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De eerste parkbeiaard  

ter wereld 
Is het jou al opgevallen? Sinds januari is de 

Sinte Mettetuin een bijzonder instrument rijker. 

In een betonnen paviljoen met openschuif-

bare raampanelen bevindt zich de kamer-

beiaard van de Koninklijke Beiaardschool Jef 

Denyn. Da’s trouwens de eerste, oudste en grootste 

beiaardschool ter wereld. Stadsbeiaardier Jef Denyn 

richtte de school op in 1922. Vandaag komen studen-

ten van over de hele wereld naar Mechelen om er les 

te volgen. Als je op een weekdag door de Sinte Mettetuin 

wandelt, kan je ze vanaf nu zien oefenen op de kamerbeiaard - 

of moeten we parkbeiaard zeggen?

Leerkracht 
Elena

Leerling 
Joke
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Deze zomer wordt Mechelen weer een heel stuk 
groener. Net als in de voorbije jaren openen 
we in juni weer nieuwe stadsparkjes en tuinen. 
Hombeek krijgt zelfs een gloednieuw dorpscen-
trum, heerlijk groen met een streepje water. Ook 
wie niet in Hombeek woont, raad ik ten stelligste 
aan om eens een kijkje te nemen. 

Ook op andere plaatsen komen er groene longen bij. In 
de wijk Nekkerspoel openen we het stadspark Kalveren- 
straat, samen met een nieuwe buurtparking. Boven op 
de nieuwe ondergrondse parking Bruul is de Hendrik 
Speecqvest ingericht als vestenpark en verderop langs 
de vesten, tussen Kazerne Dossin en de nieuwe Predik- 
herenbib, openen we eind augustus de eerste fase van 
het Tinelpark. 

Mechelen springt eruit met zijn parkenplan. We vielen 
er al een aantal keer mee in de prijzen. En er staan nog 
nieuwe projecten op stapel. Hopelijk kom je deze zomer 
geen tijd tekort om eens eventjes te verpozen in al die 
parken en tuinen!

Mechelen in ‘t groen

Inhoud

 Welkom 

1416 22

Vanaf juni komen er 
nieuwe stadsparkjes 
en tuinen bij

Bart Somers, 
burgemeester
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Dag Miguel, 

Ja, net als alle andere Mechelaars 
kan ook jij jouw stem uitbrengen. Er 
zijn wel enkele voorwaarden. Als 
burger afkomstig uit een EU-land 
moet je op de verkiezingsdag 18 jaar 
of ouder zijn en moet je ingeschreven 
zijn in het bevolkingsregister of het 
vreemdelingenregister. Voor niet-
Belgen van landen buiten de Europese 
Unie geldt nog een extra voorwaarde: 
zij moeten al vijf jaar ononderbroken 
en legaal in België wonen.

Als niet-Belg kreeg je onlangs een 
inschrijvingsformulier in je brievenbus. 
Vul dat in en bezorg het terug ten 
laatste op 31 juli. 

Heb je hulp nodig? In het Huis van de 
Mechelaar helpen we je graag. Na 
controle van je inschrijving laten we je 
weten of je kan gaan stemmen. Goed 
om vooraf te weten: in ons land geldt 
de stemplicht. Na je registratie ben je 
dus verplicht om te gaan stemmen.

Meer info:  
www.mechelen.be/ikstemook

Mag ik stemmen 
als niet-Belg?
Olá stadsbestuur, 

Ik kom uit Portugal, maar ik woon al 
een tijdje in Mechelen. Ik voel me hier 
helemaal thuis. Daarom zou ik heel 
graag mijn stem uitbrengen tijdens de 
gemeenteraadsverkiezingen. Ik hoorde 
dat je ook als niet-Belg mag stemmen, 
maar dat je je dan eerst als kiezer moet 
registreren. Klopt dit?

Groetjes,  
Miguel

Vraag

Antwoord

Nieuwe Maan vanaf nu ook te beluisteren
Spits je oren, want vanaf nu is Nieuwe Maan ook online te beluisteren op 
nieuwemaan.be of in de Stedelijke Bibliotheek. Daarvoor werken we samen 
met Transkript, een vzw die lectuur en informatie toegankelijk maakt voor 
mensen met een leesbeperking, zoals slechtzienden, blinden en analfabeten. 
En dat is ook wat stad Mechelen wil: zijn informatie voor iedereen toegankelijk 
maken.

Speciaal voor de eerste luisterversie van Nieuwe Maan, sprak burgemeester 
Bart Somers zijn eigen voorwoord in. Een speciale editie dus!

Ken je iemand met een leesbeper-
king? We leveren Nieuwe Maan 
vanaf nu ook gratis thuis op cd. 
Mail alle contactgegevens naar 

nieuwemaan@mechelen.be 
en wij zorgen ervoor. 

Veel luisterplezier!

Verbeter je huurwoning
Ben je verhuurder of eigenaar van een leegstaand pand? Misschien wil je 
je woning op de huurmarkt zetten maar worstel je nog met vragen als:

☑ Aan welke regels moet de woning voldoen?

☑ Hoe breng ik de woning in orde?

☑ Welke aannemers kunnen helpen?

☑ En wat gaat dat kosten?
 
Geschikt Ver-der-Huren, een samenwerking tussen de stad Mechelen en 
IGEMO, informeert, adviseert en begeleidt hierbij. Zo kunnen de eige-
naars-verhuurders verhuren volgens alle kwaliteits- en energienormen.

Schrijf je in via www.igemo.be/geschikt-verderhuren en de organisatie 
contacteert je zo snel mogelijk. Ook geïnteresseerde aannemers kunnen 
zich aanmelden.

Als stadsbestuur vinden we het 
belangrijk om iedereen in te lichten 
over hun stemrecht en de procedures. 
Elke stem telt en is evenwaardig!

Marc Hendrickx, schepen van Burgerzaken en Diversiteit
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 Komaan Kort 

SnelVroeger en nu 1973

Architect Roose (1913-1998) ontwierp rond 1950 het Nova-gebouw met 
torencomplex in de Nekkerspoelstraat. Dat moest Meubelen Nova de 
mogelijkheid bieden zijn producten in een moderne toonzaal aan de 
man te brengen. Na hun zoektocht naar het ideale meubel konden 
de klanten ook nog terecht in het panoramische restaurant, helemaal 
bovenaan in het complex.

In de jaren zeventig van de 20ste eeuw werden in de Nova-toren 
ook heel wat kunsttentoonstellingen georganiseerd. De hoogste 
verdiepingen zijn ondertussen al geruime tijd afgebroken en in de 
resterende verdiepingen is het Speelgoedmuseum gevestigd. 

 Zicht op het begin 
van de Nekker-
spoelstraat en 
de Nova-toren 
omstreeks 1973

Meer nieuws: www.mechelen.be

• Op donderdag 14 juni is er een infoavond 
over de wegenwerken en woningbouw in de 
Mahatma Gandhistraat. Meer info vind je op 
www.mechelen.be/gandhi.

• De ondergrondse parking Bruul is volledig af. 
Er zijn 352 parkeerplaatsen: 171 op het eerste  
niveau en 181 op het tweede. Bezoekers 
kunnen de parking inrijden langs de beide 
rijrichtingen van de Hendrik Speecqvest. 

• Hoe kronen we de fietser in Vlaanderen tot 
koning van de weg? Durven we radicale keu-
zes maken? Hoe geven we de pedaalridders 
meer ruimte en veiligheid? Allemaal vragen 
die aan bod komen op het fietscongres van 
5 juni. Dit jaar is Mechelen gaststad. Alle 
info: www.fietscongres.be

• Laat de zon jouw energiefactuur verlichten. 
Doe mee met de groepsaankoop zonne- 
panelen van de provincie Antwerpen en 
schrijf je vrijblijvend in vanaf 29 mei t.e.m. 7 
augustus via www.samengaanwegroener.be. 
Twijfel je of je dak wel geschikt is voor 
zonnepanelen? Vraag dan gratis advies bij 
Mechelen Klimaatneutraal. Alle info vind je 
op www.mechelenklimaatneutraal.be.

