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"Geef mee
vorm aan ons
onderwijs"

Discussiëren
over onderwijs

Stationsproject
in hogere vitesse

20 jaar
Abattoir Fermé

10 jaar 1000 km voor
Kom op tegen Kanker
Het grootste fietsevent van ’t jaar? De tiende editie
van de 1000 km voor Kom op tegen Kanker natuurlijk!
Tijdens het hemelvaartweekend van 30 mei t.e.m.
2 juni fietsen duizenden mensen vier dagen lang om
geld in te zamelen voor de strijd tegen kanker. Ook
dit jaar is onze stad dé uitvalsbasis, met de Grote
Markt als start- en aankomstplaats.
Kom jij mee supporteren?
Meer info: www.1000km.be
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Welkom

Mechelen speelt
Europees
Deze maand staat in het teken van Europa. Voor
de eerste keer organiseren we in Mechelen ook
een echte ‘Europadag’ met allerlei evenementen
in aanwezigheid van de gewezen voorzitter van de
EU, Herman Van Rompuy. Ook voor Mechelen wordt
Europa immers steeds belangrijker. En omgekeerd!
Sinds enkele jaren hebben internationale waarnemers
Mechelen opgenomen in de ranking van Europese steden
van de toekomst. Sterker nog, op het Europese vasteland
vind je volgens hen geen betere stad in de categorie tot
100 000 inwoners om als ondernemer in te investeren.
Ook de inspanningen van de Vlaamse overheid om onze
unieke hotel- en congresfaciliteiten, zoals Het Predikheren,
internationaal te promoten als Vlaamse toplocatie om
congressen te houden, dragen bij tot de internationale
aantrekkingskracht van Mechelen. De steile opmars van
Mechelen en ons Europese bereik in tewerkstelling en
toerisme zorgen ervoor dat het aantal arbeidsplaatsen bij
ons sneller stijgt dan elders, en daarmee ook de welvaart.
Het is maar een van de vele voordelen die een sterk Europa
ons oplevert en voor mij alvast een goede reden om van de
Mechelse ‘Europadag’ een blijvertje te maken!

Mechelen wordt
belangrijker
voor Europa, en
omgekeerd
Bart Somers,
burgemeester
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Vraag
Wat als de boom
van m’n buur te
dichtbij komt?
Beste stadsbestuur,
In mijn buurmans tuin staat een
boom op minder dan twee meter
van de tuinafscheiding. Ik dacht
dat dat niet mocht? Hoe kan ik
dat het beste aanpakken?
Met vriendelijke groeten,
Maria

Antwoord
Beste Maria,
We kunnen niet zeggen of dat wel
of niet mag. Elk geval is namelijk
uniek. De medewerkers van de
dienst Natuur en Groenontwikkeling kunnen je hierin wegwijs
maken. Je contacteert hen via
015 29 75 82 of natuurengroenontwikkeling@mechelen.be. Op
www.mechelen.be/plantafstanden
kan je de meeste regels terugvinden.

Vier Europa
Op donderdag 9 mei is het Dag van Europa, het jaarlijkse feest van vrede en
eenheid in Europa. Samen met provincie Antwerpen organiseert stad Mechelen
in de weken vooraf verschillende activiteiten onder de noemer Pop Up Europa.
Scholieren en leerkrachten kunnen hun kennis over de EU testen en bijspijkeren
en via een kraslotenwedstrijd kan je mooie prijzen winnen, waaronder een
Europafiets. Je kan lezingen en de boekvoorstelling ‘Europa in woelig water’
bijwonen of doorheen de stad wandelen langs tal van projecten die met de steun
van Europa tot stand zijn gekomen.
Op 9 mei ontrolt zich een grote Europese vlag op de Grote Markt en wordt het
stadhuis ’s avonds sfeervol verlicht, terwijl de beiaard de Europese hymne doet
weerklinken. Tot slot geeft Herman Van Rompuy een lezing in het Schepenhuis.
Raadpleeg het volledige programma op mechelen.be/europa
Mechelen wint aan belang in Europa. Bedrijven van over de hele wereld kiezen
steeds vaker voor onze stad als uitvalsbasis en vestigen er hun (hoofd)kantoren.
Dat komt vooral door de goede, centrale ligging en de inspanningen van de stad
op vlak van connectiviteit.

Internationale waarnemers rekenen
Mechelen tot de beste steden van
Europa om in te investeren
Bart Somers, burgemeester

Huis van de Mechelaar elke week
open in de dorpen

Ondervind je overlast? Probeer
eerst eens met je buur tot een
overeenkomst te komen. Wie
weet komen jullie er samen
uit. De wijkagent of de dienst
Burenbemiddeling kan hierbij ook
altijd helpen. Via 015 29 83 83 of
burenbemiddeling@mechelen.be
kom je bij de burenbemiddelaars
terecht.

Vanaf 1 mei wordt de dienstverlening van het Huis van de Mechelaar in de
dorpshuizen van Walem, Muizen en Leest uitgebreid. Je kan er op afspraak
terecht voor het aanvragen of afhalen van je identiteitskaart, reispaspoort,
Kids-ID, rijbewijs, attesten, een adreswijziging enz. De aankoop van rookmelders
en vuilniszakken kan zonder afspraak.

Heb jij een vraag?
nieuwemaan@mechelen.be

In het dorpshuis kan je ook op andere tijdstippen terecht voor de vele activiteiten die vrijwilligers er organiseren zoals het Bibpunt, Digipunt of de maandelijkse
warme maaltijd.

Openingsuren
• Walem: maandag van 10.30 tot 12.30u en 13.30 tot 16.30u
• Muizen: dinsdag van 10.30 tot 12.30u en 13.30 tot 16.30u
• Leest: woensdag van 10.30 tot 12.30u en 13.30 tot 16.30u
Afspraak maken?
www.mechelen.be/afspraak-maken

Meer info: www.mechelen.be/wijken-en-dorpen
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Komaan
Kort

Vroeger en nu

1923
Het Sint-Elisabethziekenhuis in de Goswin
de Stassartstraat 28
in 1923

Het Sint-Elisabethziekenhuis
werd rond 1921 opgericht
door Jeanne Hellemans, een
bijzondere vrouw die tijdens WO I
verpleegster was in het Belgische
leger. Ze was de voorzitter van
het Nationaal Verbond van
Belgische Verpleegsters en werd
in 1921 schepen van Burgerzaken
in Mechelen. Jeanne richtte
ook de Sint-Elisabethschool
voor Verpleegsters op. Dat
internaat was verbonden aan het
ziekenhuis.
In 1944 werd het ziekenhuis getroffen door een V-bom. Drie
verpleegsters, drie patiënten en drie arbeiders kwamen om het
leven. Jeanne en dokter Debois raakten gewond. Na WO II werd
het ziekenhuis heropgebouwd en kreeg het drie verdiepingen.
Later zelfs nog een vierde. In 1946 telde de kliniek 70 bedden
en werkten er 10 verpleegkundigen en 50 leerlingen. Op 14
december 2003 sloot de instelling definitief de deuren. Vandaag
is het gebouw beter gekend als hotel Elisabeth.

Getal

2906
Zoveel rookmelders verkocht stad Mechelen sinds september.
Vanaf 2020 moeten ze in elke woning hangen. Je voorziet ze
het best ook op élke verdieping. Koop je rookmelder voordelig
in het Huis van de Mechelaar of in de dorpshuizen van Walem,
Muizen en Leest. Meer info: www.mechelen.be/rookmelders

Snel
• Op woensdag 8 mei herdenken we V-dag,
de Wapenstilstand van de Tweede Wereldoorlog, met tal van plechtigheden in aanwezigheid van oudstrijdersverenigingen, het
stadsbestuur en heel wat Mechelse schoolkinderen. Wil je er graag bij zijn? Afspraak
om 9.30u op de Van Benedenlaan aan het
Monument van de Politieke Gevangenen.
• Op donderdag 16 mei vindt om 11u een
militaire plechtigheid plaats op de Grote
Markt. Aanleiding hiervoor is de aanstelling
van een nieuwe Commandant van het Competentiecentrum van de Landcomponent (CC
Land), wat naar militaire traditie gepaard gaat
met een parade.
• Tijdens de lentebraderie op vrijdag 31 mei
en zaterdag 1 juni kan je gezellig kuieren
langs de kraampjes in de winkelstraten
en leuke koopjes doen. Geniet tussendoor ook van een hapje en drankje en
keer voldaan terug naar huis. Meer info:
www.shoppeninmechelen.be
• Deze lente toert de Renovatiemobiel door
Mechelen: van Hombeek naar Battel, Muizen,
het Esdoornplein tot zelfs op het Ottertrotterfestival. Wil je gratis advies over energiezuinige verbouwingen aan je huis? Kom dan
zeker eens langs! Meer info kan je vinden op
www.mechelenklimaatneutraal.be/
renovatiemobiel.
• Ouderenraad SARS vernieuwt. Ben jij een
Mechelse 60-plusser die mee wil nadenken
over nieuwe vormen van ouderenparticipatie,
het verbreden van draagvlak van de adviesraad
of nieuwe samenwerkingen? Laat het weten via
senioren@mechelen.be of 015 44 52 50.
• Deze maand zijn er heel wat werken in de
Nekkerspoelwijk. Wil je op de hoogte blijven?
www.mechelen.be/vernieuwing-nekkerspoel

Meer nieuws: www.mechelen.be
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Mechelenmakers

Op 4 en
5 mei vindt de
tiende editie van ‘Hallo
Heihoek’ plaats in Heihoek, de
stadswijk tussen de Haverwerf,
de Koningin Astridlaan en de
Hoogstraat. Samen met andere
buurtbewoners zet Rita jaar na
jaar haar schouders onder
dit supergezellige
buurtfeest.

