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Antwerpsesteenweg

Mechelse
klimaatjongeren

Kinderraad 
Mechelen



Volg de muzikale strijd 
om het Maanrockpodium
De lente is nog maar net in ‘t land, toch voelen we hier de 
zomer al kriebelen. Jij ook? De Zomer is van Mechelen 
heeft weer heel wat in petto. Kers op de taart is uiteraard 
Maanrock, het geweldige gratis stadsfestival in de 
binnenstad. Maar geen Maanrock zonder de Maanrockrally, 
het grootste free podium uit de regio. Op vrijdagen 5, 12 en 
26 april strijden telkens maximaal zes bands uit de regio voor 
een van de zes felbegeerde finaleplaatsen op Maanrock. 
Benieuwd welk aanstormend talent er dit jaar de pannen van 
het dak speelt? Afspraak in De Club op Transit M aan het 
Douaneplein vanaf 19u. Be there or be square.
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Had jij ooit al gehoord van ‘buitenspeelhuiswerk’? 
Ik niet. Het is een van de voorstellen van de 
Mechelse kinderraad.

Mechelen wil een aantrekkelijke stad zijn voor zijn 
eigen gezinnen, maar ook voor gezinnen die onze 
stad komen bezoeken. Voor beide groepen hebben 
we een specifieke aanpak nodig met een aantrekkelijk en 
gevarieerd aanbod. Daarom zijn we gaan aankloppen bij 
de ervaringsdeskundigen zelf, de kinderen. Meer van hun 
ideeën lees je in deze Nieuwe Maan.

Beleid op maat van kinderen en hun gezin is nodig omdat er 
steeds meer jonge gezinnen in onze stad komen wonen. Dat 
is een typisch Mechels fenomeen, want onze stad verjongt 
sneller dan andere steden. Dat houdt onze stad levendig en 
bruisend, maar vraagt ook dat we het stedelijke aanbod en 
de publieke ruimte erop afstemmen.

Daarom doen we onderzoek naar de beleving van kinderen 
en jongeren in Mechelen. De ideeën en beleidsvoorstellen 
die uit dat onderzoek naar voorkomen, willen we de kans 
geven om wortel te schieten in Mechelen. Zo hopen we van 
onze stad ook voor de jongsten een echte thuis te maken. 

Mechelen op  
kindermaat

Inhoud

147 22

Ook kinderen hebben 
goede ideeën en 
beleidsvoorstellen

Bart Somers, 
burgemeester
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Mechelse projecten genomineerd 
voor Smart Belgium Award 

Straffe Mechelse vrouwen op Canvas
Productiehuis De Chinezen gaat samen met Sofie Lemaire op 
zoek naar de coolste, meest indrukwekkende en vermeldens-
waardige vrouwen van Vlaanderen. Tot en met oktober onder-
zoeken ze in acht steden welke ‘vergeten’ historische vrouwen 
een unieke plek verdienen in het straatbeeld. Als straat- of 

pleinnaam bijvoorbeeld. Of als naam voor een nieuwe 
brug of gebouw. In acht afleveringen en roadshows vol 
humor, vooraf opgenomen reportages  
en live-acts construeren De Chinezen zo een ere-
galerij van door de geschiedenisboeken vergeten 
vrouwen. En ook Mechelen passeert de revue. 

Ken je een Mechelse vrouw die het vermelden 
waard is? Geef het ons nog tot 30 april door via 
nieuwemaan@mechelen.be. Het programma wordt 
in het najaar van 2019 uitgezonden.

Met de Smart Belgium Awards bekroont Belfius innovatieve projecten die 
een antwoord bieden op uitdagingen van onze samenleving. Twee projec-
ten met een Mechelse link maken dit jaar kans op een award. En jouw stem 
kan helpen!

Zorgbedrijf Rivierenland kreeg een nominatie voor haar Memoride. Daarbij 
kunnen bewoners van woonzorgcentrum Hof van Egmont dankzij een 
scherm en Google Street View fietsen in de buurt waar ze woonden. De 
fietstochtjes in groep zorgen vaak voor leuke gesprekken en verbeteren zo 
de verbondenheid.

Universiteit Antwerpen en stad Mechelen werden genomineerd voor de 
IEP-site in de Augustijnenstraat. Het project, waarvoor ze nauw samen-
werken met de stad, geeft maatschappelijk kwetsbare jongeren de kans 
om kennis te maken met de arbeidsmarkt en verschillende sectoren.

Stem mee voor een van de Mechelse projecten via  
www.mechelen.be/smart-belgium-award.

Op dinsdag 23 april organiseert 
het stadsbestuur een kick-off 
rond mobiliteit, armoede en 
ondernemen, de drie speerpunten 
van het bestuursakkoord.

Het wordt niet zomaar een avond. 
Samen met de Mechelaar wordt er 
het startschot gegeven voor drie 
stadsbrede trajecten rond mobili-
teit, armoede en ondernemen. Het 
wordt een avond waar je mee kan 
denken en mee kan doen, waar je 
je kan engageren voor de toekomst 
van Mechelen. 

Misschien heb je ideeën over 
hoe we iedereen mobiel houden 
in deze groeiende stad? Of zie 
je oplossingen in de uitdaging 
om alle Mechelaars aan boord te 
houden? Heb je een mening over 
ondernemen in tijden van snelle 
verandering of wil je gewoon eens 
komen luisteren naar verhalen van 
experten?

Het wordt gegarandeerd een 
avond vol 2800love waar iedereen 
het beste wil voor zijn stad en de 
inwoners ervan. 

Check het volledige programma 
op mechelenmakers.be en vergeet 
je niet in te schrijven!
Di 23 april, 20u, Lamot

jou! 

Stad Mechelen zoekt Mechelen-makers

Een welverdiende nominatie 
van een vernieuwend project 
voor onze Mechelse senioren.
Alexander Vandersmissen,  
schepen van Senioren

Vraag aan
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 Komaan Kort 

SnelVroeger en nu Eind 19de eeuw

Meer nieuws: www.mechelen.be

• Betalend parkeren met de smartphone 
wordt een stuk makkelijker. Met het Belgian 
Parking Register kan je vanaf 1 mei altijd en 
overal in Mechelen je parkeergeld betalen 
via een door jou gekozen provider. Via app 
of sms. De keuze van 4411 en OPnGO wordt 
uitgebreid met andere betaalsystemen zoals 
Parkmobile, Yellowbrick en Easypark.

• Het Tivolipark kreeg onlangs maar liefst tien 
nieuwe toiletten cadeau: zes voor kinderen, 
drie voor volwassenen en een voor anders-
validen. Een bovengrondse waterzuiverings-
installatie zorgt bovendien voor een biologische 
verwerking van het afvalwater.

• Toerisme Vlaanderen heeft Het Predikheren 
erkend als een Flanders Heritage Venue. Dat 
wil zeggen dat Het Predikheren gepromoot 
zal worden als een van de zes toplocaties in 
Vlaanderen voor MICE-activiteiten (Meetings, 
Incentives, Conferencing, Exhibitions). Met die 
titel wordt de werking van Het Predikheren 
internationaal op de kaart gezet.

• Stad Mechelen, IGEMO, Bouwunie en Vlaamse 
Confederatie Bouw zijn op zoek naar aanne-
mers om klimaatvriendelijke renovatiewerken 
uit te voeren in Mechelse woningen. Zo kunnen 
ze particulieren doorverwijzen naar betrouw-
bare vaklui. Geïnteresseerd? Surf dan meteen 
naar www.igemo.be/aannemerscollectief

• In april voert De Vlaamse Waterweg een 
testrenovatie uit aan de kademuur aan 
de Haverwerf. Doel is om alle publieke 
kademuren op termijn te herstellen. Private 
eigenaars worden tegelijk ondersteund in 
de renovatie van hun kademuur. Meer info: 
www.mechelen.be/dijleleeft 

• Water is onmisbaar in ons dagelijkse leven. 
Er zorgvuldig mee omgaan is dan ook nodig 
en dat doen we samen. Geef mee vorm aan 
het waterbeleid via volvanwater.be. Je kan 
er nog tot en met 18 juni je mening geven 
over de Vlaamse Waterbeleidsnota.

Getal

Zoveel Mechelse sporters en leden van Mechelse 
sportverenigingen werden vorig jaar kampioen. Stad Mechelen 
huldigt de uitblinkers nog eens extra op woensdag 24 april.  
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Mechelen is van oudsher een 
waterstad. Stap per stap leggen 
we delen van de oorspronkelijke 
vlieten weer open. De vliet tussen 
de Zak- en Muntstraat wordt 
nummer acht. Andere vlieten 
die we niet meer open kunnen 
leggen, zoals die op de oude 
foto, proberen we aan te duiden 
met een waterelement zoals een 
fontein en cirkels op de grond.

