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BABYBOOM IN DE 
KINDERBOERDERIJ
’t Is feest in het Tivolipark. 
In de kinderboerderij zijn 14 
geiten- en schapenlammetjes 
geboren. En daar zijn ook vier 
tweelingen bij. Tweelingen 
komen wel eens voor, maar 
vier paar is écht uniek. Kom 
je graag op babybezoek? De 
kinderboerderij is open op 
weekdagen van 8 tot 17.30u 
en in het weekend van 13.30 
tot 17.30u. Toegang is gratis 
en je hoeft niet te reserveren. 

2



Het einde van de coronacrisis is eindelijk in zicht. 
Deze zomer wordt een echt kantelmoment. In ons 
vaccinatiecentrum Nekkerhal gonst het non-stop van 
de bedrijvigheid. Ik ben echt onder de indruk van de 
manier waarop de vrijwillige medewerkers dag na 
dag hun beste beentje voorzetten om de Mechelaars 
efficiënt en klantvriendelijk te begeleiden bij hun 
vaccinatie. Mechelen toont zich hier op z’n best!

Met meer dan duizend zijn ze. Maar het zijn niet 
alleen de vrijwilligers in het vaccinatiecentrum 
die lof verdienen. Het is ook hartverwarmend om 
te zien hoe bewoners hun buren, kennissen en 
zorgbehoevenden door deze crisis weten te loodsen 
door allerhande hulp aan te bieden of gewoon door 
contact te houden. Met ons eigen buitenplan gaan we 
elkaar deze zomermaanden trouwens steeds beter 
kunnen ontmoeten.

Ik wil hier alle positieve Mechelaars nog eens 
bedanken voor alle geleverde inspanningen tot nog 
toe. Er is geen twijfel meer mogelijk: samen krijgen 
wij het coronavirus klein.
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Beste Sara,

Het is inderdaad niet makkelijk om een 
huis of appartement koel te houden 
op hele warme dagen. Sowieso hou 
je je ramen overdag beter dicht. Als 
het ’s avonds buiten koeler is dan 
binnen, kan je alle ramen openzetten 
om je appartement af te koelen. Heb 
je gordijnen of rolluiken? Doe ze dicht 
eenmaal de zon er op staat.

Daarnaast is investeren in goede 
dakisolatie altijd een goed idee. Ook 
groendaken, groengevels en groene 
opritten hebben een verkoelend effect. 
Maar er zijn nog wel andere trucjes. 
Verf bijvoorbeeld je dak wit. En als je 
een plat dak hebt, helpt een dun laagje 
water. Ook planten zorgen voor wat 
extra schaduw. Zonnewering, rolluiken 
en een koelinstallatie helpen uiteraard 
ook. Heb je dat al? Gebruik het zeker 
tijdens een hittegolf.

Vind je geen afkoeling in je eigen 
woning? Ga dan op zoek naar een 
koelere plek waar veel schaduw is.  
Ga overdag bijvoorbeeld wat uitblazen 
in een van de parken of stadstuinen. 
Ben je op stap in het centrum en op 
zoek naar verkoeling? Vlucht dan even 
weg in koele gebouwen zoals kerken 
of Het Predikheren.

Meer koele tips voor je woning en 
koele plekken in de stad vind je op 
mechelen.be/warme-dagen. 

WAT MOET IK DOEN 
BIJ EEN HITTEGOLF?
Help! Tijdens de zomer wordt het 
vaak heel warm in mijn appartement. 
Zeker tijdens een hittegolf krijg ik 
het amper afgekoeld. Hoe zorg ik 
toch voor afkoeling tijdens deze 
warme periodes?

Groetjes,  
Sara

Vraag

Het Fietsatelier is de plek in 
Mechelen voor een tweede-
handsfiets, fietsherstelling of 
fietsverhuur. Sinds kort kan je er 
ook terecht voor kleine betaal-
bare reparaties aan rolstoelen. 
Dat zijn herstellingen aan de 
banden, remmen, spaken enzo-
voort. Heb je een vervangrolstoel 
nodig tijdens de reparatie? 
Geen probleem.

Samen willen we het energie-
verbruik en de CO2-uitstoot in de 
stad laten dalen. Eind mei krijgt 
elke Mechelaar een folder in de 
bus met info over het gemiddelde 
energieverbruik in de buurt en 
met handige tips om energie te 
besparen. Er zijn verschillende 
versies van de folder in omloop. 
Het kan dus dat je niet dezelfde 
versie krijgt als je buur.

De folders maken deel uit van 
een grootschalig onderzoek. 
Daarmee willen we te weten 

komen welke informatie en tips 
Mechelaars het beste motiveren 
om hun energie verbruik aan te 
passen. Het komende jaar zullen 
in totaal vier folders verstuurd 
worden, telkens met nieuwe info 
en energietips per seizoen om 
mee aan de slag te gaan.

Wil je graag meer weten? Surf 
naar mechelenklimaatneutraal.be.

GA JIJ AAN DE SLAG MET  
ONZE ENERGIETIPS?

FIETSATELIER FIKST  
NU OOK ROLSTOELEN

Met dit extra aanbod voor rolstoel-
gebruikers zorgen we ervoor dat elke 
Mechelaar mee kan.
Gabriella De Francesco, schepen van Diversiteit, 
Gelijke Kansen en Personen met een beperking

Maak je afspraak via 
fiets@ecoso.be of 015 71 09 58. 
Het Fietsatelier vind je op de 
Battelsesteenweg 48 en op 
fiets atelier-mechelen.be. Met  
dank aan de samenwerking  
tussen Stad Mechelen,  
Foundation Mechelen vzw  
en Ecoso vzw.
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• Met de steun van de Vlaamse 
overheid engageren we ons 
om meer bushaltes toeganke-
lijk én makkelijk bereikbaar 
te maken. Ook wie slecht ter 
been, slechtziend of blind is, 
geraakt zo vlot op de bus. 
Meer info: www.mechelen.be/
charter-toegankelijkehaltes

• Wist je dat de gemiddelde 
wagen elke dag 96 % van de 
tijd stilstaat? Dan kan je hem 
toch beter delen met anderen? 
Ontdek of autodelen iets voor 
jou is tijdens de online infoses-
sies van cambio op 03.06 of van 
Dégage! op 07.06. Meer info: 
www.delenisvooriedereen.be

• Win een groene straat met je 
buren: doe mee aan de wedstrijd 
van Klimaan. Schrijf je samen 
met je buren in vóór 16.07 via 
klimaan.be/project/geveltuinen.

• Wil je mee aansluiten bij het 
buurt informatie netwerk van 
Mechelen-Zuid? Neem dan 
contact op met Marc Thoen via 
BINWatertorenMechelenZuid@
gmail.com. Meer info over BIN’s: 
www.mechelen.be/bin

• Vanaf 01.06 is een deel van de Ivo 
Cornelisstraat, tussen het kruis-
punt met de Kardinaal Cardijn- en 
Abeelstraat, niet meer toeganke-
lijk voor gemotoriseerd verkeer. 
Alleen De Lijn rijdt nu nog door 
dat deel. Zo houden we sluip-
verkeer uit de wijk. Meer info: 
www.mechelen.be/gandhi

• Al meer dan 25 000 Mechelaars 
zijn gevaccineerd. Heb jij nog 
geen uitnodiging gekregen? 
Hou je brievenbus in het oog 
of check Mijn Burgerprofiel 
op mechelen.be. Meer info op 
mechelen.be/vaccinatie

• Parkeer je fiets in de ondergrondse 
parking in de Sinte-Mettetuin. 
De ingang vind je aan de kant 
van de Korte Schipstraat. Rijd je 
elektrisch? Laad daar dan ook 
je fiets op.