“Het buurtfeest is voor ons het
hoogtepunt van het jaar. We
organiseren een rommelmarkt in de
straten, maar vooral de Karmelietentuin
is onze uitvalsbasis met gezellige
muziekoptredens. Het is de ideale
plek in onze buurt om mensen samen
te brengen. Grote trekpleister daar
is trouwens onze wereldkeuken.
Buurtbewoners bieden er hapjes
aan voor een euro per stuk. Je kan
dus zelf een bordje samenstellen met
gerechten van over de hele wereld.
Omdat het de tiende editie is, vieren we
dit jaar zelfs twee dagen feest. Zondag
is er nog een brunch, cabaret en een
wijkwandeling.”
“Iedereen draagt zijn steentje bij aan
onze buurtwerking. Het buurtcomité
is de drijvende kracht en bestaat
uit zeven leden. Maar ook de vele
enthousiastelingen die helpen tijdens
de activiteiten zijn onmisbaar. Woon je
in onze wijk en wil je graag helpen? Laat
het ons dan zeker weten. Iedereen is
welkom!”

a van het
Het volledige programm
lloheihoek.be.
buur tfeest vind je op ha
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Inzicht

Betaal je
parkeerticket met
je smartphone

Betalend parkeren met de smartphone wordt een stuk makkelijker. Dankzij het
Belgian Parking Register (BPR) kan je vanaf 1 mei altijd en overal in Mechelen
je parkeerticket betalen via het systeem van jouw keuze. Via app of sms.

Wat?

Waarom?

Hoe?

Waar?

Momenteel zijn er
verschillende betaalsystemen in omloop
om je parkeerticket
met de smartphone
te betalen. BPR groepeert deze in één
platform. Hierdoor
kan je dus gewoon
betalen via je vertrouwde betaalsysteem. Verschillende
apps of speciale
telefoonnummers
zijn niet meer nodig
op je smartphone.

Je parkeerticket
via je smartphone
betalen kan al langer.
Maar de verschillende betaalsystemen maken het soms
verwarrend en niet
elk systeem is in elke
stad beschikbaar.
BPR zorgt ervoor dat
je met meer systemen kan betalen:
4411 en OpnGO maar
ook Parkmobile,
Yellowbrick, EasyPark
en PARKD. Dat is
veel duidelijker en
klantvriendelijker.

Je kiest voor één
betaalsysteem en
installeert de app
daarvan. Of je stuurt
een sms. Gebruik bij
sms-parkeren wel
altijd de juiste zone,
zoals aangegeven op
de parkeerautomaat.
Dankzij het BPR kan
je met dit systeem
betalen in alle
aangesloten steden
en gemeenten. Hoe
meer steden aansluiten, hoe makkelijker
en overzichtelijker
het wordt. Verder
verandert er niets.

Het BPR-platform
is al ruim twee jaar
actief in België.
Onder andere in
Turnhout, Lier, Boom,
Dendermonde,
Verviers, Torhout en
Zottegem. En vanaf
1 mei kan je dus ook
aan elke Mechelse
parkeerautomaat
kiezen met welke
provider je betaalt.
Uiteraard kan je
ook nog altijd aan
de automaat zelf
betalen.

Voortaan hoef
je niet langer
tal van apps
te gebruiken
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Eerlijke gesprekken over moeilijke thema’s:

een recept voor veel
vuurwerk en verbetering
Ellen

Ahmed

8

Hamid

Dossier

Waarom voelen sommige bevolkingsgroepen zich in het onderwijs niet
lekker in hun vel? Tja, dat vraag je het best aan hen zelf. Het leidde tot
de opstart van een ‘referentiegroep’, inwoners die regelmatig met stad
Mechelen en mensen uit het onderwijs in gesprek gaan.
“Het zijn betere debatten
dan wat je ziet op tv of hoort
op café. We hebben véél
meningsverschillen. Maar
ook één gemeenschappelijk
doel: iedereen moet zich
goed voelen op school.”
Het zijn de woorden van
Ahmed Chouyouhi, Mechelaar en adviseur onderwijscommunicatie bij KU
Leuven. Zo’n twee jaar
geleden werd hem gevraagd
of hij deel wou uitmaken van
de referentiegroep onderwijs,
om samen tot oplossingen te
komen.
Hoe is die referentiegroep ontstaan?
“Twee jaar geleden werd
dat platform opgericht om
gevoelige thema’s zoals
diversiteit in het onderwijs
te kunnen bespreken. Dat
gebeurt in groepjes van 15
à 20 personen, telkens een
goede mix van stadsmedewerkers, mensen uit het
onderwijs en mensen uit de
referentiegroep.”
“De vraag ‘Waarom willen
moslims een moslimschool?’
was zowat het startpunt.
Omdat sommigen zich
helemaal niet thuis voelen op
school, is het antwoord. Als
je daar nog eens op doorvraagt, komt er veel naar
boven.”
Geen gezellige koffieklets dus?
“Gezellig voor wie houdt

van veel discussie (lacht).
Maar ons gemeenschappelijke
doel weegt zwaarder door
dan onze meningsverschillen. In de eerste plaats moeten de leerlingen zich goed
voelen op school. Maar zeker
ook de leerkrachten en alle
andere mensen die betrokken zijn bij het onderwijs.”

termijn afwerpen. Maar
zaken als schooluitval moeten we nú aanpakken, op
heel korte termijn. Op welke
manier dan ook. Niemand
zou in de rand van de maatschappij mogen belanden.
Op dat vlak hopen we dus
nog heel wat te realiseren.”

Liep het zoals je vooraf
had verwacht?
“Nee. Ik had niet verwacht
dat de schooldirecties zo vlot
met ons zouden samenwerken. En het verbaast
me ook dat zoveel van onze
actiepunten gerealiseerd
worden. Om maar twee van
de vele voorbeelden te geven:
het buddyproject en School
in Kaart zijn al gerealiseerd
(lees meer op de volgende
pagina, n.v.d.r.).”

Het is belangrijk
dat je als stad
en als onderwijs
je feeling met
de mensen niet
verliest

Door elkaar
beter te
begrijpen,
komen we
samen tot
oplossingen
Hoe ziet de toekomst
van de referentiegroep
eruit?
“Heel wat van de initiatieven
die dankzij de referentiegroep zijn opgestart, zullen
hun vruchten op langere

“Daarnaast willen we andere
Mechelaars betrekken, uit
alle soorten bevolkingsgroepen. Niet alleen moslims.
Iedereen is welkom om zich
aan te sluiten, want dat is de
bedoeling van participatie.”
Is meer participatie de
toekomst voor steden?
“Absoluut. Steden worden
alsmaar diverser. En binnen
elke cultuur krijg je ook nog
eens een toenemend aantal
subculturen, telkens met hun
eigen manier van denken.
Superdiversiteit noemen we
dat. Het is erg belangrijk dat
je als stad of als onderwijs
je feeling met de mensen
niet verliest (vastberaden).
De maatschappij evolueert
aan een bepaalde snelheid.

Subculturen evolueren
meestal anders, en aan
andere snelheden. Als je niet
ingrijpt, gaat dat na verloop
van tijd ontsporen. Platformen zoals het onze kunnen
dat soort situaties voor een
stuk vermijden."
Ik moet het toch nog
vragen: wat is er allemaal gezegd over die
moslimschool?
“Ah ja, laat ons even terugkomen op het startpunt. In
onze werkgroep zijn we het
uiteindelijk helemaal eens
geraakt over deze stelling:
‘als we tot goede ideeën
komen, en als die effectief
gerealiseerd worden, dan
is zo’n school helemaal niet
meer nodig’. Dan voelt iedereen zich beter in z’n vel. Ook
al zijn we goed bezig, toch
zal de vraag naar zo’n school
altijd blijven terugkomen,
groot of klein. Onderwijs
inrichten op basis van eigen
filosofie en levensbeschouwing is uiteindelijk een
grondrecht waarop mensen
kunnen terugvallen. Maar
dat is helemaal niet erg. Dat
houdt ons scherp. Het blijft
ons herinneren dat we eraan
moeten blijven werken.”

