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DOSSIER HET PREDIKHEREN

"Hier vinden we
allemaal ons ding"
Paraat voor de
schoolstraat

De dag van het
opvangcentrum

De bevrijding
van Mechelen

Hier speel ik rookvrij
Rookvrije speelpleintjes, daar gaan we
voor! Sinds april is het Vrijbroekpark
volledig rookvrij op twee rookzones na,
en in mei opende het eerste rookvrije
speelpleintje aan de Lakenmakersstraat.
Tijdens de zomer volgden er nog
eens zeven andere speelpleintjes. Het
Vrijbroekpark en stad Mechelen zijn lid
van ‘Generatie Rookvrij’, een nieuwe
beweging die kinderen de kans wil
geven om rookvrij op te groeien.
Want zien roken, doet roken. De
stad wil daarom van zoveel
mogelijk Mechelse speel- en
sportterreinen rookvrije
plaatsen maken.

Welkom

Het Predikheren opent
Het is misschien wat raar om te zeggen, maar
dit jaar keek ik echt uit naar het einde van de
zomer. Dat komt natuurlijk omdat we deze maand
Het Predikheren eindelijk officieel openen. De
grondige renovatie van het oude klooster aan de
Tinellaan is zonder overdrijven een van de mooiste
verwezenlijkingen sinds ik burgemeester ben. En
dat wil toch al wat zeggen na bijna twintig jaar ...
Het Predikheren is naast een prachtige bibliotheek ook
een gastronomisch restaurant, een koffiebar, een culturele
performance- en exporuimte, een co-working space …
Kortom: een ontmoetingsplek voor de buurt, de stad en
de wereld.

Dit is een van
de mooiste
verwezenlijkingen
sinds ik
burgemeester ben

Daarmee is Het Predikheren een mooi voorbeeld van de
herwonnen Mechelse fierheid: een vervallen monument dat
oude grandeur echoot, hebben we in ere hersteld tot een
eigentijdse, dynamische en inspirerende bestemming. Ik
nodig alle Mechelaars uit om Het Predikheren te ontdekken
tijdens het openingsweekend op zaterdag 31 augustus en
zondag 1 september. Ik ben ervan overtuigd dat je mijn
enthousiasme over Het Predikheren snel zal delen.

Bart Somers,
burgemeester
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Vraag
Hoe doe ik een
melding?
Beste stadsbestuur,
Er is een wegverzakking in mijn
straat. Hoe meld ik dat aan de
juiste dienst van stad Mechelen?
Met vriendelijke groeten,
Vik

Overlijdensaangifte
van een doodgeboren baby
Sinds 1 april kan je een doodgeboren kindje aangeven vanaf een zwangerschapsduur van 140 dagen. Vanaf 180 dagen is dat verplicht. Je kan dan ook
meteen een voornaam kiezen voor je kindje.
Heb je in het verleden al een akte laten opmaken voor je doodgeboren kindje,
maar heb je het toen geen naam kunnen geven? Of heb je nog geen akte
laten opmaken, en wil je dat graag nog doen? Nog tot 31 maart 2020 kan je
hiervoor terecht bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.
Meer info: www.mechelen.be/overlijdensaangifte

Antwoord
Beste Vik,
Iets melden doe je snel en
makkelijk via mechelen.be/melding
of 0800 20 800. Jouw melding
komt dan terecht bij de centrale
meldkamer van stad Mechelen,
die ze meteen doorstuurt naar
de juiste persoon of dienst. Je
wordt op de hoogte gehouden
van het verloop van je melding
en je kan je melding zelf ook
voortdurend blijven opvolgen. Voor
die gecentraliseerde en efficiënte
aanpak wonnen we trouwens
onlangs de publieksprijs in de
categorie ‘Safety & Security’ van de
Publica Awards.
Meldingen kunnen gaan van
een omgevallen verkeersbord,
een verzakking in de straat tot
zwerfvuil of overlast. Opgelet: voor
sommige meldingen kan de stad
niet tussenkomen. Deze meldingen
worden door andere organisaties
verholpen:
• Defecte straatlampen:
0800 6 35 35
• Gasgeur of gaslek: Fluvius,
0800 65 065
• Storingen en defecten op het
stroomnetwerk: Fluvius,
078 35 3500
• Huisvuilophaling: IVAREM,
0800 90 441
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Help ons water
zuiver te houden
Op veel plaatsen in Mechelen is er een apart rioleringsstelsel
voor afval- en regenwater. Wist je dat onze straatkolken - in
Mechelen vaak puttekes genoemd - aangesloten zijn op het regen
waterriool en rechtstreeks uitkomen in de dichtstbijzijnde rivier of beek? Gooi er
dus geen afvalresten, sigarettenpeuken of verfresten in.
Je toilet en gootsteen zijn aangesloten op het riool voor afvalwater. Giet daar
dus geen bijtende middelen, verfresten, vetten en medicijnen in. Idem voor vast
afval, want dat geeft problemen bij het doorpompen naar het zuiveringsstation.
Wat hoort er dan wel thuis in je toilet of gootsteen? Urine, uitwerpselen, toilet
papier en restanten van niet-bijtende huishoudelijke schoonmaakproducten.
Meer info: www.mechelen.be/riolering

Oproep Arsenaal: zet de
wagen aan de kant
Woon je in de wijk Arsenaal en wil je meehelpen
aan een aangename buurt? Doe dan mee met
‘Delende Buurten’. Zet de wagen 30 dagen aan de
kant en test tijdens deze periode gratis alternatieve
vervoersmiddelen uit. Denk bijvoorbeeld aan elektrische
fietsen, openbaar vervoer, carpoolen, deelwagens ...
Een unieke kans om je dagelijkse verplaatsingen eens op een andere manier te
doen! Bovendien is het positief voor de buurt, want hoe minder auto's, hoe lager
de parkeerdruk.
Interesse? Surf naar mechelen.be/delende-buurten of kom naar de infosessie
op donderdag 5 of 19 september in wijkhuis Arsenaal. Vooraf inschrijven is wel
verplicht via evb@taxistop.be of 0471 39 86 89.

Komaan
Kort

Vroeger en nu

1950

Snel
• Dit najaar start IVAREM met een huis-aan-
huisinzameling van asbestcement om het
risico voor jou en je omgeving te beperken. De exacte startdatum wordt later nog
door IVAREM gecommuniceerd. Meer info:
www.ivarem.be of 0800 90 441
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• Vanaf nu kan je geboorte-, huwelijks- of overlijdensaktes ook online aanvragen. Dan sla je
de aanvraagverwerking van de administratiedienst over en krijg je de aktes meteen in je
mailbox. Uiteraard kan je ze ook nog altijd
aanvragen in het Huis van de Mechelaar of via
e-mail. Meer info: www.mechelen.be/attesten.
Toegangspoort van Kazerne Delobbe (nu Het Predikheren) in 1950

De predikheren of dominicanen waren weliswaar de eerste, maar niet
de enige bewoners van het Predikherenklooster. Nadat de broeders in
1689 het klooster en in 1736 de kloosterkerk hadden ingewijd, werden
ze in 1796 verjaagd door de Fransen.
Het Bestuur der Burgerlijke
Godshuizen richtte het klooster
vervolgens in als tehuis voor
oude mannen. Vanaf 1809 deed
het dienst als militair hospitaal,
en werden de ouderen overgebracht naar het voormalige
klooster van Leliëndaal. De
kloosterkerk bleef tot 1814 door
de Fransen in gebruik als oefenplaats en later als krijgsarsenaal.
In de 20ste eeuw was het gebouwencomplex bekend onder de naam
Kazerne Generaal Delobbe. Het behield zijn militaire bestemming tot
het in 1977 door stad Mechelen werd overgenomen. En wat de stad
met dit monumentale gebouw gedaan heeft, lees je vanaf p. 8!

Getal

24 069
Zoveel keer gebruikten Mechelaars de eerste helft van dit jaar
een groene Mobit-fiets. Dat is dubbel zoveel als vorig jaar, en
ook veel meer dan in andere steden. Mechelaars zijn duidelijk
fan van dit handige fietsdeelsysteem. Ook eens proberen?
www.mechelen.be/mobit

• Nog tot eind september kan je in Mechelen
volop elektrische deelsteps van Circ testen.
Ze staan voor je klaar op meer dan 30 hotspots. Zoek via hun app de dichtstbijzijnde
step, scan de QR-code om te ontgrendelen,
en steppen maar! Alle info: www.circ.com of
www.mechelen.be/deelsteps
• Huisnummer getoond? Dat loont! Kijk eens
na of je huisnummer goed zichtbaar is vanaf
de openbare weg. Bijvoorbeeld op je brievenbus, voorgevel of voordeur. Zo vinden de
hulpdiensten snel je huis terug bij noodgevallen en komt je post goed terecht.
• Eerste Hulp Bij Huiswerk (EHBH) zoekt
vrijwilligers. Want huiswerkhulp heeft een
groot effect op de slaagkansen van kinderen
die het moeilijk hebben. Je hoeft zeker geen
leerkracht te zijn. Heb je interesse? Surf dan
naar mechelen.be/eerste-hulp-bij-huiswerk.
• De bevolking groeit, maar de beschikbare
ruimte niet. Om af te spreken hoe we die
ruimte in de toekomst gaan gebruiken,
stelde Provincie Antwerpen een Provinciaal
Beleidsplan Ruimte Antwerpen op. Tijdens
de publieke raadpleging van 20 augustus
tot en met 18 oktober kan je mee jouw zegje
doen! Meer info: www.provincieantwerpen.be/
beleidsplanruimte.

