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Middeleeuws meester-
werk in Muizen
Onderaan de toren van de oude Sint-Lambertus-
kerk in Muizen onderzoeken archeologen wel heel 
bijzondere restanten. Net op die plek bouwde men 
aan het einde van de 10de eeuw een zeldzame 
ronde kerk, naar het voorbeeld van de paltskapel 
van Karel de Grote in Aken. In Vlaanderen kennen 
we maar twee voorbeelden van dit type: deze in 
Muizen en de Sint-Donaaskerk in Brugge. Waarom 
net in Muizen zo’n bijzonder gebouw werd gezet, 
hopen we via onderzoek te weten te komen. In de 
tussentijd maken Vlaanderen en Mechelen werk 
van een beschermingsdossier. Dit unieke erfgoed 
moeten we immers koesteren. 
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Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag. 
Een dag die bedoeld is om aandacht te vragen 
voor de positie van vrouwen in onze maatschap-
pij. Daarom laten we in deze Nieuwe Maan 
alleen maar vrouwen aan het woord. Vrouwen 
met verschillende achtergronden, verschillende 
interesses, verschillende leeftijden … Stuk voor 
stuk sterke vrouwen.

Samenleven - man of vrouw, jongen of meisje - is de 
kern van onze maatschappij. Het stadsbestuur kiest er 
al een aantal jaar voor om zelf een actieve rol te spelen. 
We willen een warme en veilige context bieden voor elke 
Mechelaar, onafhankelijk van zijn of haar geslacht. 

Het stadsbrede actieplan tegen seksuele intimidatie is 
hier een mooi voorbeeld van. Ook de bijhorende cam-
pagne ‘Nee is Nee’ spreekt klare taal. Klik eens door naar 
neeisnee.be en zeg zelf NEE tegen seksuele intimidatie 
(vergeet ook niet te delen). Naast de online petitie, vind 
je er nog een meldingsformulier, getuigenissen, tips en 
tricks, en beleidsacties over dit actuele thema. 

Maar ook geaardheid, cultuur, religie, opleiding … mogen 
geen verschil uitmaken. Het zijn immers onmisbare bouw-
stenen om de vrijheid, de waardigheid en integriteit van 
elke Mechelaar te garanderen. Het stadsbestuur engageert 
zich om via al zijn beleidsdomeinen op structurele wijze de 
ongelijkheid tussen mannen en vrouwen aan te pakken.

Vrouwen aan de top

Inhoud

Wij engageren ons 
om de ongelijkheid 
tussen mannen en 
vrouwen aan te 
pakken

Greet Geypen,
Katleen Den Roover
en Marina De Bie,
de vrouwelijke  
schepenen
van Mechelen

 Welkom 

148 22
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Verhuren zonder zorgen
Verhuur je een woning of wil je dat binnenkort doen? Daar komt heel wat 
bij kijken. Ben je op de hoogte van al je rechten en plichten als verhuurder? 
Voldoet je woning aan alle kwaliteitseisen? En weet je dat je recht hebt 
op verschillende premies? Het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband 
Versterkt Wonen Mechelen-Lier en het Sociaal Verhuur Kantoor Mechelen 
organiseren een infoavond om (beginnende) verhuurders op weg te helpen. 
Deze onderwerpen staan op de agenda:

• Verhuren in ’t algemeen
• Duurzaam investeren in je huurwoning
• Wat kan het Sociaal Verhuur Kantoor voor jou betekenen?

Verschillende organisaties zijn aanwezig met een infostand om al jouw 
vragen te beantwoorden.

Wanneer? Do 15.03 of wo 18.04 om 19.30u in de Keldermanszaal
Inschrijven? anne.wittevronghel@sociaalhuismechelen.be of 015 45 33 29 
Meer info: www.mechelen.be/verhurenzonderzorgen

Beste Luc,

Waarschijnlijk stelde de parkeerwachter 
vast dat je de maximale parkeertijd van 
twee uur overschreden had. Met een 
parkeerschijf parkeer je gratis, maar 
ben je wel beperkt in tijd.

In enkele straten in de wijken Mechelen- 
Zuid, Tervuursesteenweg, Arsenaal, 
Nekkerspoel en Mechelen-Noord geldt 
een blauwe zone. Die werd ingevoerd 
omdat bleek dat bezoekers aan de 
binnenstad de parkeerplaatsen daar 
innamen, zodat bewoners in hun eigen 
omgeving geen parkeerplaats meer 
vonden. Als bezoeker moet je van 
maandag t.e.m. vrijdag tussen 9 en 18u 
je parkeerschijf leggen. Je kan dan 
maximaal twee uur gratis parkeren. 

Ook in de omgeving van de Nekkerhal 
werd er een blauwe zone ingevoerd. 
Hier moet je je parkeerschijf leggen 
op weekavonden en op zaterdagen en 
zondagen van 10 tot 24u.  

Meer info: www.mechelen.be/parkeren

Heb jij een vraag of iets te vertellen?
Schrijf naar nieuwemaan@mechelen.be  
of naar Marketing & Communicatie, 
Grote Markt 21, 2800 Mechelen.

Ondanks parkeer-
schijf in blauwe 
zone toch een boete?
Beste stadsbestuur,

Onlangs parkeerde ik mijn auto in een 
zijstraat van de Tervuursesteenweg. 
Zoals aangegeven op het verkeersbord, 
legde ik mijn parkeerschijf. Maar toen 
ik terug aan mijn auto kwam, stak er 
toch een bonnetje onder mijn ruiten-
wisser. Wat heb ik verkeerd gedaan?

Met vriendelijke groeten,
Luc

Vraag

Antwoord

Mechelen in top tien  
‘beste microsteden van de toekomst’
Elke twee jaar publiceert de Britse zakenkrant Financial Times de lijst ‘Euro-
pean Cities of the Future’. En Mechelen doet het fantastisch! Onze stad prijkt 
op de zesde plaats in de ranglijst van de beste microsteden, drie plaatsen 

hoger dan in 2016. Daarnaast staat Mechelen op de eerste plaats 
voor connectiviteit (waarbij onze stad beoordeeld werd op zaken 
als bereikbaarheid, internetsnelheid, infrastructuur …) en op 
de vijfde plaats voor strategie. Mechelen is de enige Vlaamse 

centrumstad die zo vaak voorkomt in de lijst van de Europese 
steden van de toekomst. Een resultaat om trots op te zijn.
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 Komaan 

  

Kort 

Getal

Zoveel fantastische vrijwilligers telt Zorgbedrijf Rivierenland,  
de koepel waaronder alle zorgdiensten van Mechelen en  

Sint-Katelijne-Waver vallen. Van harte bedankt!

319

SnelVroeger en nu 1910

Een imposant eclectisch station verving vanaf 1888 het eerste, neo-
classicistische station uit 1837. Het werd ontworpen door Charles Emile 
Janlet. Een grote hal in glas met ijzeren spanten overspande vijf sporen 
met drie perrons. Het station werd in 1944 tijdens een luchtbombarde-
ment getroffen, in 1957 gesloopt en in 1959 vervangen door het huidige 
complex van architect Jan Van Meerbeeck.

In 2012 begonnen de grootschalige infrastructuurwerken voor het 
project ‘Mechelen in Beweging’, waarbij het station van Mechelen en 
haar omgeving volledig vernieuwd en heringericht worden. Tegen 2025 
nemen we dus ook afscheid van het huidige stationsgebouw en huldi-
gen we een nieuw complex in. 

 Het oude station aan het Koning Albertplein in 1910

Meer nieuws: www.mechelen.be

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

• In december opende Parking Bruul op de 
Hendrik Speecqvest 130 van de 171 plaatsen 
op niveau -1. In maart opent ook het tweede 
ondergrondse niveau met 181 plaatsen. Met 
haar 352 plaatsen is Parking Bruul onze 
grootste ondergrondse parking.

• Binnenkort starten de vernieuwingswerken  
in de  Augustijnenstraat (deel tussen Meys- 
brug en Leegheid) en de Sint-Pietersberg. 
De aannemer werd aangesteld en spoedig 
bekijken we de planning.

• Vanaf 1 maart kan je bij de politie een online 
afspraak maken. Wil je dus minimale wacht-
tijd hebben, surf dan naar pzmewi.be. Ook 
zonder afspraak helpt de politie je zoals altijd 
graag verder.

• Bij Energiepunt Mechelen kan je terecht 
voor een Vlaamse Energielening. Nog tot 
eind oktober leen je aan een jaarlijks kos-
tenpercentage van 1 % (i.p.v. 2 %). Opge-
let: geld lenen kost ook geld. Meer info:  
www.mechelenklimaatneutraal.be

• Vanaf april krijgen de Octopuspalen voor 
een veilige schoolomgeving gezelschap van 
kindermascotte Rommy.

