatsen. Ik hoef maar de 
straat over te steken en ik ben er al. En als daar 
uitzonderlijk eens geen auto staat, ben ik op een 
paar minuutjes wandelen aan de staanplaatsen bij 
de Kraanbrug.”

En de nadelen?
Marleen: “Euh ... in onze situatie zijn er eigenlijk 
geen nadelen aan. We hebben die auto op geen 
enkel moment gemist.”
Niels: “Ik zie ook geen nadelen. De allereerste 
keer duurt het een uurtje om je te registreren en 
zo, maar daarna kost het niet meer moeite dan je 
eigen auto te gebruiken.”

Zou je ooit overwegen om terug 
een auto te nemen?
Marleen: “Zeker niet. En ik hoop dat mijn 
getuigenis een paar mensen inspireert of over  
de streep trekt.”
Niels: “Ik wil nog lang blijven bij mijn werk- 
gever, dus nee, dat zie ik de eerste jaren echt  
niet gebeuren.”

Denk er ook eens over na. Meer informatie 
vind je op delenisvooriedereen.be.

DE HOPPY-STEPS ZIJN TERUG

Nu zelfs met handvaten die zichzelf ontsmetten via ultraviolet-
licht en het coronavirus zo geen kans geven. Maak eens een 
ritje en je weet meteen hoeveel makkelijker het je leven kan 
maken. Hop met die Hoppy!

Download de Hoppy-app  
en registreer je.  

Zoek via de app de dichtst-
bijzijnde Hoppy-step. 

Bang dat hij weg zal zijn? 
Reserveer je step gerust op 

voorhand. Gebruik je voor 
het eerst Hoppy? Geef de 
code HOPP10 in en je kan 
10 minuten gratis steppen.

Steppen maar!  
Duw je af zoals met een 

gewone step, druk op de 
‘gas’-toets om gas te geven 

en rem met de hendel aan 
de linkerkant. Rij op de baan 

of op fietsstroken en hou 
rekening met de verkeers-

regels. Aangekomen? 
Parkeer je step netjes aan 
de kant op een plek waar 

hij niemand hindert.

Scan de QR-code  
om te 
ontgrendelen. 
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DEZE ONDERNEMERS 
MAAKTEN AL 
GEBRUIK VAN DE 
BAKFIETSSUBSIDIE

PROBEER GRATIS 
EEN BAKFIETS UIT

Duurzame mobiliteit: ook iets voor 
jou? Als Mechelaar kan je zes dagen 
lang gratis een bakfiets van de stad 
ontlenen. Reserveer de bakfiets via 
mechelen.be/afspraken of via het gratis 
nummer 0800 20 800. De uitleenpe-
riode start telkens op een woensdag 
en eindigt op maandag. Meer info: 
www.mechelen.be/bakfiets 

SUBSIDIES VOOR 
BAKFIETSENDE ONDERNEMERS

De ondernemers op het kaartje hier-
naast gingen je al vooraf: een bakfiets 
is superhandig om te bezorgen, leveren, 
laden en lossen binnen en buiten de 
stad. Overtuigd? Stad Mechelen geeft 
je graag een duwtje in de rug met een 
subsidie van maximaal € 3000. Dien 
je aanvraag in tussen 1 april en 1 juni. 
Meer info: www.mechelen.be/bakfiets

CAMBIO-KORTING  
VOOR BESTELWAGENS

Heb je als ondernemer al eens stil-
gestaan bij het nut en de kost van je 
bedrijfswagen(s)? Als je kiest voor auto-
delen, bespaar je hoogstwaarschijnlijk 
een heleboel. Je betaalt dan alleen voor 
het gebruik en bovendien ontneemt het 
je heel wat werk. Denk maar aan de 
administratie, verzekeringen, keuring ... 
Omdat Stad Mechelen leveringen in de 
stad duurzamer wil maken en het aantal 
wagens in de stad wil beperken, krijg 
je als ondernemer de kans om een 
elektrische bestelwagen van cambio 
gedurende drie maanden uit te probe-
ren. Gespreid over drie maanden krijg 
je een korting van 150 euro. Meer info: 
www.delenisvooriedereen.be 

SURFLOGH

4  BROODBROEDERS 
“Met onze bakfiets vol heer-
lijke verse zuurdesembroden 
trappen we vlot en duurzaam 
naar onze afhaal- en verkoop-
punten. Makkelijk voor jou én 
voor ons!” 
www.broodbroeders.be

2   MECHELSE 
DRUKKERIJEN

“Reeds drie generaties lang 
bedienen wij als full-service 
drukkerij particulieren, winkels 
en Mechelse ondernemers in en 
buiten de stadskern voor hun 
klein en groot drukwerk. Met 
onze nieuwe cargo-fiets brengen 
wij nu ook onze steun aan onze 
mooie stad en bewijzen we dat 
drukwerk ook duurzaam kan zijn.” 
www.medru.be

1  KABAS VERPAKKINGSVRIJ
“Zeker in de binnenstad is het veel 

makkelijker om met de bakfiets rond 
te toeren. We halen een frisse neus 

en kunnen onze producten ecologisch 
leveren aan bedrijven en oppikken bij 

onze leveranciers.” 
www.dekabas.be

3  MY EX BOYFRIEND
“Een lokaal cadeautje 

kopen en bij een geliefde 
in Mechelen gratis laten 
leveren? Dat kan dankzij 
onze bakfietsleveringen. 