Interesse om ook
je zegje te doen?
Meld je aan via
ahmed-chouyouhi@outlook.be.
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“Als buddy ben je een leerling
zijn grootste supporter”
Een beetje extra steun en motivatie maakt een groot verschil voor leerlingen die
het moeilijk hebben. Daarom zijn er sinds dit schooljaar een veertigtal Mechelse
buddy’s: begeleiders van buiten de school.
Lizette: “Vroeger was ik leerkracht
en dertien jaar lang zorgcoördinator.
Ik ben nu met pensioen, maar ik wou
absoluut nog iets nuttigs doen met
al de ervaring die ik opdeed. Toen ik
over de buddywerking hoorde, wist ik
meteen dat het iets voor mij was.”
“Ik begeleid nu een jongen uit het
eerste middelbaar. Zijn studies lopen
vlot, maar zijn probleem is dat hij veel
te goed is voor deze wereld. Hij wil
altijd de anderen pleasen. Zozeer dat
ik nu al vrees dat hij binnen enkele
jaren, eens de puberteit echt toeslaat
in de klas, ten prooi zal vallen aan
pestgedrag.”
“Daarom spreken we wekelijks een
keertje op school af, meteen na de
schooluren, om onder andere aan
assertiviteitstraining te doen. Via
rollenspellen confronteer ik hem met
allerlei situaties. Daarna bespreken

we zijn reacties daarop. Dat is veel
trainen, herhalen en nog eens herhalen. Anders hervalt hij snel in zijn
oude gewoontes.”

Helpen en inspireren
“Wanneer bij een leerling problemen
worden gesignaleerd, zoekt een zorgcoördinator samen met stad Mechelen
naar de gepaste aanpak. Als dat buddywerking is, matcht die een leerling met
een buddy. De leerling mag uiteraard
zelf beslissen of hij die buddy wil.”

Helpen bij huiswerk
kan een opstapje zijn
om echte problemen
te bespreken

“De schoolbel
houdt me niet
tegen”
Heel wat jongeren hebben nood aan
een vertrouwenspersoon bij wie ze
altijd terecht kunnen. Ook buiten de
schooluren en -muren. Geïnspireerd
door een Amsterdams voorbeeld startte
stad Mechelen drie jaar geleden met
een proefproject. Momenteel is Lies
de enige onderwijsassistent van het
land. Zij vormt voor jongeren een brug
tussen school, gezin, jeugdwerking en
hulpverlening.

“Ik heb eens mijn nek uitgestoken voor
“Als buddy is het dan je taak om het
een jongere die door de school definiwelbevinden van een leerling te
tief ging uitgesloten worden. ‘Geef hem
verbeteren. In praktijk
alsjeblieft nog één laatste kans’, smeekte
blijkt dat ze openstaan
ik. De begeleiding is dan heel intensief
voor zo’n vertrouZin om ook buddy
geworden. Elke avond belden we met
wenspersoon die
te worden?
elkaar. Soms zelfs om middernacht,
losstaat van de
www.buddymechelen.be. als hij in de problemen zat. Maar het
school. Wanneer
Je moet geen ervaring of
is gelukt. Hij heeft zich herpakt, haalje samenkomt
link met het onderwijs
de vorig jaar zijn getuigschrift en zit
sla je een praatje,
hebben.
nu op het juiste spoor. Dat geeft veel
maak je wat extra
voldoening.”
oefeningen en oefen
je vaardigheden. Dat
“Ik ben elke dag aanwezig in de school.
kan een goed opstapje zijn
Daar begeleid ik zowel individuele leerom een band te kweken en dan de
lingen als klasgroepen. Geregeld woon ik
precieze problematiek te bespreken.
enkele lessen bij. De leerkracht kan dan
Die kan op vlak van studies of in het
focussen op het lesgeven, ik op al de rest.
persoonlijke leven liggen. Je helpt en
Ik kan inspelen op de noden waarvoor
inspireert hem of haar. En je bent de
een leerkracht misschien ogen, oren of
grootste supporter van de leerling.”
handen tekort heeft.”
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Dossier

Kort op de bal
“De jongeren waarmee ik werk dragen
een grote, zware rugzak met zich mee en
hebben nood aan intensieve ondersteuning. De nood aan een steun en toeverlaat stopt niet als de schoolbel luidt. Door
ook buiten de schooluren veel met hen te
praten, krijg ik een goed zicht op wat ze
met zich meedragen. Ik kan zorgen dat
ze hun vrije tijd zinvoller invullen, ondersteuning bieden bij obstakels of bij de
zoektocht naar werk, meegaan naar een
jeugdrechtbank enzovoort. En dat is een
groot voordeel. Ook wanneer hun schoolcarrière erop zit, blijf ik sommige jongeren
nog ondersteunen.”

De jongeren dragen een
zware rugzak met zich
mee, en hun nood stopt
niet als de schoolbel luidt
Graag meer van dat
“Als school kan je een vertrouwenspersoon aanbieden, maar die is dan enkel
aanwezig tijdens de schooluren. Ik werk
in dienst van stad Mechelen en ben nu al
enige tijd de eerste en enige onderwijsassistent van het land. Mijn functie bestond
daarvoor niet, dus het was wel een stap in
het onbekende.”
“Het project verdient zijn investering
dubbel en dik terug en doorbreekt de negatieve spiraal waarin sommige jongeren
en gezinnen zitten. Ik hoop van harte dat
het project in Mechelen kan uitbreiden.
Dan worden al die zware rugzakken toch
wat lichter.”

De juiste kleuterschool
kiezen? Kinderspel!
Een bewuste, geïnformeerde en
tijdige schoolkeuze zorgt voor een
vlotte schoolloopbaan. Maar sommige
gezinnen hebben niet alle informatie
of denken er pas te laat aan. Daarom
gaat School in Kaart van deur tot deur
bij kwetsbare gezinnen.
Myriam (onderwijscoördinator bij
Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie vzw): “Een van de ouders waarbij
we aanklopten, zei: ‘Als jullie er niet
geweest waren, was mijn kind pas op
zes jaar naar school geweest’. Sommige nieuwkomers zijn niet op de hoogte
dat kleuters in België al vanaf 2,5 jaar
naar school kunnen. En we komen
ook mensen tegen die hun peuter nog
thuishouden omdat ze bezorgd zijn of
met vragen zitten.”
“We gaan van deur tot deur bij de
ouders en bellen aan met goed nieuws:
‘Je kindje mag binnenkort al naar
school!’. Bij gezinnen die daar baat
bij hebben, geven we meer uitleg en
overlopen we de scholen in de buurt,
zodat de ouders kunnen kijken welke
school het best bij hen past. Want bewust, geïnformeerd én tijdig de school
kiezen die bij je kindje past, maakt de
schoolloopbaan veel geslaagder.”

Makkelijker kiezen
“We maakten een overzichtelijke kaart
van de binnenstad, met daarop alle
scholen aangeduid. Per school hebben
we een fiche met belangrijke info. Zo
kunnen ouders zich makkelijk een

We zetten in op ouderbetrokkenheid
en het welbevinden van leerlingen om
het aantal vroegtijdige schoolverlaters
te verminderen.
Marina De Bie, schepen van Onderwijs

Opbouwwerkster Mounira gaat van deur
tot deur

goed beeld vormen. Kan je er ’s middags warm eten, is er opvang, is er mogelijkheid om een dutje te doen, is het
een katholieke school of zijn er ook andere geloofsovertuigingen … dat soort
zaken. We laten de kaartjes achter en
zo kunnen ze er rustig over nadenken
en hun keuze maken. Die keuze ligt
helemaal bij hen, wij informeren alleen
maar vrijblijvend. En als ze op bezoek
willen gaan in een school, of hulp nodig
hebben bij de inschrijving, dan kunnen
we meegaan. Ook na de instap volgen
we het gezin nog een tijdje op.”
“Als we de ouders kunnen informeren,
lukt de schoolkeuze en tijdige inschrijving bijna altijd. Dat weten we uit het
verleden. Onze manier van werken is
intensief, maar het loont.”

‘School in Kaart’ ontstond vorig jaar uit het
denkwerk met de referentiegroep. Het project
is gelijkaardig aan het Mechelse project
‘Schoolstart’ dat gezinnen ondersteunt bij de
instap in de peuterklas, maar heeft een extra
doelstelling: de sociale mix in de basisscholen
van de Mechelse binnenstad verhogen.
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Deel jouw liefde
17 mei is de Internationale Dag tegen
Homofobie en Transfobie. Die dag zet
het belang van verdraagzaamheid voor
liefde in al haar vormen in de verf, maar
is specifiek een steuntje in de rug voor
de holebi- en transgendergemeenschap.
Want iedereen deelt liefde, alleen durft
niet iedereen zich te outen.
Vorig jaar plaatsten we al een prachtige
regenboogbank in de Kruidtuin. En dit jaar
gaan we nog een stapje verder: in de week
van 11 t.e.m. 17 mei zal je op verschillende
plaatsen in Mechelen regenboogbanken
zien verschijnen, sommige tijdelijk, andere
permanent. Want verdraagzaamheid is iets
waar we het hele jaar door aan moeten
blijven werken.

Speld je regenboogbutton op!
Ontdek het programma, de verdeelpunten
van de regenboogbuttons en alle acties
voor groot en klein op mechelen.be/idahot.
Heb je interesse in activiteiten binnen
de Mechelse holebi- en transgendergemeenschap of ben je op zoek naar
meer informatie? Kijk op www.hlwm.be of
contacteer HLWM via info@hlwm.be.

#2800love
En dan geven we je nog graag deze
opdracht mee:
maak een liefdevolle selfie op
een regenboogbank, post die op
sociale media met de hashtag
#2800love en draag mee de
boodschap van liefde uit.