Kom tijdens de Erfgoeddag op 28 april langs in de Zakstraat en 
kom te weten welk vakmanschap achter de historische kademuren 
zit. Je kan zelfs je eigen stukje kademuur metselen. Of pik vooraf 
een gegidste wandeling mee, door Paul Temmerman. Daarnaast kan 
je in de binnenstad en in Museum Hof van Busleyden maar liefst 
42 andere activiteiten 
beleven. Voor jong 
én oud. Meer weten? 
hofvanbusleyden.be

Ons erfgoed moeten we 
beschermen en opwaarderen. Dat 
maakt onze historische binnenstad 
aangenaam om in te vertoeven. 
Koen Anciaux, schepen van Gebouwen,  
eigendommen en monumenten
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Al tien jaar lang is 
Betty vrijwilliger bij Kom 

op tegen Kanker in  
AZ Sint-Maarten. Ze staat 

altijd klaar voor een babbel en 
is een luisterend oor voor de 
patiënten. In maart won ze  

de ‘Prijs voor de 
Vrijwilliger 2019’.

 Wil je zelf 

 vrijwilliger worden bij 

 Kom op tegen Kanker? 

 Surf naar komoptegenkanker.be 

6

‘Ik maak deel uit van een team van acht 
vrijwilligers. We zijn hier vooral om een 
babbeltje te slaan met de patiënten en 
hun partners. De mensen zijn meestal 
blij dat ze hun hart eens kunnen 
luchten. Veel patiënten willen ook hun 
familie sparen. Tegen ons mogen ze 
hun verhaal 100 keer vertellen. Ik hoor 
vaak trieste verhalen, maar wat ik hier 
doe, geeft me toch veel voldoening. 
Ik hou ervan om met mensen bezig 
te zijn. Je voelt echt dat je werk hier 
gewaardeerd wordt. We krijgen soms 
attenties, maar het is even leuk om  
een spontane knuffel te krijgen.”

“Ik kom hier twee keer per week een 
halve dag. Ondertussen ben ik hier al 
tien jaar vrijwilliger. Zolang ik het fysiek 
aankan, blijf ik het doen. Ik ben blij dat 
ik die kans heb gekregen, want het is 
een heel belangrijk onderdeel van mijn 
leven geworden.” 

 Mechelenmakers



Wat?
In je testament kan 
je een ‘legaat’ laten 
opnemen. Dat is een 
gift of schenking per 
testament aan organi-
saties die je een warm 
hart toedraagt. Zij 
krijgen na je overlijden 
een deel van jouw ver-
mogen. Ben je bijvoor-
beeld kind aan huis in 
de bibliotheek? Ben je 
vaak geholpen door 
het Sociaal Huis? Of is 
het Hof van Busleyden 
een bijzondere plek 
voor jou? Weet dan 
dat je ook die organi-
saties in je testament 
kan opnemen.

Waarom?
Voor die organisaties 
of goede doelen is 
elke schenking een 
groot cadeau. Daar-
naast kan een legaat 
financiële voordelen 
hebben voor verre 
familie of vrienden. Als 
je bijvoorbeeld iets 
aan een oom, tante, 
neef, nicht, vriend 
of buur wil geven, 
dan betalen zij daar 
erfbelasting op. Maar 
als je ook iets schenkt 
aan een goed doel of 
organisatie, betaalt 
die organisatie alle 
erfbelastingen. Dat 
heet het ‘duo-legaat’. 

Hoe?
Alle informatie over de 
mogelijkheden, over 
de soorten testamen-
ten en over de wijze 
om een testament op 
te stellen, vind  
je op de website  
www.notaris.be.  
Klik door op ‘erven en 
schenken’. Weet wel 
dat je niet alles kan 
wegschenken als je 
een wettelijke partner 
en/of kinderen hebt. 
Zonder kinderen  
en/of partner gaat  
dat wel. 

Wanneer?
Het is zinvol om bij 
belangrijke momenten 
in je leven na te den-
ken over de noodzaak 
van een testament. 
Denk maar aan trou-
wen, scheiden, kinde-
ren krijgen, overlijden 
van je partner … Maar 
ook zonder belang-
rijke gebeurtenis is 
het zinvol om al eens 
na te denken over je 
testament. Dan is alles 
geregeld en hoef je je 
verder geen zorgen 
meer te maken. 

Als je overlijdt zonder testament, gaan jouw bezittingen automatisch 
naar je nabestaanden. Heb je geen familie? Dan gaat je hele vermogen 
naar de staat. Maar wist je dat je (een deel van) je bezittingen ook kan 
nalaten aan organisaties of werkingen die je nauw aan het hart liggen? 

Verre familie 
of vrienden 

moeten geen 
erfbelasting 

meer betalen, 
de organisatie 
betaalt die dan

Steun een goed 
doel of organisatie 
via je testament
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Kinderen Kinderburgemeester    Jaan

We houden een jaarlijkse 

museumdag waar kinderen 

hun zelfgemaakte kunstwerken 

mogen tonen.

De nieuwe jeugdbib is een 

bijzondere plek waar kinderen 

deel kunnen uitmaken van diverse 

avonturen.

We maken een sportieve 

Mechelen Move die we jullie met 

plezier aanleren.

Er mag niet meer gerookt worden 

in sport- en spelomgevingen waar 

kinderen in de buurt zijn.

We hangen Rommy-

straatnaambordjes met 

speelopdrachten in verschillende 

straten.

Alle kinderen moeten meer 

buitenspelen.

Er moeten milieuvriendelijke 

speeltuinen komen met 

speeltuigen gemaakt van 

gerecycleerde materialen.

Alle kinderen zijn gelijk in 

Mechelen Kinderstad, daarom 

besteden we meer aandacht aan 

kinderarmoede.

We zetten in op fietsveiligheid en 

zetten oversteekplaatsen op een 

unieke manier in de kijker.

Kindercharter 2019-2020
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aan de macht!

Romaisa

8



De grote mensen beslissen veel - zoals wanneer het 
bedtijd is - maar in Mechelen zijn kinderen ook aan de 
macht! Met nog toffere ideeën, als ik eerlijk mag zijn. 
Check bijvoorbeeld het Kindercharter, hun plan voor 
de komende twee jaar. En maak kennis met enkele 
jongens en meisjes die ervoor zorgen dat wonen in 
Mechelen nog plezanter wordt.

Maaike
“Als je buitenkomt en beweegt, word je 

gelukkiger, gezonder en maak je meer vriendjes. 
Daarom willen we alle jongeren in beweging 

krijgen! En ouderen ook. We gaan een sportieve 
Mechelen Move bedenken. Iets dat echt bijblijft. 
Daarover gaan we eens goed vergaderen, zoals 

de grote politici dat ook doen. We willen ook 
meer speeltuinen en kleine sportterreinen, waar 

je kan voetballen, basketballen of hockeyen. 
Vooral dat laatste is voor mij echt een droom.”

Sporten is leuk en g
ezellig, 

alleen spijtig dat n
iemand 

me kan volgen!

“Mama, 
papa, ik 
wil een 
speel-

straat!”
Wil je tijdens de zomervakan-
tie eens met heel de buurt 
op straat spelen, zonder 
rekening te moeten houden 
met auto’s? Vraag je ouders 
dan als de bliksem of ze een 
speelstraat willen aanvragen! 
Als ze het niet snel doen, is 
het te laat. Als toetje krijg 
je een speelkoffer vol spel-
materiaal ter beschikking. 
Meer informatie vinden ze 
op mechelenkinderstad.be/
speelstraten of via de dienst 
jeugd: Villa 32 in Hanswijk-
straat 30/32, 015 29 77 60 of 
speelstraten@mechelen.be

9
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“In de Kinderraad 
vergaderen we op 
een leuke manier 
over dingen die beter 
kunnen en over proble-
men zoals armoede en pesten. Ik heb ideeën genoeg hoor. Zoals 
speeltuinen voor de iets oudere kinderen. Misschien een heel 
groot klimrek of een hangparcours. En groene plekken waar we 
kampen kunnen bouwen of grote putten kunnen graven. En in de 
nieuwe jeugdbib zou ik graag van die zetels hebben waarin je heel 
diep kan wegzakken. Of een hele grote hangmat om samen boeken in 
te lezen. Of een glijbaan in de vorm van een boek."

Vandaag ga ik  

de Sint-Romboutstoren  

eens namaken!

Margot
“We moeten vaker de fiets nemen want dat is goed voor het klimaat. Maar 
in Mechelen zijn er veel drukke wegen die het gevaarlijk maken. Ik zou dus 
graag meer fietsstraten zien. En meer fietsers met een helm en 
fluohesje! Bijna niemand wil dat dragen. Maar misschien wel als 
we er leukere bedrukkingen op zetten. Ik wil ook één keer per 
jaar een fietscontrole op de Grote Markt, zodat iedereen 
kan laten nakijken of zijn fiets in orde is.” 

“Als reporter van de Kinderraad, ga ik onze 
bijeenkomsten filmen en daar verslagjes van maken. 
Zo kunnen alle Mechelse kinderen ons leren kennen.”