Kosteloos, mooi verpakt en 
met veel liefde geleverd!”

www.myexboyfriend.info
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8   Eetcafe t'ASS Mechelen
9  Nectarist
10  Picknickfiets
11  Yumbel
12  Farini bakery
13   Drukkerij De Prins
14  Amelio

15  Schockaert
16  Krokfiets
17  Socialfeet
18  Ecoklusser
19  Carrefour Bruul
20  The Cartridge Shop
21  Schoenmakerij Milis
22  Ni Hao
23  Gezondheidscentrum Mechelen
24  Ecokoeriers
25  Eskwadraat
26  Brood34

 Fietsfoodie
 Green Driver

7  SNELFIETS!
“Met onze bakfiets bieden wij 

een innovatieve, groene en 
frisse kijk op personen vervoer 
in de stad Mechelen, ook daar 

waar auto’s niet toegelaten zijn.” 
www.snel-taxi.be

6  WEIBLIJ
“In Heffen 
kan je bij ons  
terecht voor 
ambachtelijk 
geproduceerde 
siropen, 
kraakverse 
lokale groenten 

gekweekt op ecologische 
wijze en verse eitjes van 
onze levende erfgoedkip de 
‘Vlaanderse koekoek’.” 
www.weiblij.be

5  SOEPER
“Sinds 2013 bezorgen we elke dag 
versgemaakte soep per bakfiets, zowel 
thuis als op het werk. Bereid volgens 
de regels van de kunst, met heel veel 
liefde en lokale seizoens groenten.” 
www.soeper.be
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Als dementie-
vriendelijke 
stad willen 
we ook onze 
mantel zorgers 
nog beter 
ondersteunen.
Gabriella  
De Francesco,  
schepen van Welzijn

Herman: “Steak met 
frietjes! Graag half-en-
half gebakken, zodat 
het vlees nog juist een 
beetje rood ziet van-
binnen. En met wat 
mayonaise en tartaar 
als saus." 

Straatbabbel
WAT ZOU JOUW LAATSTE AVONDMAAL ZIJN?

Sam: “Ik kies voor 
Chinees. Het liefst eet 
ik Chinese kipbal-
letjes, dat zijn kleine 
deegballetjes met 
kip in. En dan nog 
gebakken rijst en 
kerriesaus erbij.”

Naomi: “Mag dat ook 
een ontbijt zijn (lacht)? 
Ik ga voor een goed, 
stevig Turks ontbijt met 
feta, olijven, een omelet 
met tomatensaus en 
warme deegwaren 
met gehakt.”

MANTELZORGERS GEZOCHT
Inloophuis ‘t moNUment, het contactpunt voor 
personen met dementie en hun mantelzorgers wil 
in de toekomst nog meer kunnen betekenen met 
een aanbod aan verschillende nieuwe zorgtech-
nologieën. Het inloophuis zoekt daarvoor samen 
met onderzoeksbureau Imec mantelzorgers die 
ze wat vragen mogen stellen om de zorgnoden zo 
goed mogelijk in kaart te brengen. Het Europese 
project MONUMENT zorgt vervolgens voor een 
technologische proeftuin in het inloophuis waar 
je bestaande én nieuwe zorgtechnologieën kan 
uittesten of demonstraties kan volgen. Zo kunnen 
mantel zorgers proeven van alle mogelijke techno-
logische hulpmiddelen. 

Ben jij een mantelzorger voor een persoon  
met ( jong)dementie en wil je hier graag aan 
meewerken? Of wil je op de hoogte blijven 
over dit project? kamala.leemans@mechelen.be 
of 0498 51 02 99. Meer info vind je op 
mechelen.be/lokaal-project-monument.

VOOR AL  
WIE DROOMT 
VAN EEN 
EIGEN ZAAK
Begon jij tijdens de lock-
down na te denken over je 
eigen zaak? Speel je met 
een aantal ideetjes maar 
weet je nog niet heel goed 
welke kant je uit wil? Of 
ben je net helemaal klaar 
om de sprong te wagen? 
Op 20 april organiseert 
Stad Mechelen van 19 
tot 20u het allereerste 
digitale Startersevent. 
Zo wil de stad samen met 
diverse partners star-
tende ondernemers beter 
begeleiden en makkelijker 
naar de juiste instanties 
doorverwijzen. 

Op het programma: een 
inspirerende getuigenis van 
House Raccoon, Jolien Arijs 
die vertelt over wanneer de 
zaken niet meer goed gaan 
en faillisement, en verschil-
lende breakout-sessies 
van UNIZO, VLAIO en Voka 
waarin je alles te weten 
komt over ondernemen. 
Inschrijven doe je nog tot 
15 april. 

Kan je er niet bij zijn of wil 
je nu al aan de slag met 
jouw idee? Vraag dan je 
gratis startersgesprek aan 
bij onze startersconsulente 
Yasmine Lagmaui. Zij geeft 
je graag advies over hoe 
je het best opstart, waar 
je het perfecte pand vindt 
of hoe je financiële steun 
kan krijgen. 

Inschrijven of een afspraak 
maken: www.mechelen.be/
startmetondernemen
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Van Mechelen tot in Parijs: de hand-
tassen en hoeden van het Belgische 
modemerk Awardt spot je overal. 
“Onlangs was een Mechelse collega-
ondernemer in Parijs. Hij stuurde ons 
een foto door van een vrouw met 
een van onze handtassen”, glundert 
zaakvoerster Els Van den Berghen. 
“Zo leuk dat mensen die er meteen 
kunnen uit halen. Dat bewijst nog 
maar eens dat we uniek zijn. Onze 
handtassen hebben vormen of 
structuren met een hoekje af. Als er 
een bepaalde trend is, doen we daar 
bewust niet aan mee. We willen tijd-
loze handtassen maken voor mannen 
en madammen met ballen.”

Els startte Awardt meer dan 20 jaar 
geleden op met haar moeder 
Wies Dehert. “Tijdens mijn studie 
Interieurarchitectuur schreven mijn 
moeder en ik ons voor ons plezier 
in voor een opleiding modist of hoe-
denmaker. Al gauw hadden we de 
microbe te pakken en toen we later 
ook leer leerden bewerken, ging er 
een wereld voor ons open. Voor we 
het wisten hadden we naast onze 
hoedencollectie ook een volledige 
handtassencollectie.”

LIEFDE VOOR LOKAAL
De handtassen en hoeden met een 
hoek af zijn sinds 2002 ook te koop 
in de winkel van Wies en Els in de 
Adegemstraat. Hun atelier bevindt 
zich aan de Zennegatvaart. Wies en 
Els kozen bewust voor Mechelen. “Wij 
zijn geboren en getogen Mechelaars. 
Mechelen is de perfecte uitvalsbasis, 
zo in het midden tussen Antwerpen 

Straffe ondernemers
“ WIJ MAKEN TIJDLOZE 
HANDTASSEN VOOR MADAMMEN 
EN MANNEN MET BALLEN”

Echt leer wordt 
mooier, dat leeft 
met je mee

en Brussel. Maar ook: onze ecologi-
sche voetafdruk is veel kleiner. En 
even belangrijk: voor je levenskwa-
liteit is het zalig om dicht bij je werk 
te wonen.”

