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"Wij zijn piraten  
van de Dijle"

Nieuwe thuis voor
dementiepatiënten

Niemand over-
boord in Mechelen

Red voedsel
uit de vuilbak
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Ga jij voor een ander  
door het vuur?
 
In België zijn er 18 000 brandweermannen en -vrouwen,  
waarvan 12 000 vrijwilligers. Zij helpen dag in dag uit mensen vanuit  
een van de 34 hulpverleningszones. En ook jij kan daar deel van  
uitmaken. Graag zelfs! Want brandweerpost Mechelen van brand - 
weerzone Rivierenland zoekt nog veel vrijwilligers: mannen en vrouwen  
die bereid zijn om letterlijk en figuurlijk door het vuur te gaan voor elkaar 
en andere Mechelaars. Iets voor jou? Stel je nog vóór 15 oktober kandidaat.

Meer info: www.brandweerzonerivierenland.be

doe je naam
eer aan!
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Hallo. Ik ben Jelle, een trots teamlid van de 
‘Piraten van de Dijle’. Niet panikeren, wij zijn niet 
van plan om andere boten te plunderen of het 
Mechelse bootverkeer te verstoren. ‘Piraten van 
de Dijle’ is onze manier om 20 jaar straathoekwerk 
in Mechelen te vieren. Dankzij Laurens, Vincent 
en Jan (het Mechelse straathoekwerkteam, n.v.d.r.) 
krijgen wij het gevoel dat we niet uit de boot 
gaan vallen. Om dat aan de buitenwereld te 
tonen, hebben we samen een groot vlot gebouwd. 
Daarmee zijn we de Dijle afgevaren, helemaal van 
Leuven naar Mechelen.

‘Piraten van de Dijle’ is een project waar we 
allemaal keihard aan gewerkt hebben en dat 
we samen tot een goed einde hebben gebracht. 
Zoiets voelt goed. Het is voor ons een signaal 
dat we er niet alleen voor staan. Ik wil Laurens, 
Vincent, Jan en alle medepiraten oprecht 
bedanken. Benieuwd naar hoe zij ons hebben 
voorbereid op deze tocht? Dat vertellen ze zelf 
op pagina 9. En ik kan je garanderen: die gasten 
kunnen het goed uitleggen!  

Op de cover

Inhoud

 Welkom 

148 22

Jelle

Waar zijn de  
burgemeester en  
de schepenen  
naartoe?

Om de neutraliteit 
goed te bewaken 
voor de gemeente-
raadsverkiezingen 
van oktober, laten we 
in het september- en 
oktobernummer van 
Nieuwe Maan geen 
bestuursleden aan 
het woord.
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Beste Adil,

Proficiat met je aankoop. We hopen dat 
je er veel plezier aan beleeft. 

Een recreatieve drone of 
speelgoeddrone mag maximaal 1 kg 
wegen en tot maximaal 10 meter hoog 
vliegen. Drones die meer wegen, 
vallen onder professioneel gebruik. 
Daar dien je een vliegbewijs en 
verzekering voor te hebben, en die 
drones moeten geregistreerd zijn. 

Ik ga ervan uit dat jouw drone tot de 
recreatieve drones behoort. Daarmee 
mag je alleen vliegen boven private 
eigendom (bijvoorbeeld in je tuin of 
op een privaat terrein als de eigenaar 
je daarvoor toelating gaf). Je mag 
dus niet in de stad of op andere 
openbare domeinen vliegen. Bij alle 
vluchten moet je de privacywetgeving 
respecteren. Je mag bijvoorbeeld 
geen beelden maken van de tuin van 
je buurman of beelden waar mensen 
herkenbaar in beeld komen zonder 
dat zij daar uitdrukkelijk toelating voor 
gegeven hebben.

Meer info vind je op de website van de 
FOD Mobiliteit: www.mobilit.belgium.be

Heb jij een vraag?  
Eén adres: nieuwemaan@mechelen.be

Mag ik filmen met 
een drone?
Beste stadsbestuur,

Ik heb vorige week een kleine drone 
gekocht en sta te popelen om die te 
gebruiken. Mag ik daar in de stad mee 
gaan filmen?

Groetjes,

Adil

Vraag

Antwoord

Welkom in het  
nieuwe ziekenhuis
Op 15 oktober verwelkomt het nieuwe AZ 
Sint-Maarten zijn eerste patiënten. Zo’n 
350 mensen verhuizen dan van Campus 
Leopoldstraat, Zwartzustersvest en 
Rooienberg (Duffel) naar het nieuwe zie-
kenhuis tussen de Antwerpse steenweg 
en de Liersesteenweg. Die verhuis werd 
de voorbije drie jaar grondig voorbereid 
door verschillende teams. 

In het nieuwe ziekenhuis kunnen elke 
dag tot 4000 patiënten terecht. Van 
een vlotte bereikbaarheid en moderne 
uitrusting tot een groene omgeving: 
alles staat in het teken van comfort voor 
patiënt, bezoeker én personeel.

Meer info: www.azsintmaarten.be

Geef inbrekers geen kans
Wist je dat inbrekers in België per dag in meer dan 150 woningen toeslaan? 
Je speelt dus maar beter op veilig. Om je op weg te zetten, organiseren 
de gemeenschapswachten een reeks presentaties met tal van tips tegen 
inbraak. Je kan ineens van de gelegenheid gebruikmaken om je fiets te 
laten graveren én je wijkagent te ontmoeten. De actie kadert in de grotere 
nationale actie ‘1 dag niet’ tegen woninginbraak.

WAAR EN WANNEER?

Telkens van 14 tot 18u op:

• maandag 22 oktober op   
 het dorpsplein in Heffen

• dinsdag 23 oktober naast  
 de Sint-Maartenschool in   
 Hombeek

• woensdag 24 oktober  
 naast basisschool De Ark  
 in Battel

• donderdag 25 oktober in  
 ldc Den Abeel in Mechelen- 
 Zuid

• vrijdag 26 oktober op de   
 Botermarkt in Mechelen- 
 Centrum
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 Komaan Kort 

SnelVroeger en nu 1957

Op de Veemarkt werd tot in de twintigste eeuw - je raadt het al - vee 
verkocht. Dat ging van konijnen tot koeien. De eerste vermelding van 
de Veemarkt dateert uit 1293. Daarvoor werd het plein gebruikt als 
stortplaats. Dat bleek uit het archeologische onderzoek dat de stad 
deed in 2002, voor de aanleg van de ondergrondse parking. Tot midden 
de 13de eeuw lag het plein nog buiten de toenmalige stadskern. Toen 
tussen 1264 en 1268 de nieuwe stadsomwalling werd aangelegd, maakte 
de stad van de gelegenheid gebruik om ook de Veemarkt te vernieuwen.

Doorheen de jaren veranderde de Veemarkt meerdere keren van 
uitzicht. De oude foto toont de situatie na de heraanleg van 1957. De 
tramsporen zijn verwijderd en net zoals op andere Mechelse pleinen 
krijgt de opkomende koning auto voorrang.

Meer nieuws: www.mechelen.be

• Sinds september bundelen de vijf lokale 
dienstencentra hun activiteitenkalenders 
in een activiteitenmagazine. Je leest er 
meer over nieuwe activiteiten, lesreeksen en 
workshops en je vindt er interessante artikels, 
leuke puzzels en nuttige informatie in terug. 
Je vindt het magazine terug in jouw lokaal 
dienstencentrum.

• Vakantieplannen tijdens de herfstvakantie? 
Voor kinderen onder de 12 jaar is een Kids-ID 
verplicht voor reizen naar het buitenland. De 
aanmaak van een Kids-ID duurt 3 à 4 weken. 
Vraag hem dus zeker een maand op voorhand 
aan in je stad- of dorpshuis.

• LevensEindeInformatieForum (LEIF) streeft 
naar een waardig levenseinde voor iedereen, 
met respect voor de wil van de patiënt. Sinds 
kort hebben ze een zitdag in het Sociaal Huis. 
Je kan er terecht met al je vragen over vooraf-
gaande zorgplanning. 

 Meer info: www.mechelen.be/leif

• In 2017 brandde het in 60 Mechelse woningen. 
Ben jij voorbereid? Voor € 9 kan je een rook-
melder kopen in het Huis van de Mechelaar.  
Koop je er drie? Dan betaal je slechts € 25. 
Meer info en andere verdeelpunten: 

 www.mechelen.be/rookmelders

• Heb je een huisdier? Dan is het extra belang-
rijk om voorbereid te zijn bij brand. Haal vanaf  
1 september gratis je huisdierensticker af in 
het Huis van de Mechelaar of bij de Mechelse 
Dierenbescherming. Hang de sticker op een 
zichtbare plek aan je huis. Zo weet de brand-
weer meteen dat er huisdieren aanwezig zijn 
en dat ook zij gered moeten worden.

• Zondag 7 oktober is het Voka Open Bedrijven-
dag. Tussen 10 en 17u zetten heel wat grote 
en kleine Belgische bedrijven hun deuren 
open, ook in Mechelen. Maak kennis met 
nieuwe technische snufjes, probeer jobs uit, 
proef lekkernijen en verzamel weetjes. Check  
www.openbedrijvendag.be voor alle deelne-
mende bedrijven.