• In de wijk Heihoek kan je tegenwoordig 
betalen met een Mechelse koekoek! Neen, 
niet met de kippen, wel met de gemeen-
schapsmunt 'Mechelse Koekoek'. Zowel de 
leden van De Keeting als de buurtbewoners 
kunnen deze speciale munt gebruiken. Het 
dient als alternatief betaal-, ruil- en waar-
deringsmiddel voor mensen die iets willen 
doen voor de organisatie, voor de buurt of 
voor elkaar.

• Mechelen is de primus van alle centrumste-
den in verband met de netheid in de stad. 
Naast jullie inspanningen is dit resultaat ook 
te danken aan de potige arbeiders van vzw's 
Manus en Entiris. Deze sociale economiepro-
jecten bieden werkgelegenheid aan mensen 
die het moeilijk hebben om in de reguliere 
arbeidsmarkt aan de slag te gaan. Ook de 
komende drie jaar zullen ze mee zorgen voor 
de netheid van ons openbaar domein.

Getal

Die afstand moest het kunstwerk The Lawyers’ Office 
van schilder Marinus van Reymerswael afleggen van New 

Orleans tot hier. Je kan het topwerk nog bewonderen 
tot en met 24 juni in de tentoonstelling Roep om 

Rechtvaardigheid in het Museum Hof van Busleyden.

7 759 km
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Maud is een van de  
13 051 Rode Kruis-

vrijwilligers. Zij zet zich in 
als donor, hulpverlener en 

secretaris. Dat zijn best wel wat 
taken, maar het Rode Kruis 

kan met ieders talent en 
enthousiasme aan de slag.

“Met twee kleine kindjes in huis is een 
ongeval snel gebeurd. Ik had altijd al 
interesse in een medische opleiding, 
dus de stap naar een EHBO-opleiding bij 
het Rode Kruis was erg klein. Daarnaast 
doneer ik maandelijks plasma en ben 
ik secretaris van de afdeling Meche-
len-Bonheiden. Daar doe ik heel wat 
administratieve taken zoals verslagge-
ving, ledenopvolging, enzovoort.”

“Het liefst van al sta ik ‘op het terrein’. Zo 
kom ik op evenementen waar ik anders 
nooit aan zou deelnemen, zoals vorig 
jaar het EK Zwerkbal in De Nekker. Ook 
op de Mechelse festivals sta ik graag 
voor anderen klaar. En onlangs verkocht 
ik 300 stickers van het Rode Kruis!”

“Door de vele opleidingen steek je er 
ook nog wat van op. Ik volg momenteel 
een opleiding als hulpverlener-ambu-
lancier, maar eigenlijk is er voor ieders 
interesse wel wat wils.”

Lees het volledige interview:  
www.mechelenmakers.be

 Mechelenmakers

Stel je kandidaat via 
rodekruis.be/word-vrijwilliger  
en/of kom bloed geven op  

14 juni, Wereld Bloed- 
donordag 

RODE KRUIS- 
VLAANDEREN ZKT.  
VRIJWILLIGERS  
EN DONOREN
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Wat?
BE-Alert is een alar-
meringssysteem van 
het Crisiscentrum van 
de regering waarmee 
stad Mechelen inwo-
ners kan inlichten 
over een noodsituatie 
op zijn grondgebied. 
Daarnaast kan de 
stad via BE-Alert 
rechtstreeks advies 
geven over welke vei-
ligheidsmaatregelen 
je als inwoner best 
neemt. Ramen geslo-
ten houden, naar een 
opvanglocatie gaan, 
elektriciteit afzetten ...

Waarom?
Dat alle inwoners 
meteen op de 
hoogte zijn van ern-
stige noodsituaties 
is belangrijk voor je 
eigen veiligheid en 
ook voor de veilig-
heid van je kinderen, 
je huisdieren of je 
familieleden. Hoe 
meer Mechelaars 
zich inschrijven 
op de website van 
BE-Alert, hoe meer 
Mechelaars verwit-
tigd worden. En een 
verwittigde Meche-
laar is er twee waard. 

Wanneer?
Je wordt verwittigd 
als er zich in de buurt 
een ernstige nood-
situatie voordoet, 
zoals een brand of 
een overstroming. 
Vorig jaar kende 
Mechelen volgende 
noodsituaties: een 
hagelstorm, een regi-
onale stroompanne, 
de industriebrand 
van Varec en een 
appartementsbrand 
in de Bleekstraat.

Hoe?
Schrijf je in via 
be-alert.be en vanaf 
dan brengt BE-Alert 
je als eerste op de 
hoogte. Je ontvangt 
de alerts als sms of 
als gesproken bood-
schap op je telefoon 
of gsm. Alle leden 
van je gezin kunnen 
zich inschrijven. Zo is 
iedereen tegelijkertijd 
verwittigd. Inschrij-
ven is zowel op je 
thuis- als werkadres 
mogelijk. Handig, 
want de informatie is 
locatiegebonden.

Inzicht 

Noodsituatie? 
Word meteen verwittigd!

BE-Alert licht 
ingeschreven 
Mechelaars 

in over 
noodsituaties 
op Mechels 

grondgebied

Brand! Storm! Overstroming! Wil jij graag zo snel mogelijk verwittigd worden 
bij een noodsituatie in je omgeving? Maak kennis met BE-Alert.

© Gazet Van Antwerpen
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Nergens is het vertrouwen in het stads-
bestuur groter. Met 52 % neemt onze 
stad zelfs een nooit geziene voorsprong 
van 12 procentpunten op de eerste 
achtervolgers, Genk en Leuven. In 2004 
was dat vertrouwen nog het kleinst van 
alle steden.

Mechelse metamorfose
RESULTATEN STADSMONITOR

Over de Stadsmonitor
Deze studie van de Vlaamse 
overheid brengt 180 indicatoren 
in kaart. Voor de editie van 2017 
gaven 604 Mechelaars hun 
mening. Dat maakt het mogelijk 
om te vergelijken met ons 
eigen verleden en met andere 
centrumsteden.

48 % vindt dat hij 
genoeg geconsulteerd wordt door 

het stadsbestuur. Op dat vlak zijn we 
koploper. Een hele ommekeer, want in 

2004 scoorden we nog het slechtst 
van alle centrumsteden.

52 %

Tevredenheid over de stad 
Of anders gezegd: hoe ervaart de Mechelaar de kwaliteit van de woonomgeving?

Of Maneblussers fier zijn 
op hun stad? ’t Zal wel 

zen! Qua fierheid stonden 
we in 2004 met 54 % nog 
op de 13de plaats van de 
centrumsteden. Intussen 
prijken we op de tweede 

plaats! Enkel Bruggelingen 
zijn nog fierder op hun stad. 

Volgende keer stoten we 
hen van de troon.

81 %
fierheid

80 %  
is tevreden op vlak van 

loketvoorzieningen.  
Daarmee stijgen we naar  

de derde plaats!

29 %

2004

29 %

2008

33 %

2011

39 %

2014

52 %

2017

Je hebt het waarschijnlijk al gehoord: Mechelaars zijn fier op hun stad. Dat blijkt  
heel duidelijk uit de Stadsmonitor, een recente studie doorheen heel Vlaanderen. 
Het contrast met vroeger is sterk. We pikken er enkele opvallende resultaten uit.

66,8 %
2004

72 %
2008

77 %
2014

82 %
2017
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 Dossier 

heeft veel vertrouwen in zijn 
medemens. Daarmee staan we 
op een gedeelde derde plaats 

met Brugge. Maar dat mag toch 
nog iets meer zijn hé, jongens!

1 op 4
Mechelaars

Het vertrouwen in de politie 
steeg van een bedenkelijke 

laatste plaats in 2008, met 33 %,  
naar een tweede plaats met  
49 % in 2017. Enkel Leuven 
gaat ons vooraf. Dat hangt 
ongetwijfeld samen met de 
daling van het onveiligheids- 
gevoel en de daling van de 
totale criminaliteitsgraad.

27 %
1998

= 13de plaats

25 %
2000

19 %
2004

9 %
2017

= 6de plaats

Onveiligheidsgevoel
Een kwart van de Mechelaars 
voelde zich twintig jaar gele-
den onveilig. Dat lijkt nu bijna 
ondenkbaar.

Wist je al dat 
Mechelen van  

alle centrumsteden 
per inwoner het 

zwaarst investeert 
in politie?