• Primeur! Sinds kort rijdt de eerste elektri-
sche taxi in Mechelen rond. Samen met 
de Bond Beter Leefmilieu wil Mechelen 
tegen 2020 liefst 10  % van de taxivloot 
elektrisch laten rijden. Taxibedrijven kunnen 
4000  euro subsidie krijgen voor de aan-
koop van een elektrische taxi via het actie-
plan ‘Clean Power for Transport’.

• De cafetaria van het sportcentrum Geerdegem- 
vaart zoekt een nieuwe uitbater. Meer info: 
www.mechelen.be/concessie-geerdegemvaart
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Omwille van haar  
beperking kan Leen 

Hertogen niet meedraaien 
op het ritme van een gewone 
werkomgeving. Dus besloot 
ze zich vrijwillig in te zetten.

“Ik ben te vroeg geboren en kreeg vlak 
na mijn geboorte een hersenvliesontste-
king. Daar heb ik een fysieke beperking 
en een niet-verbale leerstoornis aan 
overgehouden. Voltijds of zelfs deeltijds 
werken is daardoor niet mogelijk.”

“Omdat ik mezelf toch nuttig wou 
maken, ben ik tien jaar geleden naar 
de kleuterschool van GO SHIL  
gestapt met het voorstel om er vrij-
willig aan de slag te gaan. Juf Ann 
reageerde meteen heel enthousiast. 
Sindsdien help ik haar een dag per 
week, bijvoorbeeld met de poppen-
hoek. Die poppenhoek heb ik door de 
jaren mogen uitbreiden, de kleutertjes 
zijn er dol op. Daarnaast werk ik nu 
ook al vijf jaar twee halve dagen per 
week op het directiesecretariaat van 
het Atheneum.”

Lees het volledige interview:
www.mechelenmakers.be

 Mechelenmakers

Ken jij 
iemand die zich 

vrijwillig inzet? Zet 
hem of haar in de bloe-
metjes tijdens de Week 

van de Vrijwilliger 
(3-11 maart)!
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Wat?
CityLab is een soort 
laboratorium waar 
burgers, stadsdien-
sten en externe  
partners samen 
nadenken over 
‘slimme’ oplossin-
gen voor stedelijke 
uitdagingen zoals 
mobiliteit, energie 
en veiligheid. We 
zoeken naar nieuwe 
technologieën en 
sociale concepten die 
het wonen en leven 
verbeteren. Zo stond 
CityLab mee aan de 
wieg van de ECOkoe-
riers, fietskoeriers die 
de gemotoriseerde 
leveringen binnen de 
stad vervangen.

Waarom?
Steden staan steeds 
meer voor uitdagin-
gen rond duurzaam-
heid en leefbaarheid. 
Uit een bevraging 
bleek bijvoorbeeld 
dat de helft van de 
Mechelaars zich 
het voorbije jaar 
seksueel geïntimi-
deerd voelde op 
straat. Dat gebeurt 
hier niet meer dan 
elders in Vlaande-
ren, maar de stad 
wil dat niet nege-
ren. Via het CityLab 
'Nachtraven' zal 
onderzocht worden 
hoe we intimidatie 
op straat de wereld 
uit kunnen helpen. 

Hoe?
Stadsdiensten klop-
pen aan bij CityLab 
voor vernieuwende 
oplossingen. Voor 
‘Nachtraven’ zoekt de 
dienst Preventie & Vei-
ligheid bijvoorbeeld 
naar een slimme 
oplossing voor een 
veiliger nachtleven. 
Een van die pistes is 
gegevens verzame-
len door ‘locatie- en 
emotietracking’: door 
emoties te registreren 
en die te linken aan 
hun locatie, hopen 
we meer inzichten 
te verwerven over 
de plekken waar 
Mechelse jongeren 
zich onveilig voelen.

Waar?
Je vindt CityLab 
terug in het Oh!, het 
ondernemershuis van 
Mechelen, omringd 
door tal van begin-
nende Mechelse 
initiatieven. De 
co-creatieve broed-
plaats staat bekend 
voor zijn bijzondere 
samenwerkingen 
tussen ondernemers 
met verschillende 
expertises. Het is een 
inspirerende plek 
waar alle betrokken 
partijen samen tot 
vernieuwende oplos-
singen komen voor 
de uitdagingen waar 
Mechelen nu en in de 
toekomst voor staat.

Inzicht 

Stadslabo pakt problemen aan

Het CityLab 'Nacht-
raven' is genomi-
neerd voor de Slim 
in de Stad-prijs. Op 
5 maart weten we of 
we deze prijs binnen-
halen. Duim je mee?

CityLab zoekt 
naar nieuwe 

technologieën 
die het wonen 
en leven van 

de Mechelaars 
verbeteren

Mechelen is een stad in 
volle vernieuwing. Door 
nieuwe technologieën te 
onderzoeken of na te  
denken over (ecologische) 
alternatieven, komt de 
stad vaak met ‘slimme’ 
ideeën. Maar vanwaar 
komen zulke ideeën?  
Die krijgen vorm in ons 
eigen CityLab. 

7



Je vindt in bijna 
elke stad Blue-bikes: 
superhandig!

“Treinreizen en Blue-biken:  
een ideale combo”
Blue-bike: fietsen ontlenen aan zowat elk station
Sjoukje: “Blue-bikes komen heel goed van pas als je vaak de trein 
neemt, of als je eens toerist wil zijn in eigen land. Je vindt de blauwe 
fietsen aan een treinstation. Niet alleen in Mechelen, maar in bijna 
alle Belgische steden. Met één kaart kan je twee fietsen ontlenen. 
Wanneer mijn man en ik de trein naar een andere stad nemen, kun-
nen we daar dus ook meteen op de fiets springen.”

“Je kan de fietsen 24 uur lang 
ontlenen. Als ik weet dat ik er de 
volgende ochtend eentje nodig heb, 
kan ik hem dus de avond voordien 
al gaan halen en er boodschappen 
mee doen. Blue-bikes hebben een 
mandje: heel praktisch. Al zou het 

me meer gemoedsrust geven als ze die vooraan op de fiets zouden 
zetten, dan zie ik tenminste of er niets uitvalt (lacht).”

“Blue-bikes zijn goed onderhouden stadsfietsen met drie versnellin-
gen, maar geen koersfietsen om superlange afstanden mee te doen. 
Ik gebruik Blue-bike nu al vier jaar en de ervaring is ronduit positief.”

BLUE BIKE
Wat? Een fiets voor een dag ontlenen aan een 
treinstation. 
Hoe werkt het? Maak jezelf lid op blue-bike.be en 
ontvang een Blue-bikekaart. Met die kaart kan je 
een fiets ontlenen aan de Blue-bikepunten die je 
aan de stations vindt.
Voor wie? Ideaal voor pendelaars die met de trein 
komen en het laatste stuk met de fiets willen doen.
Grootste voordeel? Heel goedkoop en beschik-
baar in de meeste Belgische steden.
Grootste nadeel? Vooral geschikt voor treinge-
bruikers, want je moet de fiets terugbrengen naar 
het station waar je hem ontleende.
Kostprijs? In Mechelen huur je een Blue-bike voor 
slechts € 1,15 per dag, want stad Mechelen en de 
Vlaamse overheid leggen elk 1 euro bij. Daarnaast 
betaal je € 12 lidgeld per jaar.
Locatie? Aan het groot station en station Nekker-
spoel.
Website? www.blue-bike.be

Auto- en fietsdelen: 
handiger dan je denkt
Jaar na jaar gaat het aantal auto- en fietsdelers er sterk 

op vooruit. In die mate dat het nu echt geen niche 
meer is. Het is dan ook gemakkelijk, gezellig en 

goed voor het milieu en je portemonnee.  
Heb jij de voordelen al ontdekt?
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CAMBIO
Wat? Een auto ontlenen wanneer het je uitkomt.
Hoe werkt het? Vraag eerst een Cambio-kaart 
aan. Reserveer je auto online, telefonisch of via 
de Cambio-app. Haal hem met je Cambio-kaart 
op aan zijn standplaats en breng hem daar ach-
teraf terug. 
Voor wie? Cambio is financieel heel interessant 
voor wie niet elke dag de baan op moet. Want 
een eigen auto kost geld, ook als hij stilstaat.
Grootste voordelen? Cambio kan je honderden 
tot duizenden euro’s per jaar besparen doordat je 
geen wagen moet kopen. Je hebt veel flexibiliteit 
qua tijdstip, duur en autotypes. 
Grootste nadelen? De auto staat niet pal voor je 
deur en als je last minute reserveert op een druk 
moment, kan het zijn dat je niet de wagen kan 
reserveren die je wil, of niet op de exacte uren 
die je wil.
Kostprijs? De prijzen hangen af van je gekozen 
tariefplan en van het soort wagen dat je gebruikt. 
Op cambio.be vind je een duidelijk overzicht. 
Brandstof, verzekering, pechverhelping en btw 
zijn inbegrepen. 
Locatie? In Mechelen kan je gebruik maken van 
30 deelauto's verspreid over 18 standplaatsen. 
Meer info op mechelen.be/autodelen.
Website? www.cambio.be

Zelfs met een baby hebben 
we geen eigen auto nodig. 