Getal

Al zoveel mensen namen de Shopping Shuttle sinds 1 augustus 
2014. Ook eens proberen? Elke zaterdag rijden er van 9 tot 

19u gratis vijf Shopping Shuttles over en weer tussen de gratis 
randparkings P+R De Nekker en Parking Douaneplein,  

en het winkelcentrum.

145 585

 De Veemarkt deed 
in 1957 vooral 
dienst als parking
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Marina ken je misschien  
niet van zien, maar wel van 

horen. Al 25 jaar lang leent ze 
haar stem twee uur per week 

uit aan Transkript.

 Mechelenmakers

       WIST JE DAT ...
 … Transkript elke maand een luisterversie maakt van 
Nieuwe Maan? Beluister die op nieuwemaan.be of vraag 
je gratis luister-cd aan via nieuwemaan@mechelen.be.
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“Transkript is een organisatie die informa-
tie en lectuur onder andere omzet in 
gesproken vorm. Als directeur van BA 
De Beemden, een school voor kinde-
ren met een beperking, weet ik hoe 
belangrijk aangepaste boeken zijn. 
Daarnaast lees ik enorm graag voor. 
Vroeger deed ik dat voor kinderen 
en zag ik hun ogen blinken. Nu zie 
ik de ogen van mijn toehoorders niet, 
maar ik vind het mijn burgerplicht om 
mijn talent in te zetten voor anderen.”

“De studiomeester en de 35 andere 
vrijwillige inlezers van Transkript 
vormen een toffe bende. Transkript 
legt ons regelmatig in de watten 
tijdens vrijwilligersbijeenkomsten 
en geeft een attentie. Dit vrijwilli-
gerswerk vergt dan ook engage-
ment: minstens twee uur per 
week trekken we ons terug 
in de studio om in feilloos 
algemeen Nederlands 
boeken en maga-
zines in audio om 
te zetten.”



Wat?
De app Too Good To Go 
wil wereldwijd voedsel-
verspilling verminderen. 
Via de app kunnen 
winkels, bakkerijen, res-
taurants en traiteurs hun 
overtollige voedsel aan-
bieden aan een lagere 
prijs. Een win-win- 
situatie voor iedereen. 
Jij profiteert van een 
fikse korting, en de han-
delaars verdienen nog 
iets aan hun producten 
die anders voor de vuil-
nisbak bestemd waren.

Hoe?
Installeer de gratis app 
via de App Store of de 
Google Play Store op je 
smartphone. Bekijk het 
aanbod van hande-
laars in jouw buurt en 
bestel via de app waar 
je zin in hebt. Je ziet 
op voorhand het uur 
waarop je je geredde 
portie kan afhalen en 
hoeveel het kost. Breng 
je eigen opbergdoosjes 
of -zakjes mee, zo cre-
eer je geen extra afval.

Wie?
Intussen doen al meer 
dan 350 restaurants in 
zeven grote Vlaamse 
steden mee: Antwerpen, 
Brugge, Gent, Hasselt, 
Kortrijk, Leuven en 
Mechelen. Sinds deze 
zomer is ook Brussel 
van de partij. Specifiek 
voor Mechelen zijn er al 
21 handelaars aangeslo-
ten, waaronder tal van 
supermarkten, groente-
winkels, restaurants of 
bistro’s, broodjeszaken, 
bakkerijen en slagers.

Waarom? 
Ieder jaar wordt wereld-
wijd een derde van het 
eten weggegooid. En dat 
terwijl 870 miljoen men-
sen elke dag lijden onder 
extreme hongersnood. 
Maar da’s nog niet alles. 
Volgens een recent rap-
port van de VN Voedsel- 
en Landbouworganisatie 
(FAO) is voedselverspil-
ling vandaag een van de 
belangrijkste factoren die 
watertekort en de veran-
dering van het klimaat in 
de hand werken.

Inzicht 

Voedsel hoort op een bord, niet in de vuilbak. Met de mobiele applicatie 
Too Good To Go strijd je samen met de Mechelse handelaren tegen 
voedselverspilling.

Win-win:  
jij krijgt 

korting en de 
handelaars 

moeten 
geen voedsel 
weggooien

Strijd mee tegen 
voedselverspilling
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In Mechelen valt  
niemand uit de boot 

Meedraaien in onze samenleving is niet voor iedereen 
evident. Toch wil Mechelen voor iedereen een thuis 
zijn. Een plek waar bijvoorbeeld mensen in armoede, 
personen met psychische problemen en kwetsbare 
jongeren niet door de mazen van het net vallen. We 
gingen langs bij enkele initiatieven en verenigingen  
die zich daar elke dag opnieuw voor inzetten.

Jan

Laurens

Vincent
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Dossier 

Geen man overboord dankzij  
de straathoekwerkers
Sommige mensen vinden hun weg niet in het Mechelse 
hulpaanbod of ze vinden de drempel te hoog. Straat-
hoekwerkers Laurens Tuypens, Vincent Detaeye en Jan 
Beukelaers springen voor hen in de bres (en op een 
vlot). “We ontmoeten onze gasten in hun leefwereld, op 
hun tempo en zonder verplichtingen.”

Laurens: “Straathoekwerk is een heel laagdrempelige 
manier van hulpverlening. In plaats van te wachten tot 
mensen komen aankloppen, trekken wij zelf de straat op 
om te zoeken naar mensen die zich moge-
lijk in een kwetsbare positie bevinden. 
Soms zijn ze geholpen met een kleine 
tip, soms is de situatie complexer. Samen 
proberen we vooruit te raken.”

Onvoorwaardelijke steun
Jan: “Met veel van onze gasten leggen 
we een hele weg af. Daarbij werken we 
altijd op hun tempo. De weg bestaat meer 
uit kleine successen dan uit één grote 
oplossing. De voldoening zit in een klein hoekje: een 
goede babbel kan die mensen hun dag al maken. En de 
onze ook.”

Vincent: “Onze gesprekken hoeven niet voortdurend 
over problemen te gaan. We leggen de focus op posi-
tieve elementen in iemands leven. We vellen bovendien 
geen oordeel. Onze steun is onvoorwaardelijk en alles is 
bespreekbaar. We praten gewoon met elkaar van mens 
tot mens, op een persoonlijke, open manier. Professionele 
nabijheid noemen we dat. Zo creëren we gaandeweg een 
vertrouwensband.”

Piraten van de Dijle
Laurens: “Dit jaar bestaat straathoekwerk 20 jaar in 
Mechelen. Voor die gelegenheid wilden we de weg die 
we afleggen met onze gasten op een symbolische manier 
weergeven. Zo is het project ‘Piraten van de Dijle’ ont-
staan. Met een zelfgemaakt vlot zijn we van Leuven naar 
Mechelen gevaren, onder begeleiding van Captain  
Sunset, een Mechelaar die zijn eigen boot op zonne- 
energie gebouwd heeft."

“Voor de bouw van ons vlot konden 
we terecht in De Potterij, een leeg-
staand pand in de binnenstad dat 
voorlopig dienstdoet als co-creatie-
plek. Gaandeweg merkten we hoe 
De Potterij uitgroeide tot een 
vaste ontmoetingsplek 
voor onze gasten. Dat 
is heel waardevol, 
want velen onder 
hen hebben 

geen eigen plek in Mechelen. 
Nog tot eind december mogen 
we de ruimte gebruiken voor 
allerlei projecten. We hopen 
dat we er ook daarna nog 
terechtkunnen.”

Family Justice Center

Mechelse organisaties bundelen de 
krachten in het Family Justice Center 
om intrafamiliaal geweld  
aan te pakken.

fjc-veiligthuis.be/mechelen

Zorgbedrijf Rivierenland

Zorgbedrijf Rivierenland is een 
samenwerking tussen de OCMW’s 
van Mechelen en Sint-Katelijne-Waver. 
Hier kan je terecht met vragen over 
zorg of praktische ondersteuning.

www.zorgbedrijfrivierenland.be

TEJO

TEJO biedt therapeutische ondersteu-
ning aan jongeren tussen 10 en 20 
jaar. De begeleiding is volledig gratis 
en anoniem.

www.tejo.be

Een goede babbel 
kan onze gasten 
hun dag maken, 
en die van ons

Ook onderstaande organisaties staan voor je klaar. Weet je niet goed waar je terecht kan?  
Het ID-team van het Sociaal Huis helpt je graag verder!
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De Lage Drempel haalt mensen  
in armoede uit isolement

Armoede laat zich niet alleen financieel voelen. Ook je 
sociale leven lijdt eronder. Wie in armoede leeft, kan 
meestal niet rekenen op een breed netwerk. De Lage 
Drempel wil dat gemis opvangen door mensen in 
armoede te verenigen. Tegelijkertijd wil de organisatie 
de perceptie van armoede naar buiten toe bijstellen.

Coördinator Daevy Amerlynck: "De Lage Drempel 
is vooral een ontmoetingsplaats. We hebben geen 
kledingwinkel of bieden geen warme maaltijden aan, 
zoals armoedevereniging De Keeting dat wel doet. Wij 
ontvangen mensen in armoede als 'bezoekers'. Ze 
komen in contact met elkaar én met vrijwilligers die niet 
in armoede leven. Dat is voor beide partijen verrijkend. 
De bezoekers kunnen te rade bij de vrijwilligers voor 
advies en de vrijwilligers krijgen een beter beeld van 
mensen in armoede."