Seppe, Nicolas en Jan organiseren voor de tweede keer Mechelen Culinair

Straffe ondernemers

“Mechelaars gaan duimen en
vingers kunnen aflikken”
Nicolas Hermans en de broers Seppe en
Jan Van Den Broeck organiseren tijdens
het weekend van 25 en 26 mei voor de
tweede keer Mechelen Culinair op de
binnenkoer van het stadhuis. Met een
Bourgondisch tintje deze keer.

die het nieuwe restaurant Tinèlle zal uitbaten in Het Predikheren. En kers op de
taart is de foodtruck L'Oulie. Zij serveren
desserten om duimen en vingers bij af
te likken! Het aanbod zal sowieso heel
gevarieerd zijn.”

“Mechelen Culinair is een tweedaags
foodfestival waarbij de Mechelaar enkele
toprestaurants uit Mechelen en omstreken op een leuke manier kan ontdekken.
In verschillende standjes serveren de
restaurants één à twee kleine gerechtjes die je voor 6,25 of 8,75 euro al kan
kopen. Met drie à
vier gerechtjes heb je
meer dan voldoende
gegeten. De standjes
hebben een open
keuken, zodat je de
koks live aan het werk
kan zien.”

Voor echte bourgondiërs

Mechelen
Culinair wordt
het startschot van
een bourgondisch
horecajaar

“Deelnemende
restaurants zijn onder
andere sterrenrestaurant Centpourcent, de
nieuwe culinaire hotspot De Fortuyne
en Mechelse klassieker Het Anker. Maar
je kan er ook al kennis maken met de
culinaire creaties van Ken Verschueren,
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“Stad Mechelen focust dit jaar sterk
op haar Bourgondische achtergrond.
Op vraag van de stad springen we met
Mechelen Culinair mee op die kar. Want
onder bourgondiërs verstaan we ook
mensen die graag genieten van eten en drinken.
Het wordt als het ware
het startschot voor het
Bourgondische jaar op
vlak van horeca. Onder
andere de aankleding
krijgt een Bourgondisch
tintje. En wie weet spot
je zelfs Margareta Van
Oostenrijk onder de
bezoekers (knipoogt).”
Mechelen Culinair
binnenplein stadhuis
zaterdag 25 en zondag 26 mei

Dossier
Kort

Buur je mee?

Snel

De gezelligste vrijdagavond
valt dit jaar op vrijdag 31 mei.
Dan staat de Mechelse
Burendag op de agenda.
Meedoen is supereenvoudig.
Zet je stoel op straat en nodig
je buren uit om hetzelfde te
doen. Met drankjes en hapjes
maak je het feest helemaal af.
En voor je het weet, beleef je
een onvergetelijke avond.

• Heb je nog wat vrije tijd en wil je iets betekenen voor je medemens? Word vrijwilliger
bij Solidariteit voor het Gezin. Meer info:
03 320 86 13 of solidariteit.be
• Van woensdag 8 tot en met vrijdag 10 mei
leggen 612 leerlingen van het 6de leerjaar
hun fietsexamen af. Begin- en eindpunt is de
Grote Markt. De gemeenschapswachten en
de politie leiden alles mee in goede banen en
geven uitleg over hoe je veilig doorheen het
verkeer fietst.

Burendag is het ideale
moment om nieuwe mensen
uit de buurt te leren kennen,
maar ook om bij te praten
met buren die je al jaren
kent. Want het leven is een
pak aangenamer als je een
goede band hebt met je
buren.

• Ga je supporteren voor de Heren1-ploeg van
Kangoeroes Basket Mechelen aan de Winketkaai? Kom met de fiets! Je kan 'm kwijt in
een bewaakte fietsenstalling én je krijgt een
bonnetje voor een gratis consumptie. Zo wil
de club bijdragen aan een buurt met minder
auto-overlast.

Schrijf jouw straat in voor
woensdag 22 mei via
mechelenmakers.be/burendag.
Je kan alleen de straat inschrijven waar je zelf woont. Wij bezorgen je
affiches en postkaarten om je buren uit te nodigen. Daarnaast krijg je
ook een waardebon van 25 euro voor Oxfam-Wereldwinkels.

Straatbabbel
Leef jij milieu- en klimaatbewust?

• Ook mensen met dementie hebben het recht
om op zondag 26 mei te gaan stemmen.
Zorgbedrijf Rivierenland ontwikkelde daarom
de infobrochure ‘Stemmen zonder zorgen’
voor mantelzorgers. Meer info vind je op zorgbedrijfrivierenland.be/mantelzorg.
• Wanneer je kind, je partner, een van je ouders,
je broer of zus of iemand anders kampt met
psychische problemen, verandert er veel in
je omgang met die persoon. Similes helpt je
graag verder. Meer info over hun werking in
Mechelen vind je op similes.be/activiteiten.
• Nog een plaatsje vrij op je achterbank? Het
CKG Betlehem is actief in de jeugdzorg en op
zoek naar vrijwilligers die kinderen en jongeren naar school willen brengen en ophalen.
Interesse of ken je iemand? Contacteer Katrien
Mertens via katrien.mertens@emmaus.be of
015 44 67 67.

Tanja en Lee:
“Ja, wij zijn daar
heel bewust mee
bezig. We eten altijd
vegetarisch, houden
kippen en kopen
onze kledij tweedehands.”

Khalid:
“Ik heb speciaal een
waterbesparende
douchekop gekocht
en ik verzamel altijd
mijn afwas, zodat ik
maar één keer water
moet gebruiken.”

Maria en Julia:
“Wij hebben zonnepanelen laten plaatsen en verwarmen
met een warmtepomp. En de lichten
altijd uitdoen, da’s
ook een goeie tip!”

• Eetcafé t’ASS in het Tivolipark bestaat 1 jaar.
Vanaf nu kan je er ook smullen van een lekker
ijsje. In t’ASS doen jongeren met een autismespectrumstoornis (ASS) werkervaring op. En
vanuit hun nieuwe ijskar scheppen ze voor jou
hun beste bol.
Meer nieuws: www.mechelen.be
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Mechelse jongeren
Zadok ‘Zed’ Umoru (24) vliegt Icarus achterna. Pitch Your Project van
H30 gaf hem de kans om zijn eigen artistiek project uit te werken.
“Ik ben al sinds mijn zestiende intensief
bezig met muziek. Rond mijn zeventiende
ben ik samen met vier anderen de hiphopgroep Soul’Art begonnen. We zingen en
rappen in het Frans, Nederlands en Engels.
Dat sloeg aan. Twee jaar geleden brachten
we een EP uit, waarmee we in heel België
hebben getourd. We maakten ook twee
nummers voor de soundtrack van Black, de
film van Adil El Arbi en Bilall Fallah, naar het
gelijknamige boek van Dirk Bracke.”
“Als Mechelse jongere kwam ik al snel in
contact met H30, de artistieke werkplek
voor jongeren in de Hanswijkstraat. Ik gaf
er onder andere muziekworkshops aan
andere jongeren. En via Pitch Your Project
krijg ik nu de kans
om een eigen
artistiek project uit te
werken: Icarus. H30
ondersteunt mij met
de financiën en alle
administratie, legt
contacten en zoekt
mee naar locaties.
Dat geeft me de
vrijheid om te realiseren wat ik wil.”

Ik heb nu de
vrijheid om te
realiseren wat
ik wil

Het vatten van een gevoel
“Het project ‘Icarus’ is gebaseerd op het
mythologische verhaal van Daedalus en
Icarus die proberen te ontsnappen aan
koning Minos met zelfgemaakte vleugels
van was en veren. Maar Icarus vliegt te
dicht tegen de zon, waardoor de was die de
veren bij elkaar houdt, smelt en hij in zee
stort. Dat verhaal heeft mij altijd gefascineerd. Was Icarus te ambitieus? Of net vol
vertrouwen? Het hangt er maar vanaf vanuit
welk perspectief je het bekijkt. Ik vind Icarus
vooral moedig omdat hij het erop gewaagd
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heeft. Zo ben ik ook. Ik zou liever sterven
dan gemiddeld zijn.”
“Dat gevoel wou ik vatten. In
muziek, in woord en in beeld.
De bedoeling is dat Icarus
een tentoonstelling wordt
van verschillende
kunstvormen, met verschillende artiesten.
Muziek, artwork,
poëzie … Iedere
artiest toont op
zijn manier zijn
interpretatie van
het verhaal,
maar alles wordt
wel in een leuk,
luchtig geheel
gestoken. De
tentoonstelling
zal je waarschijnlijk kunnen bezoeken
in the fall (de
herfst). Lekker
symbolisch hé
(lacht).”

Zed

Heb jij ook een
creatief idee of
plan?
H30 helpt! Met Pitch
Your Project geeft H30
coaching op maat en
zoekt het samen met jou
naar de nodige financiële
ondersteuning, de beste locatie en de juiste partners voor jouw
project!
Meer info: www.h30.be,
jasmien.ceulemans@mechelen.be

Maneblussers

tonen artistiek talent
Eveline Bumba Ebeneser (21) lanceert het modemerk Koningin
der Belgen. Ook zij krijgt ondersteuning via Pitch Your Project.
“Al op heel jonge leeftijd had ik het
moeilijk met hoe onze maatschappij werkt. We hebben de neiging
om iedereen in een kotteke
te steken, terwijl het net
zo mooi is dat iedereen
uniek is. We zijn unieke
wezens, met unieke
gedachten en dromen. Daarom wou
ik een modemerk
lanceren dat die
authenticiteit uitdrukt. Koningin
der Belgen is
een tijdloos
merk. We zijn
misschien niet
de koningin
der Belgen,
maar we kunnen ons wel
zo voelen en
het uitstralen.
Je kan zijn wie
je wil, zolang
je erin gelooft.
Denk groot en je
zal groot worden.”