Dat lokale zit duidelijk in het DNA 
van Awardt. Al hun producten zijn 
van 100 % Belgische makelij. Waar 
ze kunnen, kiezen Wies en Els ook 
voor chroomvrij leder, wat beter is 
voor jou en voor onze planeet. “Door 
alles in België te houden, kunnen we 
ook snel op de bal spelen. Stel dat je 
bijvoorbeeld de riempjes van een 
handtas graag in een andere kleur 
wil, dan kunnen wij daar in ons 
eigen atelier snel voor zorgen.”

In totaal ontwierpen Wies en 
Els al 478 soorten handtas-
sen en zo’n 300 hoeden. In 
de winkel in Mechelen vind 
je van alles foto’s of zelfs 
nog prototypes terug. Je 
kan ook elke handtas 
of hoed bestellen. Zelfs 
die uit de allereerste 
collecties.

www.awardt.be
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Monique (70) voelt zich soms alleen.
“Toen ik 48 jaar was, heb ik een hersenbloeding gekregen. 
Ik raakte half verlamd en kon daardoor niet meer werken. 
Samen met mijn vader runde ik toen nog Frituur Put, maar 
dat werd voor mij onmogelijk. Ik kon niet meer rechtstaan, 
laat staan frietjes bakken. Mijn zoon Gerrit heeft dan 
uiteindelijk de frituur overgenomen.”

“Vanaf toen zat ik dus thuis en had ik veel hulp 
nodig. Gelukkig kon ik rekenen op mijn kinderen, 
mijn echtgenoot en de thuishulp. Maar zo’n vijf jaar 
geleden ben ik gescheiden. De kinderen waren 
intussen allemaal het huis uit en getrouwd. Daar 
zat ik dan. Alleen. Mijn schoondochter Petra heeft 
dan geregeld dat ik drie dagen in de week naar 
de dagopvang van het Hof van Egmont kon, waar 
ik al snel enkele nieuwe vrienden maakte. Zoals 
Marc bijvoorbeeld, echt ne crème van ne vent. 
Die brengt mij elke keer opnieuw aan het lachen.”

Alleen is maar alleen
“Maar toen sloeg het coronavirus toe. En plots 
mocht ik niet meer naar de dagopvang. Toen 
voelde ik mij pas echt alleen. De verzorgster kwam 
natuurlijk wel langs in het appartement, en mijn 
kinderen ook zoveel als ze konden, maar toch. Mijn 
zoon Gerrit merkte mijn eenzaamheid op en durfde 
mij daar ook over aanspreken. Zijn vrouw heeft dan 
contact opgenomen met de stad om het probleem aan 
te kaarten en zo ben ik in contact gekomen met Arlette, 
een vrijwilliger die nu regelmatig bij mij op bezoek komt.” 

“Wat wij dan doen? Babbelen en veul zieveren (lacht). We 
praten veel over onze familie, maar bijvoorbeeld ook over de 
kat van Arlette. Die durft nogal eens muizen binnen te brengen. 
Intussen ga ik terug drie keer per week naar de dagopvang, maar 
Arlette blijft op de andere dagen zo veel mogelijk langskomen. Mijn 
tip voor iedereen die zich af en toe eenzaam voelt: laat het weten en 
vraag hulp. Wat je niet vraagt, kan je ook niet krijgen.”  

Voel jij je soms ook alleen?  
Meld het via 0800 20 800 of mechelen.be/eenzaamheid.

EERSTE HULP  
BIJ EENZAAMHEID

Monique
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Arlette (71) maakt graag tijd voor anderen.

“Enkele maanden geleden belde de stad mij op met de vraag of 
ik het zag zitten om af en toe bij een eenzame Mechelaar langs 

te gaan voor een babbeltje. Ik stemde meteen in. Voor mij 
was dat een evidentie. Als je kan helpen, dan doe je dat 

toch gewoon? Vervolgens kreeg ik het telefoonnummer 
van Petra, de schoondochter van Monique. Die was zó 

content om iets van mij te horen, ze had blijkbaar al van 
alles geprobeerd om iemand te vinden die Monique af 
en toe gezelschap kon houden.”

“Tijdens de eerste lockdown had ik mij als vrijwilliger 
geregistreerd op de website van Stad Mechelen. 
Ik wou toen gewoon echt iets doen om te helpen. 
Het maakte mij niet uit met wat. Ik heb toen mond-
maskers gestikt en rondgedragen in opdracht van 
de stad. En zo is de bal aan het rollen gegaan.” 

Babbelkousen
“Tussen Monique en mij klikte het meteen. Wij 
zijn allebei goei babbelaars (lacht).  Weet je, ik 
doe het ook niet alleen voor Monique hé. Ik doe 
het ook voor mezelf. Ik ben van nature een heel 
sociale persoon. Zo ben ik lid van de wandelclub 
‘t Opsinjoorke en van NEOS, het netwerk voor 
ondernemende senioren. Maar door het corona-
virus ligt dat nu allemaal stil en gaan er alleen nog 

online activiteiten door. Dus ik ben heel dankbaar 
dat ik regelmatig bij Monique kan langsgegaan om 

wat te babbelen.”

“Iets doen voor een ander geeft je leven een betekenis. 
En je krijgt een goed gevoel van iemand anders plezier 

te doen. Maar op zich heb ik daar zelf nooit zo over nage-
dacht. Ik word zelfs een beetje ongemakkelijk als mensen 

dat zo chic vinden wat ik doe: voor mij is dat niet meer dan 
normaal. Een evidentie. Iets wat je gewoon doet.”

Wil jij ook een Mechelaar helpen? 
www.mechelen.be/zorgzame-buur

Arlette
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Kwaliteitsvolle ruimte in een stad. Sinds corona 
is het actueler dan ooit, maar Stad Mechelen 
zet hier al meer dan twintig jaar op in. Het 
herinrichten van straten en pleinen gebeurt 
op mensenmaat. En beleving staat centraal. 
Een straat beleven is even belangrijk als erin 
bewegen, en zo komen zowel bewoners, 
toeristen en shoppers als cultuurliefhebbers, 
terrasjesgangers en ondernemers ruimschoots 
aan hun trekken.