Lang leve Cambio!

“Het is voordelig, je hebt vrijheid, 
en alles is voor je geregeld”
Cambio: een autodeelaanbieder met tal van 
verschillende wagens
Sanne: “Twee jaar geleden ben ik met mijn vriend in Mechelen 
komen wonen. We hebben toen meteen onze Cambio-kaart aange-
vraagd. Daarvoor maakten we nog gebruik van de wagens van onze 
ouders. Maar in Mechelen heb je zoveel Cambio-standplaatsen, dat 
je veel keuze en vrijheid hebt. Als je spullen wil verhuizen, boek je 
gewoon een grotere wagen. Autodelen is ook voordeliger dan zelf 
een auto te kopen.”

“We nemen ongeveer wekelijks de auto. Meestal om onze familie 
te bezoeken. Ik reserveer normaal gezien goed op voorhand, maar 
zelfs wanneer we dat last minute doen, vinden we altijd een auto op 
wandelafstand. Het enige waar je wel op moet letten, is dat je op 
tijd terug bent. Je verplaatsingen goed inschatten is de boodschap.”

“Met Cambio is alles al geregeld. Zelfs een kinderstoeltje is aanwe-
zig. We kozen hiervoor omdat het een grote, betrouwbare organi-
satie is. Als overtuigde gebruikers raden we het al onze buren aan. 
Voor Mechelaars is het echt heel gemakkelijk.”

Weetje
Wist je dat de elektrische dienstwagen van stad Mechelen in het 
weekend geboekt kan worden via Cambio? Jouw kans om eens 
een elektrische wagen uit te proberen.

Dossier 
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“Altijd op tijd, zonder gedoe”
Mobit: een fietsdeelsysteem zonder vaste plaatsen
Milou: “Al sinds eind september ben ik een tevreden Mobit-gebruiker. 
Als ik ’s ochtends haast heb of als ik me binnen Mechelen wil ver-
plaatsen, spring ik op een Mobit-fiets. Ik gebruik het zo’n drie keer 
per week. Zo kom ik nooit te laat op mijn werk.”

“In tegenstelling tot bij mijn eigen fiets, die vaak kapot gaat, heb je 
met de Mobit-fietsen geen gedoe: ze zijn altijd piekfijn in orde. Een 
andere grote troef is dat je zowat overal een fiets kan vinden, en dat 
je die gelijk waar kan achterlaten. Die luxe heb je met je eigen fiets 
ook niet.”

“Het is wel zo dat je ze niet altijd vlak voor je neus vindt, soms moet 
je eventjes wandelen. Dat is het enige nadeel van het systeem. 
Maar dat is meer een probleem als je je buiten de ring begeeft hoor, 
in de binnenstad valt dat erg goed mee.”

“Het systeem is heel makkelijk. De fietsen hebben een ingebouwde 
gps, zo kan je via de app zien waar de meest dichtstbijzijnde zijn. Je 
scant de code op de fiets en je kan meteen vertrekken. Zodra je de 
fiets op slot doet, wordt de kost verrekend.”

MOBIT
Wat? Fietsen met een slim slot, te ontlenen via 
een app. 
Hoe werkt het? Zoek een nabije fiets via de app, 
scan de QR-code, fiets naar je bestemming en 
parkeer. Wanneer je de fiets op slot doet, gaat het 
bedrag van je tegoed.
Voor wie? Erg handig voor wie af en toe een fiets 
nodig heeft of voor wie dagelijks pendelt tussen 
station en werk.
Grootste voordeel? Je kan parkeren waar je maar 
wil, uiteraard in regel met de wegcode.
Grootste nadeel? Op minder bezochte plekken is 
het lastiger om een fiets te vinden.
Kostprijs? Je kan op voorhand geld opladen in 
de Mobit-app ofwel link je je bankkaart. Je betaalt 
per blok van 20 minuten. Tijdens het eerste uur 
bijvoorbeeld betaal je € 0,45 per blok. Een rit 
korter dan 4 minuten kost € 0,29. 
Locatie? Je vindt de groene fietsen via de app en 
je komt ze her en der tegen. Momenteel is Mobit 
actief in Mechelen, Kortrijk en Hasselt.
Website? www.mobit.eu

Dit is zelfs makkelijker 
dan gebruik maken 
van m’n eigen fiets
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“Waarom zou je nog een eigen auto willen?”
Particulier autodelen: een auto delen met mensen uit de buurt
Patricia: “Autodelen is spotgoedkoop als je de 
vergelijking maakt met een auto bezitten. Voor 
onze auto betalen we 40 cent per kilometer. En 
daar zit alles inbegrepen hé, zelfs reparatie en 
onderhoud. Als we aan het einde van het jaar een 
overschot in de pot hebben, beslissen we onder-
ling wat we ermee doen. Dat overschot wordt 
dan bijvoorbeeld als spaarpotje gebruikt voor het 
volgende jaar of terugbetaald aan alle leden.”

“Mijn man en ik doen al tien jaar aan autodelen. Via 
infoavonden hebben we veel mensen uit de buurt 
leren kennen. Enkele jaren geleden hebben we 
met een groepje van vijf samen een tweedehands 
auto gekocht. Via Cozycar zijn er nog een aantal 
mensen ingestapt. Nu delen we de auto met acht 
andere gezinnen. Dat lijkt misschien veel, maar 
door goede afspraken te maken lukt dat perfect.”

“Bij het opstarten of lid worden van een groep 
moet je mensen zoeken die op andere momenten 

dan jij een auto nodig hebben en waarmee het 
klikt. Bij ons loopt dat op wieltjes. We zijn een 
vriendengroep geworden die vaak afspreekt en 
jaarlijks onder andere een fietstocht organiseert. 
Dat sociale aspect van particulier autodelen vind 
ik erg mooi meegenomen. Goedkoop,  
makkelijk en sociaal: waarom zou je  
eigenlijk nog een eigen  
auto willen?”

Autodelen (bv. Cozycar)
Wat? Er zijn twee manieren. Je sluit je aan bij een groepje met 
één of meerdere wagens en deelt mee in de kosten. Of je 
maakt gebruik van online platforms waar eigenaars en gebrui-
kers elkaar vinden, een soort van Airbnb met deelwagens. Hier 
bepaalt de eigenaar de prijs.
Hoe werkt het? Je deelt wagens met meerdere mensen. Op voor-
hand plan je in wanneer en hoe lang je een wagen nodig hebt.
Voor wie? Wie minder vaak een auto nodig heeft, is er sowieso 
voordeliger mee af. 
Grootste voordeel? Goedkoop en sociaal.
Grootste nadeel? Je moet je rit op voorhand inplannen en je 
kan in tegenstelling tot bij Cambio niet kiezen voor een andere 
auto afhankelijk van de situatie.
Kostprijs? Hangt af van welke aanbieder je kiest. Je betaalt 
per kilometer en/of per uur. Bij sommige betaal je ook een 
abonnementskost.
Locatie? In Mechelen zijn er zo’n 90 personen die binnen 
meer dan 25 autodeelgroepen onderling een eigen wagen 
delen.
Website? Op autodelen.net vind je alles wat je wil weten over 
autodelen. De website kan je doorverwijzen naar diensten 
zoals bv. www.cozycar.be.

Zoek mensen 
waarmee het 

klikt, dan werkt 
het perfect

Dossier 
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“Je moet mee zijn met alle trends, dat 
maakt het zo boeiend”
De vijfde Ice Age, Paddington 2, de 
Lego Batman-film … Sabine Van 
Riel heeft ze allemaal al gezien, nog 
voor ze uitkomen in de cinema. Haar 
bedrijf Option Media bevindt zich in 
de industriezone Mechelen-Noord 
en vertaalt of dubt buitenlandse 
films & Belgische producties, 
verzorgt de postproductie van 
o.a. Zonen van Van As, Gevoel 
voor Tumor en maakt audiovisuele 
inhoud klaar voor cinema of tv.

Dit jaar blaast het bedrijf 25 kaarsjes 
uit. “Afgelopen 25 jaar maakten we 
een boeiende evolutie mee. Deze 
sector evolueert razendsnel, wat 
ervoor zorgt dat geen enkel jaar het-
zelfde is”, vertelt Sabine. “Zo is het 
vandaag niet meer zo moeilijk om 
zelf een video te maken. Als bedrijf 
spelen we daarop in. Vandaag bie-
den we een service aan van a tot z 
en dat is meteen ons sterkste punt.”