Joppe

Buiten-
speeldag:
24 april

Rijden met go-carts, een spring- 
kasteel vol hindernissen trotseren, 
je eerste stapjes in het circus 
zetten, leren skateboarden of 
breakdancen … tijdens de Buiten- 
speeldag kan het allemaal! En 
nog veel meer zelfs. Wauw! Begin 
alvast af te tellen naar woensdag 
24 april en zorg dat je tussen  
14 en 17u nog geen andere plan-
nen hebt. De activiteiten vinden 
plaats op uiteenlopende plekken 

in Mechelen, dus je hoeft niet 
ver te gaan. Blijf op de hoog-
te via mechelenkinderstad.be 
of de Facebookpagina van 
Mechelen Kinderstad!

Dag autobestuurders!  

Ik zie jullie straks wel!

zoef
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Word jij 

onze nieuwe kleine 

stadsartiest?

Elke twee jaar zoekt de Kinderraad een 

nieuwe Kleine Stadsartiest. Ben je tussen  

5 en 12 jaar, heb je talent en wil je poëet en 

acteur Frits opvolgen? Oefen deze zomer 

dan volop en schrijf je vanaf september 

in via www.mechelenkinderstad.be!

“Samen met de andere kinderraadsleden wil ik van Mechelen een betere, 
veiligere en leukere plaats maken voor kinderen. Een van de ideeën die 
we gaan uitwerken, zijn Rommy-straatnaambordjes met speelopdrach-
ten. Ik denk bijvoorbeeld aan de haasje-overstraat, de tuimelstraat en 

het pottekestampplein. Hopelijk gaan ze opduiken in buurten waar 
veel kinderen wonen of in de omgeving van scholen. Want zeg nu 

zelf, ze zijn toch leuker én makkelijker te onthouden?”

Jente

Wanneer 
vergadert de 
Kinderraad?

Eén keer per maand komen de 
kinderen samen op woensdag- 

namiddag. En drie maal per jaar is 
er een Kinderraad XL: dan kan elk 

lid drie ‘externen’ (bijvoorbeeld 
vriendjes, oma's en opa's) uitno-
digen om mee te stemmen voor 

bepaalde punten van het charter.

Wil jij iets vragen aan de jongens 
en meisjes van de Kinderraad?

  
Of heb je zelf nog heel goede ideeën die je met hen wil delen? Stuur 

ze dan een berichtje via mechelenkinderstad.be/kinderraad.
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Straffe ondernemer
 Danny Ronaldo nam de Vlaamse Cultuurprijs voor Circus in ontvangst

Een Huis Energie 
Monitoring 
Systeem, kortweg 
energiemonitor, 
meet automatisch 
je gas- en 
elektriciteitsverbruik 
en geeft een handig 
overzicht via een app 
op je smartphone, 
tablet of pc. Zo 
krijg je inzicht in je 
energieverbruik en 

de kostprijs. Sommige systemen worden 
gecombineerd met een slimme thermostaat 
en helpen zo je verwarming te regelen.

Kandidaten gezocht
Mechelen Klimaatneutraal zoekt 100 
gezinnen die minstens één jaar hun 
verbruik willen bijhouden met een 
energiemonitor in bruikleen. Neem een 
kijkje op mechelenklimaatneutraal.be voor 
de voorwaarden en schrijf je in. Woensdag 
24 april is er een gratis infosessie in het 
Schepenhuis om 19u.

Triple-A 
Het project Triple-A wordt gecoördineerd 
door de Technische Universiteit in Delft, 
gesubsidieerd door het Europees Interreg 
2 Zeeën programma 2014-2020 en 
gecofinancierd door het Europees Fonds 
voor Regionale Ontwikkeling (ERDF) in 
het kader van subsidiecontract 2S02-
029 voor de periode van januari 2017 tot 
december 2020.

Meet je energie met 
een energiemonitor

“Geen ooh’s en aah’s,  
maar puurheid en eenvoud”
Elk jaar reikt de Vlaamse Gemeenschap 
12 Ultimas uit, ook wel bekend als de 
Vlaamse Cultuurprijzen. De Ultima voor 
Circus ging dit jaar naar - tromgeroffel - 
Danny Ronaldo uit Muizen, de man die 
nog altijd doet verwonderen en ontroert 
met zijn Circus Ronaldo. 

“Circus Ronaldo begon met de 15-jarige 
Adolf Peter Van den Berghe, de vader 
van mijn betovergrootvader, die in 1842 
wegliep van huis om zich aan te sluiten 
bij een circus. Hij 
werkte zich op van 
stalknecht tot  
acrobaat te paard.  
Zijn moeder heeft 
hem nooit terug-
gezien. Adolf Peter 
leerde Maria kennen, 
een jonge actrice met 
roots in het theater. 
Ze werden verliefd 
en startten hun eigen 
gezelschap, waardoor 
een bijzondere combinatie van theater 
en circus ontstond.”

Theater + circus
“Tot op vandaag is dat ook wat Circus 
Ronaldo is - een mengeling van theater 
en circus. Maar elke generatie heeft 
dat op zijn manier ingevuld. Mijn broer 

David en ik zijn terug op zoek gegaan 
naar de puurheid en eenvoud van het 
vroegere commedia dell’arte, een oer-
vorm van theater en clownerie.”

“Toen ik opgroeide, was circus iets 
met felle kleuren en veel lawaai. Het 
publiek mocht zich geen moment ver-
velen. De ‘oooh’s’ en de ‘aaah’s’ moes-
ten voortdurend te horen zijn. Maar 
mijn broer en ik zochten naar een meer 
poëtische vorm van clownerie, waar-

mee we het publiek 
konden ontroeren en 
raken. Met de nodige 
stiltes en eenvoud.”

“Ik denk dat we wel 
geslaagd zijn in onze 
opzet. Ondertussen 
spelen we met Circus 
Ronaldo over de hele 
wereld. En het ziet 
ernaar uit dat het nog 
niet meteen gedaan 

is voor Circus Ronaldo. Mijn zonen 
hebben er alvast veel goesting in. Mijn 
oudste zoon Nanosh toert rond met de 
voorstelling ‘Swing’. En samen met mijn 
zoon Pepijn werk ik aan een duovoor-
stelling over onze vader-zoonrelatie.”

Voorstellingen en tickets:  
www.circusronaldo.be

Bespaar energie en vervang je lampen 
door duurzame ledverlichting. Via de 
samenaankoop werden al 1500 lampen 
verkocht, goed voor een besparing van 
zo’n 10 ton CO2 per jaar! De samenaan-
koop loopt nog tot eind april. Meer info?  
mechelenklimaatneutraal.be/led-op.

Ik sta hier doordat 
de vader van m'n 

betovergrootvader 
op z'n 15de van 

huis wegliep
©
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Ben jij een creatieveling tussen 16 en 30 jaar 
met een hart voor ouderen? Zin om je 
grenzen eens te verleggen? 

Van 26 tot en met 28 april zet 
het Hof van Egmont haar 
deuren open voor acht jonge 
bewoners. Heb je interesse in 
de zorgsector? Kom dan een 
weekend logeren en maak zo 
kennis met het leven in een 
woonzorgcentrum.

Een weekend lang leef je samen 
met de bewoners en de andere 
vrijwilligers. Jouw takenpakket? 
Animeren, extra aandacht geven, 
leuke spelletjes bedenken of de oudere 
bewoners verwennen met zang, een uitstap, 
een beautysalon of lekker eten. Het wordt 
sowieso een weekend om nooit te vergeten, voor de bewoners  
en voor jou.

Inschrijven doe je nog tot 10 april via jokaweb.be.  
Deelname is gratis.

Ook in de zomervakantie organiseert JOKA kampen in de zorgsector.  
Je vindt het volledige aanbod op jokaweb.be.

Evelyne: “Ik wou 
graag de slaapcom-
fortwinkel van mijn 
grootouders overne-
men. Als kind hielp ik 
regelmatig mee en 
dat vond ik heel fijn 
om te doen.”

Jan: “Eerst bioloog, 
daarna muzikant. Ik 
was altijd heel geïnte-
resseerd in dieren en 
de natuur. En muziek is 
altijd mijn eerste liefde 
geweest.”

Claudia: “Ik kon  
niet goed kiezen: 
dierenarts of simul- 
taanvertaler, een 
soort tolk die 
gesprekken gelijktij-
dig vertaalt. Leek mij 
heel interessant!”

Straatbabbel
Wat wou jij vroeger worden?

Op weekend in 't woonzorgcentrum

Dossier 

Snel
• Hou je een lenteschoonmaak? En weet je 

niet waarheen met mooie kleding, huisgerief 
of boeken? Breng ze naar de tweedehands-
winkel van Oxfam in de Onze-Lieve-Vrouwe-
straat 53. Van 25 tot 30 maart organiseert 
Oxfam daar de ‘Week van de gever’. Je 
kan ook altijd spullen binnenbrengen bij de 
kringwinkels van Ecoso.