Meer nieuws: www.mechelen.be
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Mechelenmakers

Michel gaat vaak op stap met
Alan. Dat doen ze in het kader
van het project Samen Inburgeren.
Daarbij neemt een Mechelaar een
nieuwkomer met andere roots op
sleeptouw in onze stad.

“Ik ken het project al enkele jaren.
Toen ik onlangs een nieuwe oproep
zag, heb ik de sprong gewaagd. En
ik heb er absoluut geen spijt van.
Het klikt heel goed tussen mij en
Alan, en zijn warme gezin. In de
afgelopen maanden gingen we al
regelmatig op stap. De Mechelse
cafeetjes, het Speelgoedmuseum,
het Vrijbroekpark ... Vooraf leek het
mij een hele grote verantwoordelijkheid, maar nu voelt het gewoon aan
alsof ik met een vriend afspreek.”
“Alan krijgt zo de kans om zich veel
sneller te integreren. Hij ontdekt onze
stad, maar het is vooral het menselijke
contact waar hij van openbloeit. Ik
vind het trouwens ook boeiend om te
praten over zijn cultuur en het leven
in Syrië. Eigenlijk leren we allebei
veel van elkaar. Integratie is iets dat
van twee kanten komt. Luisteren naar
elkaars verhaal en er dan samen iets
nieuws van maken.”

p.
t een nieuwe groe
In september star
? Schrijf je in via
Wil jij meedoen
-inburgeren!
mechelen.be /samen
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Inzicht

Paraat voor
de schoolstraat
Aan de schoolpoorten is het op piekmomenten vaak gevaarlijk.
Auto’s staan verkeerd geparkeerd, hinderen voetgangers en
fietsers, of zijn gewoonweg te talrijk. Schoolstraten bannen de
auto’s voor even en maken de straten veiliger.

Wat?

Hoe?

Waarom?

Waar?

Tijdens het begin
en einde van een
schooldag kan je
een schoolstraat niet
inrijden met de auto.
De straat uitrijden
mag wel. Alleen te
voet of met de fiets
mag je de straat in.
Uiteraard mogen
hulpdiensten altijd
langs. Wie met de
auto komt, parkeert
iets verder. Zo krijg
je een veilige, verkeersarme zone vlak
bij de school.

Een nadarhek duidt
telkens het begin
van de schoolstraat
aan en sluit de straat
tijdelijk af voor auto’s.
Soms staat er een
begeleider (politie,
gemeenschapswacht
of iemand van de
school). Die geeft
een woordje uitleg
en helpt om alles in
goede banen te leiden. Omdat dit enkel
bij de start en het
einde van een schooldag geldt, ondervinden omwonenden
nauwelijks hinder.

Voor een veilige
schoolomgeving
natuurlijk. De verkeerschaos maakt
plaats voor een
rustige en aangename omgeving aan
de schoolpoort. Meer
veiligheid is bovendien een stimulans
om meer met de
fiets of te voet naar
school te gaan. Dat is
niet alleen gezonder,
maar ook beter voor
het milieu. En vaak is
het zelfs sneller dan
met de auto.

Mechelen telt
vandaag vier schoolstraten: de omgeving
van de Thaborstraat,
de Louizastraat, de
Groenstraat en de
Bergstraat. Niet elke
straat is geschikt om
een schoolstraat te
worden. Dat hangt
van heel wat factoren
af. Onderzoek en
overleg vooraf is dus
heel belangrijk. In de
toekomst bekijkt de
stad samen met de
scholen waar bijkomende schoolstraten
mogelijk zijn.

Schoolstraten
zorgen voor
een veilige,
verkeersarme
omgeving
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Maak kennis met Tinel
en Het Predikheren
‘De Tinelsite wordt een van de boeiendste locaties van Mechelen’.
Dat schreven we tien jaar geleden, in het allereerste nummer van
Nieuwe Maan. De transformatie van die site naar een toplocatie
voor wonen, cultuur en vrije tijd is bijna klaar. Het Predikheren,
de kers op de taart, opent deze maand al.
8

Dossier

1 Holmes: hier komen vijf moderne

woningen met een gebouw dat zal
dienstdoen als crèche of praktijk
ruimte. Klaar in 2021.

2 Maigret: gelijkvloers met com-

merciële ruimte, daarboven zeven
verdiepingen met 14 appartementen. Daaronder bevindt zich een
ondergrondse parking. Naast
parkeerplaatsen voor de bewoners
van de site, zijn hier 124 publieke
parkeerplaatsen beschikbaar.
Maigret is klaar in september, de
parking is open sinds 2018.
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Vlak naast dit gebouw staat
Adjudant: acht gloednieuwe
gezinswoningen achter de historische gevel van de rijkswacht
kazerne. Nog iets verder vind je
Poirot. Daar komen twee commerciële ruimtes en 16 appartementen met fenomenale zichten.
Adjudant is klaar in september,
Poirot is klaar sinds augustus.

3 Sjampetterke: kleiner bestaand

kazernegebouw dat de toegang
vormt tot de ondergrondse
parking. Stad Mechelen zal er
kantoorruimtes te huur aanbieden. Klaar in het najaar.

4 Brigadier: het voormalige politie-

gebouw wordt omgetoverd tot een
gebouw met 12 appartementen.
Klaar in 2021.

5 Baskerville: hier komt een

 ieuwbouw met woningen voor
n
19 gezinnen. Klaar in 2021.

6 Tinelpark: dit park met veel open

ruimte, handige fiets- en voet
gangersroutes en spelelementen
voor kinderen zal 24 uur per dag
open zijn. Een deel van het park
moet nog aangelegd worden.
Gefaseerde afwerking tegen 2021.

7 Het Predikheren: zie volgende
pagina’s.

8 Kazerne Dossin: voor een beklij-

vende en leerrijke ervaring moet
je nog altijd in ons museum voor
Holocaust en mensenrechten zijn.
Open sinds 2012.
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Welkom in Het Predikheren!
In het weekend van
31 augustus opent deze
nieuwe Mechelse culturele
hotspot de deuren. Met de bib
in een centrale rol. Maar kom
zeker ook eens langs voor het
gastronomische restaurant, de
gezellige bar of de culturele
ruimtes. Dankzij enkele
partnerschappen wordt het
bovendien een leerrijke plek
voor alle Mechelaars.

Bibmedewerkers Paul en Lieve
kijken al lang uit naar de nieuwe
bib. We boekten ze voor een
snelle rondleiding.
Paul: “Onze nieuwe locatie ligt minder
centraal maar heeft wel voordelen. Zo heb
je nu een ondergrondse parking en veel
groen. Er zal ook meer te beleven zijn. En
we genieten mee van de prachtige uitstraling van het gebouw. Bij mooi weer kan je
je evengoed in de binnentuin nestelen.”
Lieve: “De vele nissen en hoekjes maken
het mogelijk om collectieonderdelen zichtbaarder op te stellen, zoals de lp-collectie
op de muziekzolder, de geschiedeniscollectie, de ‘Liever-lezen-hoek’ in de
jeugdbib … Achter zowat elke hoek schuilt
een ontdekking. Zones hebben hun eigen
sfeer, van levendig over rustig tot stil. En
hebben we al gezegd dat de pandgangen
enorm charmant zijn?”
Paul: “De digitale infrastructuur is verbeterd.
Er is vrije toegang tot wifi, je kan printen
vanop je eigen toestel en je krijgt makkelijk
toegang tot kranten van de dag. Boeken
en cd’s die niet mee verhuisd zijn door
plaatsgebrek, blijven beschikbaar in ons rijk
gevulde magazijn. Je reserveert ze met een
simpele muisklik en dan zetten we ze klaar
in de inkomhal.”
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Feestelijke opening
Zaterdag 31 augustus, van 17 tot 19u,
verhuizen de laatste boeken onder
begeleiding van een bonte literaire stoet
van de oude naar nieuwe bib. Daarna
start een groot feest in en rond Het
Predikheren en ook op zondag feesten
we verder. Meer weten of deelnemen
aan De Parade? www.hetpredikheren.be

Dossier

“Toegankelijke
topkeuken op
een toplocatie”

Wat moet je nog weten?

•

Het ruikt lekker aan Het
Predikheren, nu topchef Ken
Verschueren en zijn vrouw Jenny
het betaalbare gastronomische
restaurant Tinèlle uitbaten.