SnelVroeger en nu 1850

Zoveel kilo verse voeding, ter waarde van 841 090 euro,  
haalde Foodsavers Mechelen op tussen februari en december 
2020. Foodsavers helpt op deze manier momenteel zo'n 1500 
gezinnen aan voedsel in de ruime Mechelse regio.
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  Zicht vanuit de Gebroeders 
Verhaegenstraat op 
het begin van de 
Milsenstraat in 1850

Op de hoek van de Milsenstraat 
woonde rond 1850 Jozef Verhaeghen, 
een kopergieter die ook het beroep 
van herbergier uitoefende. Naast 
zijn woning stond een klein huisje, 
het zogenaamde ‘Peper- en erwten-
huisje’. Het huisje was eigendom van 
de kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw. 
Hier bereidde een kok elke zondag 
na de mis een voedzame soep voor 
leden van het Broederschap van het 
Heilig Sacrament. 

Uit een rekening van 1580 konden 
we de ingrediënten van de soep 
afleiden: naast erwten, boter, zout 
en een flinke hoeveelheid peper, 
voegde de kok ook saffraan toe. 
In de Marokkaanse keuken vind je 
een vergelijkbare soep terug onder 
de naam ‘bissara’. Vandaag is het 
huisje er niet meer, maar in het huis 
van de kopergieter vind je nu het 
Marokkaanse restaurant La Boya. 

Meer oude foto’s bekijken van 
Mechelen en omstreken? Eén adres: 
www.regionalebeeldbank.be.



“Met een klein beetje 
moeite kan je voor iemand 

anders een wereld van 
verschil maken.” Muizenaar 

Yelena Devuyst is woonbuddy 
bij het JAC en helpt jongeren 

tussen de 18 en 25 jaar op 
eigen benen staan.

“Op je eentje gaan wonen is niet simpel. 
Gelukkig is er het JAC, een organisatie 
die jongeren helpt met ál hun vragen en 
problemen. Als vrijwilliger help ik spe-
cifiek jongeren met hun stappen naar 
zelfstandig wonen. Uit ervaring weet ik 
dat dat best uitdagend kan zijn. Zeker 
als je er alleen voor staat.”

“Elke situatie is anders en vraagt dus 
telkens een andere aanpak. Nu help ik 
bijvoorbeeld iemand die door omstan-
digheden thuis helemaal geen hulp 
heeft. Ik zoek mee alle informatie 
op over huren en wonen, en samen 
pluizen we de financiële kant uit. In 
coronavrije tijden help ik bijvoorbeeld 
ook met praktische zaken, zoals bood-
schappen doen of kleren wassen. Dat 
offline contact met de jongeren mis ik 
wel. Tonen dat je er voor hen bent, is 
soms een uitdaging. Maar dat neem ik 
er graag bij.”
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WAAROM?
Ontharden van 
verharde grond 
zorgt voor betere 
waterinfiltratie, 
gezondere lucht en 
meer koelte in de 
stad. Daarbij maken 
we zo ook meer 
ruimte voor natuur 
en voedselproductie. 
Met ontharding geef 
je wegen nieuwe 
doeleinden, bijvoor-
beeld als fietspaden 
of trage wegen. 

WAT?
RE-MOVE onder-
zoekt samen met 
Stad Mechelen de 
mogelijkheden om 
Vlaamse wegen te 
ontharden en test 
dat uit op een aantal 
zorgvuldig gese-
lecteerde wegen 
in onze stad. Zo 
komen we tot een 
aanpak voor heel 
Vlaanderen. Voor dit 
project wordt ook 
samengewerkt met 
RE-ST, Voorland en 
Trage Wegen. 

WAAR?
Binnen het project 
RE-MOVE kozen we 
een aantal onthar-
dingsprojecten. 
Deze gebeuren op 
volgende loca-
ties: Spildorenlaan 
(Walem), Muizen-
hoek/Ter Donckwijk 
(Muizen), Kouterweg 
(Heffen) en Larestraat 
(Hombeek). Zo 
pakken we daar 
meteen ook het 
probleem van water-
overlast aan. 

HOE?
Er zijn verschillende 
manieren om wegen 
te ontharden. Je kan 
bijvoorbeeld kiezen 
voor een halfver-
harde weg, waardoor 
je nog altijd makkelijk 
kan fietsen of wan-
delen, maar het wel 
al milieuvriendelijker 
is en regenwater 
doorlaat. Of je kiest 
om de volledige weg 
te ontharden. Zo 
geven we het terug 
aan de natuur. 

16 % van alle oppervlakte in Vlaanderen bestaat uit 
verharde ondergrond. Dat maakt Vlaanderen een van de 
meest verharde gebieden in Europa. Het project RE-MOVE 
focust op wegontharding met als teststad Mechelen. 

WAAROM ONTHARDE
WEGEN NUTTIG ZIJN

Ontharde 
wegen zijn als 
sponzen: ze 
houden regen-
water vast en 
geven het af 
bij droogte.
Patrick Princen, 
schepen van 
Openbare Werken
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Van kattenkwaad tot geweld: 
voorkomen is altijd beter 

dan genezen. Omdat sociale 
preventie een minder gekend 

aspect is van de werking 
van een stad, ging Nieuwe 

Maan eens langs bij de enige 
straattherapeut ter wereld, 

een voormalige ‘grote broer’ 
en een team dat jongeren wil 

behoeden voor vervreemding. 
Die projecten vatten de unieke 
Mechelse aanpak goed samen.

Michelle is de eerste straattherapeut ter wereld

“VOOR MIJN CLIËNTEN BEN 
IK HET LAATSTE VANGNET”
Mensen met een dubbeldiagnose - een verslavingsproblematiek 
én een ernstige psychiatrische kwetsbaarheid - kunnen een 
gevaar voor zichzelf en anderen zijn. Toch vallen ze bij klassieke 
hulpverlening vaak uit de boot. Gelukkig hebben we sinds vorige 
zomer een straattherapeut. Michelle begeleidt momenteel 
16 Mechelaars met een dubbeldiagnose die niet meer terecht 
kunnen bij de bestaande hulpverlening.

PROBLEMEN 
LOS JE  

HET BEST 
OP VOORDAT 

ZE ER ZIJN

Mensen  
veroordelen 
verslaafden 
gemakkelijk, 
alsof het iets is 
waar ze bewust 
voor kiezen
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Michelle is de eerste straattherapeut ter wereld

“VOOR MIJN CLIËNTEN BEN 
IK HET LAATSTE VANGNET”

Hoe kan het dat deze 
mensen zonder jou uit de 
boot zouden vallen?
Michelle: “Er bestaan afdelingen 
die zich specialiseren in dubbel-
diagnoses, maar de wachtlijsten zijn 
daar enorm. Wie al veel mislukte 
opnames achter de rug heeft, wordt 
afgewezen. Ofwel zijn ze te psycho-
tisch voor een verslavingskliniek, 
of te verslaafd voor een afdeling 
psychose. Je zou dus kunnen 
zeggen dat ik de laatste strohalm 
ben voor deze mensen die nergens 
terechtkunnen.”

Hoe vind je hen? Trek je 
effectief de straat op?
“Hulpverleners zoals de politie, 
straathoekwerkers en de sociale 
dienst verwijzen mensen met een 
dubbeldiagnose naar mij door 
wanneer ze hen zelf niet meer 
kunnen verderhelpen. Ik zoek hen 
dan op in hun comfortzone. Dat kan 
bij hen thuis zijn maar evengoed 
ergens op een pleintje. De meesten 
van mijn cliënten spreek of zie ik 
elke week. Als er nood aan is, maak 
ik ook tijd voor overleg met andere 
betrokkenen zoals familie of buren.”

Hoe begeleid je iemand met 
zo’n dubbeldiagnose?
“Ik wijs hen niet met het vingertje, 
maar behandel hen gelijkwaardig. 
Ik bespreek met hen wat ze nog 
hopen te bereiken in hun leven. 
Velen van hen zijn alles kwijt-
geraakt of kampen met meerdere 
problemen op vlak van woning, 
werk en familie. Dan kijken we hoe 
ze stapsgewijs kunnen toewerken 
naar hun waarden en hun droom.”