Zelfstandig worden
“Armoede is een complexe problematiek. Via vormingen 
voor onder meer scholen en bedrijven proberen we men-
sen daar bewust van te maken. Ook voor onze bezoekers 
voorzien we veel vormingsmomenten. Wat er juist aan 
bod komt bepalen zij.”

“We vinden het belangrijk dat bezoekers zelf meeden-
ken over de inhoud van onze vormingen. Dat maakt 
hen zelfstandiger. Daar zetten we hard op in. We richten 
momenteel bijvoorbeeld een ‘digipunt’ op, om mensen in 
armoede digitaal wegwijs en mondig te maken. Daarnaast 
willen we verenigen. Daarom voorzien we regelmatig 
vrijetijdsactiviteiten via de UiTPAS. Zo halen we mensen in 
armoede uit hun isolement.”

Samenwerking met studenten
“Sommige kwetsbare gezinnen hebben meer individuele 
begeleiding nodig. Voor hen hebben we het Steun Op 
Maat-project opgericht met steun van stad Mechelen.  
Gezinnen krijgen – na een grondige screening – een 
buddy toegewezen. Die gaat regelmatig langs om te 
helpen waar nodig. Om toch ook hier het groepsge-
beuren te stimuleren, voorzien 
we contactmomenten tussen 
de gezinnen die in het project 
zitten. Zo kunnen ze ervaringen 
uitwisselen.”

“Sinds september werkt Steun Op 
Maat samen met de hogeschool 
Thomas More. Vijf studenten 
Leraar Lager Onderwijs begelei-
den elk een gezin, onder toezicht 
van een coördinator. Als studen-
ten tijdens de opleiding in 
contact komen met kwets-
bare gezinnen, herkennen 
ze later eventuele signalen 
in de klas én begrijpen ze 
de achterliggende motie-
ven beter. Hoe meer 
begrip voor mensen 
in armoede, hoe 
beter.”

Sociaal Restaurant De Refuge

De Refuge houdt uit eten gaan 
betaalbaar, voor iedereen en in het 
bijzonder voor UiTPAShouders met 
een kansentarief. 

www.facebook.com/refugemechelen

De Aanzet

De Aanzet helpt kwetsbare jongeren 
met begeleid zelfstandig wonen door 
middel van praktische en emotionele 
ondersteuning.

www.jeugdzorgemmaus.be

Sjarabang

Mensen met een handicap kunnen 
dankzij Sjarabang genieten van kunst 
en cultuur, actief en passief. Ook men-
sen zonder handicap zijn welkom!

www.sjarabangvzw.be 

Velen hebben  
een beperkt  

beeld over wat 
armoede is

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
De Lage Drempel zoekt vrijwilligers, voor de 
dagelijkse werking en voor Steun Op Maat. 

Interesse? Bel naar 015 34 43 77 of  
mail naar delagedrempel@telenet.be  
of caninas.steungezinnen@gmail.com
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Dossier 

Zelfbeeld opkrikken
“Veel jongeren die bij ons komen, hebben een laag zelf-
beeld. Nochtans hebben ze heel wat talenten.  
Wij proberen daar de klemtoon op 
te leggen. Binnenkort organi-
seren we een talentenbeurs. 
Daar zullen we ook de buurt bij 
betrekken. Het wordt een soort 
opendeur waar mensen vrij kun-
nen binnenwandelen om ons 
aan het werk te zien.”

“We zijn ook volop 
bezig met een 
rolmodelproject. 
Jongeren kunnen al 
een rolmodel voor 
iemand zijn door 
kleine dingen te 
doen. Bijvoorbeeld 
door je kleine 
broer of zus naar 
school te brengen. 
Eens ze dat besef-
fen, kunnen ze daar 
kracht uit putten. Zo 
voelen ze dat ook 
zij meedraaien en 
dat ook hun acties 
betekenisvol zijn voor 
anderen.”

ROJM-OverKop zoekt buddy’s! Een buddy engageert zich om  
leuke dingen te doen met een jongere die zich eenzaam voelt. 

Interesse? Via vzw Armentekort krijg je een gratis opleiding.  
Voor meer info, mail naar: loubna.ou-salah@armentekort.be
Voor algemene vragen kan je op www.overkop.be terecht.

Dossier 

ROJM-OverKop bouwt 
bruggen voor jongeren

“Er is een grote hulpnood, maar amper hulpvraag.” 
Malika Zariouh ervaart aan de lijve hoe moeilijk maat-
schappelijk kwetsbare jongeren het hebben om hulp te 
zoeken. Vanuit het CAW en CGG coördineren Ludmilla 
Moons en zijzelf het ROJM-OverKophuis. Het OverKop-
team bouwt bruggen tussen jongeren en het welzijns-
aanbod. En vooral: biedt hen een thuishaven.

“Jongeren zijn bij ons welkom om te gaan en komen wan-
neer ze dat willen. Ze kunnen hier iets drinken, een film 
kijken, kickeren, sporten … Via dat vrijetijdsaanbod willen 
we op een laagdrempelige manier jongeren laten wen-
nen aan het idee van hulpverlening. Het is belangrijk dat 
zij zich daarbij op hun gemak voelen. Vertrouwen dragen 
we hoog in het vaandel.”   

Van mens tot mens
“ROJM-OverKop begeleidt jongeren via een aangepast 
traject naar het bestaande aanbod aan hulpverlening. 
Daarbij zoeken we voortdurend naar vormen van samen-
werking tussen Mechelaars en de maatschappij. Onze 
collega Loubna organiseert bijvoorbeeld een buddy-
werking. Een project waar geëngageerde vrijwilligers zich 
ontfermen over een eenzame jongere en er geregeld 
mee op stap gaan.” 

“We hebben zelf heel wat sociaal-maatschappelijke en thera-
peutische bagage in huis. De eerste vertrouwenspersonen 
voor jongeren zijn Farid, onze jongerencoach, en Eline, een 
medewerkster van het JAC. Ludmilla en ik zijn officieel coör-
dinator, maar in de praktijk is ons takenpakket breder. We 
hebben onze achtergrond als systeemtherapeute al vaak 
kunnen benutten. Niet dat we ons zo profileren naar de 
jongeren toe. Voor hen zijn we gewoon Malika en Ludmilla. 
We gaan in gesprek met elkaar van mens tot mens.” 

Steunpunt Asiel en Migratie

Asielzoekers en erkende vluchtelingen 
kunnen terecht bij Steunpunt Asiel en 
Migratie voor hulp bij de opbouw van 
hun nieuwe leven.

www.vluchtelingendienst.be

Similes Mechelen

Similes ondersteunt naasten van men-
sen met psychische problemen met 
infomomenten, lotgenotencontact, 
praatcafés, activiteiten, enzovoort.

nl.similes.be/mechelen-regionaal

Samenlevingsopbouw  
Provincie Antwerpen

‘Huis aan Huis’ brengt hulpverlening tot 
bij jou thuis. ‘Schoolstart’ bereidt gezin-
nen voor op de start van hun kind in de 
kleuterschool.

www.samenlevingsopbouw- 
antwerpenprovincie.be 

11



Medisch vervoer regelen was 
nog nooit zo eenvoudig
Stel: je wordt uit het ziekenhuis ontsla-
gen, maar je zit nog in een rolstoel.  
Om thuis te raken heb je een chauffeur 
met een rolstoelwagen nodig. Wat nu? 

Dat is waar Booqit komt piepen.  
Via dat online 
platform kunnen 
ziekenhuizen, 
ziekenfondsen en 
woonzorgcentra 
aangepast vervoer 
boeken voor hun 
patiënten of bewo-
ners. De applicatie 
werd ontwikkeld 
door Philippe Van 
Kesteren, Laurens 
Siroux en Joachim 
De Bruecker, drie ondernemers uit het 
Oh!, het Mechelse Ondernemershuis in 
de Kanunnik De Deckerstraat. 

Win-win voor iedereen
“Booqit slaat de brug tussen vraag en aan-
bod. Vervoerders kunnen zich via Booqit 

registreren, en ziekenhuizen, woonzorg-
centra en mutualiteiten kunnen via deze 
weg de meest geschikte vervoerder 
zoeken. Medisch of aangepast vervoer 
regelen was nog nooit zo eenvoudig.” 

Het Oh! inspireert
“Zo’n twee jaar gele-
den zijn we gestart 
in een klein kantoor-
tje in het Oh!. Een 
geweldig initiatief 
voor ondernemers 
vanuit de stad. Door 
onze groei - momen-
teel tellen we zeven 
medewerkers - zijn 
we daar ondertus-

sen al meerdere keren naar een groter 
kantoor verhuisd. Uitbreiden gaat er 
erg makkelijk. Werken in het Oh! is heel 
inspirerend: je legt veel contacten met 
collega-ondernemers en daaruit vloeien 
vaak samenwerkingen voort.”

Meer info: www.booqit.be

Onze droom? Meer 
autonomie voor min-
der mobiele personen, 

senioren en mensen 
met medische zorgen

In de buurt Bethaniënpolder-Auwegemvaart 
startte de stad het project Stroom, met 
als doel het leven van de bewoners 
makkelijker te maken en te bouwen aan een 
toekomstgerichte, circulaire stad.