Enkele jaren geleden
trokken Ken en Jenny
de deuren dicht van
De Tuinkamer, het
restaurant waarmee ze
een Michelinster hadden
bemachtigd. Hun nieuwe
uitdaging zochten en
vonden ze in Mechelen.
Wat schaft de
pot in Tinèlle?
“Klassieke smaken van de
Belgisch-Franse keuken
op een moderne maar
toegankelijke wijze. Je
bestelt er à la carte.
Zo kan je voor jezelf
uitmaken of je wil gaan
voor een goedkoper of
duurder gerecht. Want
hoewel we gastronomisch
zijn, willen we iedereen
bedienen. Of je nu een
gerecht van 4 euro en
een frisdrank wil, of een
gerecht van 18 euro met
een topwijn. Superlekker
is het altijd.”

Wanneer kunnen
we langskomen?
“Van maandag tot vrijdag
ben je welkom voor
lunch of diner. Tijdens de
weekends stellen we ons
restaurant ter beschikking
voor trouwfeesten.”

Een betere
locatie kon
ik me niet
inbeelden
Hoe kwamen jullie
op het idee?
“Na jarenlang het beste
van onszelf te geven in De
Tuinkamer, kregen we zin
in iets nieuws. Ons oog
viel daarbij op Mechelen,
want we geloven erg in

Met Het Predikheren
heeft Mechelen er
weer een culturele en
culinaire hotspot bij.
Björn Siffer, schepen van Cultuur

deze stad. Al sinds 2014
begonnen we uit te kijken
naar een locatie buiten het
centrum, liefst ergens net
buiten of aan de ring. We
zochten een plek met veel
beleving en ook parking.
En toen de plannen voor
Het Predikheren concreet
werden, wisten we: dit is
een prachtlocatie.”
Wat mogen we ver
wachten van Bar Bib?
“Dat mag je zien als een
gezellig verlengde van
de bib. Het is meer dan
een koffiebar. Je kan er
ook genieten van een glas
wijn of bier, betaalbare
lunches en een heerlijke
hap. We zijn niet echt een
‘bar’, maar onze werktitel
Bar Bib sloeg zo goed
aan dat we de naam niet
meer durven veranderen
(lacht).”
Heb je ambities om
terug een Michelin
ster te halen?
“Daarvoor doen we het
niet. Wij willen in de
eerste plaats dat de zaak
goed draait en dat onze
klanten content zijn. Maar
als we de mensen van
Michelin ook overtuigen,
zou dat natuurlijk
fantastisch zijn.”

•

•

•

•

•

Toerisme Vlaanderen heeft
Het Predikheren nu al
erkend als een Flanders
Heritage Venue. Die titel zet
het gebouw internationaal
op de kaart als een van dé
zes Vlaamse toplocaties
voor meetings, conferenties,
beurzen en dergelijke meer.
De setting van een erfgoedsite,
veelzijdigheid, beleving en
historische waarde bleken
sterke troeven. Zaal reserveren?
hetpredikheren@mechelen.be
De Jazzzolder krijgt een
vaste plek en organiseert elke
tweede en vierde vrijdag van
de maand een liveconcert. Een
indrukwekkende jazzcollectie met
6000 jazzplaten krijgt bovendien
een prominente plaats.
Het Cultuurcentrum zal op vier
zondagmiddagen doorheen het
jaar Vinyl Sundays organiseren.
Bekende artiesten komen dan
hun favoriete platen uit de
bibcollectie draaien.
Vzw’s Vormingplus Regio
Mechelen en Creatief Schrijven
zullen 350 uur aan vormingen,
opleidingen en lezingen
voorzien rond thema’s als
cultuur, media, schrijven en
lezen. Creatief Schrijven werkt
ook een opleidingsaanbod
uit van 25 uur per jaar voor
Mechels schrijftalent.
CVO Crescendo organiseert een
leesclub voor anderstaligen.
Zij kunnen ook deelnemen aan
wekelijkse activiteiten van
De Nieuwe Weg vzw, zoals
moederkindmomenten, knutselof leesactiviteiten …
Om laaggeletterden meer
groeikansen te bieden, wil
CBE-Open School hen via
laagdrempelige initiatieven
tonen wat de bib voor hen kan
betekenen.
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Klimaatpraat
Ruim mee de wereld op
Zaterdag 21 september schiet de hele
wereld in actie om het probleem van zwerfvuil aan te pakken. Overal op aarde organiseren steden en dorpen massale opruim
acties. Ook in Mechelen! Help jij mee?
Schrijf je in - alleen of samen met je vrienden, familie of vereniging - op een vaste
startlocatie of een locatie naar keuze. We
willen zoveel mogelijk plekken opruimen,
dus alle mogelijke locaties zijn welkom!
JCI M
 echelen en stad Mechelen voorzien
het nodige opruimmateriaal zoals grijpers,
handschoenen en vuilniszakken op de
vaste locaties.
Vaste locaties: Grote Markt, Sinte-Mettetuin, ldc Den Abeel, ldc De Schijf, Dijlepad,
Arsenaal, Rode Kruisplein en de Dorpshuizen van Muizen, Walem, Hombeek, Heffen,
Battel en Leest
Uiteraard willen we je daarna graag
bedanken voor je harde werk. Vanaf 16u
ben je welkom op de binnenplaats van het
stadhuis voor enkele Cleanup Drinks!
Inschrijven: worldcleanupdaymechelen.be

Mechelen
wint European
Green Leaf Award
In juni won stad Mechelen de
European Green Leaf Award 2020,
een prestigieuze erkenning van de
Europese Commissie voor steden
die inzetten op duurzaamheid
en levenskwaliteit. Mechelen
doet heel wat inspanningen rond
deeleconomie en klimaatadaptatie,
en dat is ook Europa niet ontgaan.
De stad gaat de prijzenpot van
75 000 euro investeren in nog meer
duurzame initiatieven.
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Straffe ondernemer

Mechels biotechbedrijf
barst uit zijn voegen
De innovatieve manier waarop het
Belgisch-Nederlandse Galapagos
medicijnen ontwikkelt, wekt inter
nationale belangstelling. Om kwali
teit te blijven garanderen, wil het
biotechbedrijf in Mechelen uitbreiden van 350 naar 800 medewerkers. Een verhuis is onvermijdelijk.
Piet Wigerinck (Chief Scientific
Officer): “Onze werkwijze is als
volgt: we vergelijken weefselstalen
van zieke patiënten met die van
gezonde mensen. Dan k
 ijken we
hoe we dat zieke weefsel weer
gezond kunnen maken via zelfontworpen technieken. Op basis
daarvan maken we medicijnen die
de ziektes afremmen. Een aanpak
met potentieel, want onlangs contacteerde het Amerikaanse bedrijf
Gilead ons met de vraag om samen
te werken. We vullen elkaar mooi
aan: zij willen de beste zijn en wij
willen de eerste zijn.”
Internationale allure
“Vroeger moesten we p
 rojecten
sneller uit handen geven aan
verschillende externe p
 artners.
Vanaf nu kunnen we onze genees
middelen voor een groot deel
samen met Gilead ontwikkelen.

Daarbij nemen we de verkoop
in Europa voor onze rekening,
ook voor ons meest ontwikkelde
product, de ontstekingsremmer
filgotinib. Zodra we toestemming
hebben om het op de markt te
brengen, natuurlijk.”

Onze nieuwe hoofd
zetel zal er een zijn met
internationale allures
“Hoe meer we zelf doen, hoe meer
medewerkers we nodig hebben.
We hebben dit jaar al 100 mensen
aangeworven in Mechelen, en we
willen nog groeien. Dat kan enkel
als we verhuizen. Vanaf 2020 bouwen we een nieuwe hoofdzetel in
de toekomstige Raghenowijk. Een
aantrekkelijke locatie voor onze
vele internationale bezoekers: de
site ligt vlak bij het station én pal
op het treintraject van Parijs naar
Amsterdam, twee steden waar we
ook vestigingen in de buurt hebben.
Ook onze medewerkers zullen blij
zijn, zij hebben eindelijk een alternatief voor de wagen.”

Dossier
Kort

Boost kinderen hun
zelfvertrouwen

Snel

Buddy Mechelen is een naschools project dat kwetsbare leerlingen
uit de lagere school en het middelbaar steunt. Als buddy ben je geen
extra leerkracht, maar wel de grootste supporter van een leerling. Je
helpt, motiveert en inspireert. Eén keer per week ga je langs op school,
vlak na schooltijd.
In de lagere school sla je een praatje, speel je een spelletje,
maak je wat extra oefeningen of oefen je vaardigheden. In
het middelbaar help je bij het maken van een planning of
toon je hoe je het best dingen aanpakt. Voor de leerling moet
het een leuke afsluiter van de schooldag zijn. De extra steun
boost leerlingen hun zelfvertrouwen en dat heeft een groot
effect op hun slaagkansen.
Wil jij buddy worden? Lees er meer over op buddymechelen.be en
registreer je ten laatste op 20 september. Na een kennis
makingsgesprek ben je welkom op het startmoment en
kan je starten in oktober.