“Ze moeten eerst hun situatie 
aanvaarden. Ik kan hun ogen 
openen, maar zij moeten dan actie 
ondernemen, stap voor stap. Het 
is belangrijk dat ze uit hun vastge-
roeste patronen en overtuigingen 
stappen. Iemand die elke ochtend 
om 5 uur begint te drinken, moet 
dat eens proberen uit te stellen tot 

12 uur. Vanaf dag één opleggen 
dat die geen druppel alcohol meer 
mag aanraken, werkt niet. Meestal 
zijn mijn cliënten gemotiveerd, 
maar door hun ernstige problema-
tiek gaat dat met ups en downs.”

Bieden ze nooit een glas alcohol 
of een lijntje coke aan?
“Nee, dat is nog nooit gebeurd 
(lacht). Soms merk ik dat ze onder 
invloed zijn, maar zolang ze nog 
aanspreekbaar zijn, doe ik gewoon 
verder. Bij veel types hulpverlening 
krijg je sowieso geen hulp als je niet 
nuchter bent.”

Wat ik straf vind, is dat jouw 
job nergens anders bestaat.
“Inderdaad. Op vlak van sociale 
preventie speelt Stad Mechelen 
momenteel een pioniersrol. We 
experimenteren om te zien wat 
werkt en wat niet. Ik durf zeker 
stellen dat straattherapie mee een 
antwoord kan bieden en een gat 
in de hulpverlening kan opvullen, 
dus ik hoop dat andere steden ons 
voorbeeld gaan volgen.”

Wat is je grootste 
succesverhaal tot dusver?
“Ik heb geregeld lichtpuntjes of 
successen, zoals een cliënt die een 
stap dichter bij zijn doel is en zich 
daardoor gelukkiger voelt en zijn 
waardigheid terugvindt. Zo heb ik 
een cliënt met een cocaïneverslaving 
die continu aan zelfmoord dacht. Dat 
liet hij de politie ook elke dag weten. 
Zij brachten me met hem in contact. 

Ik zag direct dat hij er helemaal onder-
door zat. Zijn appartement zag er al 
even troosteloos uit. Maar hij was zo 
blij dat iemand eindelijk met hem wou 
praten en mee wou zoeken naar een 
nieuwe zingeving in het leven. Zijn 
grootste droom is om zijn zoon terug 
te zien. We hebben besproken wat 
daarvoor nodig is: niet meer ver-
slaafd zijn, en het appartement weer 
uitnodigend en leefbaar maken. Sinds 
dat moment heeft hij zoveel energie. 
We zijn nu drie maanden verder en 
elke keer als ik langskom, toont hij 
trots dat hij weer een nieuwe kamer 
opgeknapt en geschilderd heeft. In 
plaats van cocaïne kocht hij een pot 
verf. Heel zijn appartement is nu klaar, 
voor wanneer zijn zoon zou langs-
komen. En hij is Stad Mechelen en mij 
erg dankbaar. Alle problemen zijn nog 
niet opgelost, maar je ziet hem heel 
hard werken.”

Geeft dat je de motivatie om zo’n 
moeilijke job uit te oefenen?
“Absoluut. Ik heb het gevoel dat ik 
toch nog iets kan betekenen voor 
mensen die nergens anders terecht-
kunnen. Verslaving is eigenlijk een 
ziekte. Maar toch veroordelen de 
meeste mensen je daarvoor, alsof het 
iets is waar je bewust voor kiest.”

Hoe belangrijk is het 
aspect ‘veiligheid’?
“Dat is een belangrijk deel van de job. 
Ik doe er alles aan om mijn cliënten te 
helpen en ik respecteer het beroepsge-
heim. Maar als ik merk dat er gevaar is 
voor mezelf of de maatschappij, moet ik 
afwegen of ik andere diensten inscha-
kel, om samen de hulp te kunnen geven 
die nodig is. Dat gaat met vallen en 
opstaan. Soms moet ik de politie inscha-
kelen. Da’s moeilijk. Maar ja, ik ben 
straattherapeut geworden om anderen 
te helpen, niet om een makkelijke job 
te hebben.” 

Meer weten?  
michelle.ferket@mechelen.be 
0474 84 47 49  
www.mechelen.be/straattherapie

Ik kan alleen maar 
hopen dat andere 

steden ons voorbeeld 
volgen
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Ilias: “Als grote broer of zus ben je 
verantwoordelijk voor een pleintje. Je 
spreekt de jongeren aan op negatief 
gedrag en je ziet erop toe dat ze niet 
zorgen voor overlast, zoals afval, lawaai of 
ruzie. Bij een voetbalmatch kan een zware 
tackle of een ongeldige goal bijvoorbeeld 
makkelijk tot meningsverschillen leiden. De 
aanwezigheid van een grote broer of zus 
verkleint die kans heel sterk. Met huiswerk 
hielp ik ook wel eens. Voor de rest kan je 
gewoon meespelen, dus een leukere job 
als jobstudent bestaat volgens mij niet.  
Het voelt niet echt aan als werken, maar 
toch ben je nuttig.”

“Als beginnende grote broer of zus start 
je op kleine, makkelijke pleintjes, maar 
als je ervaring hebt opgebouwd, krijg 
je verantwoordelijkheid over pleintjes 
met meer kans op overlast. Je wordt 
goed voorbereid met cursussen rond 

conflictmanagment, zelf beheersing en 
EHBO. Na elke shift vul je als grote broer 
of zus een fiche in, zodat ze bij Stad 
Mechelen weten hoe het eraan toegaat 
op elk pleintje."

HET ZIT IN DE FAMILIE
“Toen ik als kleine jongen ging spelen 
op het pleintje in het Klein Begijnhof was 
mijn neef daar ook altijd. Hij was een van 
de allereerste grote broers. Die ervaring 
heeft zijn verdere carrière beïnvloed: hij 
werkt nu als begeleider bij jeugdhuis 
ROJM. Mijn drie oudere broers werden 
ook grote broers en van 2016 tot 2020 
trad ik ook in hun voetsporen. Tja, het is 
nu eenmaal aanstekelijk. En de begelei-
ders van het jeugdhuis overtuigden en 
motiveerden ons telkens. Mijn 18-jarige 
neefje is er nu ook mee bezig, en ik ver-
wacht uiteraard dat mijn jongste broer het 
binnenkort ook gaat doen (lacht).”

Onze stad telt veel 
pleintjes waar jongeren 
kunnen ravotten. Om 
te voorkomen dat daar 
kattenkwaad of overlast 
van komt, lanceerde 
Stad Mechelen 20 jaar 
geleden het ‘Grote 
broer/zus’-project. We 
spraken af met Ilias: 
hij hield vier jaar lang 
een oogje in het zeil en 
komt uit een familie vol 
grote broers.

GROTE BROERS EN ZUSSEN HOUDEN 
SPEELPLEINTJES IN DE GATEN

We spreken de jongeren 
aan op negatief gedrag 
en voorkomen overlast
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Om de veilig-
heid van 
jongeren 
overal te vrij-
waren, zetten 
we sterk in 
op online 
preventie.

Abdrahman Labsir,  
schepen van Jeugd  
en Preventie

Jongeren die zich vervreemd voelen zijn 
een dankbare prooi voor mensen met 
slechte bedoelingen, denk maar aan de 
Syriëstrijders van enkele jaren geleden. 
Uit Mechelen zijn er toen geen vertrokken, 
maar voorkomen blijft beter dan genezen, 
ook voor rekrutering van andere extremis-
tische en criminele groeperingen. Daarom 
startte Stad Mechelen in 2019 Orpheus op: 
een experimenteel project dat hulpmiddelen 
ontwikkelt om vervreemding bij jongeren 
om te keren. Hilde, de hoofdcoördinator, 
licht het project toe.