2de plaats:
vertrouwen

in politie

131
2004

= 9de plaats

106
2014

97
2016

= 7de plaats

129
2012

Criminaliteitsgraad 
Van 2004 tot de meest recente 
meting in 2016 is het aantal 
criminele feiten per 1000  
inwoners redelijk gedaald.
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“Ik bezoek vooral in eigen 
stad plein-, parkevenemen-
ten of zomerfestivals”“Ik ben tevreden 

over …”

88 %
84 %
80 %
78 %
69 %

aanbod van restaurants 
en eetcafés

shopping- en winkel- 
voorzieningen

recreatievoorzieningen

sportvoorzieningen

uitgaansgelegenheden

“Er zijn  
voldoende …”

56 %
48 %
47 %
39 %

onderhoude fietspaden 

speelvoorzieningen voor 
kinderen tot 12 jaar

activiteiten voor ouderen

geschikte  
plekken voor de jeugd

"De fietspaden zijn 
goed onderhouden"

Mechelen 90 %

Gent 87 %

Antwerpen 86 %

Genk 86 %

Oostende 85 %

Brugge 85 %

Hasselt 83 %

Leuven 81 %

Kortrijk  80 %

Sint-Niklaas 80 %

Aalst 78 %

Turnhout 72 %

Roeselare 70 %
Al zijn er ook 
werkpunten

50 %
2014

= 8ste plaats

56 %
2017

= 5de plaats

Een stad is nooit klaar,  
maar Mechelen is goed bezig
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 Dossier 

Conclusie
Wie deze cijfers ziet, moet toe-
geven dat onze ommekeer op 
amper 15 jaar tijd indrukwekkend is. 
Toen nog het zieke broertje onder 
de centrumsteden. Vandaag de 
absolute top. In alle kerndomeinen 
zijn we stilaan de referentiestad bij 
uitstek. Dat is het werk van heel 
wat partijen maar vooral van de 
Mechelaars zelf.

Natuurlijk is er nog altijd werk 
aan de winkel. Onder meer 
het nieuwe ziekenhuis AZ-Sint 
Maarten en de bouw van twee 
nieuwe rust- en zorgcentra zullen 
de Mechelse zorg een nieuwe 
impuls geven. En ook op het vlak 
van de schoolse vertraging zijn 
er stappen vooruit gezet maar is 
er nog beterschap mogelijk. Een 
stad is dan ook nooit af.

Wie zich verder in de resultaten 
wil verdiepen, kan dat doen via 
gemeente-en-stadsmonitor.vlaan-
deren.be. Heb je een specifieke 
vraag over een van de onder-
zochte aspecten? Schrijf gerust 
naar nieuwemaan@mechelen.be 
of naar Marketing & Communicatie, 
Grote Markt 21, 2800 Mechelen.

“Ik ben 
tevreden 
over …”

92 %
87 %
81 %
72 %

 
56 %

gezondheids- 
voorzieningen

wonen in de stad

natuur- en groen-
voorzieningen

aanwezigheid van 
openbaar vervoer in 
de buurt

onderhoud van de 
fietspaden

 Dossier 

Qua netheid is Mechelen opnieuw de referentiestad: 
nergens wordt het stadscentrum netter bevonden dan 

bij ons. In 2004 stonden we met 50 % maar op de 12de 
plaats. De netheid in de buurt steeg eveneens van een 
13de naar 5de plaats: daar is nu 70 % tevreden over.

90 %
netheid

Tevredenheid over de uitstraling 
van gebouwen, pleinen, parken, 
monumenten in de stad

57 %

2004

65 %

2008

67 %

2014

81 %

2017

9de 
plaats

1ste 
plaats

Bijna 1 op 2 
van onze jongste 

Maneblussertjes woont 
vlak bij de lagere school. 
Extra tijd en energie om 
te ravotten op de speel-

plaats dus!
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In deze rubriek passeerden al heel wat straffe ondernemers de revue. 
Waarom wagen zoveel Mechelaars zich aan een avontuur als zelfstandige? 
Voor een keer laten we geen ondernemer aan het woord, maar iemand die 
volop hun belangen behartigt: Renilde Craps, gedelegeerd bestuurder van 
het Vlaamse netwerk van ondernemingen (Voka) regio Mechelen – Kempen. 

“De starters van vandaag zijn 
misschien de kmo’s van morgen 
en de multinationals van overmor-
gen. Daarom willen we met Voka 
een optimaal klimaat creëren voor 
ondernemerschap. Groeikansen 
geven en duurzaam ondernemen, 
daar draait het voor ons allemaal 
om. Wij zetten in op het succes van 
morgen.”

Samen creëren
“We begeleiden ondernemers op 
een actieve manier: we gaan op 
bezoek en luisteren naar wat ze 
te vertellen hebben. Zo komen we 
samen tot concreet advies. Die 
cocreatie is voor ons erg belang-
rijk. Netwerken uitbouwen, nieuwe 
producten lanceren … alles gebeurt 
in samenspraak.”

“Daarnaast willen we ondernemers 
inspireren. Ook dat gebeurt door 

de dialoog aan te gaan. Een goed 
voorbeeld daarvan is onze Business- 
club Innovatie. Met 20 à 30 bedrijfs- 
leiders gaan we op bezoek bij 
andere bedrijven om te kijken 
welke innoverende technieken zij 
toepassen. Ondernemers kunnen 
veel van elkaar opsteken en dit op 
verschillende domeinen.”

Vaste kerngedachte
“Voorbeelden werken inspirerend. 
We zetten daarom duurzame 
ondernemers in de bloemetjes 
met een award op 15 juni tijdens 
ons Jaardiner (Summer@Voka-
new style), de hoogmis van het 
ondernemerschap in Mechelen en 
Kempen. Dat stimuleert anderen 
om dezelfde weg in te slaan. Of we 
nu een kmo of een multinational 
begeleiden, ervaringen uitwisselen 
en elkaar inspireren is onze missie.”

We zorgen er mee  
voor dat ondernemers 

elkaar inspireren

Voka investeert in straffe ondernemers
“Wij zetten in op het succes van morgen”

Kleine of grote 
werken uitgevoerd 
aan jouw pand? 
Super, bedankt! Je draagt zo je steentje 
bij om Mechelen nog mooier te maken. 
Ben je trots op je werk? Ding dan mee 
naar de Stedelijke Prijs Bouwkundig 
Erfgoed 2018. De focus van de prijs ligt 
op restauratie, onderhoud en herstel. De 
omvang van de uitgevoerde werken maakt 
niet uit. En zowel beschermd als niet-be-
schermd bouwkundig erfgoed komt in aan-
merking. De werken moeten wel voltooid 
zijn tussen 1 juni 2016 en 1 juni 2018. 

Naast de prijs van de vakjury is er ook een 
publieksprijs met een totale prijzenpot van 
5500 euro. De vakjury is samengesteld uit 
de Stedelijke Commissie voor Monumen-
tenzorg en externe juryleden.

Doe je mee? Schrijf je dan voor 16 juni in 
via www.mechelen.be/SPBE2018.
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Kort 

Snel
• Voor leuke tweedehandsspulletjes moet je 

bij de Kringwinkel zijn. Die vind je vanaf nu 
opnieuw op Korenmarkt 12. Ga zeker eens 
een kijkje nemen in het vernieuwde pand.

• Ganzen zijn van nature waakzaam en op hun 
hoede voor vreemden. Vooral tijdens het 
broedseizoen, dat nog loopt tot begin juli. 
Kom dus niet te dicht in de omgeving van 
de ganzen en val ze zeker niet lastig, want 
dan kunnen ze agressief uit de hoek komen. 

• Ook de eikenprocessierupsen ontpoppen zich 
in de lente. Als je de rupsen aanraakt, kun-
nen  ze brandwonden op de huid en schade 
aan de ogen en luchtwegen veroorzaken. De 
provincie Antwerpen heeft een interactieve 
eikenprocessierupsenkaart ontwikkeld, waar 
de bestrijding van de rups wordt aangeduid 
of gemeld kan worden. Je vindt ‘m makkelijk 
door op www.provincieantwerpen.be te zoe-
ken naar ‘eikenprocessierups’.

• Tijdens de Internationale dag van het Huma-
nisme op 21 juni zetten de vrijwilligers van het 
Huis van de Mens ouderen en zieken in het 
zonnetje. In een 25-tal Mechelse instellingen 
ontvangen de bewoners daarom een plantje. 