• Het CAW Boom Mechelen Lier zoekt vrijwilligers met een hart voor mensen met een
hulpvraag. Meer info: www.caw.be. Interesse?
Contacteer 015 695 695, 0492 135 695 of
vrijwilligers@cawboommechelenlier.be.
• Wil je graag al doende een hoger diploma
halen? Bij AP Hogeschool kies je voor veel of
massaal veel praktijk. Vanaf september biedt
AP naast bachelors ook 16 gloednieuwe graduaten aan. Ja, ook dicht bij huis in M
 echelen!
Ontdek het aanbod: www.ap.be.
• De fietsschool zoekt vrijwilligers om volwassenen op de fiets te begeleiden in het verkeer. Wil jij helpen? Kom dan naar de infosessie op dinsdag 10 september om 13.30u in
het Sociaal Huis. Inschrijven via m
 echelen.be/
fietsschool of 0474 79 26 81.
• Het Plantjesweekend van Kom op tegen
Kanker viert zijn 25ste verjaardag. Op 13, 14
en 15 september verkopen vrijwilligers azalea’s aan 7 euro. Alle verkooppunten vind je
op mechelen.be/plantjesweekend.

Straatbabbel

Met wie zou jij graag
eens een terrasje doen?

• Op 16 september opent de nieuwe fietsenwinkel van ‘t Atelier. Je kan er een tweedehandsfiets kopen of je fiets laten herstellen.
Het nieuwe fietsatelier vind je op de Battelsesteenweg 48, net naast de oude winkel.
• Op woensdag 25 september veranderen de
KiVa-scholen de Grote Markt vanaf 9u in een
echte openluchtcircustent. De leerlingen
jongleren, goochelen, zingen en springen er
samen met Circolito tegen pesten. Kom en
mis niks van deze unieke ‘iedereen kan iets,
niemand kan alles’-show!

Laureen: “Ik ben
nog maar net naar
Mechelen verhuisd
en heb al veel
gehoord over Bart
Somers. Met hem
zou ik wel eens een
terrasje willen doen,
om de man achter de
beroemde Mechelenburgemeester te
leren kennen.”

Gilberte: “Als hij
nog zou leven, Elvis
Presley! En dan zou
ik vragen om eens
een liedje voor mij
te zingen. In mijn
badkamer hangt
een levensgrote
poster van hem,
zodat ik hem elke
dag kan zien.”

Bernard: “Ben jij vrij
vanavond? (knipoogt).
Nee, ik zou wel
eens een pint willen
pakken met Stoffel
Vandoorne, de
bekende Belgische
autocoureur. Ik heb
heel veel bewondering voor zijn carrière,
en zou daar graag
over willen babbelen.”

• Mensen met dementie, mantelzorgers, hulpverleners en geïnteresseerden kunnen op
16 september terecht in inloophuis ’t moNUment voor de Dementie XL-dag. Op het
programma staan o.a. een doe-koffer, inspiratiemomenten, een wandeling en muziek.
Meer info: www.mechelen.be/tmonument of
0477 96 99 37.

Meer nieuws: www.mechelen.be
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Met twee gidsen door
Karine Decoster is al 20 jaar stadsgids in Mechelen
en zag haar stad positief evolueren.
“De voorbije jaren is Mechelen helemaal
opengebloeid. Ik heb al van veel mensen
gehoord dat de stad onherkenbaar is
in vergelijking met 20 jaar geleden.
Onlangs overviel een vrouw me met een
spijtbetuiging tijdens een rondleiding.
30 jaar terug had ze Mechelen een keer
bezocht. Ze vond de stad toen maar
niks. Gevolg: haar
dochter, die hier
studeert, mocht niet
op kot. Een grote
fout, daar was de
vrouw van overtuigd
nadat ze had gezien
wat voor metamorfose Mechelen heeft
ondergaan.”

Je moet gidsen
vanuit je hart,
anders val je
door de mand

Eer om hier te wonen
“Mechelen is een stad op mensenmaat. Dat vind ik de grootste troef. Het
stadscentrum is autoluw en er staan veel
bloemen. Iedereen merkt ook meteen
op dat het hier zo proper is. Bovendien
is dit een ideale plek om met kinderen
te verkennen: je hebt het Speelgoedmuseum, de schommelpaardjes, allerlei
speelelementen … Je hoort vaak dat
bezoekers nog eens terugkomen, met
hun kinderen.”
“Er is voor ieder wat wils. Persoonlijk
vind ik de Bourgondische wandeling
een echte aanrader. Die toont je meteen
een groot deel van Mechelen en leidt je
onder andere langs het Dijlepad en het
Hof van Busleyden – absolute toppers.
Ooit vertrouwde een dame uit Nederland
me toe dat het haar een eer leek om in
zo’n mooie stad te mogen wonen. Dat is
me altijd bijgebleven. Ze heeft natuurlijk
groot gelijk.”
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Vanuit het hart
“Ik ben gids geworden uit pure liefde
voor deze stad. Ik wil er alles over
weten en vooral: die kennis
doorgeven. Vroeger wilde
ik graag leerkracht worden. Dat is er nooit van
gekomen, maar als gids
breng je de mensen
evengoed dingen bij.
Dat doe ik liefst op
een interactieve
manier, met een
vleugje humor
en een gezonde
dosis enthousiasme. Zo
creëer je een
ideaal contact
met bezoekers.
Ik gids vanuit
het hart. Als je
het niet meent,
val je snel door
de mand.”

Karine

“Het groepsgevoel staat bij
mij voorop. Ook
in mijn functie als
voorzitter van de
Koninklijke Gidsenbond van Mechelen
trouwens. Op tijd en
stond breng ik 97 actieve
gidsen samen, bijvoorbeeld
met een barbecue. Je kan al
raden waar we dan vooral over
praten (lacht)."
Zin in een rondleiding met gids?
Bekijk het aanbod op visitmechelen.be

Maneblussers

Mechelen en omgeving
Net als de binnenstad is ook de Mechelse rand de moeite waard
om te verkennen, zeker met stads- en natuurgids Danny Goethals.
“Ik ben geen geboren Mechelaar. Toen ik
de liefde volgde en in 1978 naar hier
verhuisde, wist ik eigenlijk niets
van de stad. Enkele jaren later
was er een gidsopleiding. Een
goede gelegenheid om mijn
kennis wat bij te schaven,
leek me. Ik slaagde voor
het examen en mag
mezelf sinds 1982
stadsgids noemen. Het gidsen
beviel me zo dat
ik in 1993 ook
natuurgids ben
geworden voor
Natuurpunt.
Als geograaf
ben ik bijzonder geïnteresseerd in
landschappen.
Op dat vlak
heeft Mechelen
veel te bieden.”

Danny

Ecologische
waarde

“Als natuurgids
begeleid ik fietstochten tot 40 à 50
km. De plaatsen die
ik het vaakst aandoe,
zijn het Mechels Broek,
het plateau van Hombeek
en het rivierengebied met het
Zennegat als pronkstuk. Nabij die
laatste plaats zijn de afgelopen jaren
gecontroleerde overstromingsgebieden ingericht. Daardoor zijn er slikken- en
schorrengebieden ontstaan, met spectaculair
gunstige resultaten voor de fauna en flora.”

“De rivieren rond het Mechelse zijn
sowieso van een grote ecologische
waarde. De riviervalleien zijn doorheen
de geschiedenis nooit interessant
geweest om in te wonen, omdat ze
gemakkelijk overstroomden. Daardoor
zijn ze nu nog grotendeels ongerept.”

Weetjes over vroeger
“Het voordeel van een fietstocht is
dat je de rijkdom en diversiteit van het
Mechelse grondgebied op enkele uren
kan verkennen. Ik vind het leuk om de
contrasten tussen de verschillende landschappen op te zoeken. En het publiek
duidelijk ook, want de mensen zijn altijd
positief verrast.”
“Tijdens mijn rondleidingen besteed ik
voldoende aandacht aan de geschiedenis van een gebied. Mensen zijn
zichtbaar geboeid door de evolutie die
het Mechelse
grondgebied
heeft doorgemaakt. Het
Zennegat was
bijvoorbeeld ooit
het thuisgebied
van mensen die
er bewust voor
kozen om ver
weg van de stad
en de beschaving
te leven. Zoiets spreekt natuurlijk tot de
verbeelding. Op het Hombeeks plateau
heb je dan weer eeuwenoude boerderijen en kasteeldomeinen – redenen
genoeg tot verwondering.”