Eveline

“Te weinig mensen
geloven in zichzelf
en hun capaciteiten. Ik
geloof in iets groters. In
liefde. Dat mensen mogen
zijn wie ze zijn: hetero, homo,
lesbisch, bi, transgender … Via
kunst wil ik dat aankaarten. Zo heb ik
allerlei silhouetten getekend waarmee
de kledij bedrukt gaat worden.”

“Mijn kledij richt zich vooral op jongeren. Al kan iedereen het dragen. Ik kies
bewust voor uniseks kledij, omdat ik
geen onderscheid wil maken. Iedereen
draagt gewoon wat hij of zij wil.”

Een droom die uitkomt
“Met Koningin der Belgen wil ik mode
toegankelijk maken voor de Mechelse
jeugd. Ik wil hen bewust maken dat er
meer is dan alleen H&M en C&A, dat ook
haute couture toegankelijk kan zijn. Door
Pitch Your Project van H30 kan ik die
droom nu waarmaken. Ze ondersteunen
mij op alle vlakken
en zoeken mee
naar de ideale
locatie voor mijn
eerste modeshow. Het zal een
atypische modeshow zijn. Speciaal
hiervoor maakten
de Mechelse
zussen Ikraaan en
Aragxann muziek
die ook aandacht
heeft voor het grotere thema dat ik wil aankaarten.”

Ik wil mode en
haute couture
toegankelijk
maken voor
de Mechelse
jeugd

“Mijn modellen vond ik zowel via Instagram
als op straat in Mechelen. Iedereen vond
het kapotcool en wou graag meewerken.
Ik ga vooral proberen zoveel mogelijk
jongeren te bereiken, maar iedereen is
welkom. Via mijn opleiding Mode heb ik
wel wat connecties in de modewereld,
dus sowieso nodig ik een paar belangrijke
mensen uit. Ook de burgemeester krijgt
een uitnodiging (lacht). Hou H30 in de
gaten om te weten wanneer de modeshow is. Misschien tot dan?”
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Stationsproject schakelt
versnelling hoger
Het stationsproject staat
niet stil. De bouw van
de stationsoverkapping
voor de perrons 11 en 12
is volop aan de gang en
op het Koning Albertplein
verrijst binnenkort een
tijdelijke lokettenzaal met
bijhorend fietspunt. Maar
de meeste aandacht gaat
uit naar de afwerking
van de tangent en de
bouw van de constructies
voor de conflictvrije
fietsverbinding tussen de
Brusselsesteenweg en het
Douaneplein.

Een nieuwe weg voor doorgaand verkeer
Mechelen in Beweging start
dit voorjaar met een nieuwe en
belangrijke fase van het stationsproject: de afwerking van de tangent. Dat is de nieuwe ontsluitingsweg die auto’s en vrachtwagens
die niet in de Mechelse binnenstad
moeten zijn, van de stadsvesten
moet houden. De ruwbouw is al
een tijdje klaar, maar nu gaat de
aannemer het wegdek afwerken, de
signalisatie aanbrengen en de verlichting plaatsen. De tangent moet
ook nog aangesloten worden op de
Brusselsesteenweg, de Jubellaan,
de Leuvensesteenweg en de N15.

Nieuwe fietswegen
Daarnaast start de bouw van
bijkomende fietswegen. Er komt
een fietsbrug over de Brusselsesteenweg, een fietspuzzel over de
Leuvensesteenweg, en onder de

De aanleg van bijkomende fietswegen gaat nu van start

Jubellaan, de N15 en de tangent
aan het Douaneplein komen er
fietstunnels. Die werken brengen
onvermijdelijk hinder met zich mee,
vooral voor het gemotoriseerde
verkeer. Voetgangers en fietsers
ondervinden minder last. Mechelen in Beweging kiest wel voor de
ambitieuze Minder Hinder-aanpak.
Dat betekent dat de aannemer zich
aan allerlei dwingende maatregelen
moet houden, en dat de werven
regelmatig gecontroleerd en bijgestuurd worden waar nodig.

Afwerking perrons 11 en 12
Een andere blikvanger wordt
ongetwijfeld de afwerking van de
nieuwe perrons 11 en 12. Daar is
de aannemer intussen gestart met
de bouw van de overkapping. Het
architectenduo Bono-Turchak liet
zich daarbij inspireren door de historische Vierendeelbruggen over de
Leuvense Vaart. Vandaar de boogstructuur, die al mooi zichtbaar is.
Meteen wordt ook duidelijk hoe de
vormgeving van het nieuwe station
er zal uitzien. Want na de afwerking
van de perrons 11 en 12 start aansluitend de volledige vernieuwing
van het huidige stationsgebouw.
Dat wordt gefaseerd afgebroken en
spoor per spoor opnieuw opgebouwd. Daarbij werkt de aannemer
van buiten naar binnen, dus start
hij tegelijk aan de sporen 1 en 10.

Nieuwe lokettenzaal
In het najaar van 2019 wordt
het hoofdgebouw met de huidige loketten afgebroken. Op het
Koning Albertplein komen een
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Projectie

Zo zal het station er langs de stadszijde uitzien

aantal kwaliteitsvolle prefabgebouwen die een volwaardig alternatief vormen voor de huidige reizigersinfrastructuur in het station.
Er komt onder meer een lokettenzaal, een wachtruimte en sanitair.
Allemaal perfect toegankelijk,
ook voor minder mobiele personen. Samen met deze faciliteiten
verhuist ook het fietspunt, dat
eveneens een tijdelijk onderkomen
krijgt op het Koning Albertplein.

Sporen 11 en 12 zijn eerst aan de beurt

Roadshows
Deze maand start het communicatieteam van Mechelen in Beweging
met een reeks roadshows over
het stationsproject in verschillende wijken in Mechelen. Op
die manier hopen ze elke Mechelaar zoveel mogelijk informatie
te kunnen verstrekken. Op de
website mecheleninbeweging.be
en de Facebookpagina ‘Mechelen
in Beweging’ vind je ook altijd de
laatste informatie terug.

September 2018:
opening parking
Voorjaar 2019:
Afwerking tangent en bouw
fietsconstructies + afwerking
sporen 11 en 12
Zomer 2020:
Spoorbypass klaar
Voorjaar 2021:
Tangent en fietsinfrastructuur
klaar + afbraak en opbouw
van sporen 1 en 2
2027:
Station = klaar

Wil je voortdurend op de
hoogte blijven? Schrijf je via
mecheleninbeweging.be in
voor de nieuwsbrief.
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De dag van

de stadsdienst Marcom

9u

10u

Onder andere het stadsmagazine dat je
nu in je hand houdt, is een product van de
afdeling Marketing & Communicatie van
stad Mechelen. Als Mechelaar is dat niet het
enige wat je van dat team te zien en te horen
krijgt. Nieuwe Maan keek een dagje mee
over de schouders van haar eigen collega’s.
9u

15u

Andy: “Ik ga even poolshoogte nemen bij de werken in de
Albertuswijk. Zo kan ik vlot
antwoorden op vragen van
bewoners.”

Ninah: “We maken zelf
filmpjes om te delen op
sociale media of andere
kanalen. Onder de noemer
#2800nws doen we verslag
van de actualiteit van de stad.
We interviewen ook geregeld
Mechelenmakers: Mechelaars
die zich met een leuk initiatief
inzetten om van hun buurt of
stad een fijne plek te maken.”

10u

11u

14u

Karin: “Instagram, Facebook,
Twitter … via al die kanalen
hou ik de Mechelaar op een
leuke manier op de hoogte
van wat er allemaal gebeurt in
onze stad. Volg jij ons al?”
11u

Een voordeel van
onze job: we zijn
altijd op de hoogte
van het leven in
de stad

Sanne: “Ik begeleid de
fotoshoot voor deze Nieuwe
Maan. Voor het stadsmagazine
ga ik telkens op zoek naar
leuke verhalen. Heel fijn, want
zo kom ik in contact met
interessante Mechelaars en
ben ik altijd op de hoogte van
het leven in onze stad.”

15u
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17u

14u

17u

Rik: “Even binnenspringen
bij Theater M om nog wat te
regelen voor de UiTPAS, een
soort klantenkaart voor alle
vrijetijdsactiviteiten, waarmee
je als Mechelaar punten
kan omruilen voor allerlei
voordelen zoals gratis tickets,
een gratis zwembeurt of een
gratis drankje.”

Ditte: “Samen met onze
vormgeefster Karen bekijk ik
nog snel de affiches van de
Speeldag op 12 mei, voor we
ze naar de drukker sturen. Elke
accountmanager heeft enkele
diensten onder zijn vleugels,
waarvoor hij de communicatie
in goede banen leidt.”

