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Niet oud,
maar retro
Een groen hart
voor Hombeek

Zaalvoetbal
voor vluchtelingen

Resultaten onderzoek
bij 60-plussers
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goeien bal!

Al 25 jaar biedt de organisatie
kinderen, jongeren en tieners uit
maatschappelijk kwetsbare wijken
laagdrempelige activiteiten aan, in hun eigen
woon- en leefomgeving. Daarmee stimuleren
ze jongens en meisjes om meer te bewegen
en bevorderen ze bovendien hun persoonlijke
ontwikkeling en de integratie tussen
buurtbewoners.
Meer info?
www.mechelen.be/buurtsport
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Welkom

Elke leeftijd telt
Een stad die prat gaat op haar inclusieve aanpak
moet een leeftijdsvriendelijke stad zijn. Daarom
voerden we de voorbije maanden een grootschalig wetenschappelijk onderzoek uit naar
de ervaringen en behoeften van onze Mechelse
60-plussers. Met 19 600 zijn ze, bijna een kwart van
de inwoners.
Uit het vergelijkende onderzoek onthouden we dat onze
senioren zich vrij goed in hun vel voelen. Ze voelen zich
gezonder en minder eenzaam dan leeftijdsgenoten in
andere centrumsteden. Ook hun veiligheidsgevoel is groter. Dat was ooit anders. De jeugd weet dat misschien niet
meer. Ervaren Mechelaars zeker wel.

De bevraging biedt
ons de juiste inzichten
om van onze stad een
nog betere plek te
maken

Maar het is gemakkelijk om alleen de kersen te plukken uit
de studieresultaten. Er is wel degelijk werk aan de winkel:
zo is de grootste uitdaging de sociale cohesie in de buurt.
En ook het aanbod van diensten en detailzaken kan beter.
Met de uitslag van de enquête waaraan meer dan 700
Mechelse 60-plussers deelnamen, gaan we aan de slag
om de stad ook voor hen uit te bouwen tot een nog betere
plek om te wonen en te vertoeven.

Bart Somers,
burgemeester
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Vraag
Waar breng ik
pesticiden naartoe?
Beste stadsbestuur,
Ik vind het prima dat onkruid niet
meer bestreden mag worden met pesticiden die glyfosaat bevatten. Maar ik
heb in mijn tuinhuis nog restjes oude
pesticiden staan. Wat doe ik daarmee?
Mag ik die met het restafval meegeven?
Alvast bedankt!
Samira

Antwoord

Sta oog in oog met jouw toekomst
Wist je dat … Vlaanderen een technologiebedrijf heeft dat tot de absolute wereldtop
behoort? Bij imec ontwikkelen de knapste koppen minuscule chips en revolutionaire applicaties die jouw leven nu en in de toekomst leuker,
gezonder en duurzamer (zullen) maken.
Hou je hoofd koel in een digitale stresstest,
werk samen met een robotcollega of kook
met slimme verpakkingen. Dat en nog veel
meer staat je te wachten als je de interactieve
pop-upexpo De Techpeditie betreedt. Van
maart tot september reist de tentoonstelling
door heel Vlaanderen. Op 10, 11 en 12 april
houdt ze halt op de Grote Markt. Voor alle
leeftijden. Gratis toegang.
Meer info? www.techpeditie.be

Dag Samira,
Restjes pesticiden mag je binnenbrengen in het recyclagepark. Die horen
bij het klein gevaarlijk afval (KGA). Als
je dat doet op zaterdag 21 april, krijg
je een gratis voegenborstel van de
Vlaamse Milieumaatschappij. Heel handig om onkruid van je stoep of terras
te verwijderen. Andere milieuvriendelijke tips en tricks om je tuin, terras of
trottoir onkruidvrij te houden vind je op
vmm.be/mijn-gifvrije-tuin.
Heel goed trouwens dat je geen
pesticiden met glyfosaat meer gebruikt,
want die zijn schadelijk voor het milieu
en je gezondheid. Daarom staat er
sinds 19 juli 2017 een verbod op het
gebruik van glyfosaat als onkruidbestrijdingsmiddel. Om te weten of
een bestrijdingsmiddel glyfosaat bevat,
kijk je het best even op het etiket van
het product.
Nog een leuk weetje: als je in april Vlacocompost koopt in het recyclagepark,
krijg je een prachtig paar tuinhandschoenen cadeau (zolang de voorraad strekt).
Heb jij een vraag of iets te vertellen?
Schrijf naar nieuwemaan@mechelen.be
of naar Marketing & Communicatie,
Grote Markt 21, 2800 Mechelen.

4

GRATIS: computer met
internet
Een wereld
zonder internet
is bijna
ondenkbaar.
Daarom wil de
stad internet
voor iedere
Mechelaar
toegankelijk
maken.
Stefaan Deleus,
schepen van ICT

Heb je thuis geen computer of internetverbinding? Dan kan je terecht bij een van de twaalf
Mechelse digipunten, waar je gratis een computer
met internet kan gebruiken. Er zijn kaartlezers
voor elektronische identiteitskaarten, zodat je
digitale formulieren kan invullen. Het grootste
digipunt is de bibliotheek, daar zijn tien computers beschikbaar. Printen doe je er tegen een
kleine vergoeding. Ook in de dienstencentra en
de dorpshuizen vind je een digipunt. Een lijst
van alle locaties met de openingsuren vind je op
mechelen.be/digipunten.

Komaan
Kort

Vroeger en nu

1926-1929

Het Sint-Romboutskerkhof vanuit zuidoostelijke richting rond 1926-1929

Zoals de naam doet vermoeden, stond ooit een kerkhof op het
Sint-Romboutskerkhof. Dat verdween in 1748 en op het einde van de
19de eeuw werd het terrein beplant met wilde kastanje- en lindebomen.
Links zie je een huis met een soort trapgevel. Dat is het huis Concordia
of de zogenaamde Priesterkelder, gebouwd in 1482. Het was de vrijkelder van de kanunniken van Sint-Rombout. En neen, dat is niet wat je
misschien denkt. Een vrijkelder kan je vergelijken met de huidige taxfree
shops. Hier konden de kanunniken hun belastingvrije wijn opdrinken.
Het pand werd
gerestaureerd in
1925-1926 en in
1991 beschermd als
monument. Verder
naar rechts staat de
Congregatiekapel,
het witte gebouw
met de boogvormige
gevel. En wie goed
kijkt, ziet door de
kale bomen de toren
van de Sint-Janskerk.

Getal

4 237 523 m²
of de oppervlakte van 622 voetbalvelden. Zoveel groen is
publiek beschikbaar in onze stad en haar deelgemeenten.
Waar zijn die wandelschoenen?! Meer info over de parken
vind je op mechelen.be/natuur-en-recreatie.

Snel
• Mechelen is met zijn project ‘Digitaal Sociaal
Dossier’ een van de tien genomineerden uit
233 inzendingen voor de Smart City Award
≥ 30 000 inwoners. Met het project wil de
stad armoedebestrijding efficiënter aanpakken met behulp van ICT. Het Sociaal Huis ontwikkelde in nauwe samenwerking met OCMW
Hasselt, Turnhout, Genk en Brasschaat één
digitaal sociaal dossier per gezin dat door alle
betrokken hulpverleners geraadpleegd kan
worden. Op die manier kunnen hulpverleners
gerichter te werk gaan. De Smart City Award
werd uitgereikt op 21 maart, na het ter perse
gaan van deze Nieuwe Maan. Wil je weten of
we gewonnen hebben? Surf dan naar smartbelgium.belfius.be
• Wat we wél zeker gewonnen hebben, is de
Slim in de Stad-prijs van de Vlaamse Overheid.
De Slim in de Stad-prijs is een wedstrijd tussen de dertien centrumsteden en de Vlaamse
Gemeenschapscommissie voor Brussel. De
prijs beloont het meest innovatieve en creatieve concept over de stad van de toekomst.
Mechelen kaapte de prijs binnen met haar
CityLab ‘Nachtraven’. Daarmee onderzoeken
we hoe we met behulp van technologie voor
een veilig en zorgeloos nachtleven kunnen
zorgen in onze stad. Meer info hierover vind
je in Nieuwe Maan februari 2018.
• Verhuur je een woning of wil je dat binnenkort
doen? Op woensdag 18 april organiseert
het Sociaal Verhuur Kantoor Mechelen
een infoavond om (beginnende) verhuurders op weg te helpen. Meer info op
mechelen.be/verhurenzonderzorgen.
• Stad Mechelen wilt binnen een periode van
tien jaar de openbare verlichting volledig
vervangen door energiezuinige ledverlichting. Daarvoor maakte de stad samen met
energiebeheerder Eandis een actieplan.
• Liefst 40 % van het zwerfvuil bestaat momenteel uit plastic flessen en blikjes, tot frustratie
van velen. Daarom heeft de stad zich aangesloten bij de Statiegeldalliantie. Dat platform wil de overheid zover krijgen dat ze statiegeld op plastic flessen en blikjes invoeren.
Meer nieuws: www.mechelen.be
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Mechelenmakers

En de Prijs voor de
Vrijwilliger gaat naar …
Walter Bogaerts!
Al twintig jaar zorgt hij
dat buurtbewoners
zich thuis voelen in
de wijk Nekkerspoel.