Met de fiets
verken je de
rijkdom van ons
grondgebied op
een paar uur
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Sociaal Wonendag
2019
Op zondag 13 oktober
vieren we 100 jaar sociaal
wonen. Je kan dan meer
dan 50 duurzame, innovatieve projecten, werven
en erfgoedpareltjes
bezoeken. Je ontmoet
bewoners, ontdekt een
rijke geschiedenis en
krijgt wonderlijke verhalen voorgeschoteld. In
de Mahatma Gandhiwijk
zal sociale huisvestingsmaatschappij Woonpunt
Mechelen gegidste wandelingen organiseren. Je
komt er meer te weten
over de verschillende
projecten.
Meer info:
sociaalwonendag.be
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Mahatma Gandhiwijk:
bouwen aan een
nieuwe woontoekomst
Tussen de Jubellaan, Tervuursesteenweg
en Abeelstraat bevindt zich de Mahatma
Gandhiwijk. De eens zo grijze wijk zal er binnen
enkele jaren spectaculair anders uitzien en
aanvoelen. Het wordt een wijk waar het goed
en aangenaam leven is voor iedereen.
Woningen
Sinds 2012 laat stad Mechelen
de meeste woningen en apparte
mentsblokken systematisch ver
nieuwen. De appartementen langs
de Abeelstraat zijn zo al grondig
gerenoveerd. De gebouwen ogen
nu modern en strak en voldoen aan
de woonnormen van vandaag. De
gelijkvloerse appartementen zijn
aangepast voor rolstoelgebruikers.

Ook de tuinwijkwoningen in het
centrale deel tussen de Kardinaal
Cardijnstraat en Mahatma Gandhi
straat werden volledig vernieuwd.
Veel van die woningen hebben
blinde muren. Hieraan worden
nieuwe woningen gebouwd.
De ‘Gandhiblokken’ langs de Jubel
laan worden in fases afgebroken
en vervangen door een mix van
kleinere appartementen op maat
van senioren en gezinswoningen.
De appartementen zullen maximaal
vier verdiepingen tellen. De huizen
en appartementen krijgen privétui
nen of terrassen. De stad werkt met
verschillende architecten per per
ceel, zodat het niet langer duidelijk
één grote sociale woonwijk is.

Projectie

Tijdlijn
Een betere sociale mix
De nood aan meer sociale wonin
gen is groot. Mechelen zet daarom
hard in op het vernieuwen en
uitbreiden van de sociale wonin
gen. Dankzij die inspanningen is
Mechelen koploper in Vlaanderen
als het gaat om de renovatie van
sociale woningen. En terecht,
elke Mechelaar heeft recht op een
aangepaste woning van goede
kwaliteit, tegen een betaalbare
prijs. Daarnaast worden de sociale
woningen nu ook meer verspreid
over de stad, zodat er in de hele
stad een goede sociale mix is.

Minder auto's in de wijk
De Gandhiwijk is vandaag goed
bereikbaar met de auto en het
openbaar vervoer. Daar zal niets
aan veranderen, maar het verkeer
in de wijk wordt wel aangepast.
Doorgaand verkeer wordt zoveel
mogelijk uit de wijk gehouden, er
zullen lagere snelheden gelden, en
er komen autoluwe en autoloze
straten. Zo kunnen fietsers en voet
gangers zich veilig door de wijk
verplaatsen.
Vanaf 1 september zal de Ivo
Cornelisstraat vanaf de Kardinaal
Cardijnstraat tot aan de Abeel
straat niet meer toegankelijk zijn
voor auto’s, maar wel voor bussen.

Jaren 60 en 70:
Bouw oorspronkelijke
woningen & appartementen
2012 – 2015:
Renovatie 187
tuinwijkwoningen
2013 – 2017:
Renovatie 4 appartementsgebouwen Abeelstraat
(98 appartementen)
2013 – 2022:
Vernieuwing appartementsgebouwen M. Gandhistraat
2014:
Participatietraject met
bewoners over de
invulling van de wijk
2018 – 2023:
Heraanleg openbaar domein

Zo zorgen we voor een veilige
schoolomgeving.
Tijdens de werken aan het
openbare domein verdwijnt de
Mahatma Gandhistraat en worden
alle straten opnieuw aangelegd. Zij
krijgen ook een nieuwe naam. Om
geen verwarring te scheppen tus
sen oude en nieuwe straatnamen,
zullen pas op het einde van het
project alle straatnamen gekozen
worden. Dat doen we samen met
de bewoners.

500 nieuwe bomen, grote tuinen,
pleintjes en een buurtpark
moeten de wijk zuurstof geven.
Patrick Princen, schepen van Openbare Werken

500 bomen
Het ontwerp van de wijk zet volop in
op groen met grote gemeenschappe
lijke tuinen, voldoende bomen –
op termijn zullen er 500 bijkomen –
en privétuinen. De eerste nieuwe
bomen worden voor april 2020
geplant. De gemeenschappelijke
binnentuinen en pleinen zijn ideaal
om te sporten, samen te komen of
gewoon wat te ontspannen. Een cen
traal buurtpark wordt het kloppende
hart van de wijk.
Vragen over de wegenwerken?
Contacteer stad Mechelen:
0800 20 800, www.mechelen.be/gandhi
Vragen over de woningbouw?
Dan kan je terecht bij Woonpunt:
015 28 09 30, info@woonpuntmechelen.be
www.woonpuntmechelen.be
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De dag van

het opvangcentrum

Tot in maart vinden 180 verzoekers om
internationale bescherming onderdak
en zorg in het voormalige hospitaal aan
de Zwartzustersvest. Samen met het
Rode Kruis zorgt Barbara, coördinator
vluchtelingenopvang bij stad Mechelen, voor
een zo nuttig en gezellig mogelijke invulling.
10u

“Beentjes strekken om de dag
te starten! Met een groep
anderstalige Mechelaars
gaan we wekelijks naar het
Vrijbroekpark. Daar combineren we lopen met Nederlands
oefenen.”
10u

11.30u-

13u14.30u-

16.30u-

11.30u

“Samen met vzw De Keeting
selecteren, sorteren en verdelen we kledij voor de shop
van het opvangcentrum. Aan
goede schoenen en sportieve,
casual mannenkledij is er nog
wat gebrek. Heb je thuis nog
wat kledij of schoenen liggen?
Breng ze op maandag, donderdag of vrijdag tussen 10
en 12u binnen bij De Keeting,
Kroonstraat 64.”
13u

“Samen met Dré, de centrummanager, zoek ik naar
kwaliteitsvolle tijdsbestedingen, zoals taallessen of
vrijwilligerswerk. Ik breng het

Rode Kruis dan in contact
met Mechelse partners. Zo
hebben onze gasten iets om
handen en kunnen ze zichzelf
nuttig maken.”
14.30u

“Koken is hier een geliefde
activiteit. Frinka en Geert van
het Rode Kruis leiden het in
goede banen. Vandaag laten
een aantal mannelijke chefs
de keuken van het Sociaal
Huis heerlijk geuren. Mijn
maag knort al!"
16.30u

“Ik ga eens piepen bij de
beautyworkshop in het
opvangcentrum. Abdou is een
van de vele vrijwilligers die
zich bij mij aanmelden om vanuit hun talenten een bijdrage
te leveren. Als make-upartiest
toont hij onze bewoonsters
hoe ze zich een feestelijke en
dagdagelijkse look kunnen
aanmeten. Je kan hem boeken via abdou.be.”

Vrijwilligerswerk, taallessen en
vrijetijdsactiviteiten geven de
bewoners weer zelfvertrouwen.
Gabriella De Francesco, schepen van
Sociale Zaken, Diversiteit en Gelijke kansen
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UiTgelicht

UiT zonder uitlaat
Zo 22.09, 13 > 18u
Binnenstad

Ken jij onze
Duurzame Helden al?
Op zondag 22 september is het naar jaarlijkse gewoonte UiT zonder uitlaat.
Die dag wordt de binnenstad tussen 13 en 18u het bruisende terrein van vele
standhouders die je laten kennismaken met hun cultuur- en vrijetijdsaanbod.
En ook de Duurzame Helden zijn van de partij! Maar euh … wie zijn dat?
Een betere wereld voor iedereen
Heb je al eens gehoord van de SDG’s
of Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen? Dat zijn 17 doelstellingen die
in 2015 opgesteld werden door de
Verenigde Naties en die tegen 2030
een eind moeten maken aan armoede,
ongelijkheid en klimaatverandering in
de wereld. Een ambitieus plan, maar
hé, samen staan we sterk! Tijdens UiT
zonder uitlaat hijsen we de SDG-vlag
op aan het stadhuis, en ontdek je alle
17 SDG’s met handige tips over hoe je
er zelf mee aan de slag kan gaan.

In Mechelen zijn er al een pak burgers
en verenigingen die via tal van initiatieven bijdragen aan een betere toekomst.
Denk maar aan Mechelaars die autodelen, samen tuinieren of recycleren. Die
Mechelaars noemen wij ‘Duurzame Helden’. Want Mechelen is fier op inwoners
die mee aan de SDG’s werken.