UiTgelicht

Duik mee in de
Mechelse onderwaterwereld
Spetter pieter pater,
speeldag in het water! Op
zondag 12 mei trakteert
Mechelen Kinderstad op
liters spelplezier. Werk
mee aan grote zand- en
waterkunstwerken,
neem een kijkje in een
echte duikboot en
zing uit volle borst
mee met de hits
van de Ketnet-serie
#LikeMe.

De Speeldag duikt dit jaar in het
thema ‘Onder water’. De hele
Mechelse binnenstad wordt
omgetoverd tot een waterpara
dijs. Maak de grootste zeep
bellen, race met zelfgemaakte
bootjes op de ‘Plezante Plas’ en
vaar op ‘Rommy’s ruige Rivier’
(Befferstraat). Ontdek de
onderwaterwereld in
een echte duikboot en
loop in aquabubbels op
water! In ‘De Golf van
Octopus’ (Cultuurplein)
kan je je als kleinste
Maneblusser uitleven.
Voor versnaperingen in
thema kan je terecht op
foodplein ‘De Vinnige
Visclub’ (Botermarkt).

Bekende zeesterren zorgen op
het podium van de ‘Zingende
Zee(p)bel’ (Grote Markt) voor
fantastische live-optredens.
Dans mee met je favoriete
plaatjes gedraaid door Radio
Rommy. Kom kijken naar Von
Kapp, de band rond Dimitri Leue
en zing mee met de hits van
Ketnet-serie #LikeMe!
Praktisch? De Speeldag neemt
de IJzerenleen, Botermarkt,
Cultuurplein, Kleine Bruul, Grote
Markt, Veemarkt en Schoenmarkt
in. Je kan het terrein langs alle
kanten te voet betreden, maar
de binnenstad zelf is autovrij. Op
de Zoutwerf kan je je fiets kwijt in
een fietsenstalling. Het evene
ment is gratis.
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Welkom in de Wilgernis

© Herman De Winter

‘t verhaal van
de lakenloodjes
In de middeleeuwen werd de Mechelse
handel gedomineerd door de wolnijverheid.
De grondstof daarvoor was Engelse wol
van de beste kwaliteit. Bij elke stap van
het productieproces van grondstof tot
eindproduct - dat ‘laken’ werd genoemd werd de kwaliteit gecontroleerd. Als die
goed genoeg was, werd aan het laken een
kwaliteitsloodje bevestigd en mocht het de
volgende bewerking ondergaan. De beste
kwaliteit kreeg in totaal vijf loodjes.
De middeleeuwse loodjes zijn voorzien
van symbolen: een wapenschild met drie
verticale strepen en een kromstaf die daar
bovenuit steekt. Het wapenschild verwijst
naar de adellijke familie Berthout, de
kromstaf naar de prinsbisschop van Luik.
Die deelden de macht in Mechelen. Dankzij
de symbolen zagen kopers meteen dat
ze met het authentieke Mechelse laken
te maken hadden. Bij opgravingen in de
stad komen archeologen ze regelmatig
tegen, en ook in het buitenland duiken af
en toe Mechelse loodjes op. Zo zijn in het
Verenigd Koninkrijk middeleeuwse loodjes
gevonden en in Duitsland en Oekraïne zelfs
16de-eeuwse.
Wil je nog meer verhalen lezen
over Mechelse vondsten? De dienst
Archeologie en Center for Artefact
Research vzw bundelden 27 voorwerpen
én hun verhalen in een gloednieuwe
publicatie. Het boek is te koop voor 14 euro
bij het Museum Hof van Busleyden en in
de Mechelse boekhandels. Meer info:
www.artefactresearch.be/webshop
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Het is zover: je kan een heel nieuw stuk
Vrijbroekpark verkennen! De ‘Wilgernis’
is niet zomaar een uitbreiding van het
park, het is een knap staaltje historisch
landschap. Het moerassige weiland ziet
er nog precies hetzelfde uit als 300 jaar
geleden. Je maakt er bovendien kennis
met een nieuwe collectie wilgen, waar
van er nu een honderdtal verschillende
soorten staan.
Op zaterdag 18 mei wordt de Wilgernis
feestelijk geopend. Kom die dag tussen
13 en 18u proeven van bushcraft of
natuurvaardigheden, test een nieuwe
wandeling uit en speur naar waterdiertjes
in de poel. Het Vrijbroekpark voorziet
ook hapjes en drankjes. Na de opening
is elke Mechelaar uiteraard welkom om
te wandelen, te joggen en te genieten
van dit prachtige nieuwe stukje natuur.
Op provincieantwerpen.be vind je meer
info onder 'kalender Vrijbroekpark'.

-voordeel
LUNALIA geeft vijf euro korting
Heb je een UiTPAS en minstens 15 punten gespaard? Dan kan je
die punten omruilen voor een korting van vijf euro op een concert
naar keuze van LUNALIA. Omruilen doe je
aan de balie van UiT in Mechelen in
het Schepenhuis. Met je UiTPAS
heb je recht op maximaal
twee kortingen. Zolang de
voorraad strekt.
Het volledige
programma van
LUNALIA vind je
op lunalia.be.
Veel luisterplezier!

Kort

Klim tot in de nok van de Begijnhofkerk
De interieurrestauratie van de Begijnhofkerk loopt op volle toeren. Geen
hoogtevrees? Ga samen met een gids de stellingen op, bekijk de werken
van heel nabij en wandel tot aan de indrukwekkende kroonlijst op een
hoogte van zo’n 15 meter. Aan het einde van de 19de eeuw werd het
volledige interieur geschilderd in vele tinten van roze, blauw, geel en groen.
Stilaan krijgen al deze kleuren hun schoonheid terug. Neem ook nog even
een kijkje in een van de twee schildersateliers voor je de kerk verlaat.

Snel
• Is je kind vaak bezig met zijn gsm of tablet?
Tijdens een gratis infosessie op donderdag
9 mei van 19.30 tot 21.30u in basisschool De
Luchtballon ontdek je hoe je als ouder je kind
kan begeleiden naar een gebalanceerd onen offline leven. Meer info vind je terug op
www.vormingplus-regiomechelen.be
• Twee buitenaardse wezens verklaren het vreemde gedrag en de fascinerende gewoontes van
de mensheid! Ben je zelf benieuwd naar hoe
de aliens over ons denken? Kom dan kijken
naar Planeet NIVANIR (7+) op zaterdag 11 mei
bij DE MAAN. Meer info: www.demaan.be

Praktische info
Vrijdag 17 mei, 13 > 16u
Zaterdag 18 mei, 10 > 16u
Reserveer je rondleiding vanaf 3 mei via uitinmechelen.be of 015 29 76 53.
Een rondleiding duurt 1 uur. Niet voor kinderen onder 12 jaar.

#2800love: “Ik kom uit Engeland en heb
nog nooit meer dan drie jaar op dezelfde
plek gewoond. Maar in Mechelen ben ik
nu al zeven jaar. De stad heeft echt mijn
hart gestolen.”

De top 3
van …
Leslie

Hartverwarmende soep: “Ik ga regelmatig
lunchen in Graaf van Egmont. De dagsoep
is een aanrader. En daar werkt zo'n lieve
mevrouw! Ze neemt telkens de tijd om met
mij een babbeltje te slaan. Veel Meche
laars doen dat trouwens. Jij nu toch ook hé
(lacht)."
De beste koffie: “In O’Fiachs, de Irish pub
op de Grote Markt, krijg je een echte tas
koffie. Niet zo’n klein gevalletje dat je in
één slok binnen hebt.”

• Op zaterdag 18 mei nodigt het Davidsfonds
iedereen uit vanaf 11u voor een gezellig ont
moetingsmoment in zaal De Noker aan de
Nokerstraat 4. Het bestuur zal haar jaarpro
gramma voorstellen en jou suggesties vra
gen om in het komende werkjaar een geva
rieerd en verrijkend programma te kunnen
aanbieden. Uiteraard met hapje en drankje.
Meer info: www.davidsfonds.be
• Op zondag 19 mei trekt de Hanswijkprocessie opnieuw door de binnenstad. Dit jaar zal
het een ingetogen bidprocessie zijn, waar
bij verschillende Mariabeelden Maria zul
len begeleiden op haar tocht door Meche
len, als voorbereiding op het 750-jarige
bestaan van de Hanswijkprocessie in 2023.
Meer info: www.hanswijkprocessie.be
• Op vrijdag 10, zaterdag 11 en zondag 12 mei kan
je bij ARSENAAL/LAZARUS naar The Life of
Mechelen #3 Groeipijnen gaan kijken. The Life
of Mechelen is een theatervoorstelling en ver
halenshow met Mechelaars in de hoofdrollen.
Meer info en tickets: www.arsenaallazarus.be
• In het weekend van 17-19 mei gaat de tweede
fase van Contour Biennale 9 in: doorheen de
stad kan je tentoonstellingen, film, muziek en
performances bijwonen of deelnemen aan
wandelingen en workshops. Niet te missen!
Meer info: www.contour9.be
• De betoverende voorstelling RAYA (9+) bij
beeldsmederij DE MAAN werd verlengd
wegens succes! Aarzel niet en kom kijken op
18 mei. Wedden dat de magie ook jou niet
ongemoeid laat?
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UiTgevraagd