Een circu-watte?
In een circulaire stad maken we komaf met 
de wegwerpeconomie. We gaan slim aan de 
slag met water, energie, voedsel, materialen 
en diensten, zodat die niet zinloos verloren 
gaan. Afval wordt vermeden, en het afval 
dat er is, wordt grondstof voor iets nieuws. 
Spullen worden zoveel mogelijk hersteld 
en hergebruikt, zodat we minder nieuwe 
grondstoffen moeten aanboren. En bestaande 
spullen worden gedeeld. Want niet iedereen 
heeft die dure boormachine constant nodig.

Een goede zaak voor het klimaat én voor onze 
portemonnee, want grondstoffen worden 
almaar duurder.

Proeftuin
Via een enquête, een buurtSTROOMfeest en 
een dagboekstudie worden de behoeftes en 
interesses van de bewoners en bezoekers van 
Bethaniënpolder-Auwegemvaart bevraagd. 
Samen met de bewoners, ondernemers en 
organisaties, gaan we met deze informatie aan 
de slag om circulair economische oplossingen 
te bedenken die iedereen gelukkig maken.

Meer info: mechelen.be/stroom,  
julie.poppe@mechelen.be

Straffe ondernemers

DAT HEET DAN 
GELUKKIG ZIJN

 Laurens, Philippe en Joachim: de drie drijvende krachten achter Booqit

Ondernemershuis zkt. ondernemers
Het Oh! is meer dan een werkplek. Het is een community van ondernemers die 
elkaar helpen en inspireren. Starters kunnen via verschillende formules in het Oh! 
werken aan een voordelige prijs. Momenteel zijn er drie kantoorruimtes te huur. 
Interesse? oh.mechelen.be, oh@mechelen.be, 015 28 91 90
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Dossier Kort 

Snel
• Ben jij oma of opa? Kom dan naar ‘Bijtanken 

voor grootouders’ op maandag 8 oktober. 
Een nieuw uitwisselingsmoment voor groot-
ouders over de opvoeding van kleinkinderen. 
Meer info: mechelen.be/opvoedingswinkel 
of 015 44 52 42

• Op zondagnacht 28 oktober mag je de klok 
om 3u een uurtje terugdraaien en dus ook 
een uurtje langer slapen. Bedankt, wintertijd!

• Op zaterdag 6 oktober verzamelen zo’n 
2000 vormelingen en hun begeleiders uit 
het vicariaat in Mechelen voor ‘Missio in 
alle kleuren’. Heel wat mensen getuigen 
die dag over hoe zij de Blijde Boodschap 
ervaren en beleven.

• Mechelen telt 859 vuilnisbakken: 300 in 
Mechelen-Noord, 195 in Mechelen-Zuid, 105 
in de rand en 259 in het centrum. De stad 
gaat nieuwe grotere vuilnisbakken aanko-
pen om verouderde of kleinere vuilnisbak-
ken te vervangen. Jij mag mee kiezen! Ga 
naar mechelen.be/vuilnisbakken en stem tij-
dens de maand oktober op jouw favoriet.

• Meet Mee Mechelen deed onderzoek naar 
de Mechelse luchtkwaliteit. Ontdek de resul-
taten tijdens de gratis infoavond op woens-
dag 10 oktober om 20u in het Cultuurcentrum. 
Inschrijven is verplicht via meetmee.be.

• Op 14 oktober zijn het verkiezingen. Op die 
dag breng je jouw stem uit voor het nieuwe 
stadsbestuur en de nieuwe provincieraad. 
Trek dus zeker op tijd naar het stemhokje.

• Ben je blind of slechtziend? Tijdens de 
gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 
vind je in elk kiesbureau een stemcomputer 
met tactiele knoppen, zodat je toch zelfstan-
dig je stem kan uitbrengen. Vraag ernaar in je 
kiesbureau.

• Iedere 4de woensdag van de maand van 19 
tot 21u organiseert stad Mechelen in het Oh! 
een gratis infosessie over crowdfunding.  
Check oh.mechelen.be/crowdfunding- 
mechelen-infosessies

Meer nieuws: www.mechelen.be

Elisabeth: “Ik doe 
elk jaar opnieuw 
een schietgebedje. 
Hopelijk schaffen ze 
dit jaar de uurwisse-
ling af. Hoe ouder ik 
word, hoe meer last 
ik ervan heb.”

Leslie: “Van mij mag 
het altijd zomeruur 
blijven. Dan blijft het 
veel langer licht  
 's avonds. Ik heb 
graag veel licht. Dat 
winteruur hoeft van 
mij niet.”

Nishio:  “Ik vind het 
goed dat er in België 
een zomer- en winter-
tijd is. Ik hou niet van 
opstaan in het donker, 
dus ik ben blij dat we 
de tijd aanpassen aan 
het aantal uren licht 
overdag.”

Straatbabbel
Winter- en zomeruur: afschaffen of niet?

DOEN: de Refugee Walk
Sinds WO II waren er nog nooit zoveel mensen op de vlucht. Tegelijkertijd 
gaan er stemmen op om grenzen te sluiten en muren te bouwen. 
Vluchtelingenwerk Vlaanderen organiseert daarom een unieke 
sponsortocht van 40 km voor mensen die hun land ontvlucht zijn door 
oorlog, geweld of vervolging. De organisatie hoopt zo meer solidariteit te 
creëren en banden te smeden. 

Nieuwkomers en asielzoekers organiseren, werken en wandelen in groten 
getale mee. De Refugee Walk doet mensen elkaar ontmoeten, doorbreekt 
stereotypes en bouwt bruggen. En dat is onmisbaar voor een bloeiende en 
veerkrachtige maatschappij. De opbrengst van de Refugee Walk gaat naar 
Vluchtelingenwerk Vlaanderen. In 2017 stapten in Genk meer dan 1000 
mensen mee en werd er meer dan 225 000 euro opgehaald voor mensen 
op de vlucht. Dat kan Mechelen ook! De sponsortocht start op zondag 30 
september aan de Nekkerhal. Van daaruit loopt de tocht door Bonheiden, 
Sint-Katelijne-Waver en Rijmenam. Stap je mee?

Refugee Walk 
Zondag 30 
september

Inschrijven of 
sponsoren:  
www.refugeewalk.be
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Interesse?
CoderDojo 
komt maandelijks 
samen op zater-
dagvoormiddag in 
Technopolis, ldc Den 
Deigem en het Speel-
goedmuseum. Deelname 
is gratis. Ben je zelf mama of 
papa en wil je graag een handje 
toesteken? Heel graag!

www.coderdojobelgium.be 
www.facebook.com/CoderDojoMechelen

“Een paar jaar geleden zocht ik voor 
mijn kinderen cursussen of lessen om 
te leren programmeren. Ik werk zelf in 
de IT-wereld, en ik vond het belangrijk 
om hen een goede ICT-basis te geven. 
Maar het aanbod was teleurstellend. Ten 
eerste was er bijna niks specifiek voor 
kinderen te vinden, en ten tweede was 
het bijna allemaal in ‘t Engels. Tot ik op 
CoderDojo stootte.”

“CoderDojo is een internationale organi-
satie die zich op kinderen en jongeren 

tussen 7 en  
18 jaar richt. 
Jongens en 
meisjes kunnen 
er helemaal 
gratis en op 
een speelse 
manier leren 
programme-
ren. Denk aan 
games, apps, 
robots … De 
organisatie 

wil clichés doorbreken door kinderen te 
tonen dat technologie niet saai is, maar 
juist heel cool en plezant. En dat het niet 
alleen iets is voor jongens. Daarnaast is 
het een groot pluspunt voor later, wan-
neer ze opgroeien tot jongvolwassenen 
en een studie- of carrièrekeuze moeten 
maken.”

Van leerling tot leerkracht
"Toen ik mijn kinderen wilde inschrijven, 
bleek echter dat de plaatsen beperkt 
waren. Tenzij ik zelf begeleider zou wor-
den, dan mochten mijn kinderen automa-
tisch mee. ‘Waarom niet?’ dacht ik. Dat 
was in november 2013. Vijf jaar later ben 
ik er nog steeds, en is een van mijn zonen 
ondertussen ook begeleider. Hij is 15 jaar 

en door CoderDojo al een volleerd program-
meur. Ik leer nu van hém bij (lacht).”

“Ondertussen is het CoderDojo- 
aanbod erg uitgebreid in Mechelen. 
We organiseren dojo’s - zo 
noemen we de workshops 

- in Technopolis, ldc Den 
Deigem en het Speel-
goedmuseum. Voor 
die laatste twee pro-
beren we sociaal 
kwetsbare en dus 
moeilijk bereik-
bare kinderen 
aan te trekken 
uit de buurt. 
Omdat we den-
ken dat we een 
meerwaarde 
kunnen bete-
kenen voor 
hen en omdat 
we hen zo uit 
een vicieuze 
cirkel kunnen 
trekken.”

Tom van CoderDojo leert kinderen en jongeren op een 
speelse manier programmeren.