“Je moet mee zijn met de sector en 
zijn evoluties, je moet de noden 
kennen van je klanten, en weten 
hoe het met je team gaat. Dat 
vraagt veel, maar ik doe m’n job 
nog steeds met hart en ziel. We 
maken gewoon veel plezier (lacht).”

25 jaar geleden was Sabine 
een van de weinige vrouwelijke 
bedrijfsleiders in haar sector. 

“Vroeger werd ik als vrouw niet 
altijd serieus genomen. Dat is nu 
anders, vrouwen vervullen steeds 
meer functies die vroeger alleen 
door mannen werden ingevuld. 
Straffe vrouwelijke ondernemers? 
Die ontmoet ik elke dag!”

Straffe vrouwelijke  
ondernemers? Die  

ontmoet ik elke dag!

Internationale 
Vrouwendag
Sterke vrouwen in de kijker
Op 8 maart is het Internationale Vrou-
wendag. In de week van 5 tot 11 maart zet 
Mechelen daarom elke dag een vrouwelijk 
rolmodel in de kijker op sociale media. 
Nomineer je eigen vrouwelijke rolmodel 
via nieuwemaan@mechelen.be of onze 
Facebookpagina. Met elke nominatie 
maak je kans op een duoticket voor de 
voorstelling ‘Muy Complicado’ op 17 maart 
in het Arsenaal. 

Allemaal gelijk, of niet?
In het kader van Internationale Vrouwendag 
opent op 8 maart de expo ‘Allemaal gelijk, 
of niet?’, een tentoonstelling over gender-
gelijkheid in het Huis van de Mechelaar. 
Plan International België stuurde tien jonge 
reporters uit België, Benin, Cambodja en 
Ecuador op pad om leeftijdsgenoten te 
interviewen over gendergelijkheid. Meer 
info: www.planinternational.be/nl/expo

Nee is Nee
In het kader van gendergelijkheid en Inter-
nationale Vrouwendag willen we opnieuw 
oproepen om je stem te laten horen tegen 
seksuele intimidatie en voor gelijkheid 
en wederzijds respect. Onderteken onze 
petitie op neeisnee.be.

Straffe ondernemer

Vrouwen kunnen even goed 
hun mannetje staan in de 
ondernemerswereld.

Katleen Den Roover, schepen van Economie
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Kort 

Snel
• Sinds 1 februari heeft het Huis van het Kind 

een speelgoedruilkast. Kinderen tussen 2 
en 12 jaar kunnen er speelgoed komen rui-
len. Heb je zelf speelgoed in goede staat 
dat toch maar ligt te verkommeren? Doneer 
het aan het Huis van het Kind. Meer info:  
huisvanhetkind@mechelen.be of 015 44 52 42.

• Euro-Children zoekt gastgezinnen voor kin-
deren uit Wit-Rusland, Kroatië en Bosnië 
en Herzegovina, die nog altijd de gevolgen 
dragen van de nucleaire ramp in Tsjernobyl. 
Een vakantie in ons land, al is het maar voor 
enkele weken, betekent een enorme boost 
voor hun gezondheid. Meer info vind je op 
eurochildren.be. 

• Op zondag 25 maart gaat het zomeruur in: 
2 uur ‘s nachts wordt dan 3 uur ‘s nachts. Een 
uurtje minder slapen dus. 

• Nood aan een duwtje in de rug? Doe mee aan 
de groepsaankoop elektrische fietsen. Schrijf 
je gratis en zonder aankoopverplichting in voor 
eind april op mechelenklimaatneutraal.be

• Stad Mechelen en Unia regio Mechelen wer-
ken samen rond het thema ‘Haatspraak’ voor 
de Internationale Dag tegen Racisme en 
Discriminatie op woensdag 21 maart. Dan 
kom je ook meer te weten over de campagne. 
Discriminatie melden? Unia: 0800 12 800.

• In de Renovatiemobiel krijg je simpel en snel 
advies over energiebesparende maatre-
gelen aan huis. Je vindt de mobiel eerst op 
het plein Leest-Dorp en later in maart op het 
plein Muizen-Dorp. In april staat de Renova-
tiemobiel aan LDC Den Abeel, vlak bij de Ter-
vuursesteenweg. Alle openingsuren en meer 
info: www.mechelenklimaatneutraal.be

• Maart is sterilisatiemaand. Heb je recht op 
een verhoogde tegemoetkoming en een 
UiTpas met kansentarief? Dan betaal je 
slechts € 25 euro voor de sterilisatie of € 10 
voor de castratie van je kat. Dat is meer dan 
50 % korting! Meer info: 015 20 52 87, 
info@dierenbeschermingmechelen.be, 
www.dierenbeschermingmechelen.be

Wendy: “Ik start 
altijd op de IJzeren-
leen. Eerste stop: 
een koffietje halen. 
Vervolgens loop ik 
de kinderwinkels af, 
ze hebben er een 
paar hele leuke daar. 
Mijn laatste stop is 
de Bruul. Daar vind ik 
de meeste kleding-
winkels naar mijn 
goesting.”

William: “Mijn kleren 
koop ik vooral online, 
maar mijn bood-
schappen doe ik 
over heel Mechelen. 
Verse vis koop ik op 
de Vismarkt, kaas op 
de IJzerenleen en 
groenten en fruit in 
de verpakkingsvrije 
winkel Kabas. Tip: de 
beste olijven vind je 
op de zaterdagmarkt."

Mia: “Ik vind de 
IJzerenleen zo’n 
prachtige, gezellige 
straat. Ook om te 
shoppen. Daar zijn 
nog veel unieke win-
kels en familiezaken, 
waarbij je persoonlijk 
contact hebt met 
de winkeluitbaters. 
De tapijtenwinkel, 
bijvoorbeeld, vind ik 
fantastisch."

Straatbabbel
Waar ga jij shoppen?

Fiets, fiets, hoera!
Op 21 maart, de eerste lentedag, vindt tussen 7.45 en 8.30u het vijfde 
nationale fietsapplaus plaats. Het concept is simpel: applausteams 
staan langs de straten en trakteren voorbijkomende fietsers op enthou-
siast geklap en gejuich met toeters, bellen, spandoeken en zelfs heuse 
erehagen. Resultaat: een brede glimlach op het gezicht van elke fietser.

In Mechelen wordt er al geklapt sinds mei 2013. Meer nog, het fietsap-
plaus is hier geboren dankzij Mechelen Klimaatstad vzw en Fietsers-
bond Mechelen vzw. Sindsdien vind je elke maand (behalve in juli en 
augustus) een trouwe groep supporters in een andere Mechelse straat.

Zin om mee te doen? Zoek wat enthousiaste buren, collega’s, vrienden … 
en vorm samen een team. Maak de gekste spandoeken en verzin leuke 
slogans. Meld je team en locatie aan klimaatstad@gmail.com.

Meer info: www.fietsersbond.be/applaus2018

Mechelen trekt volop de kaart van 
alternatieve mobiliteit. De fiets 
staat daarbij op nummer één. 

Marina De Bie, schepen van Mobiliteit
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“Don’t shop, adopt. Dat is mijn advies voor 
mensen die van plan zijn een huisdier 
te nemen. We denken nog te vaak dat 
asielhonden moeilijk handelbaar zijn, maar 
dat klopt niet. Sterker nog, je loopt meer 
risico als je ergens een puppy koopt bij 
een kennel. De kans bestaat dan dat je 
van een broodfokker koopt, iemand die 
geld verdienen belangrijker vindt dan het 
welzijn van de dieren. Bovendien heb je 
bij een puppy nog geen flauw benul van 
hoe het dier zich zal gedragen. Bij onze 
asielhonden krijg je daar een veel beter 

beeld van. Ze zijn alle-
maal gesocialiseerd 
en getest door een 
gedragstherapeut. Ze 
kunnen dus goed met 
mensen en andere 
dieren overweg.” 

Juiste match
“Je kan hier als vrijwilli-

ger van alles doen: haar trimmen, hon-
denkennels of kattenverblijven poetsen, 
administratie en marketing … Honden en 
katten gewend maken aan andere dieren, 
mensen en de leefomgeving is ook een 
belangrijke taak. Ikzelf ga met de honden 
wandelen. Klinkt op zich als een beschei-
den bijdrage, maar het is cruciaal voor 
de socialisatie van onze honden. En een 
gesocialiseerde hond vindt veel sneller 
een nieuwe thuis.”

“Dat onze honden terechtkomen in een 
beter huishouden dan voordien, spreekt 
voor zich. We waken er sterk over dat de 
karakters van een hond en zijn potentieel 
baasje bij elkaar passen. Geïnteresseerden  
komen altijd eerst op kennismakingsge-
sprek. Als daar een klik is, kan de hond 

mee naar huis. Dat werkt: maar weinig 
mensen brengen een geadop-
teerde hond achteraf terug.”