Het winkelgebied krijgt een belangrijke plaats 
in die totaalbeleving. De Bruul en Botermarkt 
kregen al eerder een geslaagde facelift. 
Binnenkort is de Onze-Lieve-Vrouwestraat aan 
de beurt. OKRA architectenbureau tekende 

voor deze autoluwe straat een ontwerp uit 
met veel aandacht voor comfort, ontmoe-
ting en groen.

Comfortabel en toegankelijk
In het ontwerp vallen meteen de vaste 
elementen op. Als een slingerbeweging 
combineren ze planten, bomen, zitbanken en 
terrasjes doorheen de straat. De inrichting sluit 
aan op die van de Bruul. Ze is even comfor-
tabel maar groener en iets minder strak. Zo 
behouden we de samenhang én krijgt de 
Onze-Lieve-Vrouwestraat toch een eigen stijl 
die past bij haar DNA. Op slim uitgekozen 
plaatsen is er ook plaats voor fietsenstallingen 
en laad- en loszones.

Kleurrijk groen
Vaste planten, kruiden en verschillende 
bomen zullen de straat sieren. De variatie in 
kleur, groei, vorm en bloei zorgt het hele jaar 
door voor een mooi en gevarieerd kleuren-
palet. Een lust voor het oog waar ook bijen 

VEEL LIEFDE  
VOOR EEN STRAAT

Vanaf september krijgt de Onze-Lieve-
Vrouwestraat een totale make-over met heel 
veel aandacht voor comfort, beleving en groen. 
In afwachting vulden bewoners, handelaars, 
kunstenaars en andere creatieve duizendpoten 
samen de vrijgekomen ruimte in. Met veel 
liefde en passie. Omdat ze hun straat graag zien. 
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en vlinders verzot op zijn. Het regenwater 
zal op een natuurlijke manier afvloeien in de 
groenstroken. Het ontwerp laat ook ruimte 
voor geveltuintjes en -banken. Ideaal voor een 
praatje met de buren. Of om even uit te rusten 
met je shoppingmaatje. 

Project LOV
Een deel van de Onze-Lieve-Vrouwestraat 
werd autoluw in juli 2020. Parkeerplaatsen 
verdwenen en er was opeens veel meer plaats 
in de straat. De heraanleg was nog niet voor 
meteen. Het was dus het ideale moment om 
te experimenteren met een tijdelijke invulling 
voor de straat.

Handelaars, bewoners en verschillende 
creatieve partners sloegen samen met Stad 
Mechelen de handen in elkaar. Na enkele 
brainstormsessies ontstond project LOV. 
De naam LOV is niet toevallig gekozen: hij 
verwijst naar de Onze-Lieve-Vrouwestraat en 
staat in het teken van de Lieve Sterke Vrouw. 
Dat concept komt ook heel sterk terug in de 
uitwerking. Natuur en cultuur verbinden de 
straat met muur-, straat- en trapschilderingen, 
prairiegroen, een kruidentoog, een moestuin 
en modulaire zitbanken en bloembakken.

Het project zorgde voor een schitte-
rende dynamiek tussen alle partners 
én creëerde tegelijk zuurstof en ideeën 
voor de definitieve heraanleg van 
de straat.

Meer info over het ontwerp: 
www.mechelen.be/olv-straat

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je via 
de website in op de nieuwsbrief.

Voor specifieke informatie over de 
werken en de minderhinder-maatregelen 
organiseren we tijdig een apart infomo-
ment voor de buurtbewoners.

9 BANKEN MET  
RUG- EN ARMLEUNING

48 FIETSBEUGELS –  
GOED VOOR 96 FIETSEN

250 M² GROEN

21 NIEUWE BOMEN

12 PLATEAUBANKEN

_ Start werken: 
september 2021_ Einde werken: mei 2022

Fase 1 – Tussen Vijfhoek 
en Louizastraat

_ Start werken:  
ten vroegste begin 2023 
(nadat de heraanleg van 
de Adegemstraat klaar is)_ Einde werken:  
ten vroegste begin 2024  
(de heraanleg duurt 
ongeveer een jaar)_ Na de werken 
wordt ook dit deel 
van de Onze-Lieve-
Vrouwestraat autoluw.

Fase 2 – Tussen Korenmarkt 
en Louizastraat
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Sinds 19 februari draait het vaccinatiecentrum in 
de Nekkerhal op volle toeren. Vanaf april krijgt 
ook de brede bevolking hier zijn eerste prik. Elke 
dag zijn hier zo’n 50 mensen in de weer: medisch 
personeel, medewerkers van de stad én vrijwilligers.

HET VACCINATIECENTRUM
De dag van 

11.30u
Jan: “We vaccineren elke dag van 
12 tot 20u. We starten telkens met 
een korte briefing en bekijken wie 
wat doet vandaag. Zo is iedereen 
altijd goed op de hoogte.”

12.15u
Mieke: “Vooraleer je gevaccineerd 
wordt, passeer je bij een ver-
pleegkundige voor een medisch 
gesprek. Wij vragen onder andere 
of je ooit al sterk gereageerd hebt 
op een ander vaccin en polsen 
naar je gezondheid.”

14.30u
Joke: “Wij zijn - letterlijk - achter de 
schermen bezig met het ‘optrek-
ken’ van de vaccins. Uit één flesje 
kan je meerdere dosissen halen. 
Wij steken de naald van het spuitje 
erin en trekken er als het ware 
net voldoende vloeistof in voor 
één prik.”

15u
Goele: “Als populatiemanager hou 
ik in het oog dat er binnen alle 
doelgroepen en gemeenschap-
pen voldoende gevaccineerd 
wordt. Ik bekijk bijvoorbeeld of 
alle mensen vlot in het vaccina-
tiecentrum geraken en welke 

aanspreekpunten we kunnen 
gebruiken om de verschillende 
gemeenschappen correct en juist 
te informeren over de vaccinaties.”