“Elke woensdagnamiddag hou ik samen
met Monik het wijkhuis Papenhof open
voor mensen uit de buurt. Ze kunnen
er iets komen drinken en een babbeltje
doen met elkaar. Op die manier wil ik het
sociaal contact tussen buren verbeteren.
Met de werkgroep Ontmoeting organiseren we ook tal van activiteiten, zoals een
knutselnamiddag voor kinderen, een
wandeltocht, een toneelbezoek ... Eén
keer per jaar houden we een etentje.
Voor het menu zoek ik telkens inspiratie
bij iemand uit de buurt met een andere
afkomst. Want Nekkerspoel is rijk aan
culturen, en zo leren die elkaar kennen.”
“Maar ook als er buren niet goed te
been zijn of niet aan hun rekeningen
uit kunnen, ben ik er voor hen. Ik doe
met plezier even hun boodschappen of
bekijk samen met hen hun administratie.
Waarom ik dat doe? Als je mensen een
plezier kan doen, waarom zou je het
dan níet doen?”
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Inzicht

Na regen komt …

© Gazet Van Antwerpen

Zware regenbuien in de stad en onze dorpen kunnen leiden tot
wateroverlast, zoals in 2011 het geval was. Daarom investeert stad
Mechelen in heel wat maatregelen om wateroverlast tegen te gaan.

Wat?

Hoe?

Waarom?

Waar?

Als de straten blank
lopen of de puttekes
overstromen, spreken we van wateroverlast. Meestal is
dat het gevolg van
een zware regenbui.
In een stedelijke
en grotendeels
verharde omgeving
zoals Mechelen kan
het regenwater niet
in de grond dringen
en moet het opgevangen worden in de
riolering. Wanneer
er te veel regen valt,
kan het riool de hoeveelheid water niet
aan en stroomt ze
over. Sinds de overstromingen in 2011
zet stad Mechelen
zich sterk in tegen
wateroverlast.

De stad brengt alle
problemen van
wateroverlast in
kaart. Samen met
waterbeheerders
en buurgemeenten
zoekt Mechelen naar
de beste oplossingen.
Zo voorziet de stad
bij elk nieuw project
een gescheiden
rioleringsstelsel voor
afval- en regenwater.
Grachten worden
aan- of opengelegd
om het regenwater in
de grond te laten dringen. En waar nodig,
wordt extra opvangcapaciteit voorzien
voor regenwater. Dat
regenwater wordt vertraagd afgevoerd naar
de dichtstbijzijnde
beek of waterloop.

In de toekomst zullen
regenbuien heviger
worden door de
klimaatverandering.
Om overstromingen
te vermijden, wordt
hiermee al rekening
gehouden in nieuwe
projecten. Onze stad
kreeg een Europese
subsidie in het kader
van Water Resilient
Cities, dat historische
steden weerbaarder
wil maken tegen
hevige regenval, en
kan zo rekenen op
een voltijdse medewerker om alles
duidelijk in kaart te
brengen. Zo kunnen
we ons optimaal
voorbereiden en ons
aanpassen aan de
klimaatverandering.

Recent werd een overstromingsgebied aangelegd in Battel om
Mechelen te beschermen tegen grote overstromingen. Daarnaast
legt de stad de vlieten,
de Binnendijle aan
de Zandpoortvest en
de baangrachten in
de dorpen (zoals de
Zepstraat in Hombeek) terug open. Een
heuse buffering of
opvang werd voorzien
op de Kerkenbos te
Muizen. Maar alle hulp
is welkom. Daarom
moeten eigenaars op
eigen terrein zoveel
als kan regen- en
afvalwater scheiden
en het regenwater
hergebruiken en
infiltreren.

Regenbuien
zullen alleen
maar heviger
worden door
de klimaatverandering. Onze
stad is dus al
volop preventieve maatregelen aan
het treffen
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Dossier ouderenbehoeftenonderzoek

Hoe voelen 60+’ers
zich in Mechelen?
Gewapend met een lange vragenlijst trokken ongeveer 100 vrijwilligers in Mechelen van deur tot
deur bij thuiswonende 60+’ers.
Een representatief staal van
701 mensen vulde de enquête
in. Dit geeft de stad een duidelijk
beeld van wat de Mechelse senioren vinden van hun huisvesting,
buurt, gezondheid en zorg, welzijn,
verenigingsleven, maatschappelijke bijdrage en tevredenheid.
Door hun behoeften en leefsituatie
grondig in kaart te brengen, willen
stad Mechelen en het Sociaal Huis
de komende maanden en jaren
een beleidsplan op maat uitwerken.
Het onderzoek verliep in samenwerking met het onderzoeksteam
Belgian Ageing Studies van de
Vrije Universiteit Brussel (VUB).
Dat team voert al sinds 2002 deze
studie uit over heel Vlaanderen,
en sinds kort ook in Wallonië. Op
die manier kan Mechelen vergeleken worden met de gemiddelden
van andere centrumsteden en met
Vlaanderen.
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“Denk vooruit:
waar wil je oud worden?”
Een van ’s lands grootste experten
op vlak van seniorenonderzoek,
Dominique Verté van de VUB, leidde
het onderzoek. Hij pleit ervoor dat
iedereen nadenkt over zijn huisvesting op lange termijn. Want je knusse
thuishaven moet mee evolueren met
je eigen noden.
“Thuis blijven wonen op oudere leeftijd
is of wordt voor velen problematisch. Dat zoveel Mechelse zestigers
aangeven dat hun huis niet aangepast
is voor hun oude dag, is op zich niet
zo’n slechte zaak. Ze hebben nog de
tijd en energie om er iets aan te doen.
Zeventigers en tachtigers vinden het
vaak de moeite niet meer om nog te
verbouwen.”

Hoe komt het dat zoveel 60+'ers in
onaangepaste woningen blijven?
“Op sociaal en emotioneel vlak is dat

heel normaal. Je vertrouwde omgeving
geeft een gevoel van betekenis en
verbondenheid. Met de jaren word je
ook nog eens meer honkvast en krijg
je angst om te verhuizen. Misschien
kan je dat ook niet betalen. Dus blijf je
maar ter plekke wonen. Het probleem
is: gemiddeld gesproken lukt thuiswonen niet echt meer als je ouder bent
dan 82.”
“Mensen kopen of bouwen een huis
zonder stil te staan bij hoe ze dat
huis op oudere leeftijd gaan ervaren.

HUISVESTING
39,3 % vindt dat hun woning in
ernstige mate niet aangepast
is aan hun leeftijd. Dat is zelfs
44,7 % bij 60-69-jarigen.

Dossier

Makkelijk verhuren
Ben je van plan om te verhuizen en je
huidige woonst door te verhuren, maar
kijk je op tegen alle bijhorende rompslomp? Het Sociaal Verhuurkantoor
Mechelen helpt daarbij! Meer info vind
je op svkmechelen.be

Eerste hulp bij renovatie
Is het stilaan tijd om je woning aan je
leeftijd aan te passen? Voor begeleiding en info over renovatiemogelijkheden en eventuele subsidies kan
je terecht bij de Renovatiemobiel.
In april staat hij aan LDC Den
Abeel (Jozef Verbertstraat 61).
Alle uren en locaties vind je op
mechelenklimaatneutraal.be/
renovatiemobiel.

Triple-A
Awareness + Access = Adoption
European Regional Development Fund

Iedereen zou zich al ruim op voorhand een belangrijke vraag moeten
stellen: ‘Waar wil ik oud worden?’.”

Gemiddeld gesproken
lukt thuiswonen niet
echt meer als je
ouder bent dan 82
"In Scandinavische landen voeren
ze al sinds de jaren 60 campagnes. “Verhuis voor het te laat is!”,
zeggen ze daar. Dat werkt, al duurt
het dan zelfs nog zo’n tien jaar voor
mensen effectief de stap zetten.
In mijn geval duurde het in ieder
geval zeven jaar voor ik mijn eigen
moeder kon overtuigen (lacht).”

“Waarom stilzitten als je onder
de mensen kan komen?”
Richard Bosman (67), een bekend
gezicht in de Mechelse vrijwilligerswereld, verzamelde op zijn
eentje meer dan 40 enquêtes.
“Ze weten niet wat ze missen, die
senioren die nooit aan vrijwilligerswerk doen.”

Kazerne Dossin. Daarnaast ga ik
al 50 jaar als hulpsint langs bij alle
brave kindjes. Inclusief een sprong
uit een helikopter en een val van
een steigerend paard. Mijn allergrootste droom is om ooit de sint
van Mechelen te mogen zijn.”

“De oproep naar vrijwilligers voor dit
onderzoek sprak me meteen aan.
Vrijwilligerswerk is mijn hobby. En
de dokter had gezegd dat ik veel
moest wandelen, dus dat kwam
goed uit! Ik ben gaan aankloppen
bij alle 60+’ers uit mijn adressenlijst.
De moeilijkste enquête nam ik af
bij een grootmoeder die alleen Chinees sprak. Die verstond dus geen
knijt van de enquête, maar uiteindelijk is het toch gelukt (lacht).”

“Voor mijn pensioen werkte ik als
ambulancier en als uitvaartmedewerker. Daar leerde ik dat niemand
onsterfelijk is. Nadat mijn vrouw
overleed, heb ik besloten om zo
weinig mogelijk stil te zitten en zo
veel mogelijk te genieten. Mijn huis
opruimen en met mijn kat praten:
daar kan ik mijn dagen niet mee
vullen. Ik moet onder de mensen
komen. Ondertussen woon ik hier
al 20 jaar en ben ik een echte
Mechelaar geworden. Overal waar
ik kom kennen ze mij. Ik raad alle
Mechelse senioren aan om aan
vrijwilligerswerk doen, want je krijgt
er veel voor terug.”