• Vragen rond premies, dakisolatie of andere 
energiebesparende investeringen? Informeer 
je tijdens de Energiedagen in april. Meer info: 
www.mechelenklimaatneutraal.be

• Het Hof van Cortenbach aan de Onze-Lieve- 
Vrouwestraat zoekt een restaurantuitbater. 
Voel jij het kriebelen? Meer info vind je terug 
op hofvancortenbach.be

• Op zoek naar intercultureel avontuur? Kom 
dan op 6 april naar Hendrik Consciencestraat 
25, tussen 10 en 18u. AFS Interculturele Pro-
gramma's ontvangt je graag op een infomarkt 
en leidt je rond in het hernieuwde kantoor. 

• Sinds maart vind je nog meer Blue-bikes aan 
het centraal station. Later dit jaar komen er ook 
nog extra fietsen bij aan station Nekkerspoel. 
Blue-bike is een deelfietsensysteem waarbij je 
een fiets kan ontlenen voor slechts 1,15 euro/
dag. Meer info: www.mechelen.be/blue-bike

• Struikelen over het tapijt of je evenwicht verlie-
zen op de stoep … Een val is snel gebeurd en 
kan grote gevolgen hebben. Tijdens de ‘Week 
van de Valpreventie’ van 22 t.e.m. 28 april 
krijg je tips over hoe je voorkomt dat je valt. 
Onder andere ldc De Schijf en ldc Den Abeel 
organiseren activiteiten. Meer info hierover 
vind je op   www.mechelen.be/valpreventie

• Ben je tussen de 16 en 30 jaar en wil je deze 
zomer een tof evenement organiseren op de 
nieuwe jongerenzone Transit M? Drop je idee 
via transitm.be voor 15 april en wie weet maakt 
de jeugddienst jouw droom mee waar.

Kort 

Meer nieuws: www.mechelen.be
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De bedrijven 
en overheden 
moeten echt 
eens in actie 
schieten

“Wij komen op straat om de mensen 
wakker te schudden, want de tijd dringt. 
Het klimaat gaat iedereen aan. Elke 
mens kan zijn steentje bijdragen door 
anders te gaan leven, maar bedrijven en 
de overheid spelen een veel grotere rol. 
Het zijn zij die in actie moeten schieten. 
Daarom proberen we ook en vooral de 
politici te bereiken.”

Klimaattop
“Als je ziet wat we op gang hebben 
gebracht met Youth For Climate en 
de Mechelse afdeling in het bijzonder, 

dan zijn we al 
goed begon-
nen. Duizenden 
jongeren vinden 
onze boodschap 
belangrijk genoeg 
om met ons op 
straat te komen. 
Schepenen Marina 
De Bie en Abdrah-
man Labsir hebben 
ons uitgenodigd 

op de eerste Mechelse klimaattop, en 
daar hebben we onze stem laten horen. 
Hopelijk luisteren ze ook naar experten 
en worden er snel genoeg bijkomende 
maatregelen getroffen. Met Mechelen 
Klimaatneutraal 2030 voert het stadsbe-
stuur al een degelijk beleid, maar er zou 
meer ruimte voor inspraak moeten zijn. 
Ook van jongeren. Wat niet wil zeggen 
dat de maatregelen van ons moeten 
komen. Er zijn genoeg klimaatexperten 
die de oplossingen hebben. Naar hen 
moet geluisterd worden. Dat zou garan-
deren dat de beleidsmaatregelen die 
genomen worden, ook effectieve maatre-
gelen zijn. Het is wel zo dat Mechelen al 

Toon (16) wil via het nationale team van Youth For Climate  
iedereen wakker schudden.

De klimaatjongeren   van Mechelen

mooie ambities heeft, maar we moeten 
ze nog waarmaken ook.”

Meer dan alleen betogen
“Met het nationale team van 
Youth for Climate zijn we 
in het hele land plaat-
selijke afdelingen aan 
het oprichten – ook 
over de taalgrens 
heen. In elke stad 
willen we twee 
verantwoordelij-
ken per school, 
zodat we echt 
iedereen kun-
nen bereiken. 
We helpen de 
lokale afde-
lingen met 
hun werking, 
en zij geven 
ons dan weer 
input: ieder-
een moet zijn 
stem kunnen 
laten horen. In 
Mechelen gaan 
we bijvoorbeeld 
elke maand een 
open vergadering 
organiseren, waarop 
de hele jeugd kan 
afkomen. En we doen in 
Mechelen trouwens meer 
dan alleen betogen. Zo gaan 
we binnenkort een heleboel 
andere acties op touw zetten, 
zoals op een donderdag afval verza-
melen. We hebben een hart voor deze 
wereld en Mechelen in het bijzonder, en we 
moeten er goed voor zorgen.”

Toon
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De focus mag 
niet op de 

individuele 
bijdrage liggen

Volg 'Youth for Climate Mechelen'  
op Facebook om op de hoogte te blijven.

De klimaatjongeren   van Mechelen

“Youth For Climate is een organisatie die 
op straat wil komen om in de eerste 

plaats aandacht te vestigen op 
een probleem. Meer bepaald 

het klimaatprobleem dat niet 
voldoende erkend wordt. 

Er gebeurt niet genoeg 
om dat vraagstuk op te 

lossen. Na de oproep 
van Anuna De 
Wever en Kyra Gan-

tois,de initiatief-
neemsters van 
Youth For Cli-
mate, groeide 
het idee om 
in Meche-
len samen 
een vertrek 
naar de 
klimaatmars 
in Brussel te 
organiseren. 
We wilden 
zoveel moge-

lijk Mechelse 
jongeren naar 

daar krijgen. Dat 
is ook gelukt. En 

nu willen we blijven 
actievoeren tijdens 

de schooluren voor 
een beter klimaatbeleid.”

Verandering
“Niet de gewone burgers 

moeten hard worden aangepakt. 
Want de focus op de individuele 

bijdrage leggen is niet de oplossing. 
In België zijn de 300 grootste bedrijven 

verantwoordelijk voor 40 % van de uitstoot 
van CO2. Na een protest op de Grote Markt 

hebben de schepen van Milieu en Klimaat 
en de schepen van Jeugd ons uitgenodigd 
voor een eerste klimaattop. Het is ook 
de bedoeling dat we op gesprek blijven 
komen. We willen een bindende klimaat-
wet, want resultaten zijn niet binnen één of 
twee jaar zichtbaar. Oplossingen moeten 
in een meerjarenplan worden vastgelegd. 
Ook al maken de politici zich misschien 
niet meteen populair door de maatregelen 
die genomen moeten worden.”

Focus op Mechelen
“We voeren normaal drie keer per maand 
een lokale actie hier in Mechelen. Het is 
de bedoeling om ook een keer per maand 
naar Brussel te 
gaan. Het is niet zo 
dat je in elke stad 
een betoging kan 
organiseren. We 
moeten zien wat 
in Mechelen werkt, 
hoe we hier men-
sen warm kunnen 
houden voor het 
klimaat tot mei. Het moeten niet altijd 
enorme acties zijn waar 35.000 jongeren 
naartoe komen. Het is wel belangrijk dat 
we het blijven volhouden, zodat het in mei 
niet plots ergens anders over gaat.” 

"Ik ben er immers van overtuigd dat Youth 
for Climate ook na de verkiezingen in mei 
niet plots zal verdwijnen. Er is een genera-
tie opgestaan die echt wil dat er iets con-
creet verandert aan het huidige klimaatbe-
leid. Ik denk niet dat we gaan stoppen voor 
we effectief veranderingen zien."

Amina (17) brengt Youth For Climate in Mechelen samen en  
wil meer initiatief dan Mechelen Klimaatneutraal 2030. 

Amina
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Een gevaarlijk 
kruispunt weg 
en een extra 
fietstunnel onder 
de R6: dubbele 
winst voor actieve 
weggebruikers

Patrick Princen, schepen 
van Openbare werken

Naar voorbeeld van de  
Liersesteenweg
Het ontwerp van het nieuwe 
kruispunt herken je misschien 
wel. Het kruispunt van de R6 en 
de Liersesteenweg (N14) werd 
immers al op dezelfde manier 
aangepast. Die herinrichting is 
in september 2018 afgerond. 
Doorgaand verkeer op de R6 hoeft 
er niet meer te stoppen aan de 
verkeerslichten, maar rijdt via een 
brug over de Liersesteenweg heen. 
Nieuwe op- en afritten verbinden 
de R6 met de Liersesteenweg.

De bruggen die over de Lierse-
steenweg en Antwerpsesteenweg 
worden aangelegd zijn zoge-
naamde ‘integraalbruggen’. Het 
rijdek bovenaan en de onderbouw 
bestaan uit één stuk. Hierdoor zijn 
er geen brugvoegen (voegen in het 
wegdek), traditioneel het zwakke 
punt van een brug. Dat maakt de 
nieuwe fly-overs heel stevig en 

onderhoudsvriendelijk. Een ander 
pluspunt is dat we hierdoor heel 
‘slanke’ bruggen kunnen bouwen, 
die zoveel mogelijk opgaan in de 
omgeving.