16u
Jan: “Alles lijkt vlot te verlopen. 
Mijn bureau is mijn uitkijkpost. 
Hier kan ik alles goed in ‘t oog 
houden. Maar meestal loop ik 
beneden rond zodat mensen mij 
meteen kunnen aanspreken bij 
problemen.”

17.15u
Katrijn: “Ik ben de programma-
manager. Ik stuur onder andere 
vaccinatiecoördinator Jan en 
populatiemanager Goele aan. Het 
doel is om minstens 70 % van de 
Mechelse inwoners te vaccineren. 
Ik behoud daarvoor het overzicht 
over alle verschillende facetten.”

17.45u
Mirella: “Een bezoeker voelt zich 
wat slapjes. Gelukkig zijn we snel 
ter plaatse. Er lopen voortdurend 
twee toezichthoudende artsen 
rond met een walkietalkie die ter 
plekke de nodige zorgen kunnen 
toedienen. Daarnaast staan er ook 
nog enkele artsen paraat in de 
EHBO-post.”

In dit vaccinatiecentrum 
herwinnen we onze vrijheid.
Alexander Vandersmissen, burgemeester

11.30u

14.30u

15u

16u

17.15u

17.45u

12.15u
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UiTgelicht 

BUITENSPEELDAG
Tientallen onderzoeken toonden het al aan: buiten 
spelen is goed voor de ontwikkeling van je kind. 
Het verhoogt de weerstand, kinderen trainen hun 
sociale vaardigheden en ze bewegen beter én 
soepeler door al het lopen, klimmen en klauteren. 

Op woensdag 21 april is het Buitenspeeldag in 
Mechelen en trekken kinderen massaal naar 
buiten om te spelen, te sporten en te genieten. 
Hou mechelenkinderstad.be in de gaten: zodra er 
meer nieuws is over de coronamaatregelen kom 
je hier te weten wat er allemaal te beleven valt. 
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DE TRIPTIEK VAN WENEN
Het jongensportretje in het midden van dit 
schilderij is de oudste bekende voorstel-
ling van Karel V. Hij is twee en een half jaar 
oud, zo staat onderaan op de lijst te lezen. 
De latere Keizer Karel wordt geflankeerd 
door zijn twee zusjes: Eleonora (vier jaar) en 
Isabella (een jaar en drie maanden).

Dit schilderij werd bijna zeker gemaakt in 
Mechelen. Karel en zijn zusjes woonden 
op dat moment in de stad, in het Hof van 
Kamerijk. Ze brachten er het grootste deel 
van hun kindertijd door, onder het toe-
ziende oog van hun stiefovergrootmoeder 
Margareta van York en later van hun tante 
Margareta van Oostenrijk. Het is een van 
de oudste kinder portretten uit onze kunst-
geschiedenis. Je voelt hoe de kunstenaar 
nog worstelt om de eigenheid van de kleine 
kinderen te verzoenen met hun vorstelijke 
waardigheid.

Tussen 1480 en 1530 werden drie generaties 
prinsen en prinsessen uit het Huis Habsburg 
opgevoed in het Hof van Kamerijk. Aan de 
hand van een unieke reeks portretten en 
andere kunstvoorwerpen vertelt de tentoon-
stelling Kinderen van de Renaissance het 
verhaal van dit ‘kinderhuishouden’ dat van 
de Mechelse Keizerstraat een politiek, artis-
tiek en pedagogisch centrum van Europees 
niveau maakte.

Meester van het Mechelse Sint-Jorisgilde, 
Portretten van Eleonora, Karel V en Isabella 
van Oostenrijk, 1502, Kunsthistorisches 
Museum, Wenen.

‘t verhaal van

220 jongeren tussen 13 en 28 jaar vulden eind december 
een korte vragenlijst in van de Mechelse jeugdraad. De 
jeugdraad polste onder andere naar hun favoriete chill- en 
hangplekken, hun vrijetijdsbesteding en tips om Mechelen 
nog meer jongerenproof te maken. Uit de antwoorden koos 
de jeugdraad de drie thema’s die het meest naar boven 
kwamen om dit jaar rond te werken: jongeren welzijn, klimaat 
en armoede. Hoe ze dat gaan doen? Hou de Facebook- of 
Instagrampagina (@jeugdraad_mechelen) in de gaten of 
check regelmatig mechelen.be/jeugdraad.

PS De jeugdraad steekt opnieuw in een jong jasje.  
Ontdek hun nieuwe logo op Facebook of Instagram.  
Wat vind jij ervan? 

DIT VINDEN MECHELSE 
JONGEREN HET BELANGRIJKSTE

SOLIDARITEIT TIJDENS 
DE RAMADAN
Midden april start de ramadan, voor moslims vaak een 
periode van zelfreflectie, solidariteit en samenhorigheid. 
Ze eten niet zolang het licht is, en na zonsondergang 
komen families en vrienden gezellig samen voor de 
iftar maaltijd. Maar ook hier gooit corona roet in het eten. 
Want samenkomen mag nu niet. En da’s moeilijk, want 
voor sommige mensen is het niet zo eenvoudig om elke 
avond een volwaardige iftarmaaltijd op tafel te zetten.

Daarom slaan enkele organisaties de handen in elkaar: 
ze zorgen elke dag voor lekkere iftarmaaltijden, voed-
zame boodschappenpakketten, en recepten die je zelf 
kan klaarmaken. Ken je iemand die wat extra hulp kan 
gebruiken? Of heb je zelf interesse? Laat het weten via 
mohamedbarrie.voem@gmail.com. Meer info vind je op 
mechelen.be/ramadan-iftar. 

Een initiatief van o.a. de Mechelse Moskeeën, Ramadan Hands Mechelen, 
Averroes Cycling Team Mechelen, J@M Jeugdwerk Mechelen en VOEM vzw. 
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-voordeel
GRATIS TICKET VOOR RAIN & TIME IT TAKES
Hou jij van dansen? Of kijk je liever naar dansende mensen? Dan 
is dit UiTPAS-voordeel iets voor jou. Kunstencentrum nona nodigt 
je graag uit op vrijdag 23 april voor de voorstellingen Rain & Time 
it Takes. Meytal Blanaru en Kinga Jaczweska dansen er in twee 
prachtige en intieme danssolo’s de pannen van het dak. En jij 
kan helemaal gratis gaan kijken voor slechts 25 UiTPAS-punten. 
Stuur een mailtje met je UiTPAS-nummer naar 
info@nona.be of vraag het de avond zelf 
even aan de kassa. Maximaal twee voor-
delen per UiTPAS, zolang de voorraad strekt. 
Deze voorstellingen gaan uiteraard alleen 
maar door mits de coronamaatregelen 
het toelaten. 