Van ambulancier tot sint
“Ik zet me ook in voor Mechelse
festivals en als bewaker voor de
tentoonstelling The Art Of War in

VRIJWILLIGERSWERK
71,8 % van Mechelse
60+’ers doet nooit aan
vrijwilligerswerk, maar
24 % staat er wel voor open.

MECHELEN ZKT. VRIJWILLIGERS
Interesse? Klik op 'Vrijwilligers
gezocht!' op mechelenmakers.be
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Wie organiseert, kan rekenen
op het dorpshuis
Heb je zin om iets te organiseren met
of voor je buurt? Doen! Je kan hierbij
rekenen op steun van de dorpshuizen in
Walem, Hombeek, Heffen, Leest, Muizen
en Battel. Wil je bijvoorbeeld een zaal
huren voor je volgende koffietafel, kaartnamiddag of eetfestijn? Contacteer dan
minstens een maand op voorhand 015
29 83 53 of zaalverhuur@mechelen.be.

ZORG
In Mechelen zijn 60+’ers
iets gezonder dan elders.
Als ze hulp vragen
is dat vooral in het
huishouden (21 %) en
om zich te verplaatsen
(17 %). Bijna de helft
doet beroep op een
poetsdienst (46,7 %) en
14,6 % maakt gebruik
van gezinszorg.

De dorpshuizen steunen op één grote
pilaar: de vrijwilligers. Als je je geroepen
voelt, ben je uiteraard meer dan welkom
om er een nog leukere plek van te maken.
Meer weten? www.mechelen.be/dorpen

Lokale dienstencentra: ook
plezier hier
In de vijf LDC’s kan je terecht voor veel
meer dan zorg en informatie. Wijkbewoners brengen hier leven in de brouwerij.
Ga er eens langs voor een leuke babbel,
ontspanning of een lekkere, gezonde
maaltijd. Je leert er nieuwe mensen uit
je buurt kennen en wie weet kom je wel
oude bekenden tegen. Wedden dat je
blijft plakken?
Meer weten? www.mechelen.be/
lokale-dienstencentra

Noteer al met stip

• Kom tijdens Mengelmoes op 18 april
dansen met de jongste generatie Maneblussertjes. Bewijs dat er vroeger beter
gedanst werd … of leer wat nieuwe
dansmoves. Reserveren is verplicht.
www.mechelen.be/mengelmoes
• Op 19 april vindt het Balcazar opnieuw
plaats in het Cultuurcentrum. Kom langs
voor een gezellige namiddag met koffie,
taart, muziek en dans. www.balcazar.be
• Tussen 23 en 29 april vindt de zevende
Week van de Valpreventie plaats, met
activiteiten en tips over actief bezig zijn
op een veilige manier.
Hou www.mechelen.be/senioren in
de gaten voor meer info.
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“Voor elke zorgnood vinden
wij een oplossing”
Met een zorgvraag kan je terecht
bij zes Mechelse zorgcoaches.
Samen met jou gaan ze op zoek
naar een gepast antwoord. We
spraken met Leen Schoolmeesters,
zorgcoach van regio Mechelen-Zuid.
Leen: “Mensen die met een vraag zitten, kunnen mij vinden in het lokale
dienstencentrum Den Abeel. Ik luister
en verwijs door naar de diensten
en personen die kunnen helpen.
Daarnaast doe ik ook huisbezoeken
volgens hetzelfde principe.”
“Doordat we goed op de hoogte zijn
van de sociale diensten in onze regio,
vinden we snel de juiste hulp. Ook
als onze klanten al weten welke hulp
ze nodig hebben, helpen we bij de
opstart. Bij ons kan iedereen terecht.”
“Ik krijg veel dankbaarheid terug.
Daar doe ik het voor. Vandaag had

ik bijvoorbeeld een cliënt die in
een moeilijke situatie zat. Door een
advocaat te bellen en inlichtingen in
te winnen, kon ik hem duidelijkheid
geven. Alleen al daardoor zag ik
een enorme last van zijn schouders
vallen. Kijk, voor mij is dat een kleine
moeite, maar voor hem een grote
hulp.”

Wat voor mij een
kleine moeite is, kan
voor anderen een
grote hulp betekenen
Voor al je zorgvragen kan je
terecht bij Zorgbedrijf Rivierenland (015 44 52 40), de mutualiteit
waarbij je bent aangesloten, of
bij de zorgcoach in het lokale
dienstencentrum in je buurt.

Dossier

“Ik voel me echt
geholpen nu”
Agnes (82): “Ik heb al heel mijn leven slechte
ogen en de laatste jaren gaan ze almaar sterker
achteruit. Alleen buitengaan is geen optie meer.
Iets meer dan een jaar terug klopte ik aan bij
het Sociaal Huis (intussen doe je dat bij Zorgbedrijf Rivierenland, n.v.d.r.). Zij stuurden meteen
een zorgcoach langs om met mij te overlopen
welke hulp ik kan gebruiken. Sindsdien komt
Wendy, mijn gezinshulp, twee keer per week
langs. Ze strijkt en kookt voor mij en doet de
boodschappen.”
“Ik maak ook gebruik van de Minder Mobielen
Centrale (MMC). Twee of drie dagen op voorhand bel ik Carine, een lieve vrouw, om mijn rit
in te plannen. Een vrijwilliger pikt me op en zet
me daarna weer af. De gezinshulp, zorgcoaches
en de mensen van de MMC en het Sociaal Huis:
van mij krijgen ze een dikke dankuwel!”

Een greep uit de overige onderzoeksresultaten
PROFIEL

19 600

Mechelaars

zijn ouder dan 60
jaar. Dat is 22,8 %
van onze bevolking.

MEDIA

{

7 op 10

1 op 3 is alleenstaand
1 op 5 is weduwe
1 op 10 is gescheiden

Op www.mechelen.be/
senioren vind je veel
informatie over vrije tijd,
mobiliteit, wonen, zorg
en familie. Suggesties?
senioren@mechelen.be.

leest Nieuwe Maan

1 op 2

gebruikt dagelijks internet

BETROKKENHEID

3 op 4

vindt het prettig
wonen in de buurt

4 op 10
voelt zich soms
eenzaam

Waar scoort Mechelen
opvallend goed?

Met bijna 30 vrijwillige chauffeurs zorgt de Minder Mobielen Centrale ervoor dat jij makkelijk,
veilig en comfortabel ter plaatse raakt. Om er
beroep op te doen, moet je lid worden en voldoen aan de voorwaarden (qua inkomen, leeftijd en verlaagde mobiliteit). Lidmaatschap kost
€ 10 per jaar. Daarnaast betaal je de chauffeur
€ 0,33 per km.
www.mechelen.be/minder-mobielen-centrale

“Er wonen te
veel ouderen
in mijn buurt”

6,6 %

19,2 % centrumsteden 18,6 % Vlaanderen

“Ik voel
me veilig”

46,2 %

35,2 % centrumsteden 41,4 % Vlaanderen

“Ik mis oversteekplaatsen”

10,0 %

31,2 % centrumsteden 25,4 % Vlaanderen

22 %

voelt zich betrokken
in de wijk, maar 20 %
helemaal niet

Wat kan er nog beter
in Mechelen?
“Ik ben lid van
een seniorenvereniging”

17,0 %

28,1 % centrumsteden 28,7 % Vlaanderen

“Ik stoor me aan
lawaaihinder”

24,3 %

20,7 % centrumsteden 19,5 % Vlaanderen

“Ik stoor me aan
verkeersdrukte”

44,4 %

35,8 % centrumsteden 39,2 % Vlaanderen
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Straffe ondernemer
“Wij hebben geen klanten, maar partners”
Zo’n 3,5 jaar geleden verhuisde
Retail Partners Colruyt Group
(vroeger Spar Retail) zijn distributiecentrum en kantoren naar Mechelen.
Dat zorgde voor de belangrijkste
toename van het aantal jobs in
Mechelen sinds jaren. En moederbedrijf Colruyt Group werd meteen
gebombardeerd tot een van de
grootste werkgevers in onze stad.
CEO Dirk Depoorter blikt tevreden
terug op de verhuis.

“Onze ambitie om te groeien konden
we niet waarmaken in de verouderde gebouwen in Heist-op-denBerg. Daar was ons distributiecentrum 33 000 m² groot, hier is dat
50 000 m². In kubieke meter is dat
nog meer, want we hebben een
hoogbouw opgetrokken.”
RPCG werkt samen met zelfstandige
winkelondernemers. De Spar-winkels zijn daar de
belangrijkste van.
Maar het bedrijf
levert ook aan
Alvo, Mini-Market
en kleine buurtwinkels. In totaal
belevert het zo’n
410 zelfstandige
ondernemers.

De zelfstandige
ondernemers
komen bij ons op
de eerste plaats

“Vroeger lag ons distributiecentrum in
Heist-op-den-Berg,
terwijl de hoofdkantoren in Ternat
waren”, legt Dirk uit.
“Dat was niet ideaal
qua samenwerking.
Nu zitten we allemaal samen. En
dat heeft effect. Problemen worden
sneller aangepakt en iedereen loopt
makkelijker bij elkaar binnen. We zijn
in het bedrijventerrein van MechelenZuid ook veel beter bereikbaar voor
onze leveranciers en zelfstandige
ondernemers.”