Ontwerp op maat van de fietser
In het ontwerp heeft ook de fietser 
een belangrijke plaats gekregen. 
Langs de Antwerpsesteenweg 
komen aan beide kanten fietspa-
den met eenrichtingsverkeer. Die 
lopen ook nog een stuk buiten de 
eigenlijke werfzone verder, zodat 
ze beter aansluiten op de bestaande 
oversteekplaatsen.

Een brede fietstunnel, dwars 
onder de R6, vormt daarnaast 
een directe en veilige verbinding 
tussen de verschillende woon-
wijken, de bedrijvenzones en 
de binnenstad. Via een nieuw 
fietspad zal later ook de verbin-
ding naar Sint-Katelijne-Waver 
worden gemaakt.

Fly-over R6 - N1:  
een herkenbare  
herinrichting

Dit voorjaar start de 
langverwachte herinrichting 

van het gevaarlijke 
kruispunt tussen de R6 en 

de Antwerpsesteenweg 
(N1). Door de bouw van 

een fly-over over de 
Antwerpsesteenweg en 

een nieuw kruispunt onder 
de nieuwe brug vermindert 

het aantal conflicten 
tussen de verschillende 

verkeersstromen en 
garanderen we een vlotter 

en veiliger verkeer. Via 
een nieuwe fietstunnel 
kunnen ook de zwakke 

weggebruikers veilig 
oversteken.

 Het toekomstige zicht van op de Antwerpsesteenweg, richting Mechelen
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Geluidsschermen voor wijk  
Otterbeek
Door de nabijheid van de woonwijk 
Otterbeek is bij de aankomende werken 
extra aandacht nodig voor geluids-
overlast. Geluidsschermen in de berm 
tussen de nieuwe oprit en de wijk, op 
de brug en langs het eerste deel van 
de Antwerpsesteenweg beperken de 
geluidshinder van het verkeer voor de 
omwonenden.

Minimale verkeershinder tijdens 
de werken
Vanaf 25 maart gaat de schop in de 
grond. De volledige herinrichting moet 
midden 2020 klaar zijn. Tijdens de wer-
ken kunnen fietsers en autobestuurders 
dankzij een slimme fasering altijd langs 
de werken passeren en zijn omleidin-
gen overbodig. Alleen het verkeer op 

September 2018:  
werken fly-over R6 - Liersesteen-
weg (N14) afgerond

25 maart 2019: 
start werken R6 - 
Antwerpsesteenweg (N1)

Mei 2019: 
start aanleg op- en afrit noordzijde, 
structureel onderhoud R6 tussen 
Liersesteenweg en spoorwegbrug 
en plaatsing geluidsschermen 
Ekelenhoek 

Augustus 2019:  
start bouw brug en heraanleg 
Antwerpsesteenweg

Eind augustus 2019:  
start aanleg op- en afrit zuidzijde

April 2020:  
verkeer R6 over de nieuwe brug, 
afwerking onder de brug

Zomer 2020:  
fly-over en kruispunt volledig 
open

de Antwerpsesteenweg wordt een week 
onderbroken om de doorgang van de 
Otterbeekwijk te vernieuwen. Dit zal 
waarschijnlijk begin juli gebeuren.

Gemotoriseerd verkeer op de R6 heeft 
tijdens de werken altijd twee versmalde 
rijstroken ter beschikking, zowel rich-
ting Sint-Katelijne-Waver als richting 
de E19. Verkeer op de Antwerpsesteen-
weg kan tijdens de eerste maanden als 
normaal doorrijden in beide richtingen. 
Wanneer de bouw van de brug start, is 
de doorgang op de Antwerpsesteenweg 
niet meer mogelijk. Vanaf dan voegen 
bestuurders in op de R6 en maken ze een 
korte omweg langs een tijdelijke keerlus 
aan de kant van de E19 of de rotonde in 
Sint-Katelijne-Waver. Fietsers en voet-
gangers kunnen altijd via een omheinde 
doorgang rond de werfzone.

Blijf op de hoogte via  
wegenenverkeer.be/mechelen. 
Je kan je er ook inschrijven voor de 
digitale nieuwsbrief.

In mei voert Agentschap Wegen en 
Verkeer ook onderhoudswerken uit op 
de R6 tussen de Liersesteenweg en de 
spoorwegbrug en plaatst het geluids-
schermen ter hoogte van Ekelen- 
hoek. Deze werken duren ongeveer 
twee maanden. Verkeer op de R6 blijft 
altijd in beide richtingen mogelijk. 

 In augustus moet het verkeer richting Antwerpen via een keerlus.  
Voorts is er slechts één week sprake van een echte omleiding.

17

Projectie 



Sollicitanten weten de 
dag na hun gesprek al 
of ze aangenomen zijn

8u30

11u

9u

13u

14u

18

Ook werken bij stad Mechelen? www.mechelen.be/vacatures

 8u30 

Sharon: “We willen nieuwe me-
dewerkers een warm onthaal 
bieden. Ik zorg er onder andere 
voor dat ze de juiste toegangs-
badges voor de gebouwen van 
stad Mechelen krijgen.” 

 9u 

Caroline: “In 2017 zijn we 
begonnen met Het Nieuwe 
Werken. Dat betekent dat 
bepaalde medewerkers geen 
vaste werkplek meer hebben 
en kunnen kiezen waar en 
wanneer ze werken. Het is 
een project van lange adem: 
we hebben alle bureaus 
opnieuw ingedeeld op een zo 
efficiënt mogelijke manier en 
we zijn nog altijd verschillende 
diensten aan het verhuizen. 
Vandaag geef ik allerlei tips 
en uitleg aan de medewerkers 
van de dienst Archeologie. Zij 
verhuizen binnenkort naar Het 
Predikheren en starten dan 
ook met Het Nieuwe Werken.”

 11u 

Sharon: “Elke medewerker 
krijgt maaltijdcheques en ver- 
goedingen voor zijn woon- 
werkverkeer, zoals fiets-
vergoedingen en een trein- en 
busabonnement. Ik breng dat  
voor ieder personeelslid in orde.” 

 13u 

Sharon: “Stad Mechelen 
ontwikkelt zich volop als 
moderne werkgever. We 
willen dus ook af van de 
prikklok. Met enkele collega's 
bekijken we de technische en 
juridische kant, en hoe we het 
best naar de medewerkers 
communiceren.”

 14u 

Caroline: “In de namiddag 
heb ik een aantal sollicitatie-
gesprekken. De kandidaten 
hebben op voorhand een 
opdracht gemaakt, die we dan 
evalueren tijdens het gesprek. 
De sollicitanten weten ten 
laatste de dag erna al of ze 
aangenomen zijn. Het kan 
dat meerdere kandidaten 
slagen voor hun opdracht en 
gesprek. Die nemen we dan 
op in een werfreserve voor 
drie jaar. Als dezelfde of een 
gelijkaardige functie vrijkomt 
binnen die periode, bellen 
we hen op met de vraag of zij 
geïnteresseerd zijn in die job.”

Alle medewerkers van stad Mechelen - 
van financiële experten over architecten 
tot maatschappelijk werkers - worden 
geselecteerd, gerekruteerd en onthaald door 
de personeelsdienst. Maar dat is heus nog 
niet alles. Sharon en Caroline nemen ons 
een dagje mee. 

de personeelsdienst 
De dag van 



Het stadsfestival presenteert 
voor deze feesteditie nóg meer 
muziek met 20 concerten, 315 
artiesten uit 15 landen, een 
nieuw luik LUNALIA 4 KIDS en 
een nieuwe naam voor het grote 
openingsfeest: LUNALIA LIFT 
OFF. 

Groot openingsfeest
Tijdens het gratis openingsfeest 
LUNALIA LIFT OFF op zaterdag 
27 april kan je proeven van 
muzikale lekkernijen verspreid 
over de hele stad. Beleef con-
certen op de mooiste plaatsen in 
Mechelen: de Sint-Romboutska-
thedraal, kunstencentrum nona, 
Museum Hof van Busleyden, 
Manufactuur De Wit, Het Predik-
heren … 

Liefde voor muziek
Voice in residence is dit jaar 
tenor Reinoud Van Mechelen. 

Vanaf de start van zijn carrière 
was hij al op internationale podia 
te zien. Speciaal voor LUNALIA 
deelt hij zijn liefde voor Ierse 
folkmuziek, poëzie en Mozart 
met het Mechelse publiek in drie 
unieke concerten in samenwer-
king met Cultuurcentrum Meche-
len. Maar ook tal van sterke vrou-
wen met wonderlijke stemmen 
tekenen dit jaar present.  
Het volledige programma vind je 
op lunalia.be.

Muziek voor kinderen
Speciaal voor de allerkleinsten 
is er het nieuwe luik LUNA-
LIA 4 KIDS. Zo wordt er een 
verhalen- en sprookjescircuit 
verweven doorheen het festi-
val, met sprookjes van o.a. de 
‘hedendaagse Sheherazade’ 
Polina Tserkassova. Of bezoek 
het magische muziektheater van 
Alexandra Aerts.