Ontmoet Thomas
Thomas Pluymers is zo’n Duurzame Held.
Hij is een van de schouders onder Deelbaar Mechelen vzw, een lokale vrijwilligersvereniging die zich sterk bezighoudt

met circulaire economie en deeleconomie, en sociale uitsluiting probeert te verminderen. Deelbaar Mechelen stampte
onder andere de Klusbib (klusbib.be) uit
de grond, een gereedschapsbibliotheek
waar je voor een jaarlijks bedrag heel
het jaar door gereedschap kan ontlenen.
Het is ook de fiere papa van Digibib, dat
kwetsbare kinderen toegang wil geven
tot laptops en internet, om de digitale
kloof te dichten.
Meer info: mechelen.be/mondiaal en
uitinmechelen.be/uzu
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Ontdek lokale producten en
initiatieven op de circulaire markt
Op zaterdag 14 september organiseert OpdeplekvandeSON samen
met Stroom een circulaire markt.
Lokale producenten stellen hun
producten en initiatieven voor die
bijdragen aan een kringloop- of
afvalarme economie. Je vindt
er lokaal geteelde groenten en
fruit, verpakkingsvrije producten en info over repareer- en
deelmogelijkheden dicht bij je
in de buurt. Breng je zakjes en
doosjes mee, en kom iets eten of
drinken in de bar!
© Herman De Winter

‘t verhaal van
de Jacobspijp

De markt vindt plaats in de
Adegemstraat 102, waar vroeger
kampeerwinkel SON was. Binnenkort wordt dat een bruisende

plek voor duurzame onder
nemingen zoals een stadsakker,
fair B&B en een co-werkplek. Na
de circulaire verbouwingen zal
er ook ruimte voor winkels en
kantoren zijn. Momenteel worden
er al evenementen georganiseerd, en is er ruimte voor lokale
en circulaire projecten. Zoek
je nog een plekje voor jouw
initiatief? Contacteer dan snel
sonshine.cvba@gmail.com.
Circulaire markt
za 14.09, 15 > 20u
Adegemstraat 102

Deze fraaie Jacobspijp werd in 1977-1978
in de binnentuin van het voormalige
Predikherenklooster gevonden bij
opgravingen door de Mechelse Vereniging
voor Archeologie. De vondst katapulteert ons
terug in de tijd, naar het begin van de 20ste
eeuw, toen het gebouw dienst deed als militair
hospitaal en kazerne. In die tijd maakte tabak
deel uit van het dagelijkse soldatenrantsoen.
Roken bleek goed voor de moraal van de
troepen en het stilde hun honger.
Het model van de Jacobspijp werd omstreeks
1860 ontwikkeld in Frankrijk. Oorspronkelijk
stond op de tulband de tekst ‘Je suis le vrai
Jacob’, maar op dit exemplaar is dat afgekort
tot ‘Je suis Jacob’. Verder vind je op deze pijp
het merkteken van de firma Jean Jacques
Knoedgen uit Bree. Welke Jacob hier wordt
afgebeeld, is niet helemaal duidelijk. Voor
sommigen is dit Henri Jacob, uitgedost in zijn
typische uniform van zoeaaf (lichte infanterieeenheid van het Franse leger). Anderen zien
hierin de Bijbelse stamvader Jacob. Hoe dan
ook, door het opsteken van de Jacobspijp riep
de roker zichzelf uit tot ‘ware Jacob’ en dus de
ideale huwelijkspartner.

Hoera, Herfstbraderie!
Als afsluiter van een zonnige en zalige zomervakantie zetten we
in Mechelen de bloemetjes buiten tijdens de Herfstbraderie. Denk
hierbij aan koopjes, feest in het winkelcentrum en terrasjes in een
nazomerzon. Onze Mechelse handelaars ontvangen je met open armen
op vrijdag 6 en zaterdag 7 september van 10 tot 19u en op zondag
8 september van 13 tot 18u.
En er is meer! Op zaterdag 7 september nodigen we opnieuw
boeren, tuinders en ambachtslieden uit op de Korenmarkt voor Den
Boerenbuiten. Je kan er een hele zaterdag lang, van 10 tot 19u, hun
producten en verhalen ontdekken. Kom, proef en shop lokaal.
Meer info: www.shoppeninmechelen.be
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Kort

Grootste bonoboverblijf ter wereld:
“Planckendael is áltijd een aanrader. Ik heb
daar vroeger nog gewerkt. En onlangs
opende er een nieuw verblijf voor de apen,
daar ga ik binnenkort eens naar kijken!”

De top 3
van …
Faysal

Keiplezante proefjes: “In Technopolis kan
je echt allerlei leuke dingen doen. Met een
fiets op een kabel hoog in de lucht fietsen,
een vliegtuig veilig op de grond zetten …
Sowieso dikke fun!”
Laatste terrasje van de zomer: “Nazomeren doe ik natuurlijk op de Vismarkt,
zoals de meeste Mechelaars. Het is daar
altijd gezellig druk en je komt er altijd wel
iemand tegen die je kent.”

-voordeel
Maak kans op een
gigantisch prijzenpakket
Al bijna 10 000 Mechelaars hebben een UiTPAS. Dat moeten we vieren!
Daarom verloten we drie gigantische prijzenpakketten over alle actieve
of kersverse Mechelse UiTPAS-houders op de dag dat de 10 000ste
UiTPAS over de toonbank gaat. Heb jij nog geen UiTPAS? Haast je dan
bliksemsnel naar UiT in Mechelen in het Schepenhuis en maak kans
op een gewéldig prijzenpakket met onder andere een tienbeurtenkaart
voor het Ice Skating Center, Arenal, Nekkerpool en het zwembad
Geerdegemvaart, een jaar lang lidmaatschap bij de Jazzzolder en een
prachtig boek met unieke detailfoto’s van de Besloten Hofjes.

De UiTPAS, wadisda?
De UiTPAS is jouw klantenkaart voor sport,
cultuur en vrije tijd in Mechelen en andere
UiTPAS-regio’s zoals Gent en Antwerpen.
Ga je bijvoorbeeld zwemmen, een
museum bezoeken of een theaterstuk
bekijken? Dan kan je met jouw UiTPAS op die
locatie een punt sparen aan de UiTPAS-spaarzuil
of aan de kassa. Die punten kan je omruilen voor
allerlei interessante kortingen, hapjes, drankjes of
andere exclusieve voordelen.
Een UiTPAS kost 5 euro en is een persoonlijke
kaart op jouw naam. Je koopt je UiTPAS bij UiT in
Mechelen in het Schepenhuis. Heb je recht op een
verhoogde tegemoetkoming? Dan krijg je een gratis
UiTPAS met kansentarief.

Snel
• Is hiphop je grootste passie? Kan je niet stilzitten wanneer je de nieuwste hits hoort? In
het ROJM kan je gratis danslessen hiphop
volgen, met een leuke bende jonge meiden.
Interesse? Stuur een mailtje naar dance4free@
hotmail.com.
• Samen met dj Kurt Verheyen en Antwerpse
zangeres Ramos tilde Pita zijn zomerhit
van 13 jaar geleden naar een nieuw niveau.
Beluister 'Zomer 2019' via Spotify of iTunes
en bekijk de clip op YouTube.
• Sinds anderhalf jaar doet Alpha Active
Mechelaars bewegen door middel van personal training en groepslessen op het dak
van Hotel Elisabeth, met een uniek zicht op
de stad. Meer info: alpha-active.be
• Heimwee naar de tijd van toen? Kom op donderdag 5 september om 14u naar Balcazar,
een dansnamiddag voor senioren in het
Cultuurcentrum. En geniet van koffie, taart en
vooral veel hits uit jouw jeugdjaren.
• Op woensdag 11 september kan je van
13.30 tot 16.30u zelf Afrikaanse maskers
leren maken bij Sjarabang. Met afval en
natuurlijke materialen ga je aan de slag op
de oeroude traditionele manier. Meer info:
www.uitinmechelen.be.
• Op een verbindende, respectvolle manier
communiceren is niet altijd zo gemakkelijk.
Tijdens de tweedaagse workshop Verbindende communicatie op zaterdagen 7 en 14
september in het Vrijbroekpark leer je hoe je
op een doeltreffende en ontwapende manier
communiceert. Meer info en inschrijven:
www.zorgsaam.be.
• Kan je al wat gitaar spelen en wil je zelf graag
wat eigen melodietjes leren maken? Schrijf je
dan zeker in voor de cursus van The Music
Hub. Je leert er alles over pentatonieken,
arpeggio, vibrato, bend, slide en sound. Alle
zaterdagen van 14 september tot en met
2 november. Meer info: www.themusichub.be.
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UiTgevraagd

Mechelen herdenkt bevrijding WO II

“Die dag kan
je onmogelijk
vergeten”
Er zijn zo van die dagen die je nooit vergeet.
En die we ook nooit mogen vergeten.
Raymond was 15 jaar toen Mechelen op
4 september 1944 bevrijd werd. Ter ere
van de 75ste herdenking, die we dit jaar
op 5 september vieren, gingen we eens
horen met welk gevoel Raymond en andere
Mechelaars die dag beleefd hebben.