Meer info over de voorstellingen: 
www.nona.be

De top 3 van … 
JEROEN

Eerste kennismaking: “Mensen die nog nooit in 
Mechelen geweest zijn, neem ik altijd eerst mee 
naar de top van de Sint-Romboutstoren. Dat uitzicht 
is echt de 538 treden waard.”

Bier hier: “Ik toon hen dan ook graag brouwerij Het 
Anker. Het heeft toch wel iets, zo’n brouwerij in het 
midden van de stad. En dan pikken we ineens ook 
de mooie straatjes van het Begijnhof mee.”

Beste frituur: “De lekkerste frietjes in Mechelen 
haal je bij Frituur ‘t Pleintje aan Nekkerspoel.” 

• Op 24 en 25.04 vieren we met 
‘De Nacht’ het 20-jarige jubileum 
van Erfgoeddag in Mechelen. 
Maak je klaar voor een echte 
feesteditie met demonstraties, 
rondleidingen en workshops 
voor jong en oud. Opgelet, 
inschrijven is meestal verplicht 
en kan vanaf 1 april. Meer info: 
www.erfgoeddag.be

• Ontsnap uit de eerste digi-
tale escaperoom van en over 
Mechelen, georganiseerd door 
JCI Mechelen, een vzw die jonge 
ondernemende mensen groei-
kansen aanbiedt. Meer info: 
www.digitalescapemechelen.be

• De stiltetuin wordt gerestau-
reerd en blijft nog even op 
slot tot aan de zomervakantie. 
Maar niet getreurd. Mechelen 
telt genoeg mooie parken en 
tuinen. Ontdek ze allemaal op 
mechelen.be/parken-en-tuinen.

• Is je kind onlangs iemand verlo-
ren? Missing You Mechelen biedt 
creatieve rouwgroepen aan voor 
kinderen van 6 tot 12 jaar. Meer 
info: www.missingyou.be

• Luister naar interessante hoor-
colleges van professoren die 
op een duidelijke, enthousi-
aste en vaak humoristische 
wijze over onder andere filo-
sofie, wereldgeschiedenis en 
muziek spreken. Meer info:  
mechelen.bibliotheek.be/ 
hoorcolleges-van-home-academy

• Stripfan? Ontdek het nieuwe 
maandelijkse stripblad Maxix 
van Mechelaar Dirk De Graef met 
strips van Vlaamse en Neder-
landse tekenaars. Verkrijgbaar 
bij Standaard Boekhandel, in 
De Stripkever en in de kranten-
winkels van Pressshop.

Snel
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Wie was Philippus De Monte? 
“Een typische Mechelaar: bescheiden, 
maar tegelijkertijd druk bezig met de 
wereld te verbeteren (lacht). Hij stimu-
leerde en inspireerde anderen, overal 
waar hij kwam. Het was een sympa-
thieke, geliefde man die immens veel 
muziek geschreven heeft. Zijn gezicht 
sierde zelfs jarenlang het Belgische 
briefje van twintig frank. Daarom is 
het des te vreemder dat zo weinig 

mensen hem nog kennen. Maar mis-
schien had die bescheidenheid daar 
wel iets mee te maken - hij was niet 
goed in marketing of in zichzelf op de 
voorgrond zetten.”

“Philippus werd in 1521 geboren 
als Filipke in Mechelen. Na zijn 
muzikale opleiding - hij was 
onder meer koorknaap in de Sint-
Romboutskathedraal - trok hij naar 

LUNALIA VIERT 500 JAAR PHILIPPUS DE MONTE

“HIJ WAS DE GROOTSTE 
MUZIKANT DIE MECHELEN 
OOIT GEKEND HEEFT”

Vijf eeuwen geleden werd een van de groot-
ste en meteen ook de laatste der Vlaamse 
polyfonisten geboren in Mechelen: Filip 
Van den Berg, beter gekend onder zijn 
Italiaanse naam Philippus De Monte. Toch 
zijn er maar een handvol Mechelaars die 
de Prins der Muziek kennen, wat fasci-
nerend is als je weet hoe groot hij was in 
zijn tijd. Met LUNALIA: Het Lied van de 
Berg en de Maan wekt Jelle Dierickx, 
directeur van Festival van Vlaanderen 
Mechelen/Kempen hem terug tot leven. 
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Napels, Rome en Londen, waar hij 
naam maakte als componist, zanger 
en muziekleraar. Uiteindelijk werd hij 
aan de hoven van Wenen en Praag 
kapelmeester van twee Habsburgse 
keizers: Maximiliaan II en Rudolf II. Hij 
was buitengewoon bedreven in de 
polyfonie, een compositiestijl waarbij 
er geen hoofdmelodie is, maar een 
combinatie van verschillende zelfstan-
dige melodieën of stemmen. Ergens 
was het tragisch dat Philippus zo ‘laat’ 
in de polyfone periode geboren werd: 
hij was zo uitzonderlijk goed in iets 
dat eigenlijk op zijn einde liep.”

Hoe viert LUNALIA De Montes 
vijfhonderdste verjaardag? 
“Al in 2017 besloten we dat we in 
2021 de muziek van Philippus De 
Monte centraal zouden zetten, om 
die laatste reus der Vlaamse poly-
fonisten te eren. Daarom ben ik zo 
ontzettend trots dat we twee heel 
grote Belgische topensembles 
konden overtuigen om het werk van 
De Monte nieuw leven in te blazen: 
Graindelavoix en Ratas del viejo 
Mundo. Zij zijn aan de slag gegaan 

met een deel van de meer dan 1600 
composities die De Monte naliet en 
gaan ongetwijfeld zorgen voor een 
bijzonder krachtige nieuwe kennisma-
king met de fijnzinnige componist.”