Net als moederbedrijf Colruyt Group
hecht RPCG veel belang aan menselijkheid en samenwerken. “Onze
zelfstandige ondernemers zijn niet
onze klanten, maar onze partners.
Ze hebben mee inspraak in ons
beleid. Dat onderscheidt ons op de
retailmarkt.”

JOBSTUDENTEN GEZOCHT
Ben je 18 jaar of ouder? Retail
Partners Colruyt Group zoekt het
hele jaar door gedreven jobstudenten om het Mechelse team te
versterken tijdens het weekend of
de vakantiemaanden. Meer weten?
jobs.colruytgroup.com

Mechelen Mondiaal zkt. projecten in het Zuiden
Elke twee jaar kunnen Mechelse organisaties met ontwikkelingsprojecten in het Zuiden meedoen aan een wedstrijd
van Mechelen Mondiaal. Dit jaar gaat het om projecten
rond het thema ‘Kwaliteitsonderwijs en vorming voor
iedereen’. De wedstrijd duidt telkens twee winnaars aan: één
NGO en één vierde pijlerorganisatie. De prijs? Ruim 33 000
euro. Wil je meedoen met jouw organisatie? Dien je dossier
dan ten laatste in op 30 mei. Op mechelen.be/mondiaal vind
je meer info.
Mechelen Mondiaal is een campagne van stad Mechelen,
in samenwerking met de Mondiale Raad in Mechelen. De
campagne loopt telkens over twee jaar en brengt gedurende die periode een thema onder de aandacht via allerlei
activiteiten. In 2016 en 2017 focuste Mechelen Mondiaal op
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‘Duurzaamheid’. Winnaars waren toen Solid en Broederlijk
Delen. Zij kregen 42 400 euro budget en werden ingezet in
Mechelen om het thema ‘Duurzaamheid’ in de kijker te zetten.

De positieve dynamiek in
de Mondiale Raad zorgt
opnieuw voor activiteiten en
een hoge betrokkenheid.
Marina De Bie, schepen van Mondiaal beleid

Kort

Straatbabbel

Snel

Hebben ze met jou al eens
een 1 aprilgrap uitgehaald?

• Is je kind geboren in 2016? Vergeet hem of
haar niet op tijd in te schrijven in de kleuterschool! De inschrijvingen lopen van 18
april t.e.m. 4 mei. Je vindt alle nodige info op
mechelen.be/ouders-en-leerlingen.
• Het vroegere ‘Huizeke’ in Tivoli werd omgetoverd tot een gezellig eetcafé. Iets drinken
op het zonnige terras vlak naast de speeltuin,
zin in een pannenkoek of een lekkere lunch?
Dan ben je vanaf 1 april bij eetcafé t’ASS op het
juiste adres. Meer info: www.jec-dekrone.be
en www.mechelen.be/tivoli.

Emmanuela: “Een
vriend belde mij via een
app die iemands stem
vervormt. Hij zei dat
ik door het rode licht
gereden was én dat ik
nog drie openstaande
verkeersboetes had.
Totaalsom: 480 euro.
Het angstzweet brak
mij uit. Pas toen hij in
de lach schoot, had ik
het door.”

Olivier: “Mijn 11-jarige
broer heeft mijn
waterbed een keer
lek gestoken. Hij
vond dat hilarisch,
mijn ouders niet zo.
Als straf moest mijn
broer drie maanden
op de grond slapen,
terwijl ik in zijn waterbed mocht slapen.
Wie laatst lacht, best
lacht!”

Martine: “Elk jaar
halen mijn collega’s
en kinderen fopjes
met mij uit. Ik loop
altijd overal met open
ogen in. Mijn collega’s
maakten me al meermaals wijs dat er een
klant aan de kassa
staat met een klacht
over mij. En ik dan
helemaal in paniek
natuurlijk (lacht)."

Benieuwd hoe jouw straat
er in de jaren 70 uitzag?
Met heel wat nieuwe beelden,
een frisse vormgeving en extra
mogelijkheden staat de Regionale Beeldbank sinds februari
opnieuw online. Zo zijn duizenden
foto’s, prentbriefkaarten, pentekeningen en affiches uit de archieven van regio Mechelen weer vlot
raadpleegbaar. Nieuw is dat je de
beeldbank voortaan kan raadplegen via je tablet of smartphone. Daarnaast is de procedure om digitale beelden aan te vragen vereenvoudigd.
Stadsarchief Mechelen voegde maar liefst 8000 nieuwe beelden toe. De
meeste daarvan zijn foto’s van straten, gebouwen en hun bewoners uit
alle hoeken van Mechelen. Ze werden vooral genomen in de periode
1968-1978, maar ook van langer geleden zijn er foto’s terug te vinden. Bijzonder is ook de kleurrijke selectie van affiches over sport, cultuur, politiek
en ontspanning in het Mechelen van de jaren 20 en 30.

• Heb je nog ongebruikte pampers liggen die
je niet meer nodig hebt? Doneer ze aan de
Pamperbank en help kwetsbare gezinnen
met jonge kinderen. Alle inzamelpunten vind
je op mechelenkinderstad.be/pamperbank.
• Van 1 t.e.m. 31 mei neemt Mechelen het op in
de 10 000-stappenclash tegen andere steden
en gemeenten. Stap jij Mechelen mee naar de
overwinning? Meer info: www.mechelen.be/
stappenclash
• Op mechelenmakers.be/luwteplekken vind
je de allereerste luwteatlas van Mechelen,
een kaart die verschillende plekken toont
waar je je even kan afzonderen van de stadsdrukte en tot rust kan komen. Ken jij ook zo’n
plekje? Geef gerust door via de website.
• 't Is officieel! Mechelen heeft de prestigieuze
Prijs Publieke Ruimte 2018 gewonnen. Onze
Bruul is de mooiste winkelstraat van het
land! De prijs wordt sinds 2008 uitgereikt door
Infopunt Publieke Ruimte. De jury noemde
Mechelen een voorbeeld voor andere steden.
Hoera!
• Tijdens de paasvakantie organiseren de stad,
de politie en de sociale werkplaats ’t Atelier
een opruimactie voor weesfietsen in de
Mechelse binnenstad. Is jouw fiets plots vermist? Kijk eens op mechelen.be/weesfietsen.
Misschien vind je hem daar weer terug. Fietsen die niet worden opgehaald binnen de drie
maanden, geeft ’t Atelier een tweede leven.

www.regionalebeeldbank.be
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Jongeren tasten grenzen af
Via RESET helpt regisseur Mike Van Alfen jongeren bij
de ontwikkeling van hun podiumtalent.
“RESET is een sociaal-artistiek project
van H30, de artistieke werkplek voor
jongeren, en J@M vzw, de kinder- en
tienerwerking van stad Mechelen. Samen
met Nadia Benabdessamad begeleid
ik negen jongeren bij de ontwikkeling
van hun podiumtalent. Eerst wakkeren
we hun creativiteit aan, want het is de
bedoeling dat ze zelf veel materiaal aandragen. Ze mogen hun eigen verhalen
over het thema ‘grenzen’ vertellen.”
“De manier
waarop ze dat
doen, kiezen ze
zelf. Sommigen
dansen, anderen
acteren liever,
nog anderen
kiezen voor slam.
Dat alles monteren we tot een
voorstelling die de jongeren op 13 en 14
april in het Cultuurcentrum brengen.”

De voorstelling
geeft een kijk
op het wereldbeeld van jonge
mensen

Ervaringen vergelijken
“Het gaat tenslotte niet over wat wij
vinden, maar over wat zij vinden. Jongeren hebben verrassende meningen
en verhalen te vertellen over wat ze
zien, voelen, denken en meemaken.
De voorstelling geeft een kijk op het
wereldbeeld en het gevoelsleven van
jonge mensen. Daarom lijkt het me voor
andere jongeren zeker de moeite om te
komen kijken en luisteren. Zij kunnen
hun eigen ervaringen vergelijken met
de verhalen die op het podium worden
gebracht.”
“Al geloof ik dat iedereen PRIKKELDRAAD zal willen zien. Ik ben
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bijvoorbeeld aanzienlijk ouder dan
de mensen die op het podium
staan, maar wat ze vertellen
vind ik heel interessant. Ik ga
ervan uit dat anderen van
mijn generatie dat ook
vinden. Het is trouwens
sowieso belangrijk
dat mensen die al
wat ouder zijn,
luisteren naar
wat jongeren te
zeggen hebben. Net zoals
het belangrijk
is dat ze de
meningen van
jongeren serieus nemen.”

Mike

Steun en
vertrouwen

Frits

“Daarom willen
Nadia en ik
dat de jongeren vertrekken
vanuit wat zij
willen vertellen, in
plaats van wat ze
denken te moeten
vertellen. We verwachten niet dat ze met een
afgewerkt product naar
de repetities komen. Ze
kunnen hun werk al delen met
elkaar terwijl ze er nog verder
aan schaven. Het groepsgevoel
tussen de jongeren is heel belangrijk,
want ze brengen heel persoonlijke verhalen. Ze moeten elkaar steunen en vertrouwen.
En dat doen ze zeker en vast.”

Maneblussers

voor RESET: PRIKKELDRAAD
De 21-jarige Khadija Soussi brengt net als acht andere
jongeren haar verhaal op het podium.

Khadija

“Ik wist lange tijd niet dat ik acteren
in me had. Op school durfde
ik me bijvoorbeeld nooit
aanmelden voor de toneellessen. Blijkbaar is mijn
zelfvertrouwen met de
jaren toch gegroeid.
Toen ik er op het
laatste moment
achter kwam dat
er audities waren
voor RESET,
ben ik meteen
langsgegaan.
Ik wou ontdekken welke
‘karakters’
ik zelf kan
opbouwen
om op het
podium te
brengen.”