De dag voordien
“Dat de bevrijding snel
zou komen, hing de dag
voordien eigenlijk al in de
lucht. De Engelsen zaten
al in Brussel en de Duitsers waren op de vlucht.
Aan het station werd een
trein, die voor Duitsland
bestemd was, geplunderd
door de Mechelse bevolking. Opslagplaatsen en
een cognacfabriek moesten
er ook aan geloven. De
mensen voelden dat het
gedaan was, en begonnen
te plunderen van ’t kan niet
meer. Zelf waagde ik me
daar niet aan, en mijn vader
kon het ook niet maken. Hij
was namelijk een officier.
En dus kwamen de buren
aankloppen bij ons, om ons
uit vriendschap ook wat
flessen whisky en cognac te
geven. En de Duitsers? Die
stalen in Mechelen heel wat
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fietsen om zich sneller uit
de voeten te kunnen maken.”
“Mechelen was een strategische plek en zou dus snel
bevrijd worden. De brug
van Walem moest absoluut
gered worden, want als die
werd opgeblazen, zaten de
geallieerden vast. Daar is
nog even gevochten. Aan
de Koepoortbrug hier (aan
de Liersesteenweg, n.v.d.r.),
hingen explosieven, maar
die werden ontmijnd door
het verzet. Uiteindelijk hebben de Duitsers enkel de
brug van Battel opgeblazen.”
De ochtend
“De volgende dag was het
zover. Om 8 uur ’s morgens zagen we de Duitsers
in colonne uit de kazerne
vertrekken. Ik heb niet
geteld hoeveel het er waren,
maar dat waren toch
verschillende compagnies

(legereenheden van
100 tot 150 manschappen,
n.v.d.r.). Bijna allemaal
jonge mannen van amper
17 of 18 jaar.”

Toen we de
Belgische vlag
op de SintRomboutstoren
zagen en de
klokken hoorden,
voelden we ons
eindelijk verlost

“Daarna was er volledige
stilte. Geen auto’s op
straat. Ook geen mensen,
iedereen bleef binnen. Tot
11 uur. Toen kon ik van
hier zien hoe de Belgische

vlag werd gehesen op
de Sint-Romboutstoren.
De klokken begonnen te
luiden en we hoorden
tanks komen. En toen - ik
vergeet het nooit meer draaide een Engelse tank
hier de straat binnen. In
geen tijd hing heel de straat
de Belgische vlag uit! En
er kwamen vluchtelingen
tevoorschijn uit verschillende huizen. Een ongelofelijk kippenvelmoment.”
“Maar de grote euforie zou
pas later volgen. Want je
moet weten dat dit doorgangstroepen waren. We
zaten dus zonder bescherming, en we wisten niet
of de Duitsers nog zouden
terugkomen. Enkel de
witte brigade kon verdedigen, maar die hadden
niet genoeg wapens. De
hele situatie was niet
zo duidelijk.”

Agenda

De middag
“Het verzet ging de kazerne
binnen, gevolgd door
buurtbewoners die kwamen
plunderen. Drie Duitse snotneuzen waren daar achtergebleven en werden omringd
door de bevolking. 'Doe
ze niets aan', zei de meute
tegen het verzet. En gelukkig
bleven ze dus gespaard. Het
was een lange, zware oorlog,
maar het was goed dat de
mensen toch compassie
konden opbrengen voor
die drie jonge gasten.”
“Opnieuw durfde ik zelf
niet mee te doen aan de
plundering van de kazerne.
Een vriend van mij wel.
Die kwam naar buiten met
twee Duitse stokgranaten
achter zijn broeksriem.
‘Wat moet je hebben?’,

vroeg hij. En voor ik kon
antwoorden, duwde hij een
bajonet in mijn handen.”
Daarna
“De grote euforie brak pas
twee dagen later uit, toen
andere troepen kwamen.
Vanaf dan voelden we ons
echt veilig. En er was terug
brood! Want eten, dat hadden de mensen niet meer.”
“Of ik er nog aan terugdenk? Ja, vaak. Vooral
de vlag op de toren en
luidende klokken zullen
me altijd bijblijven. Als ik
zie dat het 11u is, flitst dat
moment nog steeds door
mijn hoofd.”

ZO 1 SEPTEMBER
Tv-eucharistieviering
concert • OLV-van-Hanswijkbasiliek, 10u

Omajacht (4-9 jaar)
theater • Theater M, 14.30u

Als bomen vertellen
rondleiding • Domein Tivoli,
14.30u

Jazzathome:
Piet Verbist Trio
concert • Het Brughuis, 20u

Balcazar
feest • Cultuurcentrum,
14 > 17u

feest • Het Predikheren,
10 > 18u

Herdenking bevrijding

Rommelmarkt Heffen
markt • Heffen centrum,
8.30 > 16.30u

Marché Congé
markt • Douaneplein,
13.45 > 20u

Mechelen wordt weer bevrijd!

Beiaardconcerten Marc Van Bets

Dit jaar herdenken we de bevrijding in Mechelen op donderdag 5 september. De Landcomponent van Defensie en het
War Heritage Institute vormen dan samen een historische
colonne, met vijftig voertuigen uit WO II. Een groot deel daarvan nam ook effectief deel aan de bevrijding van 1944. Ze
worden aangevuld met twintig moderne voertuigen van de
Landcomponent. Die historische colonne trekt door het hele
land, en passeert dus op 5 september in Mechelen.

concert • Cultuurplein,
20.30u

Activiteiten op 5 september

DO 5 SEPTEMBER

Het Predikheren Opent

MA 2 SEPTEMBER

12.30u: Aankomst bevrijdingscolonne op Grote Markt en
Veemarkt
13.30u: Openluchtmuseum met tentenkamp en militaire voertuigen op de Grote Markt. Je kan van daar ook een
rondrit met historische legervoertuigen meemaken.
15.30u: Optredens van de Koninklijke Muziekkapel van de
Mechelse Politie en The French Captain
17.35u: Aanvang van de plechtigheden: korte toespraak,
tromgeroffel en Te Velde, Last Post en hijsen van
de vlaggen
19.30u: Vertrek bevrijdingscolonne

Speeddate
eten en drinken •
Barramundo, 19.30u

Plezante wandeling
rondleiding • Grote Markt,
19u

Maandagmiddagrondleiding
rondleiding • Museum Hof
van Busleyden, 14u

WO 4 SEPTEMBER
Beiaardbokes in' t park
concert • Sinte-Mettetuin,
12.30 > 13.15u

Thomas More infoavond &
inschrijvingen
opendeurdag • Thomas
More Campus De Vest,
18 > 21u

herdenking • Grote Markt,
12.30 > 18u

VR 6 SEPTEMBER
Het Ankerjazz
concert • Binnenplein
Het Anker, 19 > 23.55u

Jazzathome: Baz Trio
concert • Het Predikheren,
20u

Infinite Universe 2019
fuif • Transit M, 18 > 23.59u

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

Herfstbraderie & Den
Boerenbuiten
markt • Binnenstad

ZA 7 SEPTEMBER
Het Ankerjazz
concert • Binnenplein
Het Anker, 17 > 23.55u

Opendeur bij dansclub
MEDAK
sport • Parochiezaal SintPieter & Paulus, 19 > 23.30u

Boottocht
'Mechelen by Night’
rondleiding • Haverwerf,
21.30u
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Mosselfestijn Vrolijke
Vrienden

lezing • Het Predikheren,
20u

eten en drinken • Zaal de
Vrolijke Vrienden, 17 > 22u
feest • Milsenhof, 11 > 21u

Beiaardbokes in' t park

Herfstbraderie &
Den Boerenbuiten

concert • Sinte-Mettetuin,
12.30 > 13.15u

markt • Binnenstad

Deep Democracy geeft je
VIBES

ZO 8 SEPTEMBER
2

Open Monumentendag
opendeurdag • Mechelen
en omgeving

Rommelmarkt der
Begijnhoven
markt • Groot en Klein
Begijnhof, 10 > 16u

ZO 15 SEPTEMBER

lezing • ARSENAAL/
LAZARUS, 16 > 22u

Vlindervinders en
Mottenzotten

1

Speeddate

2

eten en drinken •
Barramundo, 19.30u

rondleiding • Battelsesteenweg, 7 > 9u

Jazzathome
concert • verschillende
locaties, 13 > 18u

MA 16 SEPTEMBER

DO 12 SEPTEMBER

Dementie XL dag
lezing • De Schijf, 10 > 17u

Donderdagavondrondleiding

Kringlooptuin
opendeurdag • Domein
Tivoli, 14u

Praatcafé Dementie Ik herken je niet meer

rondleiding • Museum Hof
van Busleyden, 20u

Klokkenwerpen
feest • Grote Markt, 14 > 18u

Mosselfestijn Vrolijke
Vrienden

rondleiding • Haverwerf,
21.30u

WO 11 SEPTEMBER

Tirolerfest
1

Boottocht
'Mechelen by Night’

Mild ouderschap

lezing • De Schijf, 19.30u

Padel Tour Masters

VR 13 SEPTEMBER

sport • Arenal, 19.30 > 22u

Intiem Zolderconcert:
David Ronaldo & The Dice
unplugged (BE)