“Wil je op voorhand graag al wat 
lezen over De Monte? Op onze vraag 
schreven dirigenten en muziekken-
ners Peter Van Heygen en Björn 
Schmelzer twee teksten die je een 
immens boeiende inkijk geven in de 
wereld van Philippus De Monte. Je 
kan de brochure gratis bestellen via 
mechelen@festival.be of digitaal lezen 
via lunalia.be.”

Wat heeft Het Lied van de Berg 
en de Maan nog in petto?
“Zoals elk jaar trappen we af met een 
prachtig openingsconcert. Dit jaar 
is het uitzonderlijk een digitaal 
feest. Geen stream, maar 
een live meeting, 
waarbij we ook live 

gaan schakelen naar Napels, Rome, 
Londen, Wenen en Praag, de steden 
die een belangrijke rol speelden in 
het leven van Philippus De Monte. 
Door de huidige coronamaatregelen 
zouden er te weinig mensen kunnen 
deelnemen aan het openingsconcert, 
dus pakten we het dit jaar anders 
aan. Maar het gaat nog altijd een 
unieke belevenis zijn die je 
zeker niet wil missen 
(knipoogt).”

Je kan in je huis
kamer genieten van 
onze kwaliteitsvolle 
filmopnames
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“Naast de Berg van Mechelen (Filip 
Van den Berg dus, n.v.d.r.) komt ook 
de befaamde Japanse berg Fuji aan 
bod in de nieuwe festivalproductie 
U ki yo E, een familievoorstelling 
voor volwassenen en kinderen vanaf 
5 jaar. Een andere familievoorstel-
ling is Wolf, een getekend concert 
dat geïnspireerd is door de muziek 
van Wolfgang Amadeus Mozart, 
voor volwassenen en kinderen 
vanaf 10 jaar.” 
 
“Wat ik zeker ook wil uitlichten is 
de bijzondere première van They 
have been waiting long enough. 
Schrijfster Natalie Haynes her-
schreef heel wat Griekse mythes 
met een focus op de opmerkelijke 

vrouwen die daarin een rol 
speelden. We vroegen aan compo-
nistes Annelies Van Parys, Calliope 
Tsoupaki en Aftab Darvishi om 
nieuw werk te componeren rond 
de Griekse mythevrouwen Medea, 
Penelope en Circe. Een aanrader.”

Waar vinden de 
voorstellingen plaats? 
“In je huiskamer. Omwille van de 
huidige coronamaatregelen was het 
nog niet mogelijk om de voorstellingen 
live te laten doorgaan. We hebben 
er bewust voor gekozen om niet te 
streamen, maar we gaan kwaliteits-
volle filmopnames ter beschikking 
stellen. Muziek en kunst leven van 
kwaliteit: ik wil iedereen edelstenen 

geven, geen plastic parels (lacht). 
Daarnaast heeft de cultuursector al zo 
zwaar geleden. We wilden de artiesten 
die meewerkten ook echt betalen. Niet 
alleen met geld, maar ook met kwalita-
tief hoogstaand opnamemateriaal dat 
ze erna nog zelf kunnen gebruiken of 
verkopen.”

Bekijk het volledige 
programma op lunalia.be.

LUNALIA 
Het Lied van de Berg en de Maan 
24 april tot 8 mei 
Tickets & info: www.lunalia.be

  Philippus De Monte 
sierde jarenlang  
het Belgische briefje 
van twintig frank

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  
en Seppe De Maeyer
Concept & creatie: Trendhuis
ISSN: 2033-2289
Editienummer: 96

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 mechelen.be.
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DO 1 APRIL 
1  GHOST (allerlaatste 
herneming) - Abattoir Fermé
theater • kunstencentrum nona, 
20.30 > 21.30u, € 16 
2  The Courage to be Disliked 
(première) - Cie de KOE
theater • kunstencentrum nona, 
20.30 > 21.30u, € 16 

Infosessie 'liefdevol opvoeden'
lezing • Well2DAY-centrum, 
19 > 21u

De Paashaas is 
verdwenen (2021)
wandelroute • ’t Kranske, 20u

VR 2 APRIL
GHOST (allerlaatste 
herneming) - Abattoir Fermé
theater • kunstencentrum nona, 
20.30 > 21.30u, € 16 

The Courage to be Disliked 
(première) - Cie de KOE
theater • kunstencentrum nona, 
20.30 > 21.30u, € 16 
3  Orfeus Jamsessies – 
LAZARUS (Koen De Graeve) 
en Flat Earth Society 
theater • ARSENAAL/LAZARUS, 
19 > 20u & 21 > 22u, € 12 

ZA 3 APRIL
4  DE TUIN VAN  
DE WALVIS (5+)
theater • DE MAAN,  
15u, € 12 

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

The Courage to be Disliked 
(première) - Cie de KOE
theater • kunstencentrum nona, 
20.30 > 21.30u, € 16 
5  FIAMMIFERO

theater • T'ile Malines, 18 > 23u
6  KoffieKLETS – Acteurs  
van Race wisselen 
van gedachten
online theater • ARSENAAL/
LAZARUS, 20.15 > 21u, gratis

WO 7 APRIL 
GHOST (allerlaatste 
herneming) - Abattoir Fermé
theater • kunstencentrum nona, 
20.30 > 21.30u, € 16 

DO 8 APRIL
GHOST (allerlaatste 
herneming) - Abattoir Fermé
theater • kunstencentrum nona, 
20.30 > 21.30u, € 16 

VR 9 APRIL
GHOST (allerlaatste 
herneming) - Abattoir Fermé
theater • kunstencentrum nona, 
20.30 > 21.30u, € 16 

ZA 10 APRIL
GHOST (allerlaatste 
herneming) - Abattoir Fermé
theater • kunstencentrum nona, 
20.30 > 21.30u, € 16 

MA 12 APRIL 
Gedachten onder de loep: 
Filosofische speurtocht
begeleide uitstap •  
den Battelaer, 13 > 17u, € 10 

WO 14 APRIL
PaTi-PaMi  
(comp. Robert Denies)
theater • Het Predikheren, 
20.15 > 21.15u, € 14

ZA 17 APRIL
(ON)VOORSPELBAAR
theater • T'ile Malines, 18 > 23u

Gedachten onder de loep: 
Filosofische speurtocht
begeleide uitstap • 
Bezoekerscentrum Mechels 
Rivierengebied, 13 > 17u, € 10

ZO 18 APRIL
Het nieuws van gisteren
theater • Theater M, 
14.30 > 15.30u, € 12 

Seizoenswandeling lente
wandelroute • Vrijbroekpark, 
10 > 12u

MA 19 APRIL
Reisreportage Antarctica
lezing • Olivetenhof, 13.30 > 17u, 
€ 8

DI 20 APRIL
Wekelijks fietsen - 
Fit op de fiets
sportactiviteit • 't Kranske, 13u

Duo Menealo in concert
concert • Grote 
Nieuwendijkstraat 51, gratis

:  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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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 mei:  
31 maart.