Er zijn
grenzen
“Ondertussen
verdiep ik me al
enkele maanden
in het acteren en
schrijf ik zelf de verhalen die daarvoor
als basis dienen. Zo
laat je automatisch een
deel van jezelf zien. Maar
ik stop er ook voldoende
andere elementen in. Anders
wordt het me toch te persoonlijk.
Ik vind dat er altijd een grens moet
zijn tussen je eigen leven en wat je op
het podium vertelt. Dat past trouwens perfect bij het thema van deze keer: grenzen.”

“Daarom kozen we de titel PRIKKELDRAAD. Sommige stukken gaan er bijna
letterlijk over, want prikkeldraad kan
ook een grens aanduiden. Aan het front
bijvoorbeeld. Daarnaast kan je binnen
je eigen persoonlijkheid je grenzen
leren kennen. Erg leuk. Soms moet je ze
gewoon verleggen. Ik leer veel van de
andere deelnemers, zowel inhoudelijk
als van de manier waarop ze hun ding
doen op het podium. Een heel toffe
ervaring.”

Oplaaiende
emoties

Door een
verhaal te
vertellen, kan je
mensen helpen

“Al durven de
emoties soms
hoog oplopen
tijdens de repetities. Daar moet
je mee leren
omgaan. Mij lukt dat misschien iets makkelijker omdat ik al wat ouder ben. De
anderen zijn tussen de 14 en 20 jaar oud.”
“We vertellen allemaal heel andere verhalen, maar het zijn stuk voor stuk verhalen
met een boodschap en eigen grenzen!
Ik vind het fijn dat anderen daar iets van
kunnen leren. Door een verhaal te vertellen, kan je mensen helpen.”

RESET: PRIKKELDRAAD, 13 april
om 20u + 14 april om 15 en 20u
in Cultuurcentrum Mechelen. Een
samenwerking van H30 Artistieke
Werkplek met J@M vzw, ARSENAAL/
LAZARUS, het Conservatorium en
Cultuurcentrum Mechelen.
Meer info: www.h30.be
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Een groen hart voor Hombeek
Het nieuwe dorpsplein van
Hombeek wordt een plek om
te ontmoeten en te genieten.
En er hangt een mooi verhaal
aan vast: de inspiratie voor de
invulling van het plein kwam van
de dorpsbewoners zelf. Op 3 juni
wordt de vernieuwde dorpskern,
inclusief het nieuwe dorpshuis,
feestelijk ingehuldigd.

Even terug naar juli 2015. Tal van inwoners uit Hombeek
komen samen om na te denken over de invulling van het
nieuwe dorpsplein. Ook de volgende maanden geven heel wat
bewoners hun input tijdens verschillende contactmomenten.
Met die input gaat stad Mechelen aan de slag. Verschillende
scenario’s worden uitgetekend. De stad organiseert workshops met de bewoners om die scenario’s te bespreken. Hierbij
passeren verschillende thema’s de revue: mobiliteit, openbaar
domein, groen … Ook de kinderen uit de dorpsscholen worden
betrokken. Zo komt de stad uiteindelijk tot een definitief ontwerp voor het dorpsplein en de omliggende straten.

1. Kerkhoftuin & Hoevetuin
De Hombekenaars kozen voor
een groen dorpshart. Verschillende soorten tuinen vormen
één groot park, een aangename
buitenruimte voor jong en oud.
Zo heb je de Kerkhoftuin (foto
onder), waar het gezellig vertoeven is, en de Hoevetuin (foto
links), met slingerende wandelpaden, bloemenweides en een
kleine boomgaard. In de Hoevetuin komen ook enkele spelelementen voor kleine kinderen.

1

16

Projectie
Dossier

2. Leibeek
Water als natuurlijk en
speels element stond
hoog op het Hombeekse
verlanglijstje. Daarom
symboliseren we de loop
van de Leibeek (Dorpsloop
in de volksmond) doorheen
het park. Zittreden zorgen
voor contact met het water.
Over het water komen twee
bruggetjes die in verbinding
staan met het park. Een
stuw met grote zwerfkeien
zorgt voor enkele idyllische
watervalletjes.

De cijfertjes
Stad Mechelen investeerde maar liefst 2 miljoen euro in de renovatie
en uitbreiding van het
dorpshuis en nog eens 2
miljoen euro in de heraanleg van het dorpshart en
de omliggende straten.

2

3. Dorpsplein en dorpshuis
Het dorpsplein is autovrij
en wordt omringd door
hagen en planten. De
bestaande kastanjebomen
blijven staan en krijgen
gezelschap van enkele
prachtige acaciabomen.
Bij het dorpshuis kan een
verharde oppervlakte
ingeschakeld worden
voor lokale evenementen. Er is ook ruimte voor
twee petanquevelden.

Duurzame leds zorgen
voor een sfeervolle verlichting van het plein.
Het dorpshuis werd
energiezuinig gerenoveerd
en kreeg een nieuwbouwgedeelte dat door zonnepanelen en een warmtepomp
bijna geen energie verbruikt. Multifunctionaliteit staat centraal. Zowel
verenigingen als andere

Hombekenaren krijgen
er een plekje. Het gebouw
biedt eveneens onderdak
aan de dorpswerking (de
boekenruil, bestel- en
afhaalservice van de bib en
ontmoetingsactiviteiten),
de wijkagent, Hoembeka
(de heemkundekring van
Hombeek) en het pastoraal
punt. Ook andere Mechelaars kunnen terecht in het
vernieuwde dorpshuis.
3

De renovatie van het
dorpshuis kadert in het
grote Europese (Interreg)
project ‘See2Do’. De stad
kreeg hiervoor een
subsidie van ongeveer
170 000 euro. Je leest er
meer over op mechelen.be/
doen-door-zien. Daarnaast
won het project ‘Hart voor
Hombeek’ de ‘Natuur in
je Buurt’-prijs van het
Agentschap Natuur en
Bos en kon het rekenen
op 50 000 euro extra
ondersteuning.

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
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De dag van

De dag van

de koffiedames

6.45u

7u

Hé, het is oké … als je het koffieapparaat
soms enthousiaster begroet dan je collega’s
of familie. Achter de koffie op het stadhuis,
Huis van de Mechelaar en de Zeeridder staat
een vrolijke vierkoppige ploeg. Zij verzorgen
ook tal van recepties in de stad, waaronder
die voor de nieuwe Mechelaars. Wij volgden
Ketty en Vanessa een dag lang.
6.45u

“Het is nog lekker rustig in de
binnenstad als we de deuren van het stadhuis openen.
Die van het Huis van de
Mechelaar en de Zeeridder
doen we ook open.”
7u
8u

10u

“In de keuken van het stadhuis zetten we verse koffie
klaar voor de schepenen en
hun kabinetten. Ook voor
onze burgemeester maken
we een thermos. Die zetten
we in zijn bureau.”

10.15u

“In ons stadhuis gaan heel
wat trouwerijen door. 't Mag
daar niet vuil zijn hé, met al
die witte trouwjurken (lacht).
Snel nog even de rode
loper stofzuigen en de zaal
is klaar voor het volgende
gelukkige paar!"

We zijn zo druk in
de weer dat we pas
om 10u onze eigen
koffiepauze nemen

8u

10.15u

14u

“Daarna doen we een toer in
de Zeeridder. Dat gebouw
is onlangs helemaal vernieuwd en elke verdieping
heeft zijn eigen koffiemachines. Wij vullen die aan en
onderhouden ze. Twee keer
per week verversen we ook
alle handdoeken.”
10u

“Dit is ons favoriete
momentje van de dag. Even
zelf genieten van een tas
verse koffie, voor we er
weer tegenaan gaan.”
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14u

“Er is een receptie in de
Keldermanszaal. We verwelkomen de gasten en gaan
rond met hapjes en drankjes. Op voorhand zijn we
al eens langs geweest om
te kijken of alles in orde is
qua tafels en tafelbekleding.
Hierna zit onze dag erop en
starten onze andere collega’s met de namiddag- en
avondshift.”

UiTgelicht

LUNALIA brengt tijdloze muziek
Festival van Vlaanderen Mechelen organiseert dit voorjaar het
nieuwe festival LUNALIA, de opvolger van Mechelen hoort
Stemmen. Met 150 kunstenaars, 18 concerten én een groot
openingsfeest. “LUNALIA wordt het maanfestival dat Mechelen
echt verdient”, verzekert directeur Jelle Dierickx.
Het nieuwe festival spreekt niet van klassieke muziek, maar van ‘tijdloze muziek’.
“Als je het hebt over klassieke muziek,
denken veel mensen dat het niks voor hen
is”, legt Jelle uit. “Terwijl klassieke muziek
overal is. Denk maar aan filmmuziek.” Om
een breder publiek aan te spreken, kiest
het festival daarom voor ‘tijdloze muziek
met de kracht van de volle maan’.
LUNALIA nodigde ook een bijzondere voice
in residence uit: de Duitse Sigrid Hausen.
Zij is niet alleen specialiste oude muziek, ze
speelt ook in de gothic- en newwaveband
Qntal, die een nieuwe cd voorstelt tijdens
het festival. “Mensen zullen dat misschien
niet verwachten”, beseft Jelle.