• Ga voor duurzaam en doe mee aan onze 
speelgoedruilbeurs op zondag 17 juni! Breng 
van 29 mei tot 14 juni je speelgoed binnen in 
het Speelgoedmuseum. En kies op 17 juni je 
‘nieuwe’ speelgoed: goed voor úren spe(e)l- 
plezier. Meer info: www.speelgoedmuseum.be 
of educatieve.dienst@speelgoedmuseum.be.

• Benieuwd naar de diverse religies en 
levensbeschouwingen in Mechelen? De 
wandel- of fietsroute Start to Believe neemt 
je langs 11 levensbeschouwelijke ontmoe-
tingsplaatsen. Vraag je gratis brochure met 
stadsplannetje en achtergrondinfo aan via 
diversiteit@mechelen.be of download ‘m via 
mechelen.be/start-to-believe-brochure-2.

Gaston: “Als beeld-
houwer aan de 
Academie beland ik 
soms op het terras 
van KUUB. Ik zit ook 
graag op een terras 
op de Grote Markt. 
Dan mijmer ik dat 
Keizer Karel V hier 
ooit een hert dood-
schoot.”

Malika: “Ik ben 
van plan om deze 
zomer aan mijn lijn 
te werken door van 
mijn huis in Muizen 
naar Mechelen te 
wandelen. De Dijle 
is een prachtige, 
groene plek dicht bij 
Mechelen.”

Allyssa: “Ieder 
jaar gaan we twee 
maanden naar de 
Ardennen. Nadat we 
thuiskomen, vieren 
we mama’s verjaar-
dag op Maanrock. 
Volgend jaar word 
ik 12 jaar en mag ik 
met mijn vriendinnen 
gaan.”

Straatbabbel
Wat zijn jouw zomerplannen?

Als de nood hoog is … 
… worden steegjes snel tot openbaar toilet 
gebombardeerd. De stank die blijft hangen 
is onaangenaam voor voorbijgangers en 
buurtbewoners. De problemen zijn vaak het grootst in rustige straatjes 
rond de uitgaansbuurten, bijvoorbeeld de Begijnenstraat en de 
Minderbroedersgang. 

Tijd voor actie! En wel met openbare plaspunten. Dat zijn cafés en 
restaurants waar je kan plassen zonder te consumeren. Deze plekken 
maken we herkenbaar met het ‘pee for free label’. Zie je het label han-
gen? Dan betekent dat je op deze plaats gratis naar het toilet kan. Een 
kans die je maar beter grijpt,  want zo ontloop je een boete van 350 
euro. Maar we gaan nog een stapje verder. Populaire wildplasplekjes 
krijgen een facelift. Donkere hoekjes kleden we gezellig aan waardoor 
ze minder uitnodigen tot wildplassen. Wie zich waagt aan wildplassen, 
moet dus oppassen! 

Wildplassen blijft problematisch. 
Beboeten alleen lijkt niet te 
werken. Daarom willen we het nu 
op een slimme manier aanpakken.

Stefaan Deleus, schepen van Preventie
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“Ons huis was altijd goed gevuld. Naast 
onze eigen dochter woonde ook mijn 
mama 32 jaar bij ons. Toen onze dochter 
op eigen benen ging staan en ook mijn 
moeder verhuisde, was er ruimte voor 
iets nieuws. Via ons werk kwamen we 
wel eens in contact met kinderen die 
het niet zo makkelijk hadden. Pleegzorg 
kwam daardoor snel ter sprake. We lieten 
het een tijdje bezinken en klopten uitein-
delijk aan bij Pleegzorg Vlaanderen.”

Goede  
voorbereiding

“Tijdens het voorberei-
dingstraject ontmoet-
ten we andere pleeg-
ouders en luisterden 
we naar hun verhalen. 
Onze vrienden en 
familie reageerden 
bijna altijd positief. Als 
ze twijfelden, was dat 

vooral uit bezorgdheid. We zijn niet meer 
zo jong en dan lijkt het logisch om wat 
meer tijd voor jezelf te nemen.”

“Toen liet Pleegzorg Vlaanderen ons 
weten dat ze een plekje zochten voor 
een achtjarig meisje. Ze kwam twee keer 
op bezoek, één keer met de mensen van 
Pleegzorg en één keer met haar mama 
en haar oma. We haastten ons naar 
de winkel voor een bureautje en wat 
meisjesspullen, zodat we haar direct een 
eigen plekje konden geven. Door snel te 
handelen konden we haar onmiddellijk 
een nieuwe thuis en een gevoel van 
zekerheid geven.” 

Perfecte match
“Ze woont nu al twee jaar bij ons. En alles 

loopt prima. Vooral de kleine dingen 
geven ons veel voldoening. We 
merken dat ze zich hier nu echt 
thuis voelt, ze kan zichzelf zijn. 
Ze is heel sociaal en speelt 
graag gezelschapsspelle-
tjes. Op school heeft ze 
veel vriendinnen. Ze 
leidt hier het normale 
leven van een tien-
jarig meisje.”

“Aan iedereen die 
overweegt om 
pleegouder te 
worden, raad 
ik aan om je 
tijd te nemen. 
Praat erover 
als gezin. Zorg 
ervoor dat je 
de kinderen 
het gevoel 
kan geven dat 
het voor hen 
een langdu-
rige oplossing 
is. Die structuur 
is belangrijk. 
Toch blijft het iets 
ongewoon waar je 
je niet perfect op kan 
voorbereiden. Dat we 
iets ouder zijn is achteraf 
gezien een voordeel. We 
zijn eerder een extra oma 
en opa en worden minder snel 
als 'vervangouders' aanzien. Je 
kan erop vertrouwen dat Pleegzorg 
Vlaanderen zal zoeken naar de perfecte 
match voor je gezin. Bij ons was het alvast 
een schot in de roos.”

Nelly en haar man verwelkomden twee jaar geleden een pleegdochter. 
Dat ze niet meer zo jong waren, schrikte hen niet af.

Laat pleeg-
kinderen 
voelen dat 
het een 
langdurende 
oplossing is

Pleegouders met  een groot hart

Nelly
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Pleegouders met  een groot hart

Wil je een infosessie volgen? 
Dat kan bij Pleegzorg Vlaanderen 
(Stuivenbergvaart 76) op 12/06, 
18/09 of 15/11. Telkens om 20u. Op 
mechelen.be/pleegzorg ontdek je 
wat stad Mechelen nog extra doet 
voor pleeggezinnen.

Maneblussers 

“Het eerste baby’tje dat ik opving was 
vijf dagen oud. Ze bleef vier dagen. 

Die tijd hadden haar ouders 
nodig om zich te organiseren. 

Momenteel vang ik een 
meisje van vijf maanden 

oud op. In theorie duurt 
crisisopvang maximaal 

twee weken. Maar 
omdat er altijd van-

uit het belang van 
het kind gedacht 
wordt, kan het 
soms anders 
lopen. Geen 
probleem voor 
mij.”

“Dankzij crisis-
opvang moe-
ten ze niet 
tijdelijk naar 
een instelling. 

Je vangt ze op 
voor een korte 
periode in 

afwachting van 
een definitieve 

oplossing. Ze heb-
ben veel liefde en 

aandacht nodig en 
dat kan je hen alleen 

in een gezinssituatie 
geven. Het is logisch dat 

je je snel hecht en daar is 
niets mis mee. Je weet wel 

dat er een dag komt waarop je 
afscheid moet nemen, en dat komt 

soms heel plots. Dan is het kwestie 
om de tijd te nemen om het te verwer-

ken en je voor te bereiden op de komst van 
een nieuw kindje.”

Openheid
“Een goed contact met de ouders vind ik 
belangrijk. Ondanks de vaak moeilijke 
verhalen, blijven ze wel altijd de mama en 
papa. Ik probeer daarom heel open te zijn 
en geregeld contact te hebben met hen.”

“Mijn eigen dochter is drieënhalf. Ook 
haar geef ik alle info die ik heb, welis-
waar op kindermaat. Het was moeilijk om 
in te schatten hoe ze zou reageren als ze 
plots haar mama moest delen. Gelukkig 
is mijn dochter 
gek op baby’s. Ze 
beseft nu ook dat 
niet iedereen het 
makkelijk heeft. 
Ik vind het mooi 
om haar te tonen 
dat je het verschil 
kan maken voor 
iemand anders.”