Nooit te oud of te jong om   te leren programmeren

Met CoderDojo 
proberen we ook 
sociaal kwetsbare 
groepen aan te 
trekken en te 
helpen

Tom
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Bij CtrlShift 
leren mensen 

niet alleen bij, ze 
breiden ook hun 

netwerk uit

Nooit te oud of te jong om   te leren programmeren

Maneblussers 

Interesse?
CtrlShift komt elke donderdagavond 
samen van 17 tot 20u in ldc Den 
Deigem (Karmelietenstraat 13). Je mag 
binnenspringen en weggaan wanneer 
je wilt. Deelname is gratis.

www.ctrlshift.org 
www.facebook.com/ctrlshift.org

“Samen met vier vrienden merkte ik zo’n jaar 
geleden dat er veel nood is aan mensen 

met technische ICT-vaardigheden, 
zoals programmeren of websites 

maken. Je kan dat wel leren in 
het hoger onderwijs, maar 

doordat sommige men-
sen niet thuis zijn in het 

reguliere onderwijsaan-
bod blijft veel talent 

onbenut. Denk aan 
nieuwkomers 
of mensen in 
armoede. Met 
CtrlShift willen 
we die vicieuze 
cirkel doorbre-
ken.”

“CtrlShift is een 
soort open 
leergroep. We 
geven zelf 
geen les. Al 
het materiaal 
om te leren 
programmeren 

bestaat eigen-
lijk al online. 

YouTube is een 
fantastische leer-

school, maar er zijn 
ook heel wat gratis 

online cursussen of 
handleidingen te vinden. 

Je moet gewoon weten 
waar je moet zoeken. Wat wij 

doen, is mensen wegwijs maken 
in dat aanbod. En misschien het 

belangrijkste: motiveren.”

Netwerk
“Thuis ontbreekt vaak de motivatie om ergens aan 

te beginnen. Maar als je dat in groep kan doen op 

een vaste avond in de week, blijf je mak-
kelijker gemotiveerd. Je kan ook meteen 
raad of uitleg vragen aan elkaar als je iets 
niet snapt.”

“Daarnaast breiden mensen hun netwerk 
ook uit op deze manier. Ze ontmoeten 
mensen met dezelfde interesses. En zo 
leren ze ook van elkaar. Hoe diverser de 
groep, hoe beter! Iedereen is welkom: 
mensen die een nieuwe richting uit willen 
met hun carrière, werkzoekenden en 
nieuwkomers of studenten die hun kans 
op een job willen 
vergroten. Onze 
deur staat open 
voor iedereen die 
wil leren program-
meren.”

Aan de slag
“Als je de eerste 
keer langskomt, 
houden we een soort van intakegesprek. 
We kijken wat je al kan en wat je graag 
wil bijleren. Op basis van die informatie 
zetten we je op weg. Je kan ook een  
paar keer langskomen en er thuis verder 
mee aan de slag gaan. Je mag ons altijd 
contacteren bij vragen.”

Pieter-Jan van CtrlShift maakt volwassenen 
wegwijs in het aanbod van online cursussen. 

Pieter-Jan

Tom
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Nieuwe thuis voor  
mensen met dementie 

Op de site tussen de 
Antwerpsesteenweg en de 

Liersesteenweg, waar zich ook 
het nieuwe ziekenhuis bevindt, 

zijn de werken gestart aan 
het nieuwe woonzorgcentrum 

Roosendaelveld. Tegen het 
najaar van 2020 zouden die 

afgerond moeten zijn en 
nemen de eerste bewoners 

hun intrek in het gebouw.

Het Sociaal Huis plant al enkele 
jaren om een nieuw woonzorg-
centrum te bouwen op de site 
aan de R6. Sinds zijn oprichting 
volgt Zorgbedrijf Rivierenland 
dat project verder op. In augus-
tus 2018 werd de bouwvergun-
ning uitgereikt en konden de 
werken effectief van start gaan.

Kleinschalig wonen 
Het nieuwe woonzorgcentrum 
Roosendaelveld verwelkomt de 
eerste bewoners in het najaar 
van 2020. In totaal zullen er 120 
mensen wonen. Het woonzorg-
centrum richt zich voornamelijk 
op personen met dementie en 
met een psychiatrische proble-
matiek. Omdat zij specifieke 
zorg nodig hebben, werkt 

WZC Roosendaelveld volgens 
de principes van kleinschalig 
genormaliseerd wonen. De 
nieuwe gebouwen zijn er ook 
specifiek voor ontworpen. 
Iedere bewoner zal in een 
kleine groep van acht personen 
wonen en ondersteuning krijgen 
van een vast team, wat een 
vertrouwd gevoel geeft.

In woonzorgcentrum De 
Lisdodde wordt al dezelfde 
woon- en zorgvorm gehanteerd 
en daaruit blijkt dat dat een 
groot positief effect heeft op 
de bewoners. Ze voelen zich 
veiliger in een kleine groep met 
bekende gezichten en binnen 
een duidelijke structuur. 

16



Projectie 

Vrijheid en  
bewegingsruimte
Ieder huis van acht bewoners 
bestaat, naast de individuele 
kamers van de bewoners, uit een 
salon, een eetruimte, een keuken 
en een buitenruimte. Iedere 
bewoner beschikt over een 
eenpersoonskamer van 23 m², 
inclusief een privébadkamer.

Het is belangrijk voor mensen 
met dementie dat zij nog vol-
doende vrijheid en bewegings-
ruimte vinden. Zowel binnen 
als buiten. Daarom voorziet het 
woonzorgcentrum naast de 
15 huizen ook semi-publieke 
ontmoetingsruimtes. Er komt bij-
voorbeeld een activiteitenruimte, 
een veilige tuin en een bras-
serie-eetcafé waar bezoekers 
terechtkunnen voor een hapje 
of een drankje. 

Februari 2013 
Vergunning van Zorg en 
Gezondheid gekregen

Augustus 2018  
Eerste steenlegging +  

start voorbereidingswerken

November 2018 
Start ruwbouw-

werkzaamheden 

Juni 2018 
Bouwvergun-

ning gekregen

Najaar 2020 
Afwerking gebouw

Eind 2020
 Eerste bewoners trekken  

in het gebouw

 Elke bewoner krijgt een eenpersoonskamer van 23 m², inclusief een privébadkamer.

Expositieruimte

Een multifunctioneel lokaal zal 
dienst doen als expositieruimte 
van Living Tomorrow. De exposi-
tie ‘Zorg van de toekomst’ toont 
de assistentiewoning van de 
toekomst, de apotheek van de 
toekomst en tal van hulpmidde-
len zoals de ‘Smart Mirror’ en de 
‘Ambulance Drone’. 

In november zullen de voorbe-
reidende werken afgerond zijn, 

en zal het gebouw echt vorm 
beginnen te krijgen.

Zorgbedrijf Rivierenland 
werkt hiervoor samen met 
architectenbureau Beliën, 
de onderhoudsteams, de 
aannemer Willemen Groep 
NV en AZ Sint-Maarten van 
vzw Emmaüs. Het Zorgbedrijf 
trekt 28 364 miljoen euro uit 
voor dit project.
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 8u30 

Wendy: “Mijn dag begint 
bijna altijd achter mijn 
computer. Mails van 
ouders beantwoorden 
bijvoorbeeld of even onze 
Facebookpagina nakijken. 
Want ook via 
Facebook krijgen 
we soms vragen 
binnen.” 

 11u 

Anne: “Ik 
ontvang een 
ouder in onze 
gespreksruimte. 
We kunnen er rustig praten 
en hebben er ook heel 
wat interessante flyers en 
brochures bij de hand. Voor 
de kinderen hebben we een 
speel- en leeshoekje.”

 13u 

Wendy: “Vlak naast 
onze bureaus, vind je de 
speelgoedruilkast. Soms 
zien we bezoekers wat 
aarzelen. Dan leggen we 
hen graag even uit hoe 
het werkt. Alles wat in 
de kast ligt, mag je gratis 
meenemen. En wie thuis 
overbodig speelgoed heeft 

liggen, mag het gerust 
binnenbrengen.”

 14u 

Hilde: “Binnenkort 
organiseren we ‘Bijtanken 
voor grootouders’, een 

nieuwe activiteit 
waar grootouders 
ervaringen kunnen 
uitwisselen over 
de omgang met 
hun kleinkinderen. 
Samen met 
partners bekijken 
we hoe we er 
een interessante 

namiddag van kunnen 
maken.”

 14u30 

Hilde: “Onze activiteiten 
bundelen we in een 
overzichtelijke kalender. Snel 
nog een laatste keer nalezen 
voor hij naar de drukker gaat.” 

16u 

Anne: “Ook via de telefoon 
beantwoorden we vragen. 
Ons advies is gratis en 
anoniem. Je kan dus mailen, 
bellen, binnenwandelen 
tijdens de openingsuren of 
een afspraak maken.”

Hiep, hiep, hoera, al 10 jaar geven de mede-
werkers van de Opvoedingswinkel raad aan 
ouders die met vragen zitten over de opvoe-
ding van hun kinderen. In mei gaven ze al een 
groot verjaardagsfeest, maar hun echte ver-
jaardag vieren ze op 1 oktober. We keken een 
dagje mee over de schouders van Hilde,  
Wendy en Anne.

de Opvoedingswinkel
De dag van 

8u30

11u

14u30

13u

16u

 14u   

Ons advies 
is gratis en 
anoniem
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Modeshows
Heel wat jong, aanstormend talent 
deed mee aan een ontwerp-
wedstrijd. Hun interpretatie van 
duurzame en eerlijke kledij tonen 
ze tijdens een wervelende mode-
show, meteen ook de start van 
het festival. In de namiddag kan je 
genieten van een tweede mode-
show voor het hele gezin. Met in de 
kijker topstukken uit de wintercol-
lectie, zowel voor mannen, vrouwen 
en kinderen. De gezinsmodeshow 
gemist? De rijdende catwalk in de 

Onze-Lieve-Vrouwestraat toont nog 
eens een selectie van de mooiste 
stukken. 