3

eten en drinken • Zaal de
Vrolijke Vrienden, 11.30 > 15u

DI 17 SEPTEMBER
Ombudsfunctie in de geestelijke gezondheidszorg

concert • ViaVia Joker
Reiscafé, 20u

Tirolerfest

lezing • De Schijf, 20u

feest • Milsenhof, 11 > 21u

ZA 14 SEPTEMBER

Alle deuren open bij
versengezond.be

What is Time? Oona Libens

opendeurdag •
Juniorslaan 18, Leest

Herfstbraderie &
Den Boerenbuiten
markt • Binnenstad

4

MA 9 SEPTEMBER
3

Beiaardconcerten - Anna
Kasprzycka en Eddy Mariën
concert • Cultuurplein,
20.30u

DI 10 SEPTEMBER
In Perspectief: De Parijse
Commune van 1871:
fiasco en mythe
lezing • De Smis, 9.30u
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Padel Tour Masters
sport • Arenal, 19.30 > 22u

WO 18 SEPTEMBER

theater • kunstencentrum
nona, 20.30u

Beiaardbokes in' t park

Vlindervinders en
Mottenzotten

concert • Sinte-Mettetuin,
12.30 > 13.15u

rondleiding • Battelsesteenweg, 18 > 21u

HSP kinderen
lezing • Het Appèl, 19u

De Warmste Duik

4

Padel Tour Masters

sport • De Nekker,
9 > 23.59u

sport • Arenal, 19.30 > 22u

Orde van de dag LAZARUS

DO 19 SEPTEMBER

theater • ARSENAAL/
LAZARUS, 20.15u

Circulaire markt
markt • Op de Plek van de
SON, 15 > 20u

5

Origin - Helion Creek
concert • kunstencentrum
nona, 20.30u

Padel Tour Masters
sport • Arenal, 19.30 > 22u

Agenda

Mind Your Head: The Mooks
(Ruggiero & Chardiet)
concert • Kafee Zapoi, 21.30u

In-de-week-wandeling in
de Barebeekvallei
rondleiding • Bezoekerscentrum Mechels Rivierengebied, 10u

VR 20 SEPTEMBER
Origin - Helion Creek
concert • kunstencentrum
nona, 20.30u

Cul De Sac Frederik Croene
concert • Het Predikheren,
18.15u

Continental Cup

Music Lover Eva De Roovere
concert • Café Malvine, 20u

De jaren van verstand Thomas Smith
theater • Theater M, 20.30u

Spooktoer
rondleiding • Grote Markt,
21u

6

lezing • Het Predikheren, 11u

De sociaaldemocratie is
doodziek
lezing • De Zondvloed, 20u

Wij, zij, samen. Hoe
polarisatie doorbreken

Wandeling door
Kauwendaal
rondleiding • Duivenstraat 77,
10u

lezing • Stadsschouwburg,
20u

Bras-rommelmarkt

Hommage-avond
Dirk Verbruggen
lezing • Het Predikheren,
19.30u

sport • Ice Skating Center

Reisbeurs Afrika
beurs • Lamot, 10.30 > 17u

7

VR 27 SEPTEMBER
Hugar + Guy Van Nueten

Colomarkt
markt • Chiro Coloma,
9 > 17u

concert • Cultuurcentrum,
20.15u

Kus de maan, kus de zon

MA 23 SEPTEMBER
Duurzame mobiliteit:
de knoop en de uitwegen Hajo Beeckman

theater • De Peoene, 20.15u

ZA 28 SEPTEMBER

lezing • Vormingplus, 20.30u

Soirée Décolletée:
Vrouwen zingen Drs.P

DI 24 SEPTEMBER
8

Bras-rommelmarkt

In Perspectief:
Angola

markt • Nekkerhal, 10 > 17u

lezing • De Smis, 9.30u

Yallah, naar België

Continental Cup

Menopauze, een nieuwe
levensfase

theater • Theater M,
20.30u

lezing • Vormingplus, 19.30u

Wandelbeurs 2019

sport • Ice Skating Center

Padel Tour Masters
sport • Arenal, 13.30 > 18u

ZO 22 SEPTEMBER
7

Gezelle, de journalist

Oorlog en vrede Florian Myjer
theater • kunstencentrum
nona, 20.30u

lezing • Lamot, 15 + 16u

Continental Cup

concert • kunstencentrum
nona, 20.30u

8

Christo Brand,
gevangenisbewaker
Nelson Mandela

Padel Tour Masters

Alex Koo Trio - feat. JeanPaul Estiévenart

eten en drinken •
Barramundo, 19.30u

DO 26 SEPTEMBER

lezing • Het Predikheren,
10.30u

markt • Nekkerhal, 10 > 17u

ZA 21 SEPTEMBER

Speeddate

5

Verdwalen in verhalen

sport • Ice Skating Center
sport • Arenal, 19.30 > 22u

6

Casper en Emma op safari
film • Lamot, 11u

UiT zonder uitlaat
markt • Binnenstad, 13 > 18u

WO 25 SEPTEMBER
Beiaardbokes in' t park
concert • Sinte-Mettetuin,
12.30 > 13.15u

concert • Stadsschouwburg,
20.15u

beurs • Nekkerhal, 9 > 17u

Caputfieste
feest • Busleyden Atheneum - Campus Caputsteen,
9 > 18u
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Roosje naar Compostella
met elektrische rolstoel
sport • standbeeld Opsinjoorke, 7.30 > 13.30u

EXPO
Let’s go underground
> 01.09, Museum Hof van
Busleyden

Barbie: 60 jaar modemuze

markt • Kerk Gummarushof,
10 > 17u

Gegidste rondleiding in
Het Predikheren

27.06 > 30.11,
Speelgoedmuseum

13.09 > 22.09, elke do, vr, za
en zo, 10 + 10.30 + 11u

Nieuwe natuur in de stad

Left luggage

rondleiding • Leuningen
IJzerenleen, 14u

> 15.09, Kazerne Dossin

Wandelbeurs 2019

A Sedimentation of the
Mind - Virginie Bailly

beurs • Nekkerhal, 9 > 17u

> 29.09, Galerie Transit

Dwars door Mechelen

Het LEGO-blokje: 60 jaar
creatief bouwplezier

sport • De Nekker, 12 > 17u

> 29.09, Speelgoedmuseum

MA 30 SEPTEMBER
Artificiële intelligentie:
de mogelijkheden,
beperkingen en risico's
van slimme computers

Mini-expo: 20 jaar LEGO
Star Wars
> 29.09, Speelgoedmuseum

Hommage-expo Dirk
Verbruggen

lezing • De LindePoort, 14u

> 27.10, Het Predikheren

Visages Villages

Live-Life expo

film • Cultuurcentrum,
20.15u

08.09 > 03.11, Het Anker

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

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.
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> 01.11, Technopolis

Tweedehands boeken en
-vinylmarkt

ZO 29 SEPTEMBER








Muziektentoonstelling
PLAY!

NOG THEATER
Ik en Robin Hood met Bert
Cosemans
De Peoene
vr 13 en za 14.09, 20.15u
zo 15.09 om 15u

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

Decamerone aan de Dijle
Tichelrij + Dobbelhuizen
vr 20 en za 21.09, 19.30 +
21.30u

De tuin van de walvis
DE MAAN
za 21.09, 11 + 14u
wo 25.09, 15u

Kus de maan, kus de zon
De Peoene
vr 27 en za 28.09, 20.15u

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, Karin Van Hees en
Aikon Producties
Concept & creatie: Trendhuis
ISSN: 2033-2289
Editienummer: 83
Vragen over bedeling?
nieuwemaan@mechelen.be

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

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

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
Evenement organiseren:
www.mechelen.be/evenementenloket
015 29 79 01, evenementenloket@mechelen.be
Meldingen over toestand
openbaar domein: 0800 20 800, www.mechelen.
be/meldingen
Straatlamp defect?
0800 635 35, straatlampen.be
Meer nuttige nummers?
Surf naar www.mechelen.be.

#2800love

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

jvanholder
Campagnebeeld voor Barbie: 60 jaar
modemuze
#2800love #speelgoedmuseum

gieljan_verhofstadt

#dezomerisvanmechelen #2800love

ReuzenMechelen
Ons Mechelse reuzenkinderen Noa
en Amir klaar voor het Reuze Feest in
Nieuwpoort
#2800love #reuzenmechelen #reuzenerfgoed

maartenvos

lucievdb
Open mouth & eyes wide open. Today
a dream was born...
#skaterboy #skate #skatepark #2800love

jacquesvkbg
couldn’t be happier

#2800love #mechelen #binnenvaart
#leuvensevaart

wonderwendyyy

#felizconpoco #vismarkt #mecheleniship
#2800love #ibizaaandedijle #onestbienici
#icionmangeonboitonrit #visitmechelen

philip_keuleers

My gorgeous family in our gorgeous
city

Parkpop @ kruidtuin

#lightbro #2800love ❤

#parkpop #kruidtuin #2800love #ambiance
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