LUNALIA, The Sound of M
27.04 > 12.05
verschillende locaties in Mechelen
www.lunalia.be

LUNALIA:  
The Sound of M

Van 27 april tot 12 mei 
staat Mechelen weer 

helemaal in het teken 
van LUNALIA, het 

voorjaarsfestival van 
Festival van Vlaanderen 
Mechelen. Exact 50 jaar 

geleden vond de eerste 
editie plaats. Dat vieren we 

met The Sound of M: de 
Klank van Mechelen én de 

Klank van Muziek.
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Margareta van Oostenrijk werd in 
Mechelen opgevoed aan het hof van 
haar stiefgrootmoeder Margareta van 
York. Na drie huwelijken werd ze in 1506 
gevraagd om regentes van de Nederlanden 
te worden. Dat deed ze tot haar dood. 
Bernard van Orley was in die periode haar 
hofschilder en maakte dit prachtige portret. 
Aan haar kosmopolitische hof kwam hij 
in contact met buitenlandse kunstenaars, 
geleerden en diplomaten. En met tal van 
meesterwerken, onder meer van Jan van 
Eyck. Tussen 1527 en 1530 verdween 
van Orley uit de rekeningen van de 
aartshertogin, wellicht omdat hij verdacht 
werd van ketterij en van sympathie voor de 
ideeën van Luther.

Nog tot 26 mei kan je in Bozar (Brussel) naar 
een tentoonstelling van Bernard van Orley. 
Mail je antwoord op de vraag ‘Wie maakte 
het standbeeld van Margareta dat op de 
Schoenmarkt in Mechelen staat?’ naar  
nieuwemaan@mechelen.be en maak kans op 
een duoticket.

Gratis in april met je 
Het Cultuurcentrum verwent je deze maand met tal van leuke UiTPAS- 
voordelen. Zo kan je gratis naar de Vlaamse stand-up comedian Piv 
Huvluv, de show ‘Plankenkoorts’ van Johan Verminnen en het optreden 
van de Deense componist en pianist Jacob David. Maar ook voor de 
Nacht van Ansjovis, de voorstelling The Wetsuitman en de comedy-
show van Nigel Williams en Rayen Panday kan je met je UiTPAS een 
gratis ticket* scoren.

* 1 gratis ticket per UiTPAS. Zolang de voorraad strekt.

Nog geen UiTPAS?
Een UiTPAS is jouw klantenkaart voor sport, cultuur en 
vrije tijd in Mechelen. Door punten te sparen, 
krijg je allerlei interessante kortingen, hapjes, 
drankjes of andere (exclusieve) voordelen. 
Je koopt je UiTPAS bij UiT in Mechelen in  
het Schepenhuis voor de eenmalige prijs van 
5 euro. Heb je recht op een verhoogde  
tegemoetkoming? Dan krijg je een gratis  
UiTPAS met kansentarief. 

Meer info: www.uitinmechelen.be/uitpas

Kijk eens binnen bij H30
H30 is een gratis werkplek waar jongeren zich in zes verschillende ateliers 
artistiek kunnen ontwikkelen op zelfstandige basis. Daarnaast organiseert 
H30 tal van andere projecten 
en activiteiten. Wil je graag eens 
komen kijken? Dat kan in groep, 
met je school of met je organisa-
tie. Je kan dan ook meteen zelf 
artistiek aan de slag.

Actieve rondleidingen  
bij H30
Voor groepen, scholen en orga-
nisaties. De activiteit bestaat 
uit 1 uur rondleiding en 1 uur 
workshop, te kiezen tussen 
beeld, dans of tekst.

Duur: 2 uur
Aantal: max. 15 personen
Bijdrage: 3 euro/persoon of 
met wederdienst
Meer info: H30@mechelen.be 
of 015 29 80 96

Doen

Win
een van de vijf  

duotickets

 D’après Bernard van Orley, Portret van Margareta 
van Oostenrijk, na 1518 © Koninklijke Musea voor 
Schone Kunsten van België
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• Op zondag 28 april vindt de 29ste natio-
nale plantenbeurs plaats in Hombeek. Van 
10 tot 17u bieden 150 standhouders uit bin-
nen- en buitenland allerlei tuinplanten aan. 
Verwacht je ook aan animatie voor groot en 
klein en lekker eten en drinken! Meer info:  
www.groenbeurs.be

• Kledingstukken recycleren of Recy-K-leren, 
wie het wil die kan het leren. Heb jij kleding 
die je al een tijdje niet meer draagt, maar toch 
niet wil weggooien? Breng het mee naar het 
pop-upatelier Ziezo eco! in de Onze-Lieve- 
Vrouwestraat 56 op donderdag 28 maart van 
19 tot 21u. Voor meer info kan je terecht op 
www.facebook.com/ziezo.eco

• Problemen met je gsm, tablet of laptop? En 
hoe ga je het best om met de schermtijd voor 
je kinderen of voor jezelf? De digidokters 
zoeken samen met jou naar een oplossing, 
elke tweede woensdag en donderdag van 
de maand in de bib. Meer info vind je op 
bibliotheek.mechelen.be/digidokters

• Op 4 en 5 april is Mechelen gaststad voor de 
17de BNA Contactdagen, de jaarlijkse hoog-
mis voor archeologen en bouwhistorici 
uit Nederland en België. Ze zullen het heb-
ben over skeletonderzoek, stadspaleizen,  
pelgrimsinsignes en 19de-eeuwse huisraad. 
Geïnteresseerd? www.mechelen.be/bna-2019

• Vanaf 17 april tot 27 mei kan je elke dins-
dag en donderdag terecht bij de Mechelse  
ijshockey-jeugdclub Sharks Academy voor 
een superleuke ijshockeyinitiatie. Schaats- 
of hockeyervaring is niet nodig. Meer info: 
coldplaysharks.be/start-to-play

• 150 jaar geleden werd de allereerste 
post-zegel gedrukt in Mechelen. Daarom 
zet zegeldrukkerij Philately & Stamps Printing 
uitzonderlijk de deuren open op zaterdag 18 
mei van 10 tot 17u. Schrijf je in vanaf 2 april 
via ontdekpostzegels.be.

Snel

Tapas en zon: “In de Sava is het altijd zalig 
zitten als het zonnetje schijnt. Een gezellig 
terras, zicht op de Grote Markt én lekker 
eten. Da’s pas leven.”

Heerlijk chillen: “In de shishabar Medusa 
Lounge hangt een hele leuke sfeer. Je kan 
er kiezen uit originele smaken voor een 
waterpijp zoals ice bon bon, een men-
geling van framboos, citroen en menthol. 
En ze serveren tal van lekkere hapjes en 
cocktails.”

Bruul: “Als ik mij verveel, loop ik graag 
rond over de Bruul. ‘t Is gewoon tof om 
hier wat te slenteren en naar de mensen 
te kijken. Het leeft hier!”

De top 3
 van … 
Stefan

Eet gezellig vegetarisch op de Grote Markt
Minstens één keer per week vegetarisch eten heeft alleen maar voordelen. 
Het is gezonder dan te veel rood en bewerkt vlees eten en het is beter voor 
klimaat en milieu. Dat hebben we in Mechelen alvast goed begrepen. 

Kom op donderdag 18 april naar de Grote Markt en schuif je voeten mee 
onder de Langste Veggietafel. Breng zelf je vegetarische en afvalarme 
picknick mee of koop ter plekke iets bij de vele kraampjes. Smakelijk!

De Langste Veggietafel
do 18.04, 17.30 > 19.30u, Grote Markt

Doen
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‘Mechelaars waren echte Bourgondiërs’. Hoezo en waarom? Dat ontdek je op zaterdag 
6 april, want Museum Hof van Busleyden nodigt je dan uit om in het museum én in de 
stad op zoek te gaan naar onze Bourgondische erfenis. We spraken met Bart Van Loo, 
meesterverteller en auteur van De Bourgondiërs.

Herbeleef ons oerverhaal in Mechelen met Bart Van Loo

“De Bourgondische periode is 
onze historische big bang”

Waarom is de Bour-
gondische periode zo 
belangrijk voor ons? 
“Omdat dit het startpunt is 
van onze geschiedenis. Onze 
contreien waren eeuwenlang 
in handen van de grootmach-
ten Frankrijk en Duitsland. 
En plots, tussen die twee, zijn 
de Lage Landen ontstaan. Dat 
hebben we te danken aan de 
Bourgondische hertogen. En 
niet alleen dat trouwens.”

“In mijn boek beschrijf ik 
de Bourgondische hertogen 
als onze aartsvaders. En 
dan vooral Filips de Goede, 
die door middel van allerlei 
huwelijken, erfenissen en 
veldslagen zowat alle gewes-
ten uit de Lage Landen tot één 
geheel wist te smeden. Maar 
het begon eigenlijk allemaal 
met zijn grootvader Filips 
de Stoute in 1384. Door zijn 
huwelijk met Margaretha 
van Male verwierf hij onder 
andere de graafschappen 
Vlaanderen en Artesië, wat 
geldt als het begin van de 
Bourgondische Nederlanden.”