Een tweede leven
“Dieren komen bij ons 
terecht op verschillende 
manieren: ze wor-
den gevonden, in 
beslag genomen, of 
afgestaan. In dat 
laatste geval is 
het helaas nog 
al te vaak omdat 
eigenaars op 
voorhand niet 
wisten waar ze 
aan begonnen. 
Mensen moet 
zich goed infor-
meren: een 
huisdier brengt 
verantwoorde-
lijkheden met 
zich mee. We 
proberen hen 
daar bewust van 
te maken.”

“Toch mag je niet 
te snel oordelen als 
iemand een huisdier 
binnenbrengt. Er kunnen 
altijd onvoorziene omstan-
digheden optreden. Stel dat je 
ouders een hond of kat hadden 
en er plots niet meer voor kunnen 
zorgen. Dan is nog maar de vraag of 
jij die zorg wil of kan overnemen. Zo niet, 
dan breng je het huisdier in kwestie uiteraard 
beter naar de dierenbescherming. Wij schenken 
hen met veel plezier een tweede leven.”

Barbara Lewkowicz-Siemons is vrijwilligster bij Dierenbescherming 
Mechelen en wil asielhonden in een beter daglicht plaatsen.

Frits

De karakters 
van honden 
en hun baasje 
moeten bij 
elkaar passen

Een warme thuis   voor weesdieren 
Barbara

14



Een warme thuis   voor weesdieren 
Maneblussers 

“Ik ben heel erg blij met mijn beagle 
Ruby. Daarvoor had ik een andere 

beagle, die ik bij SOS Turkije 
had gehaald. Dat is een 

Belgische organisatie die 
ook goed werk levert. Ze 

redden honden uit de 
klauwen van gewe-

tenloze broodfok-
kers in Turkije. 
Toen mijn vorige 

beagle stierf na 
ziekte was ik 
daar erg van 
aangedaan. Ik 
moest en zou 
een nieuwe 
vinden. 
Aangezien ik 
totaal tegen 
fokkers ben, 
was de dieren-
bescherming 
de voor de 

hand liggende 
optie. Ik heb 

een tijdlang 
goed bijgehouden 

welke honden het 
asiel binnenkwa-

men. Toen daar 
eindelijk een 
beagle tussen 

zat, was ik meteen 
vragende partij.”

Kennismaking
“Ik mocht direct op gesprek komen. 

Een medewerker van het asiel heeft me 
toen heel nauwgezet vragen gesteld om te 

polsen of ik wel wist waar ik aan begon. Ik heb 

heel snel duidelijk gemaakt dat ik dat 
wel degelijk wist. Ik heb al honden sinds 
mijn tiende. Maar ik snap wel dat ze bij 
de dierenbescherming op hun hoede zijn 
als er potentiële adoptanten langskomen. 
Ze moeten zeker zijn dat die dieren goed 
terechtkomen.”

“Ik heb niets dan lof voor de werking van 
de dierenbescherming. Ze hebben Ruby 
daar goed verzorgd en haar helemaal 
gesocialiseerd. Het is een schat van 
een hond, een echte knuffelaar waar 
iedereen zot van is. Eerlijk gezegd heb 
ik haar zelf niets meer moeten leren. 
Nochtans hadden ze 
mij gewaarschuwd 
dat Ruby wel eens 
dingen zou kunnen 
stukbijten. Maar dat is 
dus nooit gebeurd, ik 
wacht nog altijd op de 
eerste keer (lacht).” 

Erkenning
“Het is goed dat jullie eens een artikel 
schrijven over de dierenbescherming. 
Het werd hoog tijd dat alle medewer-
kers en vrijwilligers wat extra aandacht 
kregen. Die mensen verdienen erken-
ning voor hun fantastische werk. Mocht 
ik de lotto winnen, ik zou het geld 
meteen aan hen schenken. Maar ja, die 
kans is klein, dus voorlopig doen we 
wat we kunnen, hè (lacht).”

Rosina Vanden Berghe adopteerde beagle Ruby en heeft 
niets dan lof voor de dierenbescherming.

Ik heb mijn 
hondje zelf 

niks meer 
moeten leren

Rosina

Heb je zin in vrijwilligerswerk dat vol-
doening geeft? Ga ervoor! Meer info 
op dierenbeschermingmechelen.be
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Oude stadsfeestzaal 
wordt stadsbioscoop
De oude stadsfeestzaal 
in de Frederik de 
Merodestraat wordt 
omgevormd tot de 
nieuwe stadsbioscoop. 
Begin 2020 kan je er 
als filmliefhebber je 
hart ophalen.
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Na heel wat jaren van leeg-
stand krijgt de oude stads-
feestzaal een nieuw leven als 
stadsbioscoop, een alternatief 
voor de filmliefhebber. De 
stadsbioscoop positioneert 
zich namelijk tussen Utopolis 
en het Filmhuis. Zo komt 
er na ruim 25 jaar - toen 
Calypso de deuren sloot - 
opnieuw een permanente 
bioscoop in het stadscentrum.

De nieuwe stadsbioscoop 
zal bestaan uit drie op elkaar 
gestapelde cinemazalen. De 
onderste zaal is een open 
ruimte die zich onder meer 
leent tot vertoningen van 
kortfilms of als tijdelijke 
expositieruimte of congres-
plek. Op de eerste en tweede 
verdieping komen volledig 
gesloten cinemazalen. In het 
voorste gedeelte van de oude 
stadsfeestzaal wordt op het 
gelijkvloers horeca voorzien. 
Zo ook op de balkons van de 
eerste verdieping.

Grote speler
De renovatiewerken gaan 
normaal gezien in augus-
tus 2018 van start. Daarna 
wordt het 19de-eeuwse 
gebouw ingericht tot bio-
scoop. Beide fases zullen 
verlopen met veel respect 
voor de waardevolle aankle-
ding en de totaalbeleving van 
de oude stadsfeestzaal.

Het als monument 
beschermde pand wordt voor 
27 jaar in erfpacht gegeven 
aan Lumière, een distribu-
teur in Europese films en 
uitbater van stadsbioscopen 
Cartoons (Antwerpen) en 
Lumière (Brugge). 

De stad investeert 3,2 mil-
joen euro in dit project, waar-
van 1 miljoen betaald wordt 
door een erfgoedpremie van 
de Vlaamse overheid. Lumi-
ère staat in voor de cinema-
zalen en neemt die kost (602 
921 euro) op zich.

Projectie 

De beste  
garantie om 
monumenten  
te bewaren is  
hen een nieuwe,  
hedendaagse 
invulling te 
geven.

Greet Geypen,  
schepen van  
Stadsvernieuwing en 
Monumentenzorg

Historische waarde
De oude stadsfeestzaal werd 
in 1883-1884 gebouwd naar 
het ontwerp van de toen-
malige stadsarchitect Victor 
Louckx. In het begin van de 
20ste eeuw deed het dienst 
als feestzaal voor de stad en 
als turn- en speelzaal voor 
een meisjesschool. Later 
werd het dé locatie voor 
concerten, tentoonstellingen, 
theater, dans, turnfeesten … 
In 2003 werd het gebouw 
beschermd als monument en 
in 2011 volgde een defini-
tieve sluiting, vanwege het 
aanwezige asbest.

Het was even wachten op 
een nieuwe toekomst, want 
restauratiekosten van zulke 
monumentale gebouwen 
lopen snel op. Bovendien kan 
je niet eender wat doen met 
een beschermd monument. 
Maar het is bijna zover: 
nog een kleine twee jaar en 
dan kunnen we ons gezellig 
neerploffen in de nieuwe 
stadsbioscoop.

Januari 2016
Lumière aangeduid als 

partner

April-mei 2018
Nazicht & gunningsverslag

September 2019
Start inrichting tot bioscoop

Juni 2015 
Marktbevraging voor invul-

ling tot stadsbioscoop

December 2016
Goedkeuring van definitief 
ontwerp, restauratiedossier 
en samenwerking Lumière

Augustus 2018
Start renovatie

Begin 2020
Officiële opening

 Begin 20ste eeuw 
vonden hier heel wat  
feesten plaats

© Marnix Van Esbroeck
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 7.45u 

“Ik start mijn dag met het 
openen van de 15 speel-
pleintjes op het Mechelse 
grondgebied. Vervolgens ga 
ik met een collega naar het 
station en houden we daar 
toezicht. Op dit uur is het 
daar volle spits, en dan zijn 
alle extra ogen welkom.”

 9u 

“Ik haast me naar het stad-
huis voor de briefing van 
de dag. Elke dag krijgen 
we andere taken en per 
week gaan we met een 
andere collega op pad. Fijn, 
want zo is onze job heel 
afwisselend.”

 10u 

“Een van onze taken is het 
verspreiden van preven-
tieve folders. Bijvoorbeeld 
folders met tips om burgers 
te waarschuwen tegen 
gauwdiefstal. Daarnaast 
bussen we ook veel 
brieven in verband met 
wegenwerken. Zo houden 
we alle bewoners op de 
hoogte van de werken in 
hun buurt.”