Hilde: “Wie weinig of geen voeling met 
de maatschappij heeft, zal naar andere 
plekken zoeken waar hij of zij zich wel 
‘thuis’ voelt. Dan word je meer vatbaar voor 
online grooming: gerekruteerd worden 
door mensen met slechte bedoelingen. Dat 
kunnen extremistische groepen zijn, maar 
ook criminele groepen voor autozwendel, 
oplichterij of drugs- of mensenhandel.”

VEILIGE RUIMTEN
“Met ons project willen we onder meer 
veilige ruimten creëren waarin jongeren hun 
opgelopen klachten en frustraties kunnen 
uiten en in gesprek kunnen gaan met elkaar 
en met de samenleving. Het unieke is dat 
we dit niet enkel offline maar ook online 
doen. In deze coronatijden speelt hun 
wereld zich nog meer dan ooit daar af. We 
nodigen hen uit om online deel te nemen 
aan gesprekken over zaken die voor hen 
belangrijk zijn of over dingen die op hun 
lever liggen. Maar we gaan ook naar hen 
toe. Zo zijn we aanwezig bij livestreams van 
games. Hier krijgen we via de chats direct 
toegang tot hun ‘veilige ruimte’.”

WEERBAARHEID
“De weerbaarheid en kritische blik van 
deze jongeren zijn ook belangrijk. Hiervoor 
ontwikkelen we een aantal trainingen op maat 
van jeugdwerkers en leerkrachten. Die stellen 
hen beter in staat om controversiële thema’s 
bespreekbaar te maken én er constructief mee 
om te gaan. Andere thema’s zijn fake news en 
grooming. Want wie snapt hoe propaganda 
en rekrutering in hun werk gaan, is er minder 
vatbaar voor en kan er iets positiefs mee doen.”

VAN JIHADISME TOT CORONA
COMPLOTTEN
“Wereldwijd zien we een toename van zwart-wit-
denken en extremistische ideeën. We moeten 
niet wachten tot het bij ons ook problematisch 
wordt, maar nu al ingrijpen. Bij de opstart in 
2019 deden we dat vooral met jihadisme in het 
achterhoofd, maar intussen werd duidelijk dat 
verdeeldheid en extreme opvattingen overal 
groeien, versterkt door de pandemie. We orga-
niseerden al online momenten waarin experten 
het woord namen over de samenzwerings-
theorieën die de ronde deden. Zoals het 
gerucht dat 5G corona zou veroorzaken.”

OVER DE GRENZEN
“Stad Mechelen werkt voor dit project samen 
met Ceapire, Artevelde Hogeschool, de stad 
Portsmouth en een aantal universiteiten en 
organisaties uit het VK, Nederland en Frankrijk. 
Da’s een grote troef. Elk land heeft zijn eigen 
context. Onze experimenten zullen dus tot 
gezamenlijke oplossingen leiden. Het wordt 
er niet eenvoudiger op, maar het resultaat wel 
des te beter (lacht). Want onze opdracht is 
geslaagd als we technieken, instrumenten en 
aanbevelingen ontwikkelen die in meerdere 
landen en contexten gebruikt kunnen worden.”

“WE WILLEN DE 
VEILIGHEID VAN 
JONGEREN OOK  
ONLINE VERHOGEN” 
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Sara: “Strawberry 
Daiquiri! Liefst met verse 
aardbeien. Een beetje 
alcohol mag er toch inzit-
ten zenne, zeker met al 
dat coronagedoe (lacht).”

Straatbabbel
WAT IS JOUW FAVORIETE ZOMERDRANKJE?

Antoine: “Ik drink altijd 
eerst een koffie, dan 
een bruiswater en dan 
een Tönissteiner bij 
Torke Lembrechts op 
de Grote Markt.”

Ibrahim: “Ik hou wel  
van een mix van 
smaken, dus geef mij 
maar een mojito met 
veel munt. Da’s altijd 
lekker verfrissend.”

PLANTJES ZKN. 
VRIJWILLIGERS

BIJTJES TELLEN
Onze bijtjes verdie-
nen een duwtje in 
de rug. Want zonder 
bijtjes: geen appels, 
aardbeien, courgettes 
en meer van dat lekkers. 
Maar ze hebben het niet 
makkelijk. Daarom werkt 
Natuurpunt samen met 
Stad Mechelen aan een 
bijenplan. Stap één: tellen 
hoeveel wilde bijen er in 
Mechelen rondzoemen. 
Zie je een bij in jouw 
tuin of op het openbaar 
domein? Meld dit dan 
via de app ‘Obsidentify’ 
of op het meldpunt 
waarnemingen.be. Lees meer 
op mechelen.be/gezoem.

Verkocht jij al eens plantjes voor 
Kom op tegen Kanker? Het is 
de moeite waard. Dit jaar zoekt 
Kom op tegen Kanker weer 
enthousiaste vrijwilligers voor het 
Plantjesweekend. Je leert zo de 
mensen uit je buurt beter kennen 
en helpt (ex-)kankerpatiënten aan 
betere zorg. Steek je enkele uren 
mee de handen uit de mouwen? Of 
zet je graag een eigen plantjesteam 
op? Het kan allemaal. Eén ding is 
zeker: je houdt er een ontzettend 
goed gevoel aan over. 

Meld je nu aan als vrijwilliger voor  
het Plantjesweekend op 17, 18 en  
19 september via plantjesweekend.be.
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Ons doel is om 1000 
kinderdag verblijven 

te bereiken

Met alle gebruikte luiers die 
Belgische kinderdagverblijven in 
een jaar weggooien, vul je mak-
kelijk 21 olympische zwembaden. 
Al dat luierafval komt gewoon bij 
het restafval, wat zorgt voor enorm 
veel CO₂-uitstoot. En het verlies van 
grondstoffen. Daar wil de start-up 
Woosh iets aan doen. 

“Wegwerpluiers zijn erg populair maar 
we schrokken van het gebrek aan 
recyclagemogelijkheden”, zegt Jeff 
Stubbe, mede-oprichter van Woosh. 
“De technologie om te recycleren 
bestaat, dus namen we zelf het 
initiatief om luierafval op te halen.” 
Het inzamelen van deze luiers is 
de eerste stap om luierrecyclage 
mogelijk te maken.

LUIERABONNEMENTEN 
Woosh haalt niet alleen gebruikte 
pampers op, maar levert ook propere 
luiers. “Zo rijden we altijd met volle 
wagens rond en zorgen we ervoor 
dat de kringloop gesloten is”, vertelt 
Jeff. Met een abonnement op luiers 
voor kinderdagverblijven zet Woosh 
de eerste stappen naar luierrecy-
clage in België.

Als pilootstad koos Woosh voor 
Mechelen. De start-up test de service 
uit samen met City Depot en hun 
Mechelse partner ECOkoeriers, die 
inzetten op duurzame stadslogistiek 
en sociale economie. 

Woosh hoopt op korte termijn heel 
ons land te bereiken. “Ons einddoel 
is om 1000 kinderdagverblijven in 
België te bedienen. Momenteel zijn 
we in gesprek met diverse investeer-
ders om een allereerste Belgische 
recyclage-installatie te realiseren.” 

www.woosh.be 

Straffe ondernemers
“WIJ RECYCLEREN VUILE LUIERS”

  Mede-oprichter Jeff 
schrok van het gebrek aan 
recyclagemogelijkheden
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Shawkat, een Syrische mode
ontwerper die twee jaar hier 
woont, vond vrijwilligerswerk.
“Ik ben afkomstig uit Aleppo in Syrië. Ik was er mode-
ontwerper en had mijn eigen bedrijf in Afrin, een stad 
in het noorden. We hadden er 70 naaimachines en 
ongeveer 100 werknemers. Bij de start van de oorlog 
in 2011 vluchtte ik weg uit Aleppo. In Afrin was het 
iets veiliger. We bleven er wonen en konden ook 
het bedrijf openhouden. Tot het in 2017 ook daar te 
gevaarlijk werd. Via Turkije en Griekenland kwam 
ik uiteindelijk in Mechelen terecht.”