“Wie pleegouder 
wil worden, raad ik aan om snel naar 
een infosessie te gaan. Het geeft je een 
beeld van wat pleegzorg kan inhouden 
en je krijgt de kans om er met anderen 
over te praten. Ga ook in gesprek met 
mensen die jou goed kennen. Mij gaven 
ze de bevestiging dat het iets voor mij 
was. Het laatste duwtje in de rug dat ik 
nodig had.”

Lise is sinds februari beschikbaar voor crisisopvang.  
In die tijd ving ze al twee baby’s op.

Dankzij 
crisisopvang 
moeten deze 
kindjes niet 

tijdelijk naar 
een instelling

Lise
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Tinel: 
vooruitblik op de finale fase

De Tinelsite, die we nu vooral 
kennen van Kazerne Dossin, 

staat al sinds 2015 in de 
stellingen. Da’s niet zomaar: 

de vernieuwde locatie wordt 
een van de boeiendste 

locaties van Mechelen. Wonen, 
cultuur en vrije tijd gaan er 

hand in hand. Oud en nieuw 
ook. Tijd voor een update!

Wonen
De Tinelsite zal 73 woningen 
tellen. Een deel daarvan komt 
in de drie gebouwen van de 
vroegere rijkswachtkazerne. Die 
werden gedoopt tot Adjudant, 
Sjampetterke en Brigadier. De 
vier nieuwe woongebouwen 
werden vernoemd naar 
beroemde detectives: Maigret, 
Poirot, Holmes en Baskerville. 
Momenteel wordt de ruwbouw 
van de gebouwen Adjudant, 
Sjampetterke, Maigret en Poirot 
gezet. Daarna zijn de andere 
gebouwen aan de beurt. In 2019 
zijn de eerste woningen klaar.

Park
Het Tinelpark wordt een 
heerlijke open ruimte die 
rust uitstraalt. Het bestaat 
uit de Predikherentuin en 
het Gendarmenhof - je weet 
wel, waar de grote esdoorns 
staan. In de Predikherentuin, 
tussen Kazerne Dossin en het 
Predikherenklooster, kan je eind 
augustus de rust al eens waar- 
nemen. Het volledige park zal 
klaar zijn in 2020.
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Open Predikheren
Het Predikherenklooster 
is in volle renovatie, maar 
tijdens Open Predikheren 
in de weekends van 7 
tot en met 23 september 
staat de toekomstige 
stadsbibliotheek feestelijk 
in de kijker. 

Elk weekend wordt de 
focus gelegd op een van 
de nieuwe rollen die het 
Predikherenklooster zal 
spelen: een monument, 
een culturele en een 
literaire trekpleister. Meer 
info volgt.

Projectie 

Meer info: www.mechelen.be/tinel

Parking
Vanaf 29 juni kan je parkeren 
onder de woongebouwen 
Adjudant, Maigret en Poirot. 
Door de ruime parking 
ondergronds te maken, gaat er 
geen open ruimte verloren.

De parking telt twee verdiepin-
gen en maar liefst 319 parkeer-
plaatsen. Voor elke nieuwe 
woning is een parkeerplaats 
voorzien. Daarnaast zijn er 124 
publieke parkeerplaatsen voor 
bezoekers van de Tinelsite, 
en 88 parkeerplaatsen die de 
buurtbewoners kunnen aan-
kopen. De overige 34 parkeer-
plaatsen zijn voor de politie.

Met de nieuwe 
bib, het stadspark,  
een ondergrondse  
parking en het 
woonproject 
wordt Tinel een 
erg fijne plek.

Greet Geypen, schepen  
van Stadsvernieuwing  
en Monumentenzorg

Eind augustus 2018 
opening eerste deel van het park 

(zone rond het Predikherenklooster)

2019-2020 
gefaseerde oplevering van de woningen en 

het andere deel van het park

29 juni 2018 
opening parking

September 2018 
 Open Predikheren: 3 feestweekends

Na 2019 
verder onderhoud

 In 2019 zijn de eerste woningen klaar

 Kom een kijkje nemen in de toekomstige stadsbib  
tijdens de weekends van 7 t.e.m. 23 september
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 7.30u 

Bislan: “In het houtatelier 
maken we meubels op maat 
voor scholen, overheden en 
vzw’s, maar ook voor parti-
culieren.” 

 9u 

Arnoud: “In het fietsatelier 
herstellen we fietsen voor 
een eerlijke prijs. We onder-
houden ook tal van kinder-
fietsen voor onze Fietsotheek. 
Hier lenen we voor een klein 
bedrag per jaar kinderfietsen 
uit. Zo hoeven ouders niet 
telkens een nieuwe fiets te 
kopen voor hun groeiende 
kinderen, maar kunnen ze de 
geleende kinderfiets inruilen 
voor een groter model.”

 10.30u 

Patrick: “We gaan een kast 
plaatsen bij een klant. De 
detailafwerking doen we ter 
plaatse bij de klant thuis.”

 11u 

Mohammed: “Drie keer per 
jaar organiseren we een 
opkuisactie van achtergela-
ten fietsen aan het station 
van Mechelen. Ook de 
binnenstad ruimden we dit 
jaar op. Jaarlijks verzamelen 
we zo 400 weesfietsen! Wij 

proberen ze op te knappen 
en een nieuw leven te geven 
als tweedehandsfiets. Maar 
vaak zijn ze al te versleten. 
Daarom een oproep aan 
al wie dit leest: heb je nog 
ongebruikte fietsen staan? 
Doneer ze aan ‘t Atelier. Wij 
geven ze een nieuw leven.”

 15u 

Hanne: “Een klant wil graag 
een op maat gemaakte 
kast in zijn inkomhal, maar 
ze weet niet goed welke 
houtsoort ze moet kiezen. 
Samen bekijken we enkele 
stalen. We helpen haar graag 
bij haar keuze en ontwerp.”

 16.45u  

Francis: “Net voor 
sluitingstijd springt een 
Mechelaar nog binnen om 
een tweedehandsfiets te 
kopen.” 
 
Meer info:  
www.atelier-mechelen.be

Elke weekdag zijn een aantal handige Harry’s 
druk in de weer in het hout- en fietsatelier 
van ’t Atelier, de werkplaats aan de Battelse-
steenweg 50. Dat doen ze binnen het kader 
van Ecoso vzw, een vereniging die mensen 
tewerkstelt die moeilijk een job vinden.  
We mochten hen een dagje volgen.

 De dag van

Doneer je ongebruikte 
fietsen aan ons  

en we bezorgen ze  
een nieuw leven

‘t Atelier
De dag van 

 De dag van

7.30u

10.30u

15u

9u

11u

16.45u
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“We nodigen Mechelse kunstenaars uit en 
kunstenaars die een band hebben met 
de stad”, vertelt medeorganisator Kristoff 
Meersman. “Stief Desmet, bijvoorbeeld, 
had enkele jaren geleden een belang-
rijke expo in De Garage. Daarnaast kan 
evengoed iemand die nog studeert aan 
de Academie aan bod komen. Dit jaar is 
een van de kunstenaars een fotograaf van 
amper 18 jaar.” 

Vaak zijn de Kunstvestdagen een spring-
plank voor jong talent. “Er zijn altijd bezoe-
kers met kennis van zaken, die actief op 
zoek gaan naar nieuwe kunstenaars en hen 
in hun netwerk lanceren”, zegt Kristoff. Maar 
hij en zijn medeorganisatoren willen even-
zeer een publiek aanspreken dat anders 

misschien niet zo snel een tentoonstelling 
zou binnenstappen. “Daarom organiseren 
we ook straatactiviteiten. Dit jaar komen 
onder andere Tom Kestens en Zolotoj 
Plyos, een groep die Russische volksmuziek 
brengt. Ook de mobiele beiaard zal er zijn.” 

Kristoff ontvangt zelf twee speciale gasten 
in zijn woning. Kunstenaar Andrej Babenko 
zal zijn werken tijdens de Kunstvestdagen 
namelijk nog aanpassen onder muzikale 
begeleiding van Mauro Pawlowski. “Dat 
soort zaken zorgen ervoor dat ook wie 
minder kent van beeldende kunst mis-
schien wel eens een kijkje komt nemen”, 
hoopt Kristoff. “Al zijn er altijd mensen die 
gewoon eens willen kijken hoe onze hui-
zen er langs binnen uitzien (lacht).”