“Daarom geven we bij de aankondigingen
aan of concerten avontuurlijker zijn of puur
klassiek. We willen tenslotte dat mensen
tevreden zijn na het concert.”
Starten doet LUNALIA met een groot openingsfeest op 21 april. Die dag kan je gratis
korte concerten bijwonen op verschillende
locaties. “Daarmee slaan we twee vliegen
in één klap: we trakteren mensen op mooie
muziek én we tonen meteen hoe mooi
Mechelen is. ’s Avonds komt alles samen in
het openingsconcert. Ook dat wordt anders
dan anders. Ik kan nog niet veel verklappen.
Behalve dat het concert rond het publiek
plaatsvindt en dat je het nergens anders
kan meemaken. Die dag moet heel Vlaanderen dus eigenlijk in Mechelen zijn.”

LUNALIA,
van 21 april tot en met 6 mei
www.lunalia.be
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‘t verhaal van
het charter van 1301
Dit document met belangrijke afspraken,
dat door hertog Jan II van Brabant en Jan
Berthout werd toegekend aan Mechelen,
vormde de basis van de stedelijke organisatie. Zo kreeg de stad onder meer een eigen
twaalfkoppig college, die in die tijd in het
Schepenhuis op de IJzerenleen vergaderde.
Het charter gaf Mechelen de exclusieve
stapelrechten op graan, zout en vis. Vanaf
toen moesten alle boten die die producten
vervoerden, eerst aanmeren in Mechelen
en de hele lading drie dagen lang te koop
aanbieden. Zoals je kan raden, gebeurde
dat op de Korenmarkt, Zoutwerf en Vismarkt. Wat niet verkocht werd, mochten
handelaars opnieuw opladen om op andere
plaatsen te verkopen. Dat leidde tot talloze
conflicten met andere steden die door de
Mechelse stapelrechten flink benadeeld
werden. Maar voor Mechelen was het een
economisch hoogtepunt.
Ondanks enkele latere wijzigingen, bleef
het charter tot in 1795 bepalend voor het
bestuur van de stad. Daarna overspoelden
Franse revolutionairen onze gebieden en
schaften ze alle bestaande bestuursinstellingen af. De stapelrechten verdwenen
samen met het charter. Er kwam geen
nieuw charter meer in de plaats.

Feest mee tijdens
de Langste Veggietafel
De tiende editie van de Langste Veggietafel wordt een heuse feesteditie. De eerste 500 bezoekers die op donderdag 12 april aanschuiven op
de Grote Markt krijgen bijvoorbeeld een gratis vegan cupcake. Sowieso
is het de moeite om die dag tussen 17.30 en 20u je vegetarische en
afvalarme picknick mee te brengen. Je kan er samen met vele andere
Mechelaars van genieten terwijl animatie en muziek voor de sfeer
zorgen. Kan je al niet meer wachten? Ga dan voor 31 maart een vegetarisch hapje eten bij Funky Jungle, Bar Botanica, De Krewelligen Bidet,
Zahia’s Cuisine, ViaVia, La Loggia, De Graspoort of Greenfield II en
maak kans op een VIP-diner tijdens de Langste Veggietafel. Dat wordt
bereid door kok Bjorn Matheusen en de leerlingen van ColomaPlus.
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-punten?
Gratis ticket voor Boeing Boeing!
Theater De Peoene brengt in april en mei Boeing Boeing, een voorstelling over de opvallende Bernard. Hij verlooft zich in de vrijgevochten
jaren 60 met liefst drie verschillende stewardessen: de Amerikaanse
Janet, de Franse Jacqueline en de Duitse
Judith. Dankzij hun verschillende vluchtschema’s komen de vrouwen elkaar nooit
tegen. Tot de ontwikkeling van een nieuw,
sneller type Boeing zijn plan in de war schopt.
Hoe het afloopt, ontdek je in De Peoene en
dat doe je misschien wel helemaal gratis. In
ruil voor 15 UiTPAS-punten krijg je namelijk
een gratis ticket voor de voorstelling. Het
voordeel is alleen geldig aan de kassa van
theater De Peoene en zolang de voorraad
strekt. Maximaal één gratis ticket per UiTPAS.
Zeker zijn van een zitje? Reserveer snel via
info@peoene.be of 0468 20 01 35.
Meer info: www.uitinmechelen.be/uitpas

20

Kort

Wonen in de binnenstad: “Ik woon al bijna
30 jaar op de bovenste verdieping in een
appartement over de Onze-Lieve-Vrouwover-de-Dijlekerk. Als ik ‘s ochtends opsta,
heb ik zo’n schoon zicht. ‘t Heeft echt zijn
charmes om zo in de binnenstad te wonen.”

De top 3
van …
Wiske

Pop-up in The Box: “In het pand The Box
op de Korenmarkt kunnen mensen hun
horecaconcept uittesten. Om de drie
maanden is ‘t iets anders. Nu is er bijvoorbeeld een ijssalon, daarvoor was ‘t een
crêperie. Supertof! Ik ga altijd eens langs.”
Lentegevoel: “Naast de Dijle, achter de
McDonald's, kan je zalige wandelingen
maken, helemaal tot aan het Zennegat.”

Ga je mee naar buiten?
Op woensdag 18 april
is het voor de 11de keer
Buitenspeeldag! Verwacht
je aan een woensdagnamiddag die helemaal in het
teken van buitenspelen
staat. Trommel je klasgenootjes, vriendjes, buurjongens en -meisjes op en
maak er een spetterend
avontuur van. We aanvaarden geen excuses, want
op je favoriete kinderzenders valt er niks te beleven. Die tonen de hele
namiddag een zwart scherm.

Wat is er allemaal te doen?
Mechelen Kinderstad, J@m vzw, Buurtsport, Vrijbroekpark, 34 Volt en Top
Vakantie sloegen de handen in elkaar en organiseren tal van leuke activiteiten voor jou en je vriendjes op verschillende locaties in Mechelen.
• Kruidtuin: grime, mobiel speelteam, springkasteel, workshop `Upcycling
met afval', Imagination Playground Blocks (grote blauwe bouwblokken)
• Caputsteenpark: grime, springkasteel, reuzenspelen, workshops
• Vrijbroekpark: verkeerstuin, Barak van Bartel, krijtstraat
• Sport en spel op de volgende locaties: sporthal De Plaon, Abeel, Betha,
Papenhofke, Oud Oefenplein, Otterbeek, Vennekant, Dorpshuis Battel,
Dorpshuis Muizen, Dorpshuis Walem, Arsenaal ('t Hofke)
• Mengelmoes Dans: Jong en oud dansen samen tijdens de laatste
editie van Mengelmoes. Inschrijven is verplicht en doe je op
mechelenkinderstad.be
Alle activiteiten zijn gratis. Meer info? www.mechelenkinderstad.be

Snel
• Ieder kind tussen 5 en 15 jaar dat in Mechelen woont, heeft Talententickets ter waarde
van 50 euro gekregen. Ze dienen om een
deel van het lidgeld, abonnement, meerdaagse activiteiten en kampen te betalen
bij een van de deelnemende sport-, cultuuren jeugdverenigingen. Meer info vind je op
www.mechelenkinderstad.be/talententicket
• 21 bands strijden tijdens de voorrondes van
de Maanrockrally om een van de zes plaatsen op het felbegeerde Apart Podium van
Maanrock (24-26 augustus). Kom ze aanmoedigen op 7 en 20 april of 21 mei in het
Cultuurcentrum. www.maanrockrally.be
• De lente is hét moment om je wandel-, fietsof loopoutfit vanonder het stof te halen. Maar
opgelet, als je niet sport in clubverband ben
je niet verzekerd bij een ongeval tijdens je
trainingen. Stad Mechelen biedt daarom
samen met Zeker Sporten een voordelige
persoonlijke verzekering aan voor het beoefenen van gezondheidssporten. Meer info:
www.mechelen.be/zekersporten
• Het Mechelse Circus Ronaldo heeft in Barcelona de cultuurprijs voor beste Circusvoorstelling 2017 gewonnen met zijn voorstelling
‘Fidelis Fortibus’. Een dikke proficiat!
• Mechelen Kinderstad organiseert samen met
de Kinderraad een knotsgekke fluoflitsfuif in
de Loods, op woensdag 4 april van 14 tot
17u. Voor alle Mechelaartjes van 5 tot 12 jaar.
Meer info: www.mechelenkinderstad.be
• Jonge uitvinders onder de 18 jaar zijn welkom op zondag 22 april in Technopolis voor
de technologiebeurs Coolest Projects. Toon
je uitvinding en win een award! Meer info:
www.coolestprojects.be
• De Zomer is in 2018 opnieuw van Mechelen. Wil jij hier graag deel van uitmaken? Dat
kan! Sluit je aan bij de M-crew, een ploeg
enthousiaste en gedreven vrijwilligers die
samen met ons de zomer onvergetelijk zullen maken. Meer info: www.m-crew.be of
annelie.boogers@mechelen.be
Meer UiT-tips op www.uitinmechelen.be
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UiTgevraagd

Syrische vluchteling coacht zaalvoetbal voor lotgenoten

“Sport is een taal die
iedereen spreekt”

Mohamad Jarkas ontvluchtte in 2015 het
oorlogsgeweld in Aleppo en kwam terecht
in Mechelen. Vandaag is hij de coach van
United Mechelen, een zaalvoetbalploeg
voor en door erkende vluchtelingen.
Bijna tien jaar ervaring
heeft hij als scheidsrechter.
Zeven jaar lang floot hij
zelfs in de Syrische eerste
klasse. Nu is Mohamad

Via zaalvoetbal
wil ik andere
vluchtelingen helpen
om te integreren
ongeveer twee jaar in
België, en heeft hij een
nieuwe droom: scheidsrechter worden in de
Belgische eerste klasse.
Maar ook: andere vluchtelingen in Mechelen helpen
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integreren. En dat hoopt
hij te doen met zaalvoetbal.
“Er is maar één taal die
iedereen spreekt. En dat is
sport”, lacht Mohamad.
Sociale contacten
Als vluchteling in Mechelen kwam hij al snel in
contact met ‘Voice Mechelen’, een platform voor
en door erkende vluchtelingen. “Of nieuwkomers,
zoals we liever zeggen”,
legt Mohamad uit. “Voice
Mechelen organiseert
verschillende activiteiten
waaraan nieuwkomers
kunnen deelnemen. Zo
leggen ze sociale contacten
en oefenen ze hun Nederlands. Dat is belangrijk
voor hun integratie.”