Markt
Op de M-fairmarkt vind je de hipste 
en mooiste producten van meer dan 
30 fairtradehandelaars. Allemaal eer-
lijk en duurzaam gemaakt dus. Voor 
de trouwe bezoekers is er heel wat 
nieuws te ontdekken: de helft van de 
handelaars stond nooit eerder op de 
markt. Uiteraard zijn de vertrouwde 
favorieten ook van de partij. 

Meer M-fair
Goesting gekregen om zelf ook eer-
lijk en duurzaam bezig te zijn? Schrijf 
je dan in voor een workshop, wandel 
mee tijdens de eerste Mechelse Fair 
Fashion Walk of laat je inspireren 
door het debat. Loop binnen in een 
echt kledingatelier in de Onze- 
Lieve-Vrouwestraat waar arbeiders 
jouw kledij maken, of maak er 
gewoon zelf iets. Ben je een spor-
tieveling? Schrijf je dan in voor de 
M-Fair Pannavoetbalcompetitie. Wie 
weet win je wel een eerlijke outfit. 

Op zondag 7 oktober organiseert stad Mechelen  
voor de vierde keer de M-fair, een festival rond 
eerlijke kledij en fairtradeproducten. Naar goede 
gewoonte vindt het festival plaats in Lamot.  
Maar ook de Onze-Lieve-Vrouwestraat en de 
Haverwerf zijn dit jaar helemaal M-fair.

Programma:  
www.mechelen.be/m-fair

UiTgelicht 

Eerlijk?  
Dat zit  
je als  
gegoten!
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‘t verhaal van 
de bom op ‘t station 
Mechelen davert op zijn grondvesten wanneer 
op woensdag 19 april 1944 om 18.45 uur plots 
182 Amerikaanse B-26-bommenwerpers het 
luchtruim opschrikken. De knallen zijn oor-
verdovend, het gedreun overweldigend. De 
Amerikanen zijn begonnen met hun bombar-
dement op de spoorlijnen en het Arsenaal, met 
als doel de transportinfrastructuur te vernieti-
gen en zo de Duitse bevoorrading te hinderen.

In het voorjaar van 1944 voerden de gealli-
eerden een handvol bombardementen uit op 
onze stad. De verwoestingen en de gevolgen 
voor de Mechelaars waren verschrikkelijk. In 
de periode van maart tot en met mei vielen er 
meer dan 300 doden en nog meer gewonden. 
De buurt rond het station en een deel van de 
binnenstad werden zwaar beschadigd.

Niet zo gek dus dat er tussen 2012 en 2015, tij-
dens de opgravingen voor de stationsvernieu-
wing, nog altijd sporen van de zware bombar-
dementen zichtbaar waren. In een van de met 
puin gevulde bomkraters werd de staartvin 
gevonden van een ontplofte bom. Die kon 
specifiek gelinkt worden aan het bombarde-
ment van die bewuste woensdag in 1944. 

Bekijk meer historische foto’s over  
Mechelen op www.regionalebeeldbank.be

Gratis choco tijdens  
Week van de Fair Trade
Heb je nog een lege chocopot 
staan? Ruil die tijdens de Week 
van de Fair Trade van 3 tot 13 okto-
ber bij de Oxfam-Wereldwinkel om 
voor een vol exemplaar. En teken 
meteen ook de petitie om ervoor 
te zorgen dat mensenrechten 
beter gerespecteerd worden bij  
de productie van chocolade.

Mechelse leerlingen die op school 
deelnemen aan de tekenwedstrijd 
maken trouwens kans om een 
heel speciale pot choco mee naar 
huis te nemen. Zij die de mooiste 
tekeningen inleveren, krijgen een 
pot met hun tekening op het etiket. 

Ook wie niet in de Oxfam-Wereldwinkel geraakt, kan van de eerlijke 
choco proeven. In de Week van de Fair Trade komen vrijwilligers namelijk 
in elke Mechelse wijk uitleg geven tijdens een heuse  
Fair-Trade@Home-estafette.

Meer info: www.oxfamwereldwinkels.be

EV World laat jou elektrisch rijden
Geen saaie shuttledienst voor EV World, het congres over elektrische voer-
tuigen. De wagens die je op 6 oktober van verschillende plaatsen in en 
rond Mechelen naar het centrum brengen, mag je gewoon zelf besturen. 
Zo kan je zelf ervaren hoe het voelt om elektrisch én ecologisch te rijden. 
Wedden dat je meteen merkt dat je niks aan comfort inboet?

Je hoeft geen voorkennis te hebben om het congres bij Thomas More 
te bezoeken. Tegen het einde van de dag heb je een goed zicht op wat 
elektrische wagens vandaag precies kunnen, wat hun voordelen zijn en 
waar je rekening mee moet houden. En je weet meteen welk model bij 
jou past.

EV World wil daarnaast vooruitblikken op de toekomst van elektrisch 
rijden. De volgende twee jaar komen er zestig nieuwe modellen van elek-

trische voertuigen op de markt. 
Als consument zal je dus in elk 
segment je gading vinden.

EV World 
Zaterdag 6 oktober 
Thomas More Mechelen 
www.evworld.be
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• Op vrijdag 19 oktober is het Dag van de 
Jeugdbeweging! Lid van een jeugdbewe-
ging? Trek je uniform aan en kom gratis ont-
bijten op de Grote Markt.

• Ben je jonger dan 30 jaar en een artistiek 
talent? Heb je een passie voor woord of 
beeld? Zit er een verborgen regisseur in jou? 
Dan is H30.ATELIER zeker iets voor jou! Op 
20 oktober starten ze met de workshop ‘Van 
idee tot regisseur’. Andere workshops en 
meer info: www.h30.be

• Op zondag 7 oktober organiseert Wandel-
club Opsinjoorke Mechelen vzw de Mane-
blusserswandeling, een wandeling door 
de Mechelse binnenstad, via het Mechels 
Broek naar Bonheiden en langs de Dijle-
dijk naar Muizen en Hever. Stap je mee?  
www.opsinjoorke.be of 0476 89 80 95

• De monumentale serres in het Tivolipark 
zijn in hun vroegere glorie hersteld. Meer 
nog: sinds kort worden ze weer gebruikt. 
Niet om groenten in te kweken, wel om in te 
spelen. Petanque, trou-madame, Viking Kubb  
 … het kan allemaal. Zin in een spelletje? Ga 
je gang. Het spelmateriaal haal je op aan eet-
café t’ASS of op de kinderboerderij.

• Zit je in het 4de of 5de leerjaar en heb je 
een topidee om Mechelen kindvriendelijker 
te maken? Stel je dan zeker kandidaat voor 
de Kinderraad. De verkiezing vindt plaats op 
24 oktober. Hou je brievenbus in de gaten 
voor het inschrijvingsformulier of raadpleeg 
mechelenkinderstad.be voor meer info.

• Op zoek naar de ideale locatie voor jouw 
feest of evenement? Wij presenteren je  
Transit M aan het Douaneplein! Expo’s of 
marktjes kunnen in Den Hangar, live optre-
dens in De Club, festivals passen op het eve-
nementenplein en voor een nachtje fuiven 
ben je in De Loods aan het juiste adres.

• Creatievelingen, schrijf je nog tot 30 septem-
ber in voor een muziek- of kunstopleiding 
aan de Academie of het Conservatorium! 

 Meer info: www.conservatoriummechelen.be 
of www.academiemechelen.be

Puur natuur: “Het Vrijbroekpark is de 
groene parel van onze stad. Heerlijk om te 
wandelen met de hond.”

Vroege vrijdag: “Elke vrijdag na het werk 
spreek ik af met vrienden in café de Wei in 
de Nauwstraat, vlak bij de Vismarkt.  
Een toffe kroeg om het weekend goed in 
te zetten!”

Lekker en gezellig: “Lunchen doe ik bij 
Bokes en co, dineren bij tapascafé Sava. 
Allebei gewoon lekker en gezellig. En ze 
hebben een tof interieur.”

De top 3
 van … 
Daisy

Meer UiT-tips op www.uitinmechelen.be

Kort 

Snel

GRATIS toegangsticket voor theater of 
concert
Er staan dit najaar heel wat aan te raden concerten en theatervoorstel-
lingen op het programma. Enkele daarvan kan je helemaal gratis gaan 
bekijken in ruil voor vijftien UiTPASpunten.

• Gaten - Theater M van 11.10 tot 28.10

• Het Diner - De Peoene van 28.09 tot 27.10

• Studio Shehrazade - ARSENAAL/LAZARUS op 13.10, 18.10, 19.10 en 20.10

• FACS - In Utero Concerts - kunstencentrum nona op 8.11

• Spoken - DE MAAN op 31.10

• Rompslomp - ARSENAAL/LAZARUS op 15.11, 16.11, 17.11, 21.11, 22.11, 24.11 
en 1.12

Meer zin om een tentoonstelling te bezoeken? Dan krijg je in ruil voor 
zes UiTPASpunten een ticket aan halve prijs voor de expo Holocaust en 
Strips in Kazerne Dossin (van 17.09 tot 22.04.19). 