Verschillende bewoners van de Keldermansvest zetten 
tijdens de Kunstvestdagen op 26 en 27 mei en 2 en 3 juni 
hun woningen open. Ze tonen er beeldende kunst van jong 
talent en van gevestigde namen. Kom maar binnen, Narcisse 
Tordoir, Stief Desmet, Andrej Babenko en Mauro Pawlowski.

Meer info:  
www.kunstvestdagen.be

De Kunstvest-
dagen zijn vaak 
een springplank 
voor jong talent 
dat uit Mechelen 
komt of een band 
heeft met de stad

Naar kunst  
gluren bij de buren
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Sla je boekenslag
Aandacht, boekenwurmen! Elk 
jaar verkoopt de bibliotheek 
oudere of weinig uitgeleende 
boeken, cd’s en dvd’s voor een 
prikje. Zowel voor kinderen als 
volwassenen. Een uitgelezen 
kans om je eigen collectie aan 
te dikken. Op donderdag 28 juni 
om 19.30u wordt het startschot 
gegeven. Wees erbij en sla je 
boekenslag! 
 
Boekenverkoop 
Stedelijke Bibliotheek 
Moensstraat 19 
donderdag 28 juni, 19.30 tot 22u 
en tijdens de openingsuren van 
29 juni t.e.m. 31 augustus

‘t verhaal van 
de slingerkogels in 
Hombeek
In zijn beroemde boek De Bello Gallico 
beschrijft Julius Caesar zijn veroverings-
tocht door Gallië omstreeks 50 v.C. Bij ons 
is dat boek vooral gekend door het stukje 
waarin Caesar zegt dat van alle Galliërs de 
Belgen de dappersten zijn. In het boek ver-
telt hij ook hoe zijn kamp op een gegeven 
moment belegerd werd. De Galliërs sling- 
erden gloeiende kogels van klei naar de 
strooien daken van de soldatenbarakken 
en staken ze zo in brand.

In 2016 liet de stad een opgraving uitvoe-
ren aan de Zemstseweg in Hombeek, naar 
aanleiding van de bouw van nieuwe jeugd-
lokalen. De archeologen vonden er onder 
andere resten van een boerderij uit hout 
en leem uit de tweede helft van de tweede 
eeuw n.C. Het gebouw bleek afgebrand. In 
een kuil troffen de onderzoekers ook acht 
slingerkogels aan van ongeveer 4 cm lang.

Wijst dat erop dat de boerderij geplunderd 
werd? Wie weet. Misschien was het wel 
het werk van de Chauken, een Germaanse 
stam die onze streek binnenviel in 172-
174 n.C. Zij verwoestten onder andere de 
Romeinse nederzetting van Elewijt.

De slingerkogels en andere vondsten van 
de site kan je iedere dinsdagavond (18-20u) 
en woensdagnamiddag (14-16u) bekijken in 
de pastorij van Hombeek.

Aan halve prijs de toren op
Ben jij ook graag toerist in eigen stad? Dan is er goed nieuws! Als 
Mechelaar kan je vanaf nu het hele jaar door aan halve prijs op de 
Sint-Romboutstoren. Dat betekent dat je nog maar 4 euro betaalt voor 
een ticket. Kinderen en jongeren tot 27 jaar kunnen dankzij deze kor-
ting zelfs voor amper 1,5 euro alle geheimen van de toren ontdekken. 
Tickets kan je kopen aan de balie van de Sint-Romboutstoren of bij UiT 
in Mechelen. Bij de start van het torenbezoek wordt op basis van je 
identiteitskaart gecontroleerd of je in Mechelen woont. 

Openingsuren Sint-Romboutstoren  
- zondag tot en met vrijdag: 13 tot 18u 
- zaterdag: 10 tot 18u 
Laatste bestijging om 17u 

Meer info: www.visitmechelen.be

© Dienst Archeologie Mechelen
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Gratis ticket voor Medusa
Een hanekam met geblondeerde puntjes, een man bun of haren in alle 
kleuren van de regenboog? Van een creatieve haarcoupe kijkt vandaag 
niemand meer op. Maar zelfs in de Griekse mythologie waren ze al fan. 
Denk maar aan de godin Medusa met haar slangenhaar. Weet jij hoe ze 
daaraan kwam?

De masterstudenten 
van de Brusselse kunst-
school RITCS brengen 
haar verhaal in het 
kader van hun afstu-
deerproject tot leven op 
de planken. Daarvoor 
werkten ze - net als 
vorige jaren - samen 
met kunstencentrum 
nona en theatergezel-
schap Abattoir Fermé. 

 -voordeel in de kijker 
In ruil voor 15 UiTPAS-punten kan je gratis gaan kijken. Mail naar  
info@nona.be om je ticket te reserveren. Vergeet je UiTPAS-nummer niet 

te vermelden. Eén gratis ticket per UiTPAS, zolang de voorraad strekt. 

Medusa
vr 15 en za 16 juni 
Kunstencentrum nona

Meer info: www.nona.be en  
www.uitinmechelen.be/uitpas

• Let op voor teken! De kleine spinachtige 
beestjes zijn extra actief tussen maart en 
oktober. Lees op tekenbeten.be hoe je con-
troleert op tekenbeten en hoe je een teek 
verwijdert.

• Op zaterdag 2 en zondag 3 juni houdt VELT 
Open Tuindagen. Neem een kijkje in vier 
inspirerende tuinen in Mechelen: twee samen-
tuinen, een volkstuin én een private stadstuin. 
En ontdek hoe je een tuin gezond en natuur-
vriendelijk kan inrichten en onderhouden. 
Gratis inkom. Meer info: velt.be/ecotuindagen.

• Onder meer de Mona Lisa van Da Vinci en 
De Schreeuw van Munch zijn vanaf nu in 
het stadscentrum te bewonderen … of toch 
een kindvriendelijke interpretatie daarvan. 
Tien elektriciteitskasten kregen onder de 
noemer ‘Kunstroute voor kleine kenners’ 
een grondige make-over. 

• Sinds 28 april staat de Shopping Shuttle al 
vanaf 9u paraat. Ideaal als je op zaterdag 
vroeg in het centrum wil zijn, voor de 
zaterdagmarkt bijvoorbeeld.

• Ook deze zomer kunnen anderstalige 
kinderen en jongeren gratis op taalkamp. 
Via het SNel-project leren ze spelenderwijs 
Nederlands. Basisscholen kunnen samen met 
de ouders een leerling digitaal inschrijven tot 
15 juni.

• Als rolstoelgebruiker kan je makkelijker 
de weg op met de gratis app ‘On wheels’. 
De app geeft een handig overzicht van de 
toegankelijkheid van publieke gebouwen 
zoals overheidsgebouwen en horeca. Ook via 
onwheelsapp.com kan je de toegankelijkheid 
van locaties invoeren en bekijken.

• Goed nieuws voor alle nachtraven, slapelo-
zen en wakkere kunstfans: op vrijdag 22 juni 
organiseren de Mechelse musea voor het 
eerst een Museumnacht. Bezoekers kunnen  
met één ticket terecht in Kazerne Dossin, 
Speelgoedmuseum en het vernieuwde Hof 
van Busleyden. De ticketverkoop start op 
18 mei via www.museumnachtmechelen.be 

1. Speel eens op een beiaardklavier van 
de Koninklijke beiaardschool.  

“Ik spreek voor eigen winkel, want als bei-
aardier geef ik er les en gids ik groepen.”

2. Spits je oren op de Sint Rombouts- 
toren. “Als blinde voel ik er de hoogte 

en de ruimtelijkheid. Ik kan zelfs geroe-
zemoes of een huilende baby tot boven 
horen.”

3. De Kruidtuin is ‘den hof’ van  
Mechelen. “Hier filosofeer of babbel 

ik graag op een bankje. En achteraf hef ik 
een glas in het ViaVia Reiscafé.” 