20 jaar Abattoir: De Expo Show

“De Mechelaar
kent ons als
‘iets speciaals’”
Al sinds 1999 maakt Abattoir Fermé
onvermoeibaar voorstellingen vanuit een
fascinatie voor geheime fantasieën die zich
afspelen wanneer de deur dicht is en de
gordijnen gesloten zijn. Twintig jaar Abattoir
Fermé op de planken, da’s reden genoeg voor
een gesprek met oprichter en artistiek leider
Stef Lernous, de huidige stadsartiest.
“Voor Abattoir Fermé was ik
enkele jaren actief als acteur
en later ook als regisseur.
Maar ik merkte dat heel
weinig theaterstukken mij
écht boeiden. Er ontbrak iets.
Ik heb een grote voorliefde
voor een wereld die vergaat.
Maar dan in een grotere
context dan alleen in iemands
persoonlijke leven. Ik hou in
theater heel erg van onsympathieke mensen: de klootzakken, de teven en vooral de
sukkelaars. Mensen waarbij
de koffiefilter altijd naar binnen flapt, waardoor ze eigenlijk gewoon warm water drinken met een koffiesmaakje. Ik
hou ervan om onsympathieke
mensen in een wereld neer te
20 jaar Abattoir: De Expo Show
Cultuurcentrum • 04.05 > 16.06
Prijs: 15 euro
Tickets & info:
www.cultuurcentrummechelen.be
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zetten waarin iedereen nóg
onsympathieker is dan die
mens zelf.”
Ondertussen zijn jullie
hier uitgegroeid tot een
gevestigde waarde.
“Abattoir Fermé is echt
Mechels. We zijn het oudste
Mechelse theatergezelschap
in zijn originele vorm. Ik
denk dat we bij de Mechelaar
vooral bekend staan als ‘iets
speciaals’ (lacht). We willen
niet dat mensen gewoon een
avond naar theater gaan, we
willen ze het gevoel geven
dat ze een avond lang iets
meemaken.”
En nu ‘iets speciaals’
gepland voor twee
decennia Abattoir
Fermé?
“We hebben in maart onze
eerste langspeelfilm gedraaid
in het Cultuurcentrum. In het
najaar van 2019 komt hij uit.

Stadsartiest
Stef Lernous
maakt kunst
van het groezelige en het
volkse, de wereld achter de
schone schijn.
Björn Siffer,
schepen van Cultuur

Er spelen trouwens een 70-tal
Mechelaars in mee. Daarna
bouwden we de set om tot het
decor van ‘20 jaar Abattoir: De
Expo Show’. Het gaat allesbehalve een gewone, droge
tentoonstelling zijn. Het zal een
echte Abattoir Fermé-wereld
zijn waarin je binnenstapt en
rondloopt. Iets wat leeft en
beweegt. Als een levend universum. Meer zeg ik niet, het moet
een verrassing blijven (lacht).”
“Het is wel belangrijk dat je
je bezoek reserveert. Je kan
telkens kiezen uit blokken van
twee uur, zodat er niet te veel
mensen tegelijk rondlopen. Je
hoeft helemaal geen Abattoir
Fermé-kenner te zijn om de
tentoonstelling te bezoeken. De
Expo Show is heel laagdrempelig en tegelijkertijd theatraal
en indrukwekkend. Je gaat binnenstappen in een droom - of
misschien zelfs een nachtmerrie? Aan jou om te ontdekken.”

Agenda

WO 1 MEI

ZO 5 MEI

Gezinshappening ‘Het
Mechels Broek, een
sprookjeswei!’

Instaprondleiding It almost
seemed a lily - Berlinde
De Bruyckere

begeleide uitstap • Parking
De Nekker, 13.30 > 18u

begeleide rondleiding •
Museum Hof van Busleyden,
11u

DO 2 MEI
Soirée Carré #8 - Leegstand in de stad: Van
verloren ruimte naar
levendige site
lezing • Museum Hof van
Busleyden, 20u

Balcazar
feest • Cultuurcentrum,
14 > 17u

LUNALIA XS: How Town +
Mòs ensemble - double
bill
concert • kunstencentrum
nona, 19u

VR 3 MEI
Geleid bezoek aan het
stadsarchief
begeleide rondleiding •
Stadsarchief, 10.30u

MindYourHead: Eastern
Standard Time (US)
concert • Kafee Zapoi, 21u

Apérotime - Aperitief Openlucht Afterwork Party
feest • Veemarkt, 17 > 23.59u

ZA 4 MEI

Vioolrecital Maya Levy Piano: Matthieu Idmtal
concert • Huis De Min, 15u

Lente in de stad
begeleide uitstap • ViaVia
Reiscafé, 10u

LUNALIA: 100% Mozart a nocte temporis & Reinoud Van Mechelen
concert • Sint-Pieter-enPaulkerk, 20.15u

MA 6 MEI
Bingo
spel • Ter Coose, 14u

LUNALIA: BALSAM,
een zinnenprikkelend
kruidenlabo - Zefiro Torna
concert • Manufactuur De
Wit, 20.15u

DI 7 MEI
In perspectief: Impactanalyse van statiegeld
lezing • DC De Smis, 9.30u

Lunalia: BALSAM, een
zinnenprikkelend kruidenlabo - Zefiro Torna

De nacht van ansjovis

concert • Manufactuur De
Wit, 19u

festival • Cultuurcentrum,
19 > 23u

LUNALIA XS: Hannah
Silva en Tomomi Adachi +
Lia Sahin - Nacht van de
stem

De Kevins improvisatietheatervoorstelling
theater • ’t Echt Mechels
Theater, 20u

concert • kunstencentrum
nona, 20.30u

Kick-Off Manestarters

De Improfeten

lezing • Thomas More
Campus Kruidtuin, 18 > 23u

theater • Theater M, 20.30u

Even goede vrienden Otto-Jan Ham

LUNALIA: Flamenco meets
barok - Fahmi Alqhai &
Rocío Márquez

theater • Stadsschouwburg,
20.15u

concert • Stadsschouwburg,
20.15u

Interesse in cohousing in
Mechelen?

VR 10 MEI

lezing • Oxfam Wereldwin
kel, 18u

Roots 66 - Günther Neefs
en Guy De Pré

Neem je tijd, wandel mee

theater • Stadsschouwburg,
20.15u

begeleide uitstap •
Vormingplus, 14u

Matthias Van den Brande
Quartet

WO 8 MEI

concert • De Jazzzolder,
20.30u

Natuurlijk beschermd de
zomer in en uit

De ra(va)ge van burn-out

lezing • Vormingplus, 19u

lezing • Vormingplus, 19.30u

Herdenking V-dag
plechtigheid • Binnenstad,
9.45 > 11u

30-urenweek bij Femma

ZA 11 MEI
Lijmen (Ons paradijs) Grof geschud
theater • Theater M, 20.30u

lezing • Vormingplus, 14u

Planeet Nivanir (7+)

LUNALIA 4 KIDS: Watermuziek, Händel voor de
allerkleinsten

theater • DE MAAN, 15 + 19u

concert • DE MAAN, 14 +, 16u

LUNALIA: Misia, de koningin van de Parijse salons
- Katharina Smets & Revue
Blanche
concert • Feestzaal
Scheppersinstituut, 19u

LUNALIA XS: IKI - Magie uit
het hoge noorden
concert • kunstencentrum
nona, 21.30u

DO 9 MEI
Soirée MuzE - Berlinde De
Bruyckere en de Besloten
Hofjes, een dialoog
lezing • Museum Hof van
Busleyden, 20u

Intiem Zolderconcert:
Kongero (SE)
concert • ViaVia Reiscafé,
20u

MindYourHead: NAFT &
Tony Beatbutcher
concert • Kafee Zapoi, 20u

Dé Watersportdag 2019 Gratis Surf 'n SUP
sport • Eglegemvijver,
10.30 > 16.30u

Wandeling: Broedvogels
begeleide uitstap • ingang
natuurgebied Den Battelaer,
8 > 11u

De aap en de beer: Het
middeleeuwse pad der
zonden
begeleide uitstap • UiT in
Mechelen, 14u
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LUNALIA: Grote Parade
van de Vlaamse Koormuziek
concert • Onze-LieveVrouw-over-de-Dijlekerk,
11.30 > 19u

ZO 12 MEI
5de Rommelmarkt
markt • Buitengewone
Basisschool De Sprankel,
13 > 17u

Licht! (3+) - Tout Petit
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

Kringlooptuin
opendeurdag • Domein
Tivoli, 14 > 16u

LUNALIA 4 KIDS: Rosalba,
Dowland voor de allerkleinsten
concert • DE MAAN, 14 +, 16u

LUNALIA: Rachmaninovs
Vespers - Cappella Amsterdam
concert • Sint-Romboutska
thedraal, 20.15u

MA 13 MEI
Concerten afdeling Pop/Jazz
van het Conservatorium
concert • kunstencentrum
nona, 19.30u

DI 14 MEI
The Wetsuitman (14+) Het Kwartier
theater • Stadsschouwburg,
20.15u
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Mystery of KEM - Stéphane Galland
concert • kunstencentrum
nona, 20.30u

DO 16 MEI
Typisch Tieners

LUNA MYSTICA: De kracht
van kruiden tussen Middeleeuwen en Renaissance
lezing • Schermerszaal
Huis Den Inghel, 19u

ZO 19 MEI

lezing • CM, 20u

BRAS Rommelmarkt

Militaire parade

beurs • Nekkerhal, 10 > 17u

feest • Grote Markt, 11u

Muizen bloemt!