Deze kalender werd afgesloten 
op 28 februari. Cursussen, 
workshops, kampen en 
permanente activiteiten 
worden niet opgenomen.

EXPO
Breaking Boundaries 
De Olympische Spelen
> 30.06, Sportimonium 
1  Expo #Fake Images

> 7.12, Kazerne Dossin 

Golden Hour: Long-term 
in situ installation
> 31.12, Windowbox  
artist-run space
2  Kinderen van 
de Renaissance
26.03 > 4.07, Museum  
Hof Van Busleyden 

Virtuele tour Cindy 
Wright – Eye to eye
Online Museum  
Hof Van Busleyden, gratis

Ridders & Prinsessen
27.03 > 04.06, 
Speelgoedmuseum, € 9,8 

Op reis door Fabeltjesland
> 18.04, Speelgoedmuseum

Mechelse kunstenaars 
in de kijker
> 17.06, Galerie M, gratis

Televisietovenaar 
Mil Lenssens,  
Het Ontstaan van Tik Tak
24.04 > 29.08, 
Speelgoedmuseum

2

1

MEER VRIJETIJDSINFO?  
UIT IN MECHELEN!
Vleeshouwersstraat 6 
open: ma-za 10-17u, 
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.

WO 21 APRIL
Carate Urio Orchestra 
concert • kunstencentrum nona, 
20.30 > 21.30u, € 16 

Wekelijks fietsen - 
Fit op de fiets
sportactiviteit • 't Kranske, 13u

Word leraar secundair: 
jouw ervaring telt
online infomoment • 19.30u

DO 22 APRIL
Kumul Total!
theater • Theater M, 
20.30 > 22.30u, € 15 

PLATINA - Abke Haring
dansvoorstelling • kunsten- 
centrum nona, 20.30 > 21.30u, 
€ 16 

VR 23 APRIL
Xander De Rycke | 
Bekend & Bescheiden
theater • TheAtriuM,  
20 > 22u, € 24

Meytal Blanaru & 
Kinga Jaczewska
dansvoorstelling • kunsten- 
centrum nona, 20.30 > 21.30u, 
€ 16 

LUNALIA: De Monte met  
Blue Notes - Didier François, 
Michel Bisceglia & Utopia
online concert • YouTube,  
20u, gratis

ZA 24 APRIL
PLANEET NIVANIR
theater • DE MAAN, 15u,  
€ 12 

Erfgoeddag ‘De Nacht’
opendeurdag • verschillende 
locaties, gratis

LUNALIA: Het digitale lied 
van de Berg en de Maan
online meeting • 
mechelen@festival.be,  
20.30u, gratis

ZO 25 APRIL
Gaten
theater • Theater M, 
14.30 > 16.30u, € 15 

LUNALIA: Amazones, 
Godinnen en de vrouwen 
van Troje – Natalie Haynes
online lezing • zoom, 17u, gratis

Erfgoeddag ‘De Nacht’
opendeurdag • verschillende 
locaties, gratis

LUNALIA: U ki yo E (5+) - 
Stichting Logos, Maja Jantar
online film • lunalia.be,  
15.30u, gratis

MA 26 APRIL
Documentaire 'De roze wolk'
film • Well2DAY-centrum, 19 > 21u

WO 28 APRIL
LUNALIA: to the moon and 
back - Charlotte Wajnberg 
& Annelien Van Wauwe
online concert • lunalia.be, 
20.15u, gratis

DO 29 APRIL 
LUNALIA: Back in Harmony - 
The King’s Singers
online concert • lunalia.be, 
10 > 22u, gratis

VR 30 APRIL 
Voor Dendoncker thuis | Tryout
theater • Theater M, 20.30 > 22u, 
Theater M, € 15 

LUNALIA: Sul palco 
de la risonanza - Didier 
François, Michel Bisceglia 
& Markku Ounaskari
concert • kunstencentrum nona, 
20.30 > 22u, € 16 

LUNALIA: La montagna 
invisibile - Ratas Del 
Viejo Mundo
online concert • radio Klara,  
20u, gratis
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 happily_ever_after_twins
Is ze niet prachtig? Mijn mooie meid 
genoot van de zon. ☀ Ze is echt een 
buitenkind, maar niet in de winter.  
#tweelingmama #kennalove #autisme

 mechelsbroeknatuurdomein
That tower on a misty morning 🏰 
Geniet van een zonnig weekend! ☀
#mechelsbroek #mechelen 
#2800love #sintromboutstoren

 jenstummeleer

🚴❤�

#2800love

 lize_and_ella_on_the_road
Domein Tivoli is zeker een bezoekje 
waard wanneer je in de buurt van 
Mechelen bent. 🌿🌳🌷
#tivolipark #visitmechelen #2800love 

 karentheo_db
Als we de bloemetjes niet kunnen 
buiten zetten, dan neem ik ze wel mee 
naar binnen. 🌼
#mechelen #2800love

 ferpauca
Looking a lot like spring 
🌺☀🖤 Sparkle my life 
#sunnyday #funday 
#2800love #sparkles

 romycurvy
@moochiefrozenyogurt in Mechelen op 
de eerste lente dagen! 🌞🏤🍀
#2800love #mechelen #citylife 
#sharehappiness #loveofmylife 

 vicksvanderelst

The city is our playground 🐻🐿

#ZoNobel #2800love

Jouw kans om iedereen te 
laten meegenieten van jouw 

unieke kijk op Mechelen 
en zijn Mechelaars.

#2800love

#2800love 
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