OPNIEUW AAN DE SLAG
“Dankzij Caritas kwam ik in contact met de Klusbib 
om er vrijwilligerswerk te doen. Omdat ik nog niet 
goed Nederlands praatte, zag ik het eigenlijk niet 
echt zitten. Maar ik gaf het toch een kans. Gelukkig 
maar, want daar leerde ik Jan kennen. Hij nam me 
mee naar het atelier van CiLAB, een confectieate-

lier dat gerecycleerd textiel 
verwerkt. Toen ik daar bin-
nenwandelde, voelde ik 
onmiddellijk dat dat echt iets 
voor mij was.”

“Sindsdien maak ik hier ontwer-
pen en zit ik ook zelf achter de 
naaimachines. Ik werk heel goed 
samen met Jan. We hebben weinig 
woorden nodig om elkaar te begrij-
pen, ook al hebben we niet dezelfde 
moedertaal. Het voelt alsof ik hem al 
20 jaar ken. Een match zoals bij Romeo en 
Julia, maar dan zonder de romantiek (lacht). 
Ik voel dat hij mij vertrouwt. Sibille, de andere 

ontwerper die hier werkt, is een heel rustige en respectvolle vrouw. 
Als ik haar achter de naaimachine zie zitten, doet ze me aan mijn moeder 
denken die ook naaister was.”

DE JUISTE VRIJWILLIGER  
OP DE JUISTE PLAATS

Shawkat

We hebben 
niet veel 
woorden 
nodig om 
elkaar te 
begrijpen
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GEEF OOK KANSEN AAN NIEUWKOMERS
Het project Mozaïek geeft nieuwkomers kansen en versnelt hun 
integratie. Stad Mechelen biedt drie trajecten aan: vrijwilligerswerk, 
een kennismakingstage en buddywerking. Wil jij met jouw bedrijf 
of organisatie kansen geven aan nieuwkomers met een stageplek 
of vrijwilligerswerk? Of wil je graag buddy worden van een nieuw-
komer? Laat het weten via mechelen.be/mozaiek.

Jan is een van de oprichters van CiLAB, een con
fectieatelier dat uit oude kledij nieuwe maakt.

“Met CiLAB willen we bewustzijn creëren over het hergebruik van 
grondstoffen, in ons geval textiel. We zijn een soort laboratorium dat 

oplossingen zoekt voor het probleem van textielafval. We probe-
ren dingen uit en zetten samenwerkingen op met partners uit 

de industrie. We maken nu al kleine collecties voor labels en 
ontwerpers, werken ook samen met Kringloopwinkel Cirkels 

en het Camp2Camp-initiatief en Shawkat werkt ondertussen 
aan zijn eigen collectie.”

EEN GELUKKIG TOEVAL
“Door een toevallige ontmoeting kwam Shawkat bij 
CiLAB terecht. Door zich als vrijwilliger te engageren 
gingen er deuren voor hem open. Hij kwam hier op 
een plek terecht waar hij zijn ervaring en talenten 
kan benutten. Het was een 
opsteker voor hem, maar 
zeker ook voor ons. Hij 
heeft meer dan 20  jaar 
ervaring, hij kent de mate-
rialen en de technieken 
en weet hoe alle toestel-
len werken. Dat werd hier 
op de eerste dag al dui-
delijk. Toen kreeg hij een 
toestel van 60 jaar terug 
aan de praat, terwijl wij 
allemaal dachten dat het 
stuk was.”

“Je merkt dat Shawkat weet waar hij mee bezig is. 
Hij is voor ons van onschatbare waarde. Hij heeft zijn 

eigen visie en mening en dat is positief. We geven 
hem de ruimte om zijn talent verder te ontwikkelen. 

Ondertussen werkt hij hier met een halftijds contract. We 
willen met CiLAB een volgende stap zetten en daarvoor 

hebben we Shawkat echt wel nodig.”

Jan

De ervaring 
van Shawkat 
is van 
onschatbare 
waarde
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De werken voor het winkelpark met een 
winkelvloeroppervlakte van 27 500 vierkante 
meter zijn volop bezig. Het winkelpark komt 
er in de eerste plaats om de acht bestaande 
baanwinkels in de omgeving van de Guido 
Gezellelaan en het Rode Kruisplein een 
nieuwe locatie te geven. Op die plek komt 
namelijk de nieuwe woonwijk Keerdok.

20 handelszaken op één plek
Het winkelpark wordt dé locatie voor grotere 
handelszaken die in de Mechelse binnen-
stad geen ruimte vinden. Maar het is niet de 
bedoeling dat het winkelpark concurrentie 
voert met de handelaars in de binnenstad. 
In totaal zijn alle 20 handelszaken verhuurd, 

waaronder één grote horecazaak op de 
eerste verdieping. Hier lanceert de Mechelse 
stadsbrouwerij Het Anker haar nieuwe 
horecaconcept rond het Mechelse stads-
bier ‘Maneblusser’. Een van de grootste 
winkels wordt de allereerste Albert Heijn XL 
in België, met een oppervlakte van 4400 m2. 
Ook winkels zoals Vanden Borre, AVA en 
A.S. Adventure worden onderdeel van de 
nieuwe site.

Een groen winkelpark
Mitiska REIM zet sterk in op milieu en energie. 
Zo wordt één derde van het winkelgebied 
groen. Een open rietland van 1,2 ha aan de 
voorkant zorgt voor een groene scheiding 
tussen het winkelpark en de N16. Ook de 
groenstrook tussen de lus van de R6 en de 
Dijle blijft behouden. Niet alleen rond, maar ook 
op het gebouw zal je groen zien. Zo vormt de 
achtergevel een eco-groengevel van 7 meter 
hoog en krijgt de helft van het winkelpark een 
groendak. Op het volledige dakoppervlak 

BINNENKORT KAN JE 
SHOPPEN IN MALINAS

Op 28 oktober opent het winkelpark Malinas 
in de lus van de R6 in Mechelen-Noord, 
vlak bij de E19. In het nieuwe winkelpark 
komen 19 winkels en één grote horecazaak, 
samen goed voor ongeveer 270 jobs. 
Projectontwikkelaar Mitiska REIM ligt 
ondanks corona nog altijd op schema.
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plaatst Mitiska REIM ongeveer 7000 zonne-
panelen. De handelszaken gebruiken in de 
toekomst deze zonne-energie maximaal. 

Vlot bereikbaar
Het toekomstige winkelpark vormt een van 
de toegangspoorten van de stad en is zeer 
toegankelijk voor auto’s, fietsers en voetgan-
gers. Het heeft een gratis parking voor 900 
auto’s, waarvan 350 ondergronds. De extra 
ruimte bovengronds maakt plaats voor zo veel 
mogelijk groene ruimte. Ook komen er 400 
overdekte fietsstallingen.

Met een sterke focus op vlotte en veilige 
bereikbaarheid werd op de N16 een nieuw 
kruispunt aangelegd, met ruimte voor haltes 
voor het openbaar vervoer. Ook plaatste 
Mitiska REIM een fietsbrug over de R6 
langs de nieuwe wegbrug en een fiets- en 
voetgangerstunnel onder de R6. De groot-
ste infrastructuurwerken zitten er nu op. In 
augustus legt Mitiska REIM nog een nieuw 
fietspad aan in verbinding met het jaagpad 
langs de Dijle.

De komende maanden staan het afwerken van 
de wegen, de ruwbouw en de parking nog op 
de planning. Ook aan de groenaanleg is nog 
werk. Begin september beginnen de huurders 
met het inrichten van de winkels.