Café Parole: Het
Koerdisch Utopia

markt • Dorpshuis en zocalo,
9 > 13u

lezing • De Schakel, 20u

Het Fort van Walem,
erfgoed van vele jaren

Ruimtegebruik vandaag
en morgen: Fietstocht
langs samentuinen in
Mechelen
begeleide rondleiding •
Stadhuis, 19u

VR 17 MEI

begeleide uitstap • Fort
van Walem, 14u

Literaire apero: Mario
Boon over oud en gloednieuw werk
lezing • De Schakel, 11u

Hanswijkprocessie

De inbraak

feest • Binnenstad, 15 > 17u

theater • Theater M, 20.30u

Rommelmarkt Pennepoel

ZA 18 MEI

markt • buurt Pennepoel,
9 > 16u

Raya (9+)
theater • DE MAAN, 19u

BRAS Rommelmarkt
beurs • Nekkerhal, 10 > 17u

Robocup Junior
spel • Technopolis,
9 > 16.30u

Rommelmarkt
markt • Esdoornplein, 9 > 14u

From this wave-lapped
island
concert • Onze-Lieve-Vrouwover-de-Dijlekerk, 20u

Het verhaal achter de
postzegel - opendeurdag
Zegeldrukkerij
opendeurdag • bpost Philately & Stamps Printing,
10 > 17u

Het Rommelt Op De Baan
markt • BSGO DE BAAN,
9 > 16u

DI 21 MEI

Wie is er bang voor Virginia
Woolf? - Dood Paard
theater • kunstencentrum
nona, 20.30u

DO 23 MEI
Comedy Dubbel - Nigel
Williams & Rayen Panday
theater • Cultuurcentrum,
20.15u

Wie is er bang voor Virginia
Woolf? - Dood Paard
theater • kunstencentrum
nona, 20.30u

Soirée MuzE - Bouwen in
middeleeuws Mechelen.
De sporen op de bouwstenen spreken
lezing • Museum Hof van
Busleyden, 20u

VR 24 MEI
Amnes(t)ie - Action Zoo
Humain
theater • Cultuurcentrum,
20.30u

Speeddate Mechelen

Geleid bezoek aan het
stadsarchief

eten en drinken • Barra
mundo, 19.30u

begeleide rondleiding •
Stadsarchief, 10.30u

Ruimtegebruik vandaag
en morgen: Plannen voor
plaats

ACHTER AF - de KOE

lezing • Vormingplus, 19.30u

In Perspectief: Europese
verkiezingen

theater • kunstencentrum
nona, 20.30u

Linden

lezing • DC De Smis, 9.30u

concert • De Jazzzolder,
20.45u

Het nieuwe erfrecht

Oscarpelouza Quiz

lezing • DC De Schijf, 20u

spel • Racing Mechelen, 20u

WO 22 MEI
Amnes(t)ie - Action Zoo
Humain
theater • Cultuurcentrum,
20.30u

ZA 25 MEI
The young person's guide
to the orchestra (kidsconcerten)
concert • Cultuurcentrum,
19.30u

Agenda

Bibeo-kunstroute
Fiets- of wandelroute •
Kerk Battel, 10 > 18u

ACHTER AF - de KOE
theater • kunstencentrum
nona, 20.30u

Oscarpelouza
festival • Racing Mechelen,
9.30 > 01u

BLiK (5+)
theater • TDM Theater De
Moedertaal, 14u

ZO 26 MEI

In Perspectief: Wonderhormoon of horrorhormoon
lezing • DC De Smis, 9.30u

Mei plasticvrij: bezoek
aan Le supermarché des
petits bonheurs instantanés
begeleide uitstap •
ARSENAAL/LAZARUS, 10u

WO 29 MEI

NOG THEATER
20 jaar Abattoir: De Expo
Show

Breekbaar als stilte vederlicht als porselein

Cultuurcentrum
do 9, 23 en 30.05 om 19 + 21u,
vr 10, 24 en 31.05 om 19 + 21u,
za 4, 11, 18 en 25.05 om 14 +
16u en zo 5, 12, 19 en 26.06
om 14 + 16u

18+19.05, Maurus Moreelshuis

Avenue Q

theater • kunstencentrum
nona, 20.30u

TDM Theater De Moedertaal
do 16.05 om 20.15u,
vr 3 en 17.05 om 20.15u,
za 4, 11 en 18.05 om 20.15u,
zo 5 en 12.05 om 15u

Speeddate Mechelen

Engelin

Retrospectie - Mardulier
en Deprez

The young person's guide
to the orchestra (kidsconcerten)

eten en drinken • Barra
mundo, 19.30u

concert • Cultuurcentrum,
15u

Infosessie Crowdfunding

Zaal Ter Coose
vr 10 en za 11.05 om 20u,
zo 12.05 om 15uu

lezing • Oh!Mechelen, 19u

Fataal

Bibeo-kunstroute

30e Slakkengang

De Peoene
vr 3, za 4 en zo 5.05 om
20.15u

Fiets- of wandelroute •
Kerk Battel, 10 > 18u

sport • Chalet SK Rapid
Leest, 9 > 18u

Verdwalen in verhalen

Comedy Night tvv Scouts
Heilig Kruis

lezing • Bibliotheek, 10.30u

theater • Stadsschouwburg,
19u

Kluizelaar (2+) - Simone
de Jong
theater • Cultuurcentrum,
15 + 17u

Bijenwandeling
wandeling • Vrijbroekpark,
10u

DO 30 MEI
Stoffen Spektakel
Mechelen
beurs • Nekkerhal, 10 + 17u

opendeurdag • Domein
Tivoli, 14 > 17.30u

Filmhuis: Pope Francis:
A Man of His Word

DI 28 MEI
Retrospectie - Mardulier
en Deprez
theater • kunstencentrum
nona, 20.30u

Kruidtuin
vr 17 en zo 19.05 om 18u,
za 18.05 om 11.30u

Pikant is plezant
't Echt Mechels Theater
vr 10, 17, 24 en 31.05 om
20.15u,
za 11, 18 en 25.05 om 20.15u,
zo 12, 19 en 26.05 om 15u

ARSENAAL/LAZARUS
vr 10.05 om 20.15u, za 11 en
zo 12.05 om 15u

MA 27 MEI

film • Cultuurcentrum, 20.15u

Figaro - Comp. Marius

The Life of Mechelen #3
Groeipijnen - Stadsgezelschap & ARSENAAL/
LAZARUS

Schapen scheren

EXPO

Jouw activiteit hier?
Voer die dan in op uitinmechelen.be/uitdatabank.
Deadline voor editie juni: 30 april.
Deze kalender werd afgesloten op 31 maart. Cursussen,
workshops, kampen en permanente activiteiten worden niet
opgenomen.

Expositie Grafiek - Myriam
Selleslagh en Daniël
Breckpot
5+12+19+26.05, huiskamergalerie yoHanneke

Le supermarché des petits
bonheurs instantanés installatieproject van Ann
Weckx
16.05 > 08.06, ARSENAAL/
LAZARUS

[OGEN] BLIK - Studio
Borgerstein
> 16.06, Cultuurcentrum

The Great Ephemeral
Skins - Hadassah
Emmerich
> 26.05, De Garage

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

Muziektentoonstelling
PLAY!
> 01.11, Technopolis

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
nieuwsbrief en blijf
wekelijks op de hoogte
van de vrijetijdsactivitei
ten in Mechelen.
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#2800love

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

liesbetvn

igors_sk
Mechelen cityscape (part 3)
#mechelen #mechelen_in_beeld
#visitmechelen #uitinmechelen
#2800love #strumboldstower

sarahstroob
Brood en spelen! ☀🥐☕️

#queenofthecastle #vrijbroekpark #2800love

boconcile
Rêveuse☁️
#rêveuse #dreamer #mechelen #2800
#2800love #begijnhof #nikon #vsco #lightroom
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#vrijbroekpark #heerlijkweertje #opa
#myboy #2800love

vanpoyeringrid

kv_e_r_b_s
No sunshine in Mechelen today, but
loving the bright yellow rapeseed
along the canal.
#mechelen #2800love #yellowflowers

ewoudhuysmans
Onze achtertuin ligt er mooi bij
tegenwoordig.
#vrijbroekpark #2800love #hashtag
#lentekriebels #springbling

dbuntinx

Zie het leven door een kristallen bol,..
#2800love #fotofien #kristallenbol #fotografie

#2800Love #nieuwstation

liever1
Perfect weekend (or almost 😉♥)
#sisterlove #2800love #sunisout #funinthesun
#mechelen #bloemenkransje

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

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
lien_anita_
Life can be pretty "elephantastic", just
go with the flow. 🐘🐘🐘
#2800love #zoo #planckendael #dierentuin

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
Straatlamp defect?
0800 635 35, straatlampen.be

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

Over Nieuwe Maan

topofmind86
#2800love #stadmechelen #stiltetuin
#malinials #mechelen #visitmechelen
#igmechelen #igersmechelen

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
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KOMAAN KV!

Mechelen duimt voor jullie
tijdens de bekerfinale!