De top 3
 van … 
Tom

Meer UiT-tips op www.uitinmechelen.be

Kort 

Snel
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Welk onbekend talent mogen we nu al noteren 
met stip? 
Brendan: “Ik ga zeker kijken naar Chatham County 
Line, een Amerikaanse bluegrassgroep. De muzikanten 
spelen snaarinstrumenten zoals viool, banjo en gitaar en 
zingen rond één microfoon. Ze brengen geen traditionele 

bluegrassmuziek, maar wel 
andere steengoede nummers. 
De mensen die hen een aantal 
jaar geleden al eens in Mechelen 
zagen optreden, waren laaiend 
enthousiast.”

“Ook de vier rustige concerten 
van de Winterslaapreeks zijn 
dikke aanraders. Eén ervan is 
Mars II, van kunstenaar Karl 
van Welden. Hij maakte een 
muziekinstallatie waarbij een 

pianist en zijn piano in een glazen box zitten. Zodra de 
pianist begint, dwarrelen er assen neer in die box. Tot 
alles stokt omdat er zoveel as is. Zoiets maakt een blij-
vende indruk, geloof me.”

Kunnen kinderen nieuwigheden ontdekken? 
Lies: “Het hele seizoen lang (lacht). Bijvoorbeeld Bange-
rik, van Abattoir Fermé. Dat gezelschap heeft de reputatie 
om heftige voorstellingen te maken. Dit stuk voor kinde-
ren vanaf zes jaar is toch luchtig, een beetje musicalachtig 
zelfs. Het gaat over een jongen die in een heel eng huis 

woont en van niks bang is, behalve de buitenwereld. De 
voorstelling zet op een grappige manier alles op zijn kop 
en toont hoe angsten soms onterecht zijn. In de kerstva-
kantie is er trouwens een gloednieuw festival: PODvis. 
Vier dagen lang staan er nationale en internationale visu-
ele voorstellingen op het programma.” 

Komt er Mechels talent aan bod? 
Brendan: “Zeker. In november brengen we een expo 
rond Mechelse hiphop en zetten we de muziekstijl een 
hele maand lang in de kijker. Ook The Girl Who Cried 
Wolf, oftewel de Mechelse Heleen Destuyver, brengt dit 
seizoen haar hypnotische droompop op ons podium. Zij 
heeft een heel eigen en eigentijds geluid, net zoals de 
Nederlandse groep LUWTEN, die we aan het optreden 
van Heleen koppelen.” 
 
Welke voorstelling wil je zelf niet missen? 
Lies: “Die van Collectif Malunés, een Frans-Mechels 
circusgezelschap. Zij gooien internationaal hoge ogen en 
wonnen al een paar belangrijke cultuurprijzen. Begin mei 
zetten ze hun grote circustent op in Sint-Katelijne-Wa-
ver, voor een heel sprookjes achtige voorstelling met veel 
acrobatie. De voorstelling is gebaseerd op sprookjes die 
we allemaal kennen, maar bij hen lopen ze soms helemaal 
anders. Ook hier zullen grotere kinderen, vanaf 10 jaar, én 
volwassenen zeker van genieten.”

Hou het programma in de gaten op 
cultuurcentrummechelen.be

 UiTgevraagd

“Maak je klaar voor 
circus, hiphop en 
dwarrelende assen”

Cultuurcentrum stelt  
nieuw seizoen voor

Het Cultuurcentrum brengt volgend 
seizoen weer voor elk wat wils. 
Programmatoren Lies Timperman 
en Brendan Burny lichten er alvast 
enkele niet te missen activiteiten uit.

 V.l.n.r.: Koen Leemans,  
Brendan Burny, Lies Timperman  
en Anne Van de Voorde

Onze persoonlijke 
favorieten? 
Bluegrassgroep 
Chatham County 
Collectif en 
circusgezelschap 
Collectif Malunés!
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Agenda 

 ZO 10 JUNI 
Kringlooptuin
opendeurdag • Domein 
Tivoli, 14 > 16u

Gezinsfietszoektocht
spel • Zalen Ter Coose: 
zaal Klaas, 13u

Een dijk van een wijk
begeleide uitstap • Ont-
voeringsplein, 14 > 17u

 MA 11 JUNI 
Beiaardconcert Tom Van 
Peer
concert • Cultuurplein, 
20.30u

 WO 13 JUNI 
Gezondheidswandeling
wandeling • De LindePoort, 
19u

Het leven zoals het echt 
is in de rechtbank
begeleide uitstap • Ge-
rechtshof, 08.45 > 12.30u

Maatjesfeest
festival • Grote Markt, 
15 > 23u

 DO 14 JUNI 
Avondrondleiding Roep 
om Rechtvaardigheid 

begeleide uitstap • Mu-
seum Hof van Busleyden, 
19.30u

Café Parole: Film ‘Given'
lezing • Vrijzinnig centrum 
De Schakel, 20u

Klimaatwandeling door 
Mechelen
begeleide uitstap •  
Opsinjoorke, 20u

Midsummer Party 
eten en drinken • 
Wagenoord, 19.30 > 23.59u 

 DO 7 JUNI 
Avondrondleiding Roep 
om Rechtvaardigheid 

begeleide uitstap • Museum 
Hof van Busleyden, 19.30u

Balcazar
feest • Cultuurcentrum, 
14 > 17u

Lottonamiddag
spel • Den Abeel, 
14 > 16.30u 

 VR 8 JUNI 
Hotel Terminus 1914 

theater • Theater M, 
20.30u

Joachim Caffonette 
Quintet 
concert • Jazzzolder, 
20.30u

Feeling Forward / 
Inspiration Day
congres • Lamot, 
08.30 > 19u

 ZA 9 JUNI 
Boegbeeld - Veerle 
Malschaert 
theater • Theater M, 
20.30u

Eviva Senegal!
eten en drinken • Zaal ’t 
Kranske, 17 > 23.30u

Rommelmarkt 
Vriendenkring
markt • Hof van Nassau, 
09 > 16u

Barbecue en rommelmarkt
feest • Schorsmolenstraat, 
10 > 21u

 VR 1 JUNI 
Boottocht 'oep ze 
Mèchels’
begeleide uitstap •  
Haverwerf, 18.30u

HAP Foodtruckfestival
eten en drinken • Transit M, 
16 > 0u

 ZA 2 JUNI 
HAP Foodtruckfestival
eten en drinken • Transit M, 
12 > 0u

 ZO 3 JUNI 
Wandeling Mechels Broek
wandeling • Bezoekers-
centrum Mechels Rivieren-
gebied, 14 > 16.30u

Lakenmakers & beesten
begeleide uitstap • Parking 
Lakenmakerstraat, 14 > 17u

Unieke rondleidingen 
op de begraafplaats van 
Mechelen
begeleide uitstap • 
Begraafplaats Mechelen, 
14 > 17u

HAP Foodtruckfestival
eten en drinken • Transit M, 
12 > 0u

 MA 4 JUNI 
Beiaardconcert Eddy 
Mariën
concert • Cultuurplein, 
20.30u

 WO 6 JUNI 
Gezondheidswandeling
wandeling • De LindePoort, 
19u

Start ticketverkoop  
cultuurseizoen 
Hier vind je de data waarop 
de ticketverkoop start. Bestel 
je tickets nu al en tel dan 
onbezorgd af naar je rijkelijk 
gevulde cultuur agenda vanaf 
september. Wees er snel bij, 
sommige voorstellingen zijn in 
geen tijd uitverkocht! 