20 spelers,
8 nationaliteiten
“Een van die activiteiten is
zaalvoetbal. Samen met
Voice Mechelen heb ik dat
idee verder uitgewerkt”,
vervolgt Mohamad. “Niet
veel later was de zaalvoetbalploeg United Mechelen
geboren. En sindsdien ben
ik coach Jarkas (lacht).”
De ploeg telt bijna 20 spelers. “Dat zijn niet alleen
Syriërs, maar ook Afghanen,
Irakezen, Spanjaarden …
In totaal zijn we met zo’n
acht nationaliteiten. Via
zaalvoetbal willen we hen
helpen om te integreren
in de maatschappij. Maar

natuurlijk zijn ook autochtone Mechelaars welkom!”
Supporters nodig
“We zijn nog niet aangesloten bij een competitie,
omdat we nog een heleboel
papierwerk in orde moeten
brengen. Daarnaast is er
nog het financiële plaaa
tje. Het lidgeld voor de
Vlaamse Zaalvoetbalbond
kost geld, net als de verzekeringen, de truitjes en de
huur van de zaal. Gelukkig
helpt de Sportdienst van
Mechelen een beetje en
kunnen we op zondag
gebruikmaken van de
sporthal Iham. Maar extra
steun is altijd welkom.”

Mohamads grote droom
Naast andere vluchtelingen helpen integreren, heeft
Mohamad nog een grote droom: scheidsrechter worden
in de Belgische eerste klasse.
Volg Mohamads droom op
www.mechelenmakers.be

Agenda

MA 16 APRIL
Feiten en fabels uit de
geschiedenis

ZO 1 APRIL

VR 13 APRIL

Paasbrunch

Boeing Boeing

eten en drinken • Sluis
Zennegat, 10 > 15u

theater • De Peoene, 20.15u

WO 4 APRIL
Fluo Flitsfuif
kinderfuif • De Loods,
14 > 17u

VR 6 APRIL
Boeing Boeing

RESET: PRIKKELDRAAD
theater • Cultuurcentrum,
20u

Café Glacé
theater • Het Mechels
Volkstoneel, 20.30u

Boottocht 'oep ze Mèchels’
rondleiding • Haverwerf,
18.30u

ZA 7 APRIL
Boeing Boeing
theater • De Peoene, 20.15u

ZO 8 APRIL
Voorleeszondag
lezing • Bibliotheek,
10.30 > 12u

Mohamad
greep kansen
en creëert er
voor andere
nieuwkomers.
Knap werk en
een ferme bijdrage voor de
gemeenschap!
Marc Hendrickx,
schepen van Integratie

DI 17 APRIL
De wereld redden
theater • ARSENAAL/
LAZARUS, 20.15u

Op pad in het Mechels
Broek
wandeling • Bezoekerscentrum Mechels
Rivierengebied, 13.30u

Centerpiece

Imagine Raymond

concert • Jazzzolder, 20.30u

concert • Cultuurcentrum,
20.30u

theater • De Peoene, 20.15u
Wil je Mohamad en zijn
zaalvoetbalteam steunen?
Of wil je graag ook eens
een balletje trappen met
United Mechelen?
Stuur dan een mailtje naar
voice.mechelen@hotmail.com.

lezing • De LindePoort

ZA 14 APRIL
Boeing Boeing

WO 18 APRIL

theater • De Peoene, 20.15u

De wereld redden

RESET: PRIKKELDRAAD

theater • ARSENAAL/
LAZARUS, 20.15u

theater • Cultuurcentrum,
15 + 20u

Het leven zoals het echt is
in de rechtbank

We have a Dream Brussels Jazz Orchestra &
Tutu Puoané

rondleiding • Gerechtshof,
08.45 > 12.30u

concert • Stadsschouwburg,
20.15u

spel • Meerdere locaties,
14 > 17u

10km van Mechelen

Buitenspeeldag

DO 19 APRIL

Seizoenswandeling

sport • De Nekker, 14 > 16u

rondleiding • Vrijbroekpark,
10 > 12u

Café Glacé

Yallah, naar België

theater • Het Mechels
Volkstoneel, 20.30u

La vie en rose

DI 10 APRIL
Trap niet in de val
theater • De Smis, 14u

DO 12 APRIL
De Improfeten
theater • Theater M, 20.30u

Langste Veggietafel
eten en drinken • Grote
Markt, 17.30 > 19.30u

ZO 15 APRIL

theater • Theater M, 20.30u
theater • ’t Echt Mechels
Theater, 20.15u

Roep om Rechtvaardigheid.
Kunst en Rechtspraak in de
Bourgondische Nederlanden

De wereld redden

rondleiding • Hof van
Busleyden, 14u

Balcazar

Joris en de geheimzinnige
toverdrank
theater • Theater M, 14.30u

theater • ARSENAAL/
LAZARUS, 20.15u
feest • Cultuurcentrum,
14 > 17u

Over Dalida
lezing • Bibliotheek, 20u
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VR 20 APRIL
La vie en rose
theater • ’t Echt Mechels
Theater, 20.15u

De wereld redden
theater • ARSENAAL/
LAZARUS, 20.15u

Boeing Boeing
theater • De Peoene, 20.15u

Yallah, naar België
theater • Theater M, 20.30u

Intiem zolderconcert:
Louvat Bros (BE)
concert • ViaVia Reiscafé,
20u

Vliegende Speeldoos
‘Esther’
theater • De Loods, 19u

Nacht der Nadorst
fuif • Willibrordusweg
(Hombeek), 21 > 03u

Café Glacé
theater • Het Mechels
Volkstoneel, 20.30u

Het sprookje van Anita
theater • TDM Theater De
Moedertaal, 20.15u

Milsenhof Quiz
spel • Residentie Milsenhof,
20u

Optocht van stilstaan en
vooruitgaan - Feest! 5 jaar
Prinses Harte
wandeling • SintAlbertuswijk (Muizen), 20u

ZA 21 APRIL
Frank Vander linden Solo
concert • Cultuurcentrum,
20.15u

24

De wereld redden
theater • ARSENAAL/
LAZARUS, 20.15u

Boeing Boeing

Vlaams Open Brassband
Kampioenschap
concert • Stadsschouwburg,
09.30 + 12.30u

LUNALIA: Kassia, de ster
van Byzantium - VocaMe
concert • Cultuurcentrum,
20u

theater • De Peoene, 20.15u

La vie en rose

LUNALIA: openingsfeest

theater • ’t Echt Mechels
Theater, 15u

LUNALIA: Doedelzak vs.
Stem - Ametsa

Vioolrecital Pal Laszlo
Szomora

concert • kunstencentrum
nona, 21.30u

concert • Binnenstad,
14 > 18u

LUNALIA: Openingsconcert:
Volle maan muziek
concert • Onze-Lieve-Vrouwover-de-Dijlekerk, 20.30u

Nacht der Nadorst Classic
fuif • Willibrordusweg
(Hombeek), 21 > 03u

6de Algemene Quiz
spel • Papenhofke

Café Glacé
theater • Het Mechels
Volkstoneel, 20.30u

Het sprookje van Anita
theater • TDM Theater De
Moedertaal, 20.15u

Vlaams Open Brassband
Kampioenschap
concert • Stadsschouwburg,
12 + 16u

Selene's Garden/ Tolk/ Jan
Van De Ven - 5 jaar Prinses
Harte
concert • Parochiezaal
Muizen, 19.30 > 02u

Bingo Familial - 5 jaar
Prinses Harte
spel • Parochiezaal Muizen,
10 > 13u

Kindernamiddag - 5 jaar
Prinses Harte
spel • Parochiezaal Muizen,
13.30 > 17.30u

ZO 22 APRIL

La vie en rose

Bestorm (8+)

theater • ’t Echt Mechels
Theater, 20.15u

theater • DE MAAN, 15u

concert • Huis De Min, 15u

Coolest Projects 2018
beurs • Technopolis, 14 > 17u

Café Glacé
theater • Het Mechels
Volkstoneel, 15u

MA 23 APRIL
LUNALIA: Lunalia, the
original - Maja Jantar
concert • kunstencentrum
nona, 20.15u

DI 24 APRIL
LUNALIA: Cathedrals: de
klank van licht - VocaMe
concert • SintRomboutskathedraal, 20.15u