Meer info: www.uitinmechelen.be/UiTPAS-voordelen-najaar
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“Het plezier spat van het podium”

Het KMTV is hét aanspreekpunt voor Mechelse 
amateurgezelschappen. Wat betekenen jullie 
voor hen?

“Elk Mechels amateurgezelschap kan lid worden van het 
KMTV. Dat heeft alleen maar voordelen. De toneelgroe
pen kunnen materiaal van elkaar lenen en vragen stellen 
over vanalles. Stel dat een gezelschap op zoek is naar een 
extra acteur of actrice, of wat ondersteuning in promotie, 
dan helpen wij hen verder.  Daarnaast proberen we naar 
elkaars voorstellingen te gaan kijken om elkaar op die 
manier ook te steunen. En last but not least: de vereni
gingen die bij ons aangesloten zijn, krijgen elk jaar een 
subsidie van stad Mechelen. Een dik pluspunt!”

Ga je zelf vaak naar toneel?  
“Jazeker! Het voorbije jaar heb ik geprobeerd om naar 
alle leden van het KMTV een keertje te gaan kijken. Die 
toneelmicrobe is er met de paplepel ingegoten. Mijn vader 
Jef Du Bin en mijn moeder Mieke Van Rompaey waren 
altijd heel actief bezig in de Toneelkring Ik Dien van 
Muizen. Toen mijn vader vorig jaar stierf, is mijn moeder 
toneel blijven spelen. Dat was niet gemakkelijk, maar de 

toneelkring is als een echte familie. Het hielp haar om 
het verdriet te verwerken. Dat merk je ook aan de andere 
amateurgezelschappen van Mechelen. Ze steunen elkaar 
door dik en dun."

Wat bewonder je aan het Mechelse amateur
theater?

"Wat ik geweldig vind aan onze amateurgezelschappen, is 
dat het plezier van de acteurs vaak van het podium afspat. 
Heerlijk om te zien dat mensen iets graag doen én het dan 
ook nog eens goed doen!”

Nog een tip voor onze lezers?
“Ga zeker en vast eens kijken naar het Mechelse amateur
theater. Weet je niet goed wat er speelt? In de Agenda van 
Nieuwe Maan vind je de meeste voorstellingen terug. En 
in het Cultuurcentrum vind je binnenkort ook een rek met 
alleen maar flyers van de Mechelse amateurgezelschap
pen. Ga daar vast en zeker af en toe kijken.”

Tip: check de UiTkalender in de Nieuwe Maan en vind 
alle voorstellingen terug!

Naast al de professionele theatergezelschappen die je in Mechelen kan 
aanschouwen, hebben ook de Mechelse amateurgezelschappen heel wat te 
bieden. Lieve Du Bin, voorzitster van het Koninklijk Mechels Toneelverbond 
(KMTV) en opvolgster van haar vader Jef Du Bin, vertelt. 

 UiTgevraagd

Het Diner
door De Peoene 
www.peoene.be

‘t Is nu de moment ni
door ‘t Echt Mechels Theater
www.t-emt.be

Als ‘t kindje binnenkomt
door het Mechels Volkstoneel
www.mvttheater.be

Hotel Kommer en Kwel
door Theater De Moedertaal
www.demoedertaal.be

Mechels amateurtheater in oktober
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Agenda 

Churches - Sarah Ferri 

concert • Cultuurcentrum, 
20.15u

EV World
congres • Aula Thomas 
More

Quiz tegen kanker
quiz • Olivetenhof, 20u

 ZO 7 OKTOBER 
Zwammen over 
paddenstoelen
rondleiding • Domein Tivoli, 
14u

Amazing Haydn: Mozart & 
Friends
concert • Onze-
Lieve-Vrouw-van-
Hanswijkbasiliek, 15u

M-Fair: eerlijk gekleed
beurs • Lamot, 11 > 17u

Het Diner 
theater • De Peoene, 15u

Begeleid bezoek aan 
Artenova Talentenfabriek 
Mechelen
rondleiding • Artenova, 
13.30u

Inuk (7+) 
theater • Cultuurplein, 15 
+ 19u

Familiefilm: met of zonder 
ontbijt 
film • Cultuurcentrum, 10u

Cucina Musicale - 
Italiaans culinair concert
concert • Sint-Rombouts-
college, 12 > 17.30u

Maneblusserswandeling
sport • Busleyden Athe-
neum - Campus Botaniek, 
7 > 15u

 MA 8 OKTOBER 
Reisreportage: De 
Zijderoute
film • De LindePoort, 14u

Hotel Kommer en Kwel 

theater • TDM Theater De 
Moedertaal, 20.15u

Het Diner 
theater • De Peoene, 
20.15u

Vakantieliefdes - met 
Katrien De Becker en 
Marilou Mermans 
theater • Theater M, 
20.30u

't is nu 't moment ni
theater • ’t Echt Mechels 
Theater, 20.15u

Luwten + The Girl Who 
Cried Wolf 
concert • Cultuurcentrum, 
20.15u

 ZA 6 OKTOBER 
Gonzo - Abattoir Fermé 

theater • kunstencentrum 
nona, 20.30u

Hotel Kommer en Kwel 

theater • TDM Theater De 
Moedertaal, 20.15u

Het Diner 
theater • De Peoene, 
20.15u

237 redenen om door te 
gaan 
theater • Theater M, 
20.30u

't is nu 't moment ni
theater • ’t Echt Mechels 
Theater, 20.15u

Inuk (7+) 
theater • Cultuurplein,  
15 + 19u

 WO 3 OKTOBER 
Gezondheidswandeling
wandeling • De LindePoort, 
19u

Gonzo - Abattoir Fermé 

theater • kunstencentrum 
nona, 20.30u

Voorlezen en knutselen 

lezing • Bibliotheek, 
14 > 16u

 DO 4 OKTOBER 
Balcazar
feest • Cultuurcentrum, 
14 > 17u

Avondrondleiding 
rondleiding • Museum Hof 
van Busleyden, 19.30u

Gonzo - Abattoir Fermé 

theater • kunstencentrum 
nona, 20.30u

Een schoon leven: keuzes 
maken vanuit jezelf 
lezing • Vormingplus -  
regio Mechelen, 19.30u

Uitgelezen boeken: 
filosofische romans 
lezing • Bibliotheek, 19.30u

Puur Plantaardig: Try 
Vegan Kick Off met apero
eten en drinken • Biblio-
theek, 18 > 21u

 VR 5 OKTOBER 
Gonzo - Abattoir Fermé 

theater • kunstencentrum 
nona, 20.30u

 DI 9 OKTOBER 
Klaar voor de winter: de 
apotheek van de natuur 
tegen verkoudheid en 
griep 
lezing • Den Deigem, 14u

In Perspectief: Toelichting 
bij memorandum Mechelen 

– Ieders stem telt 
lezing • De Smis, 9.30u

Deep etude - Alma 
Söderberg 
theater • kunstencentrum 
nona, 20.30u

 WO 10 OKTOBER 
Gezondheidswandeling
wandeling • De LindePoort, 
19u

Vakantieliefdes - met 
Katrien De Becker en 
Marilou Mermans 
theater • Theater M, 
20.30u

Heimwee naar Tirgu 
Mures (14+) 
theater • Cultuurcentrum, 
20.15u

 DO 11 OKTOBER 
Gaten 
theater • Theater M, 20.30u

Avondrondleiding 
rondleiding • Museum Hof 
van Busleyden, 19.30u

Hotel Kommer en Kwel 

theater • TDM Theater De 
Moedertaal, 20.15u

Soirée MuzE - Henricus 
Bate (1246-1308): 
filosoof, astronoom 
en auteur van 
een fascinerende 
autobiografische 
horoscoop 
lezing • Museum Hof van 
Busleyden, 20u
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The Posies + support 

concert • Cultuurcentrum, 
20.15u

Cuckoo + You Are Okay! 
- Jaha Koo + Sung-Im Her 

theater • kunstencentrum 
nona, 20.30u

 VR 19 OKTOBER 
Erotica, Body & Beauty
beurs • Nekkerhal, 18 > 00u

Gaten 
theater • Theater M, 
20.30u

Studio Shehrazade 
- Kloppend Hert & 
ARSENAAL/LAZARUS 

theater • ARSENAAL/ 
LAZARUS, 20.15u

Het Diner 
theater • De Peoene, 
20.15u

Flying Horseman + 
support 
concert • Cultuurcentrum, 
20u

Bagdad - Enkidu Khaled 
en Chris Keulemans 
theater • kunstencentrum 
nona, 20.30u

Dichtatuur 
theater • Bibliotheek, 20u

 ZA 20 OKTOBER 
Erotica, Body & Beauty
beurs • Nekkerhal, 14 > 01u

Gaten 
theater • Theater M, 
20.30u

Studio Shehrazade 
- Kloppend Hert & 
ARSENAAL/LAZARUS 

theater • ARSENAAL/ 
LAZARUS, 20.15u

Jazzlab 2.5: Dré 
Pallemaerts Seva 
concert • kunstencentrum 
nona, 20.30u

Zuidpartners aan het 
woord
lezing • Oxfam-Wereldwinkel, 
19u

De toekomst is 
plantaardig 
lezing • Bibliotheek, 14u

 ZO 14 OKTOBER 
Kringlooptuin
opendeurdag • Domein 
Tivoli, 14 > 16u

Mechelen muurt
rondleiding • Leuningen 
IJzerenleen, 14 > 17u

GameForce
beurs • Nekkerhal, 11 > 19u

Voorleesuurtje op zondag 

lezing • Bibliotheek, 10.30u

 MA 15 OKTOBER 
Een duivelse transitie: 
hoe gewone mensen in 
staat zijn buitengewoon 
kwaad te plegen
lezing • De LindePoort, 14u