“Bij de Bourgondische herto-
gen begint ook onze kunstge-
schiedenis. Denk maar aan de 

Vlaamse Primitieven, Jan van 
Eyck of de vergeten Miche-
langelo van onze contreien: 
beeldhouwer Klaas Sluter. 
Die kunst zit letterlijk in ons 
DNA gebakken. Maar ook 
belangrijke gebeurtenissen of 
personages waar iedereen al 
wel eens van gehoord heeft, 
passeren de revue: Jeanne 
d’Arc, de Guldensporenslag, 
Keizer Karel V, het ontstaan 
van de kloosterordes, het 
Gulden Vlies … Al die losse 
stukjes maken allemaal deel 
uit van een groter verhaal, ons 
Bourgondische oerverhaal.”

Welke rol speelde 
Mechelen tijdens deze 
periode?
“Mechelen komt redelijk laat 
in beeld, als Karel de Stoute - 
zoon van Filips de Goede -  
in 1473 het Parlement van 
Mechelen installeert, de latere 
Grote Raad. Dat was vanaf 
toen het hoogste gerechtshof 
van de toenmalige Nederlan-
den. Plots was Mechelen het 
centrum van de Lage Landen, 
terwijl daarvoor Gent, Brugge 
en Brussel de belangrijkste 
steden waren. Karel de Stoute 
was de vader van Maria van 
Bourgondië, die in 1477 

trouwde met Maximiliaan I 
van Oostenrijk. Daarmee werd 
het einde van het Bourgondi-
sche tijdperk ingeluid en kwa-
men de Bourgondische gebie-
den onder Habsburgs gezag. 
Haar zoon Filips de Schone 
en kleinzoon Karel V of keizer 
Karel bleven wel nog hertog 
van Bourgondië, tot die laatste 
daar uiteindelijk met spijt in 
het hart afstand van deed. Ik 
beschouw hem als de laatste 
Bourgondiër. Maria van Bour-
gondië was ook de moeder van 
de in Mechelen welbekende 
Margareta van Oostenrijk, die 
er waakte over de opvoeding 
van keizer Karel.”

Je sluit de Bourgondi-
sche dag op 6 april af in 
de Sint-Janskerk. Wat 
mogen de Mechelaars 
verwachten?
“Game of Thrones-achtige 
veldslagen en prachtige kunst-
werken. Bloed en schoonheid 
dus (lacht). Ik ga mij vooral 
toespitsen op het ontstaan 
van de Lage Landen. Maar 
verwacht je ook aan prach-
tige plaatjes en meeslepende 
gebeurtenissen. Kortom: een 
gebalde versie van ons enige, 
echte oerverhaal.” 

Bourgondische dag
zaterdag 6 april
Tickets: 20 euro

Info & tickets:  
www.hofvanbusleyden.be
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Agenda 

Zijn er nog vragen? - Piv 
Huvluv 
theater • Stadsschouwburg, 
20.15u

Henk Rijckaert: Maker
theater • Theater M, 20.30u

Soirée Carré #7 - Stads-
klap: Een spoedcursus 
inburgering voor onze 
superdiverse samenleving 

lezing • Museum Hof van 
Busleyden, 20u

Intiem Zolderconcert: 
Ryan Young & Jenn 
Butterworth (SCO)
concert • ViaVia Joker 
Reiscafé, 20u

 VR 5 APRIL 
Fataal 
theater • De Peoene, 20.15u 

De kat in de kelder
theater • ’t Echt Mechels 
Theater, 20.15u

Bagaar - Toneelhuis & 
ARSENAAL/LAZARUS 

theater • ARSENAAL/ 
LAZARUS, 20.15u

Plankenkoorts - Johan 
Verminnen 
concert • Stadsschouwburg, 
20.15u

Liberty
feest • De Loods, 21 > 04u

Balcazar
feest • Cultuurcentrum, 
14 > 17u

Dreamin’ - Q-Some Big 
Band
concert • Theater M, 20.30u

 MA 1 APRIL 
Bingo
spel • Ter Coose, 14 > 16.30u

Reisreportage: De mooiste 
nationale parken van de 
USA tot Canada
film • De LindePoort, 14u

 DI 2 APRIL 
Plaatjes uit de 
kringwinkel - Jan De Smet 
& Bert Blommen 
concert • Stadsschouwburg, 
20.15u

In PerSpectief: Naar een 
gekleurde ouderenzorg?
lezing • De Smis, 09.30u

Rood Seniorenfeest
concert • De Nekker, 13 > 17u

 WO 3 APRIL 
Speeddate
eten en drinken • Barra-
mundo, 19.30u

Voorlezen en knutselen 
in samenwerking met de 
Nieuwe Weg 
lezing • Bibliotheek, 
14 > 16u

Henk Rijckaert: Maker
theater • Theater M, 20.30u

Warm Bad - Hendrik 
Lasure 
concert • kunstencentrum 
nona, 20.30u

 DO 4 APRIL 
Bagaar - Toneelhuis & 
ARSENAAL/LAZARUS  

theater • ARSENAAL/ 
LAZARUS, 20.15u

Lees De Bourgondiërs  
van Bart Van Loo
De Bourgondiërs vertelt 
de geschiedenis van 
de vroege Nederlandse 
eenwording. Het is 
een wonderlijk relaas 
van ontbolsterende 
steden, ontwakend 
individualisme en 
uitstervende ridderidealen. 
Van schizofrene 
koningen, doortastende 
hertogen en geniale 
kunstenaars. Terwijl de 
Bourgondische hertogen 
met veldslagen, huwelijken 
en hervormingen de 
versnipperde Lage Landen 
tot één geheel smeedden, 
ontstonden onder hun 
impuls de onvergetelijke 
werken van Klaas Sluter, 
Jan van Eyck en Rogier van 
der Weyden.

Rappers versus dichters 
XL 
festival • Cultuurcentrum, 
20.15u

MYH presents Rich 
Widows // Dead Letter Box 
(EP Releases)
concert • Kafee Zapoi, 
20.30u

 ZA 6 APRIL 
Het slippertje 
theater • Theater M, 20.30u

Fataal 
theater • De Peoene, 20.15u

De kat in de kelder
theater • ’t Echt Mechels 
Theater, 20.15u

Bagaar - Toneelhuis & 
ARSENAAL/LAZARUS 

theater • ARSENAAL/ 
LAZARUS, 20.15u

Kinetic Sound Night - 
Lunar 
theater • kunstencentrum 
nona, 20.30u

Wij, Bourgondiërs 
festival • Museum Hof van 
Busleyden, 10 > 22u

Once Upon a Dance
dans • Stadsschouwburg, 16u

Romantische geluiden - 
Mechels Kamerorkest
concert • Cultuurcentrum, 
20u

Kaarttornooi 2018/2019 
Prijsuitreiking
spel • Ter Coose, 20u

Mind Your Head presents 
The Girl Who Cried Wolf
concert • Kafee Zapoi, 20u
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Kringlooptuin
opendeurdag • Domein 
Tivoli, 14 > 16u

Fragiele Besloten Hofjes 
en Berlinde De Bruyckere
begeleide rondleiding •  
Cultuurcafé KUUB, 13.15 > 17u

 WO 17 APRIL 
Speeddate
eten en drinken •  
Barramundo, 19.30u

 DO 18 APRIL 
Langste Veggietafel
eten en drinken • 
Grote Markt, 17.30 > 20u

 VR 19 APRIL 
Keukengeheimen 
theater • Theater M, 20.30u

Fataal 
theater • De Peoene, 20.15u

POSSE TD
feest • Chiro Leest, 21 > 3u

Ladies Night: Flirten in 't 
groen (Comedy met Joeri 
Cortens)
theater • Bezoekerscentrum 
Mechels Rivierengebied, 19u

MindYourHead presents 
Wardrobe
concert • Kafee Zapoi, 20u

 ZA 20 APRIL 
Fataal 
theater • De Peoene, 20.15u

Spooktoer Mechelen
begeleide rondleiding • 
Grote Markt, 20u

 ZO 21 APRIL 
Instaprondleiding It almost 
seemed a lily - Berlinde  
De Bruyckere 
begeleide rondleiding • Mu-
seum Hof van Busleyden, 11u

 ZO 7 APRIL 
Het slippertje 
theater • Theater M, 14.30u

Instaprondleiding It almost 
seemed a lily - Berlinde 
De Bruyckere 
begeleide rondleiding • 
Museum Hof van Busleyden, 
11u