Cultuurcentrum Mechelen:  
wo 20 juni, via cultuurcentrum- 
mechelen.be. Met een vrienden-
pas kan je al op zo 10 juni vanaf 
9u online terecht of vanaf ma 11 
juni om 12.30u aan de balie van 
UiT in Mechelen. 
DE MAAN: wo 6 juni,  
via demaan.be 
Theater M: di 29 mei voor ieder-
een, vr 25 mei voor vrienden,  
via theaterm.be 
Wie liever niet online boekt,  
kan tickets reserveren aan de 
balie van UiT in Mechelen  
(Hallestraat 2-6). 
ARSENAAL/LAZARUS: do 7 juni, 
via arsenaallazarus.be 
kunstencentrum nona:  
ma 4 juni, via nona.be

 V.l.n.r.: Koen Leemans,  
Brendan Burny, Lies Timperman  
en Anne Van de Voorde
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De mannen van  
't Arsenaal
begeleide uitstap • De Puz-
zel, 14 > 17u

The Victorian Gardenfair 
1898
festival • Vrijbroekpark, 
14 > 20u

Belle Époque-wandeling
begeleide uitstap • Vrij-
broekpark, 14 > 20u

Rommelmarkt Pennepoel
markt • Buurt Pennepoel, 
09 > 16u

Rozenfeesten
natuur • Vrijbroekpark, 
13 > 20u

 MA 18 JUNI 
Beiaardconcert Koen 
Cosaert
concert • Cultuurplein, 
20.30u

Rondleiding + 
bierproeverij in brouwerij 
Het Anker
eten en drinken •  
De Rooster, 13.45u

 WO 20 JUNI 
Gezondheidswandeling
wandeling • De LindePoort, 
19u

 DO 21 JUNI 
Avondrondleiding Roep 
om Rechtvaardigheid 

begeleide uitstap • Mu-
seum Hof van Busleyden, 
19.30u

 VR 22 JUNI 
Over Mijn Lijk
theater • ARSENAAL/LA-
ZARUS, 20u

Vers driegangenmenu van 
chef Hubert
eten en drinken • Den 
Abeel, 12u

Dichtatuur 
theater • Bibliotheek, 20u

RVC Band 
concert • Jazzzolder, 
20.30u

AFS infomoment
opendeurdag • AFS Vlaan-
deren, 19.30 > 21.30u

 ZA 23 JUNI 
Over Mijn Lijk
theater • ARSENAAL/ 
LAZARUS, 20u

Thomas More infodag & 
start inschrijvingen
opendeurdag • Thomas 
More Campus De Vest, 
10 > 14u

Ottertrotter
festival • Domein Tivoli, 
16 > 02u

 ZO 24 JUNI 
Over Mijn Lijk
theater • ARSENAAL/LA-
ZARUS, 15u

Voorleeszondagen in de 
bib (3+) 
lezing • Bibliotheek, 
10.30 > 12u

Sneukeltocht
eten en drinken • Ontmoe-
tingscentrum Papenhofke, 
10 > 11u (starten)

8ste Tweestraten 
Rommelmarkt
markt • Leuvensesteenweg, 
10 > 17u

Ottertrotter
festival • Domein Tivoli, 
10 > 22u

Soirée MuzE - Oude 
Vlaamse kunst door een 
juridische bril bekeken 

lezing • Museum Hof van 
Busleyden, 20u

Mechelen Wordt 
Betergem. Mechels 
burgerdebat
lezing • De LindePoort, 
19.30u

 VR 15 JUNI 
Medusa - voorstelling 
Master RITCS 
theater • kunstencentrum 
nona, 20.30u

Stereomoon - Big 
Expectations Tour
concert • Theater M, 19u

 ZA 16 JUNI 
Medusa - voorstelling 
Master RITCS 
theater • kunstencentrum 
nona, 20.30u

Intiem zolderconcert: 
Tourlou (ES, IS & NL)
concert • ViaVia Reiscafé, 
20u

Museumbezoek ‘Roep om 
rechtvaardigheid’
uitstap • Museum Hof van 
Busleyden, 14u

 Z0 17 JUNI 
Flamenco Puro met 
tapasbuffet
concert • Huis De Min, 
15 > 19u

Rommelmarkt Battel
markt • Battelse Bergen en 
Battelsesteenweg, 08 > 17u

Servus' Sommerfest 2018
feest • Sint-Pieterscentrum, 
12.30 > 18.15u

2
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Agenda 

Van Coloma tot Gandhi
begeleide uitstap • Zwem-
bad Geerdegemvaart, 
14 > 17u

 MA 25 JUNI 
Beiaardconcert Nikita 
Gratchev
concert • Cultuurplein, 
20.30u

 WO 27 JUNI 
Gezondheidswandeling
wandeling • De LindePoort, 
19u

 DO 28 JUNI 
Avondrondleiding Roep 
om Rechtvaardigheid 

begeleide uitstap • Mu-
seum Hof van Busleyden, 
19.30u

Parkpop
concert • Kruidtuin, 
19 > 23u

 VR 29 JUNI 
Vers driegangenmenu van 
chef Hubert
eten en drinken • Den 
Abeel, 12u

 VR 30 JUNI 
Buitengewone 
zonsondergang
begeleide uitstap • Jef 
Denynplein 4 - 6, 20.30u

 EXPO 
Roep om Rechtvaardig-
heid  

-voordeel
> 24.06, Museum Hof van 
Busleyden

The Art of War  
-voordeel

> 1.07, Kazerne Dossin

Fototentoonstelling Buren 
2018 
>21.08, Kazerne Dossin

Kunstvestdagen
26+27.05 + 02+03.06,  
Keldermansvest

Fotografie - afstudeer- 
projecten Instituut voor 
Kunst en Ambacht (IKA)
01.06 > 10.06, Cultuurcen-
trum

Kunst en Kasseien 2018
01 > 03.06 + 09+10.06,  
Maurus Moreelshuis

Focus 1968 Van Eeckhout
02 > 17.06, Galerie M

Kauwen in de spiegel
> 18.06, Vrijbroekpark

Wouter Feyaerts
> 24.06, Galerie Transit

Verslingerd aan Hombeek
Romeinse vondsten aan de  
Zemstseweg, iedere di (18-20u) 
en wo (14-16u) in juni, pastorij 
van Hombeek

D-ART
27.06 > 01.07, verschillende 
locaties

Meer vrijetijdsinfo?  
UiT in Mechelen!
Hallestraat 2-6
open: ma-za 10-16u,  
zo 12.30-16u
070 22 28 00
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.

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 juli-augustus: 31 mei.

Deze kalender werd afge-
sloten op 30 april. Cursus-
sen, workshops, kampen 
en permanente activiteiten 
worden niet opgenomen.

Ontdek je -voordeel 
op www.uitinmechelen.be/
promotions

Crowdfunding
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!

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 crowdfun-
dingcoach.
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 robbaes

#kano #sundayfunday #goprohero6 #2800love 
#🛶

 philmtx

April 2018 in het park

#spring #happyweekend #cherryblossom 
#nature #loves_garden #pocket_flowers 
#garden_explorers #Mechelen #2800Love

 dedekens

We gaan naar het park en zoeken een 
grote stok 

#duidelijkewinnaar #valtdatnogonderdedefiniti-
evaneenstok #2800love

 shtevil

Yes, I’m here @stadmechelen. What can I 
say except, “You’re welcome!” 

#newhometown #2800love

 roosjetseyen

Hij vindt zijn zus wel een toffe, maar 
dat ‘skateboard’ dat nu aan de koets 
hangt is de échte topper 😝

#myjoolz #2800love

 vinckxbas

 Dag meneer zon.

#sunshine #hot #instadaily #2800love

 h_deransa

Jachthaven Mechelen

 #2800love #mechelen #malines #malinas 
#binnendijle #mosselhengst #dijle #boat 
#yacht #jacht #marina #jachthafen 

 citygolftours

Verborgen hoekjes in @stadmechelen 
ontdekken doe je met 
#citygolf! @visitmechelen #visitmechelen 
#tours #mechelen #2800love #wearecitygolf

 #2800love

Jouw kans om iedereen te 
laten meegenieten van jouw 

unieke kijk op Mechelen 
en zijn Mechelaars.

#2800love
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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

Nuttige nummers
Brandweer en ziekenwagen: 100 
Europees noodnummer: 112
Dringende politiehulp: 101 
Wachtdienst huisartsen:  
www.dijlenete.be, 070 25 40 40
Wachtdienst apotheken:  
www.apothekers-mechelen.be, 015 33 03 33
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, Karin Van Hees en Ninah Van Aelst
Concept & creatie: Trendhuis
Wettelijk Depot: D/2018/0797/022
Klachten over bedeling? nieuwemaan@mechelen.be

 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

 liesbethkeuninckx

Zo van die dagen dat een beetje extra 
kleur geen kwaad kan… 🦄🌈

#umastorelovers

 juliadaneels

#2800love #Mechelen #flowers #sum-
mer #🌹 #welcome #🌞 #citytrip #eu-
ropeanstyle #👍 #houses #architecture 
#culture #Belgium #famous 

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 robbaes,  
jij hebt deze keer gewonnen!

Meer uitleg op  
www.mechelen.be/nieuwemaan
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Bezoek het gloednieuwe 
Museum Hof van Busleyden 
vanaf 17 juni 2018.  
www.hofvanbusleyden.be