Meer info over het winkelpark vind je  
op winkelparkmalinas.be. 

_ Vanaf juni  
Afwerking wegen, 
ruwbouw en parking_ September  
Start inrichting winkels_ 28 oktober  
Opening van  
het winkelpark

Het winkel-
park wordt 
zo groen en 
ecologisch 
mogelijk
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De jeugddienst is dé supporter van kinderen en 
jongeren in Mechelen. Je vindt het 12-koppige 
team in de Hanswijkstraat 32 en rond Transit M. 
De medewerkers vertegenwoordigen de stem 
van de Mechelse jeugd en bouwen mee aan een 
kind- en jeugdvriendelijk Mechels beleid.

DE JEUGDDIENST
De dag van 

8u
Luc: “Elke dag doe ik mijn ronde 
op de site van Transit M. De skate-
bowl wordt nu intensief gebruikt 
en dat maakt van Transit M een erg 
levendige plek. Wist je trouwens 
dat Kim en Eva bezig zijn met een 
participatietraject rond de invulling 
van de site?”

8.30u
Carine: “Om de dag te 
starten, check ik onze mailbox 
jeugddienst@mechelen.be. 
Ik ben altijd benieuwd welke 
vragen binnenkomen. Wij 
staan klaar om iedereen verder 
te helpen.”

11u
Zico en Eva: “Wij ontvangen 
nieuwe ‘bewoners’. Sinds 
kort kunnen organisaties die 
zich richten op kinderen en 
jongeren ruimtes huren in het 
douanegebouw op Transit M. 
Op die manier zorgen we voor 
interactie tussen jongeren en 
die organisaties.”

12.30u
Zico: “’s Middags maak ik een 
wandeling met Hannelore. Zij 
deed net haar animatorcursus en 
is klaar om deze zomer bij ons op 
het ZAP-speelplein te staan.”

14.30u
Mejidou en Tim: “We vernieuwden 
de speelplek in de Kruidtuin. Zeker 
tijdens deze periode is ruimte 
om te spelen heel belangrijk. 
Gelukkig hebben we in Mechelen 
meer dan 70 speelplekken. Je 
vindt ze allemaal op onze website 
mechelenkinderstad.be.”

19.30u
Katrien en Kristof: “Knaldrang is 
een begrip geworden. Voor heel 
wat jongeren zijn muziekevene-
menten een belangrijke uitlaatklep. 
Daarom hopen we dit jaar samen 
met de vrijwilligers van Dag en 
Nacht van de jeugdbeweging weer 
iets live te organiseren. We leggen 
alvast eens onze ideeën bij elkaar.”

20u
Kim: “Ik vergader met de wolven. 
Project Wolf is een medialab 
waar jongeren experimenteren 
met video, fotografie, radio … 
Binnenkort starten we een podcast 
over positiviteit.” 

8u

11u

12.30u

14.30u

19.30u

20u

8.30u

We hopen dit jaar nog 
een live-evenement 

te organiseren
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UiTgelicht 

ENTARTETE MUSIK
In het kader van de tentoonstelling 
#FakeImages in Kazerne Dossin, 
organiseert het Cultuurcentrum samen met 
Kazerne Dossin de concertreeks Entartete 
Musik. De reeks schetst een beeld van de 
muziek die door het naziregime als ontaard 
en verderfelijk werd beschouwd. Het is ook 
een eerbetoon aan de vele componisten 
en muzikanten die omwille van hun muziek 

werden gedeporteerd, de dood vonden of 
hun thuisland ontvluchtten.

De zes concerten vinden plaats 
van 18 juni tot 12 december op 
verschillende locaties in de 
binnenstad. Bij de concertreeks 
hoort ook een mooi vormgegeven 
mediaboek met bijdragen van 
verschillende auteurs en een cd.

Info & tickets: 
www.cultuurcentrummechelen.be
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DE MECHELSE PEPERKOEK
Peperkoek is al duizenden jaren oud. Voor de 
oude Atheners was de honingkoek zelfs zo 
belangrijk dat ze hem elk jaar offerden om de 
goden goed gezind te stemmen. Later veran-
derde de peperkoek van koninklijk geschenk 
naar een dagelijks voedingsproduct. 

In Mechelen werd peperkoek voor het eerst 
vermeld in 1391, op een rekening van het 
hospitaal van Onze-Lieve-Vrouw. Ook in de 
jaren daarna kregen de zieken regelmatig 
peperkoek. Maar we weten dat peperkoek ook 
ervoor al bekend was in onze stad, want in 
1375 kocht de stad twee ‘peperkoekkleurige’ 
lakens aan.

Ook later bleef peperkoek een belangrijke rol 
spelen in onze stad. In 1558 woonde er bijvoor-
beeld een peperkoekbakker in de Befferstraat. 
En in 1885 kreeg Dhr. De Glas een vergunning 
om een oven te bouwen om peperkoek te 
bakken in zijn huis op de Leermarkt. De firma 
De Glas verhuisde daarna naar de hoek van de 
Grote Markt met de Standonckstraat, zoals op 
deze foto uit 1904 te zien is. 

In 1921 werd een vergunning uitgereikt aan 
Dhr. Mersie voor een peperkoekbakkerij 
met elektromotoren in de Adegemstraat. In 
1936 volgden vergunningen voor vier nieuwe 
peperkoekfabriekjes. In 1968 was er nog een 
peperkoekbakkerij gevestigd in het huis ‘De 
Borcht’ in de Guldenstraat. Belgische peper-
koek is vandaag een erkend streekproduct.

‘t verhaal van

Heb je de gigantische foto's in Mechelen al gespot? Ze horen 
bij het project 'De Mensen Maken de Stad' dat twee jaar lang 
verhalen verzamelde over Mechelen en zijn inwoners. 

Spring op je fiets en ontdek de verhalen achter de foto's 
samen met Kaat en Iris van de Fietsgids. En ontmoet een of 
meerdere van de Mechelaars die op de foto’s staan. Zo krijg 
je de unieke kans om met hen in gesprek te gaan. 

De fietstocht is 10 km lang en duurt ongeveer 2,5 uur. En dit 
volledig coronaproof: we houden afstand, dragen een mond-
masker en voorzien alcoholgel. Indien nodig kan je een fiets 
huren voor acht euro. 

Meer info vind je op demensenmakendestad.be.

ONTDEK MECHELSE 
VERHALEN OP DE FIETS

SHOPPEN BIJ AMAI
Op zoek naar een leuke draagtas, kinderspulletjes of een 
toffe postkaart? Ga eens kijken in de vernieuwde AMAi-shop 
in het stadhuis. Alle spulletjes zijn gemaakt in onze eigen 
druk- en naaiateliers. En bijna alles bestaat uit gerecycleerde 
materialen. 

AMAi is een werking van Stad 
Mechelen waar mensen op vrij-
willige basis werken die (nog) 
niet terecht in het gewone 
arbeidscircuit.

Betalen doe je cash of via 
Payconiq. Je bent welkom 
op weekdagen van 10 tot 16u 
(dinsdag van 10 tot 12u).
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PREDIKHEERLIJKE 
ZOMER KEERT TERUG
In 2020 sloten we De Zomer is van Mechelen 
voor het eerst af met Predikheerlijke zomer, 
een kleinschalig festival op de binnenkoer 
van Het Predikheren. En of het er gezellig 
genieten was! Voor herhaling vatbaar, en 
dus kan je ook dit jaar in juni en juli cultuur 
en muziek bijtanken in het Predikheren. 
En dat in een intieme en zomerse sfeer. Er 
staat opnieuw een mooie mix van muziek, 
theater, literatuur en meer op het programma. 
Ontdek alle artiesten en optredens op 
dezomerisvanmechelen.be.

De top 3 van … 
JAMILA

Speelplekken: “Ik ga vaak naar het Vrijbroekpark met 
mijn kleinkinderen. Of naar dat gele mannetje aan de 
Sint-Romboutstoren, da’s altijd plezant.”