 WO 17 OKTOBER 
Gezondheidswandeling
wandeling • De LindePoort, 
19u

 DO 18 OKTOBER 
Studio Shehrazade 

- Kloppend Hert & 
ARSENAAL/LAZARUS 

theater • ARSENAAL/ 
LAZARUS, 20.15u

Avondrondleiding 
rondleiding • Museum Hof 
van Busleyden, 19.30u

Leesclub 
lezing • Bibliotheek, 
14 > 16u

 VR 12 OKTOBER 
15e Afractiequiz
quiz • Parochiezaal Sint-
Pieter-en-Paulus, 20u

Lerarenconcert Pop/Jazz 
Conservatorium
muziek • Auditorium  
Cultuurcentrum, 19.30u

Gaten 
theater • Theater M, 
20.30u

Hotel Kommer en Kwel 

theater • TDM Theater De 
Moedertaal, 20.15u

Het Diner 
theater • De Peoene, 20.15u

Gwen Cresens 
concert • Bibliotheek, 20.15u

ZA 13 OKTOBER 
Studio Shehrazade 

- Kloppend Hert & 
ARSENAAL/LAZARUS 

theater • ARSENAAL/ 
LAZARUS, 20.15u

Hotel Kommer en Kwel 

theater • TDM Theater De 
Moedertaal, 20.15u

Het Diner 
theater • De Peoene, 20.15u

GameForce
beurs • Nekkerhal, 10 > 18u

Chatham County Line 

concert • Stadsschouwburg, 
20.15u

Bella - Joost 
Vandecasteele 
theater • Cultuurcentrum, 
20.15u

Hotel Kommer en Kwel 

theater • TDM Theater De 
Moedertaal, 20.15u

Het Diner 
theater • De Peoene, 20.15u

Planeet Nivanir (7+) 
theater • DE MAAN, 15u

Lampionalo (3+) 
theater • Cultuurcentrum, 
15u

120 jaar Kon. Fanfare de 
Vrolijke Vrienden
concert • De Loods, 19u

Lions Dodoens Kaas- & 
Wijnavond
eten en drinken • Kelder-
manszaal, 18.30 > 22.30u

 ZO 21 OKTOBER 
Amazing Haydn: The sound 
of Europe!
concert • Onze-Lieve-Vrouw- 
van-Leliëndaalkerk, 15u

Seizoenswandeling - beleef 
en proef de herfst
rondleiding • Vrijbroekpark, 
10u

Erotica, Body & Beauty
beurs • Nekkerhal, 13 > 20u

Hotel Kommer en Kwel 

theater • TDM Theater De 
Moedertaal, 15u

Het Diner 
theater • De Peoene, 15u

Reisbeurs Canada
beurs • Lamot, 10.30 > 17u

 DI 23 OKTOBER 
Sterren tellen 
theater • Cultuurcentrum, 
20u

Hotel Kommer en Kwel 

theater • TDM Theater De 
Moedertaal, 20.15u
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Agenda 

In Perspectief: Voor 
Vlaanderen, Volk en Führer 

lezing • De Smis, 9.30u

 WO 24 OKTOBER 
Gezondheidswandeling
wandeling • De LindePoort, 
19u

Sterren tellen 
theater • Cultuurcentrum, 20u

Hotel Kommer en Kwel 

theater • TDM Theater De 
Moedertaal, 20.15u

Vanish Beach - Hof van 
Eede 
theater • kunstencentrum 
nona, 20.30u

 DO 25 OKTOBER 
Sterren tellen 
theater • Cultuurcentrum, 
20u

Avondrondleiding 
rondleiding • Museum Hof 
van Busleyden, 19.30u

Soirée MuzE - De 
Zuidelijke Nederlanden 
als kenniscentrum van de 
Spaanse Monarchie, 1500-
1700 
lezing • Museum Hof van 
Busleyden, 20u

Bijzonder klassiek: het 
Italiaans renaissance-
madrigaal 
lezing • Bibliotheek, 20u

 VR 26 OKTOBER 
Het Diner 
theater • De Peoene, 20.15u

Planeet Nivanir (7+) 
theater • DE MAAN, 19u

Screen - Het 
Nieuwstedelijk 
theater • ARSENAAL/ 
LAZARUS, 20.15u

Xander De Rycke houdt 
het voor bekeken 2017 - 
2018 
theater • Stadsschouwburg, 
20.15u

 ZA 27 OKTOBER 
Pjotr en de Wolfski (3+) 

theater • DE MAAN, 15u

Gaten 
theater • Theater M, 
20.30u

Het Diner 
theater • De Peoene, 
20.15u

Vegan & raw vegan 
brunch
eten en drinken • Taste it 
Pure, 11 > 14u

Where the Poppies Blow  
- Gianni Marzo & Friends 

concert • Cultuurcentrum, 
20.15u

De Kevins improvisatie-
theatervoorstelling
theater • ’t Echt Mechels 
Theater, 20u

 ZO 28 OKTOBER 
Mechelen griezelt 
(halloweenmarkt)
markt • Grote Markt, 
15 > 21u

Gaten 
theater • Theater M, 14.30u

Voorleesuurtje op zondag 

lezing • Bibliotheek, 10.30u

Vegan & raw vegan 
brunch
eten en drinken • Taste it 
Pure, 11 > 14u

Meer vrijetijdsinfo?  
UiT in Mechelen!
Vleeshouwersstraat 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 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 www.uitinmechelen.
be/uitdatabank. Deadline 
voor editie november: 30 
september.

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

 EXPO 

Fotosalon Smile 
tot 07.10, Cultuurcentrum

Illustratice Greet 
Verbruggen stelt tentoon
tot 12.10, Vrijbroekpark

Of defence and doubt - 
Tom Polo 
tot 21.10, Galerie Transit

Fragmentation / 
Delocation - Lavina 
Wouters, 
tot 04.11, Cultuurcentrum  

Sport buiten de lijntjes!
tot 31.12, Technopolis  

Light to Dark, Dark to 
Light - Stef Driesen en 
Germaine Kruip, 
20.10 > 06.01, Cultuur-
centrum 

Holocaust en strips 
tot 22.04, Kazerne Dossin  

Trébucheurs-Piétineurs - 
Arpaïs du Bois 
tot 25.10.19, De Garage  

En de zon fietst door de 
hemel - boekpresentatie 
Frank Deboosere en 
Karel Sergen en het 
Stadsgezelschap
theater • ARSENAAL/ 
LAZARUS, 15u

Funky Vegan
eten en drinken • Funky 
Jungle, 14 > 17u

Pianorecital Matthieu 
Idmtal
concert • Stadsschouw-
burg, 15u

 WO 31 OKTOBER 
Gezondheidswandeling
wandeling • De LindePoort, 
19u

Spoken (8+) 
theater • DE MAAN, 15 + 19u

Weerwolven - 
Improvisatie 
theater • Theater M, 
20.30u

Wagner: De Halve Ring 
-  De Hotshop - De Warme 
Winkel en Monty 
theater • kunstencentrum 
nona, 19.30u

Wijnproefavond
eten en drinken • Zalen Ter 
Coose, 20u
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 harmengoossens

Mechelen is weer een hotspot rijker!

#predikheren #hetpredikheren  
#mechelen_in_beeld #mechelen 
#2800love #reflections

 thomthom1989

Life in rainbow colours

#Mechelen #belgium #Belgique #weekend 
#rainbow #sogay #gay #walk #park #cityscape 
#discover #instamoment #2800love

 elkedebleser

#2800love #mechelen #excellent_structure 
#diagonal_symmetry #bnw_drama #mono-
chromemavens #bnw_lightandshadow #bnw_
city_streetlife #noir_shots #bnwminimalismmag

 fientjem

 

#vrijbroekpark #2800love

 jacquesvkbg

#jezuspoort #grootbegijnhofmechelen 
#2800love #mecheleniship #visitmechelen 
#wanderlust

 funrundancing

Ka-Baam! we zijn terug, volgers :p 

#winterlijf #herewecome #gaanmetdiebanaan 
#francing #funrundancing #voorbeeld voor 
#demensheid #2800love

 sofievereyken

Mooi

#Mechelen #2800love 
#openmonumentendag2018  
@mflow_mechelen

 virginieplatteau

 

#predikheren #nieuwebib #2800love 
#mechelen #openmonumentendag2018

 #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
Noodcentrale (brandweer / ziekenwagen): 112
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 & Jakob Hallaert
Concept & creatie: Trendhuis
ISSN: 2033-2289
Editienummer: 73
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

 

 melanie.vercauteren

Sunday funday!

#openmonumentendag #kajak #2800love #dijle 
#asundaywellspentbringsaweekofcontent

 hendrickxels

Klokjeswerpen in Mechelen!

#2800Love #traditie #zaligezondag

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 hendrickxels,  
jij hebt deze keer gewonnen!

Meer uitleg op  
www.mechelen.be/nieuwemaan
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