 13u 

“Na mijn middagpauze con-
troleer ik nog een wijk op 
sluikstorten. Als ik vaststel 
dat er veel afval ligt, meld ik 
dat meteen aan de uitvoe-
ringsdiensten. Zo houden 
we samen onze stad proper.”

 14u 

“Op woensdagmiddag hou ik 
regelmatig toezicht op een 
van de speelpleinen. Leuk 
hoor, om al die kinderen 
te zien ravotten. Ouders 
vinden het fijn dat ik hier sta 
om een extra oogje in het 
zeil te houden.”

 17u 

“Mijn werkdag zit er bijna op. 
Met de auto doe ik samen 
met een collega een grote 
ronde door Mechelen. We 
sluiten alle speelpleinen af, 
zodat er in het donker geen 
verkeerde dingen gebeuren.”

Je herkent ze meteen aan hun typische 
paarse uniform. Door hun aanwezigheid op 
straat verhogen de gemeenschapswachten 
het veiligheidsgevoel. Maar ze hebben ook 
tal van andere belangrijke taken. Vandaag 
gaan we op stap met Rozeena.

 De dag van

Met onze aanwezigheid 
willen we de Mechelaars 

op straat een veilig 
gevoel geven

een gemeenschapswacht
De dag van 

 De dag van

7.45u

10u

14u

9u

13u

17u
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UiTgelicht 

“Het verhaal hield me vast”, vertelt Marilou. 
“Het wordt de rode draad van de voorstel-
ling, maar ik vul het aan met andere waar-
gebeurde oorlogsverhalen. Veel mensen 
maakten gelijkaardige situaties mee.” 

Ook in Mechelen vond Marilou inspiratie 
voor ‘Een sterke vrouw in oorlogstijd’. De 
voorstelling vindt bijvoorbeeld plaats in de 
kelder van Theater M. “Wie weet was die 
ooit wel een schuilkelder.”

Dat Marilou zich op het verhaal van een vrouw 
toespitst, is geen toeval. “Wat mij vooral treft, 
is hoe oorlog mensen verandert. Ten goede 
en ten kwade. Vrouwen gaan op een andere 
manier om met oorlog”, vindt ze. “Al gaat 

iedereen waarschijnlijk in overlevingsmodus. 
We kunnen het ons moeilijk voorstellen wat 
oorlog juist inhoudt en wat zoiets met ons 
doet als we het niet in werkelijkheid hebben 
meegemaakt. Ik vraag me soms af wat ik zou 
doen als ik bijvoorbeeld zou moeten vluchten 
in oorlogstijd. Ik heb er geen antwoord op, 
maar het houdt me wel bezig.”

Dat wil Marilou delen met anderen. “In ‘Een 
sterke vrouw in oorlogstijd’ speel ik dan 
ook geen rol als actrice. Ik vertel het stuk 
als Marilou. We moeten de getuigenissen 
tenslotte blijven doorvertellen om de gruwel 
van de oorlog uit de wereld te helpen. Het is 
misschien een illusie, maar toch.”

Marilou Mermans over ‘Een sterke vrouw in oorlogstijd’

“Ik vertel dit als mezelf,  
niet als actrice”
Toen ze laatst toevallig een inspirerend en 
waargebeurd oorlogsverhaal hoorde, wist actrice 
Marilou Mermans: dit moet een voorstelling 
worden. Het resultaat ‘Een sterke vrouw in 
oorlogstijd’ zie je op 24 en 25 maart in de  
17de-eeuwse kelder van Theater M.

Meer info:  
www.theaterm.be

Vrouwen gaan 
op een andere 
manier om 
met oorlog
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Beurs voor kleine professoren
Kleine professoren, spits nu even 
de oren, want op 24 maart tussen 
13 en 16u is er een wetenschaps-
beurs in de bibliotheek. Leer je 
eigen bruisbal maken, ga aan de 
slag met een 3D-printer of pro-
beer de computer te verslaan met 
blad-steen-schaar. Of maak een 
vergrootglas met waterdruppels 
en doe goocheltrucs met spiegels. 
En dan hebben we het nog niet 
gehad over de snoepbrug die je 
kan bouwen! 

Ook aan de hele kleine professo-
ren is gedacht. Kinderen jonger 
dan zes jaar mogen zich gezellig 
in de kussens nestelen en luis-
teren naar verhalen over waan-
zinnige ontdekkingen, mislukte 
experimenten en heel slimme 
vrouwen en mannen.

De wetenschapsbeurs is een samenwerking tussen de Stedelijke Biblio-
theek en KU Leuven. De toegang is gratis. Reserveren is niet nodig. 

Meer info: mechelen.bibliotheek.be

Niet te missen: kostuumpracht en -praal
Al voor de 46ste keer trekken de leden van een 25-tal carnavalsgroe-
pen hun mooiste kostuums aan en brengen ze het carnavalsfeest naar 
de Mechelse straten. Met hun opgeblinkte carnavalwagens rijden ze 
langs de Veemarkt, Befferstraat, Grote Markt, Schoenmarkt, IJzerenleen, 
Guldenstraat, Korenmarkt, Onze-Lieve-Vrouwestraat, Vijfhoek, Bruul 
en de Grote Markt, om opnieuw te eindigen in de Befferstraat. Op de 
Botermarkt staat naar goede gewoonte een kleine carnavalskermis. 
Meer info: 015 64 51 34 of 015 20 30 58

‘t verhaal van 
de dame met eenhoorn
In de 16de eeuw creëerden de Mechelse 
gasthuiszusters erg nauwgezet zeven 
Besloten Hofjes. Dat zijn altaarkastjes met 
voorstellingen van een spirituele en para-
dijselijke wereld. Nergens ter wereld vind je 
zo’n grote verzameling als hier.

Op het Besloten Hofje met Calvarie en Jacht 
op de Eenhoorn vind je de Latijnse inscriptie: 

“De eenhoorn, voor een krachtig heerschap-
pij uit het hemels paleis getreden, werd 
tam in de schoot van een maagd, ons aldus 
zuiverend van het gif van de zonde”. Dat is 
een beknopte verwoording van de mystieke 
jacht op de eenhoorn, een metafoor voor de 
christelijke verlossing van de erfzonde. Die 
zouden we geërfd hebben van Adam en Eva, 
toen ze van de boom van kennis van goed 
en kwaad in het aardse paradijs aten.

De mythische eenhoorn was een wild en 
ontembaar beest dat alleen tot rust kwam 
wanneer hij zijn hoorn in de schoot van een 
maagd legde. Pas dan konden de jagers de 
eenhoorn strikken en hem doden. Net als de 
eenhoorn daalde Christus neer in de schoot 
van een maagd. Daarna werd hij gekruisigd 
om zo de mens te verlossen van de erfzonde. 

De Besloten Hofjes zijn vanaf deze zomer 
te bewonderen in het Museum Hof van 
Busleyden.

© Leo De Nijn
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• Tijdens de paas- en zomervakantie zijn er 
allerlei leuke dingen te beleven voor kin-
deren. Kijk snel op mechelenkinderstad.be/
vakantiezapper en ontdek het toffe vakantie-
aanbod voor kinderen en jongeren van 3 tot 
16 jaar. De inschrijvingen starten op zaterdag 
10 maart. Wees er snel bij!

• Van 16 tot en met 18 maart is het Warm Wel-
kom Weekend met modeshows, animatie en 
andere leuke acties: shoppeninmechelen.be

• Op zaterdag 17 en zondag 18 maart zijn het 
Mechelse vriendjesdagen. Altijd willen weten 
of de jeugdbeweging iets voor jou is? Kom 
meespelen! Deelname is gratis. Meer info: 
www.mechelen.be/vriendjesdagen 

• Milieubewust? Op zaterdag 24 maart leer je 
bij IVAREM composteren in 60 minuten. Ook 
voor kinderen is er een aangepaste snelcur-
sus. Meer info op ivarem.be.

• Waar is dat feestje? Hier is dat feestje! 
Mechelen Kinderstad organiseert samen met 
de Kinderraad een knotsgekke fluoflitsfuif 
in de Loods, op woensdag 4 april van 14 tot 
17u. Voor alle Mechelaartjes van 5 tot 12 jaar. 
Meer info op mechelenkinderstad.be.

• Sinds kort kan je twee nieuwe olifantjes spot-
ten in Planckendael. Maar heb je ook de 100 
andere gespot in de winkels van Mechelen? 
Sjarabang vzw organiseert opnieuw een 
Winkelwandeltentoonstelling met olifanten 
en mussen uit polyester, gemaakt door men-
sen met een beperking.