Mensen spotten: “Aan het grote raam van de HEMA 
kan je een lekkere koffie drinken of een lekker gebakje 
eten en intussen naar de mensen op de Bruul kijken.”

Zaterdagmarkt: “De markt is altijd een leuke uitstap. 
Handig om eten te kopen, maar soms tik ik er ook een 
mooie sjaal op de kop.”

• Bezoek tot 04.07 de gratis ten-
toonstelling Relatiegeschenken 
aan de hemel in de Onze-Lieve-
Vrouw-van-Hanswijkbasiliek. De 
tentoonstelling is opgebouwd 
rond een unieke reeks kinder-
portretten die ouders tussen 
de 17de en 20ste eeuw schon-
ken aan de kerk. Meer info: 
www.hofvanbusleyden.be

• Vakantieplannen? Voor kinderen 
onder de 12 jaar is een Kids-ID 
verplicht voor reizen naar het 
buitenland. Vraag hem zeker 
een maand op voorhand aan in 
je stad- of dorpshuis.

• Anderstalige en Nederland sta lige 
Mechelaars komen in de zomer 
elke week samen om te joggen en 
gezellig te babbelen. Loop jij mee? 
www.mechelen.be/samen-lopen

• Op zoek naar een rustige plek  
om te blokken? Ook in corona - 
 tijden kan je terecht op verschil - 
 lende plaatsen. Een actueel over-
zicht vind je op mechelen.be/
stille-studeerplekken. 

• Plannen om te gaan wandelen 
in het Mechels Broek? Kom te 
voet, met de fiets of het openbaar 
vervoer. Lukt het enkel met de 
auto? Parkeer hem op de parking 
van De Nekker. Die is gratis, groot 
en op een paar stappen van het 
Mechels Broek.

• Op 19.06 organiseert het 
Conservatorium van 10 tot 12u een  
digitale infodag waarop je al 
je vragen virtueel aan de leer-
krachten kan stellen. Meer info: 
conservatoriummechelen.be

• Je kan het laureatenconcert van 
de afstuderende leerlingen van 
het Conservatorium op 19.06 
vanaf 19.30u beluisteren via de 
livestream of Stadsradio Vlaan-
deren (105.5 FM). Voor meer info: 
conservatoriummechelen.be

Snel
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INKIJK IN HET UNIVERSUM VAN GRAFISCH COLUMNIST GAL

“IK KAN MIJN BOOSHEID KWIJT  
IN MIJN WERK, GELUKKIG MAAR”

In België is Gerard Alsteens, 
alias GAL, ongetwijfeld de 
koning van de grafische colum-
nisten. Zijn 60 jaar lange 
carrière en 80ste verjaardag 
viert hij met een tentoonstel-
ling in het Cultuurcentrum. 
Naast een ruime selectie 
van iconische tekeningen 
ontdek je er ook ongezien 
of minder bekend werk.

Gerard Alsteens vestigde zijn reputatie als 
cartoonist en politiek tekenaar tussen de 
jaren 60 en 80 met cartoons in De Nieuwe en 
De Zwijger. Sinds ’83 maakt hij furore als de 
huistekenaar van Knack. Zijn werk werd vaak 
bekroond en in 2019 ontving hij van de VUB 
een eredoctoraat voor zijn jarenlange engage-
ment en kritische inzicht. Met andere woorden: 
deze tentoonstelling wil je niet missen.

Wat mogen we verwachten 
van de tentoonstelling?
“Veel verscheidenheid, zowel qua werk als qua 
materialen. De tentoonstelling is opgebouwd 
rond drie delen: opleiding, tekeningen en ruim-
telijk werk. Mijn werk als politiek tekenaar zal 
centraal staan. Zo heb ik een selectie gemaakt 
van 150 tekeningen uit heel mijn carrière.”

“Daarnaast wil ik mijn fascinatie delen voor de 
opleiding die kunstenaars genieten. Want als 
je daar zicht op hebt, is het interessant om te 
zien hoe die opleiding wordt doorgetrokken 
naar het latere werk. In deze tentoonstelling 
vind je dus ook werken terug uit mijn prille 
jeugdjaren, toen ik grafische kunsten stu-
deerde aan Sint-Lukas in Brussel.”

“Tot slot is er nog een zogeheten wunder-
kammer met ruimtelijk werk. Dat gaat van een 
beschilderde hometrainer en ijzerdraadsculp-
tuurtjes tot een 60-tal beschilderde flessen à la 
Magritte. Op die flessen schilderde ik bijvoor-
beeld politieke figuren of kunstenaars met een 
van hun bekende werken. Dus ook wie Louis 
Tobback eens op een tabascoflesje geschil-
derd wil zien, moet zeker langskomen (lacht).”
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UiTgevraagd 

AL GAL - Inkijk in het 
universum van Gal

12 juni tot 22 augustus 
Tickets & info: 

cultuurcentrum.mechelen.be

Jouw cartoons hebben veel weg van 
schilderijen. Komt dat voort uit je opleiding?
“Mijn opleiding grafische kunsten zie je zeker 
terug in mijn werken. Ook al moest ik eerst 
vooral leren hoe je realistisch selder, prei 
of witloof tekent (lacht). In mijn beginjaren 
maakte ik gewone lijntekeningen. Beetje bij 
beetje begon ik die realistischer uit te werken. 
Eerst nog in zwart-wit, later met kleur.”

“Door mijn opleiding sta ik erop dat mijn  
tekeningen voor zichzelf spreken. Tekst-
ballonnen gebruik ik nauwelijks. Het beeld 
moet meer zeggen dan de tekst erbij. Bij 
sommige tekenaars stel ik me haast de vraag 
of ze tekenaars of schrijvers zijn.”

Op welke tekeningen blik je met  
de meeste tevredenheid terug?
“Gedurende een klein decennium streed ik 
heel actief tegen de Apartheid. Ik maakte 
toen tal van affiches en covers, onder 
meer voor Oxfam en tal van Nederlandse 
bladen. Op een dag zag ik op het televisie-
journaal een afgebrande woning van een 
Apartheidsactivist in Zuid-Afrika. En aan dat 
huis hing een van mijn affiches, eentje van 
Nelson Mandela met een openscheurende 
plakband over zijn mond. Dat mensen zich 
daar gesteund voelden door mijn teke-
ningen, en zich daar misschien zelfs door 
geïnspireerd voelden, maakte me trots.”

Je tekeningen lijken vaak uit 
boosheid of frustratie te vertrekken. 
Is dat je grootste motivatie? 
“Meestal wel, ja. Dat is nu eenmaal de aard 
van het beestje. Mijn tweelingbroer maakt 
zich ook makkelijk druk over veel zaken. Voor 
hem is dat moeilijker om te uiten, maar ik heb 
het geluk dat ik dat als tekenaar allemaal kan 
kanaliseren (lacht).”

“Zo zag ik een tijdje terug Jean-Marie 
Dedecker heel wat stommiteiten uitkramen op 
tv. Dan ga ik daar meteen mee aan de slag. Ik 
heb hem getekend als een opgeblazen kikker 
die kwaakt op een terrastafel in Middelkerke. 
Dat lucht dan op, maar boosheid is zeker niet 
mijn enige motief. Soms gebeuren er zaken 
waarbij je meteen ziet hoe je dat spitsvondig 
in beeld kan brengen.”

Aan welke wereldwijde problemen 
stoor je je vandaag het meest?
“Al decennialang zegt men dat we de armoede 
uit de wereld kunnen helpen. Een klein aantal 
mensen heeft ook genoeg rijkdom om dat op te 
lossen. Maar ik zie helemaal niets veranderen.” 