Once Upon a Dance
dans • Stadsschouwburg, 
10.30 + 15u

10 km van Mechelen
sport • De Nekker, 15u

 VR 12 APRIL 
Fataal 
theater • De Peoene, 20.15u

H A S T 
concert • De Jazzzolder, 
20.30u

 ZA 13 APRIL 
Fataal 
theater • De Peoene, 20.15u

BRAS Rommelmarkt
markt • Nekkerhal, 10 > 17u

Lentetocht
sport • Parochiezaal Ons 
Huis, 08 > 15u

 ZO 14 APRIL 
Fataal 
theater • De Peoene, 15u

Instaprondleiding It 
almost seemed a lily - 
Berlinde De Bruyckere  

begeleide rondleiding • 
Museum Hof van Busleyden, 
11u

Verdwalen in verhalen  

lezing • Bibliotheek, 10.30u

BRAS Rommelmarkt
markt • Nekkerhal, 10 > 17u

 MA 22 APRIL 
Lelijk lief 
theater • Theater M, 14.30u

 DI 23 APRIL 
Mobitliteit, armoede en 
ondernemen in Mechelen
lezing • Lamot, 20u

Samen afvallen
lezing • WELL2DAY- 
centrum, 19.30u

Inspiratiemoment: de 
grote levensvragen
lezing • CM-campus, 13.30u

 WO 24 APRIL 
PARC - Collectif La 
Station 
theater • kunstencentrum 
nona, 20.30u

Jacob David 
concert • Bibliotheek, 20.15u

Infosessie Crowdfunding
lezing • Ondernemershuis, 
19u

Mind Your Head presents 
Gerald Clark (SA) & 
Steven Troch
concert • Kafee Zapoi, 20u

 DO 25 APRIL 
Rondleiding over Holocaust 
en Mensenrechten 
begeleide rondleiding • 
Kazerne Dossin, 09 > 17u

PARC - Collectif  
La Station 
theater • kunstencentrum 
nona, 20.30u

Café Parole: Stöicijnse 
levenskunst: evenveel 
geluk als wijsheid
lezing • De Schakel, 20u

Infosessie 'Darmen en 
voeding’
lezing • WELL2DAY- 
centrum, 19.30u
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Agenda 

LUNALIA: Volle maan 
muziek: openingsconcert  

concert • Onze-Lieve-Vrouw-
over-de-Dijlekerk, 20.30u

Thomas More 
opencampusdag
opendeurdag • Thomas 
More Campus De Vest, 
10 > 14u

Bezoek aan de gerestau-
reerde Sint-Janskerk
begeleide rondleiding • 
Sint-Janskerk, 14u

gebergte - Matthias Van 
de Brul 
theater • Locatie nog te 
bepalen, 20.15u

Mind Your Head presents 
Gregor Terror and the 
Calypso Gigolos
concert • Kafee Zapoi, 20u

 ZO 28 APRIL 
De tuin van de walvis (5+)  

theater • DE MAAN, 15u

Instaprondleiding It almost 
seemed a lily - Berlinde  
De Bruyckere 
begeleide rondleiding • 
Museum Hof van Busleyden, 
11u

Verdwalen in verhalen  

lezing • Bibliotheek, 10.30u

Erfgoeddag
opendeurdag •  
verschillende locaties

Duorecital Dwarsfluit/
Piccolo & Klarinet
concert • Huis De Min, 15u

LUNALIA: The Dubhlinn 
Gardens, 18de eeuwse 
Ierse folk 
concert • Cultuurcentrum, 
20.15u

 VR 26 APRIL 
Sportman 
theater • Theater M, 20.30u

Rondleiding over Holocaust 
en Mensenrechten 
begeleide rondleiding • 
Kazerne Dossin, 9 > 17u

Fataal 
theater • De Peoene, 20.15u

Avenue Q 
theater • Theater De Moe-
dertaal, 20.15u

Interesse in cohousing in 
Mechelen?
lezing •  
Oxfam Wereldwinkel, 18u

Gizmo 
concert • De Jazzzolder, 
20.30u

gebergte - Matthias Van 
de Brul 
theater • Locatie nog te 
bepalen, 20.15u

 ZA 27 APRIL 
De tuin van de walvis (5+)  

theater • DE MAAN, 15u

Fataal 
theater • De Peoene, 20.15u

Avenue Q 
theater • Theater De Moe-
dertaal, 20.15u

Bluewire & K.T.Feelgood 
and friends tvv 
BorstkankerMAN
concert • Theater M, 20u

Coolest Projects Belgium 
2019
beurs • Technopolis, 
14 > 18u

LUNALIA LIFT OFF: 
Openingsfeest Festival 
van Vlaanderen Mechelen
concert • Binnenstad, 
14 > 18u

Meer vrijetijdsinfo?  
UiT in Mechelen!
Vleeshouwersstraat 6
open: ma-vrij 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 uitinmechelen.be/ 
uitdatabank.  
Deadline voor editie mei: 
31 maart.

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

LUNALIA: Sprookjes 
over de maan en andere 
muziekjes - LUNALIA 4 
KIDS 
concert • verschillende 
locaties, 14 > 18u

Nationale Plantenbeurs
markt • dorpskern  
Hombeek, 10 > 17u

 MA 29 APRIL 
Rondleiding over 
Holocaust en 
Mensenrechten 
begeleide rondleiding • 
Kazerne Dossin, 9 > 17u

Filmhuis: The last Pig  

film • Cultuurcentrum, 10.30u

 DI 30 APRIL 
Rondleiding over 
Holocaust en 
Mensenrechten 
begeleide rondleiding • 
Kazerne Dossin, 9 > 17u

Speeddate
eten en drinken •  
Barramundo, 19.30u

LUNALIA: Recital Reinoud 
Van Mechelen & Charles 
Ducal      
concert • Feestzaal  
Scheppersinstituut, 20.15u

EXPO
Het LEGO®-blokje: 60 jaar 
creatief bouwplezier
> 07.04, Speelgoedmuseum  

Silence - Mieke Teirlinck
> 07.04, ’TZIEN

Holocaust en strips
> 22.04, Kazerne Dossin 

It almost seemed a lily - 
Berlinde De Bruyckere
> 12.05, Cultuurcentrum 

De dilettant - Allart Lakke
> 14.04, Galerie Transit

Sculpturale keramiek, 
olieverf, houtskool, pastel, 
glaskunst en juwelen van 
Chantal De Schauwer
27+28.04, Chantal De 
Schauwer

Ephemeral Skins - 
Hadassah Emmerich
> 26.05, De Garage 

Van duisternis naar licht. 
50 jaar na restauratie
> 30.06, Onze-Lieve-Vrouw-
over-de-Dijlekerk

Muziektentoonstelling 
PLAY!
> 01.11, Technopolis 
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 francisvanderstaey

#2800love #greenandculture

 writingsbyamelie
Koffie is noodzakelijk op momenten als 
de deze.

#coffee #belgianblogger #mechelenstation 
#2800love

 diegovanhove

Prachtstuk! 

#eenlijntjeleggenbijderus #tryouts #tsjechov 
#DenBeerHeeftMijGezien #2800love #mechelen 
#arsenaaltheater

 thepale_blue_dot

De kleuren van de zonsondergang in 
Mechelen 🌞 

#mechelsbroek #2800love #sunset #landschap 
#sintromboutskathedraal

 melissa_silverans

Living the good life... 😎

#sorrynotsorry #terraskedoen  
nizettesitze #moochie_frozenyogurt #2800love 
#lentekriebels #springbling

 wanderingmie

Evening colors

#visitmechelen #2800love #wanderlust 
#urbanexploring #neverstopexploring

 ivanconinx

Een bal met de handtekening van alle 
spelers om het leed te verzachten

#kvm #malinwa #2800love #hedoesitagain 

 sofievereyken

Twee stadsmussen worden slimme 
vogels. � voor de natuurworkshop 
van @woudvrouw

 #Mechelen #2800love

 #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 20 800
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:  
wachtpostmechelen.be, 1733
Wachtdienst apotheken:  
www.apothekers-mechelen.be, 015 33 03 33
Storingen en defecten op elektriciteits- of 
aardgasnet: 078 35 35 00, www.fluvius.be
Gasgeur: 0800 650 65

Antigifcentrum: 070 245 245
Probleem met de watervoorziening: 
0800 903 00, info@pidpa.be
Vragen over huisvuil:  
0800 90 441, www.ivarem.be
Meldingen over toestand openbaar domein: 
0800 20 800, 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 
FSC-gecertificeerd papier met milieuvriendelijke inkten.
Verantwoordelijke uitgever: Erik Laga, algemeen directeur, Grote Markt 21, 2800 Mechelen
Redactie: Marketing & Communicatie, Stad Mechelen, Grote Markt 21,  
2800 Mechelen, nieuwemaan@mechelen.be, www.mechelen.be/nieuwemaan
Fotografie: Joost Joossen
Concept & creatie: Trendhuis
ISSN: 2033-2289
Editienummer: 78
Klachten over bedeling? nieuwemaan@mechelen.be

 Boven, v.l.n.r.: Jan Bal, Erik Laga, Marina De Bie, Gabriella De Francesco, Koen Anciaux, Alexander 
Vandersmissen en Björn Siffer. Onder, v.l.n.r.: Abdrahman Labsir, Greet Geypen, Bart Somers en  
Patrick Princen

 nigelparrington

Sunday cycle along the waterways

#Mechelen #zennegat #dijle #cyclist #fietser 
#spring #sunshine #2800love #canal #vaart

 elslagrou

🍀🖤🍀

#2800love #2812love

 daphnedeman

I’m so in love with this city and the life 
I’m leading right now 

#happiness #puppy #puppylove #2800love
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