• Voor de derde keer in Vlaanderen orga-
niseert De Passie op 24 maart in Lier een 
openluchtspektakel met bekende Vlamingen 
en lokaal talent die het wereldberoemde 
Passieverhaal van Christus brengen aan 
de hand van hedendaagse Nederlandsta-
lige nummers. In de weken daarvoor wordt 
het kruis van De Passie van Ieper naar Lier 
gedragen. Op zaterdag 18 maart passeert het 
kruis in Mechelen, op handen gedragen door 
jongeren uit de Mechelse jeugdbewegingen. 
Meer info: www.depassie.be.

Cultuurcentrum pakt uit met 
gloednieuwe voordelen
Met de aftrap van het nieuwe seizoen in het vooruitzicht, lanceert het 
Cultuurcentrum een heleboel nieuwe UiTPASvoordelen. Ruil ze nu al 
om aan de balie van UiT in Mechelen of aan de avondkassa’s in het 
Cultuurcentrum of de Stadsschouwburg. Vergeet je UiTPAS niet.

De € 5 en € 10 korting krijg je in de vorm van een 
voucher die je later kan gebruiken, ook bij een online 
aankoop. De jetons voor een gratis drankje zijn alleen te 
verkrijgen aan de avondkassa’s, net voor de voorstelling. 
Heb je meer interesse in een van de 1+1-acties? Dan kan 
dat ook per mail (met vermelding van je UiTPASnummer 
en de voorstelling): cultuurcentrum@mechelen.be.

UiTPASvoordelen | NIEUW 
Cultuurcentrum & Stadsschouwburg
5 punten: gratis drankje
15 punten: € 5 korting op alle voorstellingen
20 punten: 2 tickets voor de prijs van 1, geldig op deze voorstellingen:

25 punten: € 10 korting op alle voorstellingen
Niet van toepassing op voorstellingen van externe organisatoren  
en zolang de voorraad strekt 

ARSENAAL
30 punten: gratis duoticket voor première van Muy Complicado (8/3)

Meer info: www.uitinmechelen.be/uitpas

Bijpraten met vriendinnen: “Bar Marie vind 
ik daarvoor de ideale lunchlocatie. Lekkere 
slaatjes en boterhammen, gezellige sfeer …”

Een romantische avondwandeling:  
“Ik vind het prachtig hoe de Sint-Rombouts- 
toren er ‘s avonds uitziet. De verlichting is 
top gedaan. Ik hou ervan om er dan even 
te passeren.”

Wereldkeuken: “Echt Italiaans eten doe je 
bij La Vigna. En dan bedoel ik authentiek 
Italiaans he, niet de typische pasta’s en piz-
za’s. Heerlijk! Ook La Boya kan ik aanraden. 
Daar eet je de beste tajines van Mechelen.”

De top 3
 van … 
Rose

 

Meer UiT-tips op www.uitinmechelen.be

Kort 

Snel

• 100 jaar impressies van Spanje (2/3) 
• Mijn punt is eigenlijk (8/3)
• Een ontgoocheling (9/3)
• De ronde van Begijn (15/3) 
• Pascale Deweze + Shy Dog (16/3) 

• Construct-uur (23/3) 
• Miserie (23-24/3)
• Ongekende evidenties (25/4)
• Viva Dalida (11/05) 
• Meneer Linh (19/5)
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Maar eerst: waarom die naam, 
Ansjovis?

Ella: “We hebben er lang over gebrainstormd 
(lacht). Ansjovis heeft een aparte smaak, je 
moet ervoor zijn. Dat vonden we wel passen, 
vooral omdat we een speciale smaak aan het 
culturele aanbod willen toevoegen.”

Is dat dan nodig?

Melissa: “De programmatie van het Cul-
tuurcentrum is heel sterk, maar lokt vaak een 
ouder publiek. Daarom willen we er samen 
met enkele andere twintigers graag onze 
stempel op drukken. Wij gaan nu nog te vaak 
naar andere steden om voorstellingen of 
concerten bij te wonen, 
terwijl dat in Mechelen 
ook perfect zou kunnen.”

Ella: “Als er toch aanbod 
voor jongeren op het pro-
gramma staat, lukt het 
momenteel ook nog niet 
altijd om de doelgroep te bereiken. Daarom 
stelde het Cultuurcentrum ons zelf de vraag 
om mee te denken over de programmatie. Nu 
is het aan ons en mogen we ons ding doen. 
Ons ultieme doel is om meer jong volk bij het 
Cultuurcentrum over de vloer te krijgen.”

Hoe gaan jullie dat aanpakken?

Melissa: “We gaan bijvoorbeeld vaak naar 
werk en optredens van jonge kunstenaars, 
theatermakers en muziekgroepen kijken om 
na te gaan hoe ver hun werk al staat. Jonge 
kunstenaars die nog niet zo bekend zijn, 

verdienen namelijk ook een platform als 
we hen goed vinden. Ook al hebben ze nog 
niet veel werk gemaakt. We vinden het dus 
belangrijk dat zij ook eens in het Cultuurcen-
trum te zien zijn. Op 17 maart organiseren 
we alvast de Nacht van Ansjovis: een pro-
gramma van wat wij goed vinden en willen 
voorstellen.”

Wat mogen bezoekers dan precies 
verwachten?

Melissa: “We willen er een minifestival van 
maken, een beetje als voorsmaakje op onze 
programmatie van volgend jaar. Headliner 
wordt Stikstof, daarnaast spelen ook Wadou, 

Alek et Les Japonai-
ses en Shht. S.C.O. en 
Basji-boezoek zorgen 
voor de afterparty.”

Ella: “Er is dus voor elk 
wat wils. Daarnaast zal 
ook de jonge Mechelse 

kunstenaar Iljen Put zijn werk tonen.”

Melissa: “We waren het er namelijk alle-
maal over eens dat niet alleen muziek het 
hoogtepunt moet zijn. Alles wat in een cul-
tuurcentrum kan worden geprogrammeerd, 
kan aan bod komen. Bedoeling is dat het 
daarna allemaal uitmondt in een feestje. Het 
is echt mooi dat we de kans en de middelen 
krijgen om dat allemaal te organiseren. We 
zien het als een goede leerschool. Het is wel 
een beetje zoeken naar hoe we dat allemaal 
in één avond krijgen, maar we hopen dat het 
keihard lukt (lacht).”

“We willen een speciale 
smaak toevoegen”

Ansjovis: nieuwe culturele denktank voor jongeren

De programmatie van het Cultuurcentrum aan-
trekkelijker maken voor een jong publiek. Dat 
is het doel van de nieuwe denktank Ansjovis. 
Leden Ella Hintjes en Melissa Van Dievel doen 
de plannen uit de doeken.

 UiTgevraagd

Meer info: h30.be en  
cultuurcentrummechelen.be

De programmatie van 
het Cultuurcentrum 
kan hier en daar wat 

verjonging gebruiken.
Daar gaan wij mee 

voor zorgen!
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Agenda 

Muy Complicado
theater • ARSENAAL/ 
LAZARUS, 20.15u 

 WO 7 MAART 
Gezondheidswandeling
wandeling • De Lindepoort, 
19u

Slachtinge  
(De God van de Slachting) 
theater • Stadsschouwburg, 
20.15u 

Muy Complicado
theater • ARSENAAL/ 
LAZARUS, 20.15u 

 VR 8 MAART 
Achter de schermen:  
de rechtbank
rondleiding • Gerechts- 
gebouw, 13.30u

Soirée Lamot
Hof van Busleyden. De re-
naissance van een museum 
lezing • Lamot, 20u 

Mijn punt is eigenlijk
Maud Vanhauwaert, Tom 
Kestens & Geert Waegeman 
theater • Stadsschouwburg, 
20.15u 

Muy Complicado
theater • ARSENAAL/ 
LAZARUS, 20.15u 

De Improfeten
theater • Theater M, 20.30u 

 VR 9 MAART 
Een ontgoocheling
theater • Stadsschouwburg, 
20.15u 

Muy Complicado
theater • ARSENAAL/ 
LAZARUS, 20.15u 

Kosmima - Augusto Pirodda
concert • Jazzzolder, 
20.30u 

De Verloren Kluts  
van Veerle Luts
theater • ViaVia Reiscafé, 
20u

Geef me nu eindelijk wat 
ik altijd al had
theater • Cultuurcentrum, 
15 + 20u 

JazzXS
October Meeting Revisited - 
PLASTIK/STUG 
concert • kunstencentrum 
nona, 20.30u 