“Voorts zijn er zoveel landen waar vrouwen tot 
op vandaag gediscrimineerd en als minder-
waardig wezen beschouwd worden. Waar ze 
zelfs niet kunnen studeren. En zelfs in België 
zie ik een kloof tussen welstellende jonge-
ren en jongeren met talent die niet kunnen 
deelnemen aan hogere studies. Overheden 
moeten hier echt tegen optreden en iedereen 
kansen geven om te studeren. Armoede en 
geestelijke armoede kan men oplossen, als 
men dat zou willen.”

Er zijn dus nog thema’s genoeg 
om iets rond te maken. 
“Absoluut. Soms ben ik angstig over 
de toekomst en blij dat ik al zo oud 
ben. Maar als je me morgen dezelfde 
vraag stelt, kan het zijn dat ik opti-
mistischer ben. Soms denkt men 
dat ik een zwartgallig persoon ben. 
Maar mijn tekeningen zijn pessimis-
tischer dan ikzelf hoor. Gelukkig 
maar (lacht).”

Het beeld moet 
meer zeggen dan  

de tekst erbij



:  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. 

DI 1 JUNI 
1  Dans voor actrice - 
Jérôme Bel & tg STAN
theater • kunstencentrum nona, 
20.30 > 21.30u 
2  Vroeger was de 
toekomst beter
theater • ARSENAAL/LAZARUS, 
20.15 > 22u, € 15 

WO 2 JUNI 
Dans voor actrice - 
Jérôme Bel & tg STAN
theater • kunstencentrum nona, 
20.30 > 21.30u 

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

DO 3 JUNI 
3  Presentie en nabijheid

lezing • Cultuurcentrum, 
19.30 > 21.30u 
4  SOLOKOLOS - Mauro 
Pawlowski, Elko Blijweert 
& Jeroen Stevens
concert • kunstencentrum nona, 
20.30 > 21.30u

VR 4 JUNI 
5  Weird Tales – KRAPP

theater • kunstencentrum nona, 
20.30 > 21.30u 

ZA 5 JUNI 
Historische rondleiding op 
de stedelijke begraafplaats
Begeleide wandeling • 
Stedelijke begraafplaats, € 10

ZO 6 JUNI 
Insecten in het Mechels Broek
begeleide uitstap • Parking 
De Nekker, 14 > 16.30u

MA 7 JUNI
Familiegroep Jongdementie+ 
Mechelen
lezing • ldc De Schijf, 19 > 21u, 
gratis

Beiaardconcert Eddy Mariën
concert • Sint-Romboutstoren, 
20.30 > 21.30u, gratis

DO 10 JUNI 
6  Soirée MuzE:  
Van de Habsburgse kin 
tot de Romanovs
lezing • Museum Hof Van 
Busleyden, 20 > 22u

VR 11 JUNI 
Theaterfestival Broek
theater • Vrijbroekpark, 19 > 23u

ZA 12 JUNI 
7  De vinylvreter

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

Theaterfestival Broek
theater • Vrijbroekpark, 15 > 23u

EU project MONUMENT – 
We bouwen verder…
lezing • ldc De Schijf, 
10.30 > 12.30u

ZO 13 JUNI 
Theaterfestival Broek
theater • Vrijbroekpark, 15 > 23u

MA 14 JUNI 
8  Beiaardconcert 
Simone Browne (VS) en 
Carson Landry (VS)
concert • Sint-Romboutstoren, 
20.30 > 21.30u, gratis

DI 15 JUNI 
Allemaal prinsjes 
en prinsesjes?
online lezing • Avansa, 
19.30 > 21u, € 5 

WO 16 JUNI
Infosessie 
‘voedingsintoleranties 
en -allergieën’
lezing • Well2DAY, 
19.30 > 21.30u, gratis

ZA 19 JUNI 
Gratis voet- en schoenadvies
lezing • Well2DAY, 10 > 13u, gratis

Avondwandeling 
Mechels Broek
begeleide uitstap • 
Bezoekerscentrum Mechels 
Rivierengebied, 20.30 > 22u

1
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EXPO
1  Ridders & Princessen

> 4.06, Speelgoedmuseum,  
€ 9,8 

Kinderen van de Renaissance
> 4.07, Museum Hof Van 
Busleyden 

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

PAINTING/WOOD door JOHAN 
VAN DIJCK & MAXIM BACKX
26.06, 14 > 19u, A80

Breaking Boundaries 
De Olympische Spelen
> 30.06, Sportimonium 

Virtuele tour Cindy 
Wright – Eye to eye
> 30.06, Online Museum Hof  
Van Busleyden, gratis

Tentoonstelling Schilderkunst 
en keramiek
> 13.07, Artmut
2  AL GAL - Inkijk in het 
universum van Gal
> 22.08, Cultuurcentrum, 
€ 8 

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

Fototentoonstelling  
De Mensen Maken de Stad
> 30.09, Mechelen centrum, 
gratis
3  Expo #FakeImages

> 7.12, Kazerne Dossin 

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

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 juli - 
augustus: 31 mei.

Deze kalender werd afgesloten 
op 30 april. Cursussen, 
workshops, kampen en 
permanente activiteiten 
worden niet opgenomen.

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.

MUSICAL+ EIGEN COMPOSITIES 

MA 21 JUNI 
9  Schoolmusical 
‘Joseph, le Rêveur’
concert • Stadsschouwburg, 
19 > 20u

Beiaardconcert Koen Cosaert
concert • Sint-Romboutstoren, 
20.30 > 21.30u, gratis

DI 22 JUNI 
Schoolmusical 
‘Joseph, le Rêveur’
concert • Stadsschouwburg, 
19 > 20u

WO 23 JUNI 
Infosessie ‘liefdevol opvoeden’
lezing • Well2DAY, 19 > 21u, gratis

ZO 27 JUNI 
Seizoenswandeling zomer
wandeling • Vrijbroekpark, 
10 > 12u
10 Toestand – Tristero 
/ Kristien De Proost
theater • ARSENAAL/LAZARUS, 
20.15 > 22u, € 15 

Fietstocht door Vaartland 
en Rupelstreek
fietstocht • Coloma-instituut, 
9.30u

Fort van Walem: een 
Europees beschermd 
natuurgebied in Mechelen
begeleide uitstap • ingang Fort 
van Walem, 14 > 16.30u

MA 28 JUNI 
Beiaardconcert 
Liesbeth Janssens
concert • Sint-Romboutstoren, 
20.30 > 21.30u, gratis

10

9

1

3

2

8

7

6

25

Agenda 



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, 
Bram Tack en We are Wilson 
Concept & creatie: Trendhuis
ISSN: 2033-2289
Editienummer: 98

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.

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.
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 dahhamalsoud

#spring in #Mechelen! ☀🍀🔅

#visitmechelen #2800love

 taniavanassche
De immer mooie Toren! ♥
#2800love #dezomerisvanmechelen 
#staypositive #samensterk  
#springisintheair

 alineopdewereld
Één foto met de bloesems? Da’s te 
weinig! 🌺🌺💛
#springtime #blossom #sunnydays 
#Vrijbroekpark #2800love

 astrid.vb
There’s power in your kindness,  
and beauty in your joy 😀😘
#2800love #kindness 
#powerinbeauty

 geeltrui
Lenteplezier in Mechelen 
Kinderstad! 👦😉🤚
#shitgotreal #corona2021 #2800love 
#mechelenkinderstad #familietrip

 lambie_bambie
Wine flies when you are 
having fun! 🥂♡
#hoogbezoek #besties 
#destadswandeling #2800love

 helenasollie

Volop aan het uitkijken naar zo’n 
avondjes 🥂😍

#2800love #uitkijken #avondjesuit

 rubiezone
Huizenruil Op vakantie en toch 
helemaal thuis! 🏦✨
#huizenruil #paasvakantie #2800love 
#mechelenkinderstad #gerustgezin

Jouw kans om iedereen te 
laten meegenieten van jouw 

unieke kijk op Mechelen 
en zijn Mechelaars.

#2800love

#2800love 
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