LUNALIA: Inleiding door
Michael Popp
lezing • Cultuurcentrum, 19u

WO 25 APRIL
Ongekende Evidenties
theater • Stadsschouwburg,
20.15u

De wereld redden
theater • ARSENAAL/
LAZARUS, 20.15u

LUNALIA: Inleiding bij
Kassia, de ster van
Byzantium - door Gerlinde
Sämann
lezing • Cultuurcentrum, 19u

DO 26 APRIL
Er wordt naar u geluisterd Wim Helsen
theater • Stadsschouwburg,
20.15u

De wereld redden
theater • ARSENAAL/
LAZARUS, 20.15u

Kamermuziek
concert • Hotel Martin's
Patershof, 19.30u

LUNALIA: Hildegard Von
Bingen: liederen en
visioenen - VocaMe
concert • SintRomboutskathedraal, 20u

LUNALIA: De Mongoolse
steppe tot klinken gebracht
- Epi
concert • kunstencentrum
nona, 21.30u

VR 27 APRIL
Er wordt naar u geluisterd Wim Helsen
theater • Stadsschouwburg,
20.15u

Foodtruckfestival SMA(A)K
eten en drinken • Veemarkt,
17 > 22u

Boeing Boeing
theater • De Peoene, 20.15u

Yallah, naar België
theater • Theater M, 20.30u

Café Glacé
theater • Het Mechels
Volkstoneel, 20.30u

Agenda

Het sprookje van Anita

Filosofische speeltuin voor
ouders en kinderen (3+)

Open Bootdagen

theater • TDM Theater De
Moedertaal, 20.15u

spel • Bibliotheek, 14 > 16u

LUNALIA: Een moonparty
vol nachtbloemen - Qntal
feat. Epi

Belgian Youth
Championships Muaythai
2018

concert • Cultuurcentrum,
20.30u

sport • Sporthal De Ploan, 11u

Dichtatuur

ZO 29 APRIL

theater • Bibliotheek, 20u

Boeing Boeing

Michel Bisceglia trio

theater • De Peoene, 15u

concert • Jazzzolder, 20.30u

eten en drinken • Veemarkt,
12 > 21u

ZA 28 APRIL

Foodtruckfestival SMA(A)K
eten en drinken • Veemarkt,
14 > 22u

Yallah, naar België
theater • Theater M, 20.30u

De wereld redden
theater • ARSENAAL/
LAZARUS, 20.15u

Het sprookje van Anita
theater • TDM Theater De
Moedertaal, 15u

LUNALIA: Drie sterke
vrouwen - Judith
Vindevogel & Tsubasa Hori

Café Glacé
theater • Het Mechels
Volkstoneel, 20.30u

concert • kunstencentrum
nona, 19u

theater • TDM Theater De
Moedertaal, 20.15u

Buitengewone
zonsondergang
rondleiding • Jef Denynplein
4-6, 19.30u

LUNALIA: Voordracht door
Bruno Tersago
lezing • Stadsschouwburg,
19u

LUNALIA: Griekenland, mon
amour - Xenitia
concert • Stadsschouwburg,
20.15u

Kringlooptuin
Tivoli, 8 april, 14 > 16u

ProefMomentje
loopbaanbegeleiding
> Praktijk Lieflijf, 25 april,
09.30 > 11.30u

EXPO

LUNALIA: Imaginary
Band - De sound van Lynn
Cassiers
concert • kunstencentrum
nona, 20.30u

Photo Friction
> 15.04, Cultuurcentrum

The Art of War
> 01.07, Kazerne Dossin

KWAK-tentoonstelling
01+02.04, Dorpshuis Leest

Hallestraat 2-6
open: ma-vr 10-17u,
za: 10-16u, zo 12.30-16u
070 22 28 00
uit@mechelen.be
www.uitinmechelen.be
 UiTinMechelen
Schrijf je in op de nieuwsbrief en blijf wekelijks op
de hoogte van de vrijetijdsactiviteiten in Mechelen.

De Techpeditie

Jouw activiteit hier?
Wil jij jouw activiteit ook in
deze kalender? Voer die
dan in op de UiTdatabank.
Op www.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.

10>12.04, Grote Markt

Crowdfunding

Vezels

Ben je op zoek naar extra
financiële ondersteuning
of een paar extra handen
om je project te realiseren?
Neem dan een kijkje op
crowdfundingmechelen.be!

Nationale plantenbeurs

14+15+21+22.04, huiskamergalerie yoHanneke

markt • Dorpskern
Hombeek, 10 > 17u

Sport & Studeren, geslaagd
combineren

MA 30 APRIL

28.04 > 19.05, Huis van de
Mechelaar

LUNALIA: Constantinople &
Marco Beasley - De poort
naar het Oosten

28.04 > 27.05, Cultuurcentrum

concert • SintRomboutskathedraal, 20.15u

Meer vrijetijdsinfo?
UiT in Mechelen!

Roep om Rechtvaardigheid
23.03 > 24.06, Museum Hof
van Busleyden

concert • Huis Keizerin, 11
+ 14u

LUNALIA: Goldberg
Incantations - David Moss
& Daan Vandewalle

Het sprookje van Anita

Sluis Zennegat, 1 t.e.m. 6
april, 11u

Foodtruckfestival SMA(A)K

Boeing Boeing
theater • De Peoene, 20.15u

OPENDEURDAGEN

Roots

Fototentoonstelling Buren
2018
>21.08, Kazerne Dossin

Concreet zoeken we naar
nieuwe evenementen en
festivals die een positieve
of rechtstreekse impact
hebben op de stad en haar
inwoners. Alle ideeën zijn
welkom! Je wordt begeleid
door een echte crowdfundingcoach.
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#2800love

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

missesginger

#2800love #mechelen #urbex #urbexphotography #visitmechelen #mecheleninbeeld

digit.all.photo
Sint-Romboutskathedraal
#visitmechelen #mechelen #2800love
#mecheleninbeeld #kathedraalmechelen
#sintromboutskathedraal #cultuur
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tatje6
Station Mechelen
#hellomonday #byebyeweekend #letsdothis
#backtowork #mechelen #2800love #trainlife
#travelbytrain #citylife #citygirl #hometown

freyakeuleers

eefgoo
Pretty, but freezing, but pretty
Mechelen ❤
#2800love #mechelen #valavond #sundaynight

_happyaardvark

Sunny day in Mechelen

Saturday morning winter sun

#sunnyday #moresunplease #mechelen #dedijle
#rainbow #allthecolorsoftherainbow #2800love

#2800love @visitmechelen #malines #mechelen #flanders #training #getfit

tanjamarchand

foommechelen

The fast and the furious 😀👏

Koud, maar zo schoon

#2800love #mechelen #visitmechelen
#reflection #river #dijle #mycity #citytrip

#2800love #nofilter #goodmorning #coffeetime
#breakfasttime #foommechelen

mechelen_in_beeld
Het Clarenhof in de Muntstraat
#hdr_pics #mechelen #2800love #europe
#loves_reflections #loves_belgium
V.l.n.r.: Erik Laga, Koen Anciaux, Björn Siffer, Greet Geypen, Walter Schroons, Bart Somers,
Marc Hendrickx, Marina De Bie, Bart De Nijn, Katleen Den Roover, Stefaan Deleus en Jan Bal
www.mechelen.be/stadsbestuur-mechelen

Contacteer de stad
 www.mechelen.be
 stadsbestuur@mechelen.be
 0800 2 0800

 facebook.com/StadMechelen
 @StadMechelen
 @StadMechelen

Huis van de Mechelaar: plan je bezoek via www.mechelen.be/afspraak of 0800 2 0800
Sociaal Huis: 015 44 51 11, info@sociaalhuismechelen.be
Klachten over stadsdiensten? klachten@mechelen.be, 015 29 75 72
UiT in Mechelen: www.uitinmechelen.be, uit@mechelen.be, 070 22 28 00
marijke.ryckmans
Mooie oude dingen; nog mooier in het
zondagszonnetje️
#2800love

Win

Post je mooiste kiekjes van Mechelen
en Mechelaars op Instagram met de
hashtag #2800love. Je maakt dan
kans op Mechelenbons t.w.v. € 50, die
we onder deze mensen verloten. We
vragen eerst toestemming voor we
deze beelden publiceren.
Proficiat eefgoo,
jij hebt deze keer gewonnen!
Meer uitleg op
www.mechelen.be/nieuwemaan

Nuttige nummers
Brandweer en ziekenwagen: 100
Europees noodnummer: 112
Dringende politiehulp: 101
Wachtdienst huisartsen:
www.dijlenete.be, 070 25 40 40
Wachtdienst apotheken:
www.apotheek.be, 0903 99 000 (€ 1,5/min)
Storingen en defecten op elektriciteits- of
aardgasnet: 078 35 35 00, www.eandis.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
Meldingen over toestand openbaar domein:
0800 2 0800, www.mechelen.be/meldingen
Evenement organiseren:
www.mechelen.be/evenementenloket
015 29 79 01, evenementenloket@mechelen.be

Meer nuttige nummers? Surf naar www.mechelen.be.

Over Nieuwe Maan
Nieuwe Maan is het gratis stadsmagazine voor alle Mechelaars en is een uitgave van de stad
Mechelen. Het magazine wordt tien keer per jaar huis aan huis bedeeld, en wordt gedrukt op
gerecycleerd papier met milieuvriendelijke inkten.
Verantwoordelijke uitgever: Erik Laga, stadssecretaris, 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 en Karin Van Hees
Concept & creatie: Trendhuis
Wettelijk Depot: D/2018/0797/013
Klachten over bedeling? Doe een melding via www.foldersontvangen.be
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