Steven Troch Band  
Album Release Show
concert • Kafee Zapoi, 
20.30u

 ZO 4 MAART 
Voorleeszondag in de bib
lezing • Bibliotheek, 
10.30 > 12u 

Kalf! (6+) 
theater • Stadsschouwburg, 
15u 

Carnavalstoet
feest • Binnenstad, 
15 > 17.30u

 MA 5 MAART 
Filmhuis: Lucky
film • Cultuurcentrum, 
18.30u 

Filmhuis:  
Todo sobre mi Madre
film • Cultuurcentrum, 
20.30u 

 DI 6 MAART 
Filmhuis: A Ciambra
film • Cultuurcentrum,  
18.30 + 20.30u 

 ZA 10 MAART 
Onder de Tafel (2+) 
theater • Cultuurcentrum, 
09+11+14+16u 

Thomas More 
opencampusdag
opendeurdag • Thomas 
More Campus De Vest, 
10 > 16u

Bras Rommelmarkt
markt • Nekkerhal, 10 > 17u

Nocturama (1+) 
theater • Cultuurcentrum, 
11+15u 

Liefde en Devotie -  
Guido Belcanto
concert • Stadsschouwburg, 
20.15u 

Muy Complicado
theater • ARSENAAL/ 
LAZARUS, 20.15u 

 ZO 11 MAART 
Bras Rommelmarkt
markt • Nekkerhal, 10 > 17u

Open Boek met  
Aram Van Ballaert
lezing • Stadsschouwburg, 
11u 

 MA 12 MAART 
Reisreportage: Vietnam - 
Remy Van Looveren
film • De Lindepoort

Scholenmarkt en open 
scholendagen
beurs • Transit M, 
08.45 > 15u

 DI 13 MAART 
De roos … diep in mij
theater • Stadsschouwburg, 
14u

Funky Vegan
culinair • Funky Jungle, 
17 > 21u

 DO 1 MAART 
Balcazar
feest • Cultuurcentrum, 
14 > 17u

Solo
lezing • Vormingplus regio 
Mechelen, 19u 

Ophelia comes to Brooklyn - 
Katja Dreyer
theater • kunstencentrum 
nona, 20.30u 

 VR 2 MAART 
Een weekend weg
theater • Theater M, 20u

Scholenmarkt en open 
scholendagen
beurs • Transit M, 
08.45 > 15u

Geef me nu eindelijk wat 
ik altijd al had
theater • Cultuurcentrum, 
20u 

100 jaar impressies van 
Spanje
theater • Stadsschouwburg, 
20.15u 

Madensuyu
concert • kunstencentrum 
nona, 20.30u 

 ZA 3 MAART 
Een weekend weg
theater • Theater M, 20u

Dag van het Woord
theater • Conservatorium, 
10 > 20.30u 

Harmonieklanken in het 
TheAtriuM
concert • TheAtriuM, 19.30u
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Tranen van een clown - 
Luc Caals
theater • Theater M, 
20.30u 

 ZA 17 MAART 
Warm Welkom Weekend
markt • Binnenstad, 10 > 18u

Bestorm (8+) 
theater • DE MAAN, 15u 

Gisteren was het 
geweldig! 
theater • Stadsschouwburg, 
20.15u 

Muy Complicado
theater • ARSENAAL/ 
LAZARUS, 20.15u 

Nacht van Ansjovis
feest • Cultuurcentrum, 19u

 ZO 18 MAART 
De Passie - intocht van 
het kruis in Mechelen
feest • OLV-van-Hanswijk-
basiliek, 09.30 > 13u

Warm Welkom Weekend
markt • Binnenstad, 13 > 18u

Wandelen in het Mechels 
Broek
wandeling • Bezoekers-
centrum Mechels Rivieren-
gebied, 14u

Gitaarrecital  
Patrizio Perucchi & 
Caterina Morgera
concert • Huis De Min, 15u

 WO 14 MAART 
Gezondheidswandeling
wandeling • De Lindepoort, 
19u

This kind of bird  
flies backwards -  
Natalia Pieczuro
dans • kunstencentrum 
nona, 20.30u 

 VR 15 MAART 
De ronde van Begijn - 
Begijn Le Bleu
theater • Stadsschouwburg, 
20.15u 

This kind of bird  
flies backwards -  
Natalia Pieczuro
dans • kunstencentrum 
nona, 20.30u 

 VR 16 MAART 
Warm Welkom Weekend
markt • Binnenstad, 10 > 18u

Jazz Night met Kristen 
Cornwell Trio & Ello
concert • Stadsschouwburg, 
19.30u

Zingen van Vlaanderen in 
't vroede, het sotte en het 
amoureuze
concert • Ter Coose, 20u

Pascal Deweze + support
concert • Cultuurcentrum, 
20.15u 

Muy Complicado
theater • ARSENAAL/ 
LAZARUS, 20.15u 

Orde van de Dag - 
LAZARUS en gasten
theater • ARSENAAL/ 
LAZARUS, 20.15u 

Gedomesticeerd -  
Sven Hardies + Latif
theater • Cultuurcentrum, 
20.15u 

 VR 23 MAART 
University of Southampton 
Wind Orchestra and 
Sinfonietta
concert • Sint-Rombouts- 
kathedraal, 14u

Naft voor Woord
theater • Bibliotheek, 
19.30u 

Intiem zolderconcert:  
Wes Lee & Marc Borm
concert • ViaVia Reiscafé, 
20u

Miserie (herneming) 
theater • Stadsschouwburg, 
20.15u 

Construct-uur
concert • Cultuurcentrum, 
20.15u 

Bruno Grollet Quartet
concert • Jazzzolder, 
20.30u 

 ZA 24 MAART 
Buitengewone 
zonsondergang
rondleiding • Jef Denyn-
plein 4-6, 17.30u

Poules de Luxe
culinair • BMW Garage 
JUMA, 19 > 03u

Musina in Concert
concert • Sint-Lambertus-
kerk, 19.30u

Miserie (herneming) 
theater • Stadsschouwburg, 
20.15u 

Weense muzikale 
lentekriebels
concert • Hof van Sint-Joris, 
15u

Muy Complicado
theater • ARSENAAL/ 
LAZARUS, 15u 

 DI 20 MAART 
Veel vraagtekens en 
weinig uitroeptekens. Het 
monumentale schilderij 
van de openingszitting  
van het Parlement van 
Mechelen (1474)
lezing • Stadsarchief, 20u

 WO 21 MAART 
Gezondheidswandeling
wandeling • De Lindepoort, 
19u

Het leven zoals het echt 
is in de rechtbank
rondleiding • Gerechts- 
gebouw, 08.45u 

Being - Bára Sigfúsdóttir
dans • kunstencentrum 
nona, 20.30u 

 VR 22 MAART 
Het station van de 
toekomst
rondleiding • UiT in  
Mechelen, 12.30u

Gedomesticeerd -  
Sven Hardies + Latif
theater • Cultuurcentrum, 
20.15u 

Café Parole: Strijd tegen 
voedselverspilling en 
armoede
lezing • Vrijzinnig Centrum 
De Schakel, 20u

Soirée Lamot
Het eigenzinnige archief- 
leven van Bartholomeus 
Gyseleers-Thys (1761-1843)  
lezing • Lamot, 20u 
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Agenda 

 NOG THEATER 

Calendar girls
De Peoene   
2, 3, 9 en 10 maart

Cabardouche
’t Echt Mechels Theater
9, 10, 11, 16, 17, 23, 24, 25, 
29, 30 en 31 maart

Doodswraak
TDM Theater De  
Moedertaal  
10, 16, 17, 18, 22, 23 en 24 
maart

 EXPO 

Roep om Rechtvaardigheid
23.03 > 24.06, Museum Hof 
van Busleyden 

Photo Friction
> 15.04, Cultuurcentrum 

Ligamenten,  
Niels Donckers
> 04.03, De Garage 

Dirk Vander Eecken
> 04.03, De Garage 

The Art of War
> 01.07, Kazerne Dossin 

Chantal De Schauwer
22+25.03, Nijverheidstraat 
86

Cuddly Ceramics,
alle zaterdagen en zonda-
gen van maart (uitgezon-
derd za 31.03), Hangar311

Schatten op zolder,
alle zaterdagen en zonda-
gen van maart (uitgezon-
derd za 31.03),  
Hangar311

Een sterke vrouw in 
oorlogstijd
theater • Theater M, 
20.30u 

Wetenschapsmarkt (6-12j)
beurs • Bibliotheek, 
13 > 16u 

 ZO 25 MAART 
Voorleeszondag in de bib
lezing • Bibliotheek, 
10.30 > 12u 

Ontbijtcinema: E.T. 
film • Theater M, 11u 

Spaghettidag
culinair • Parochiezaal 
Libertus ‘De Brug’, 12 > 14u 
+ 17 > 19u

Verhaal van een sterke 
vrouw in oorlogstijd
theater • Theater M, 14.30u 

 MA 26 MAART 
Het evenwicht tussen 
plant en dier op je bord
lezing • Well2DAY-centrum, 
19u

Scholenmarkt en open 
scholendagen
beurs • Transit M, 
08.45 > 15u

 DI 27 MAART 
Rood Seniorenfeest
concert • Nekkerhal, 13 > 17u

 WO 28 MAART 
Gezondheidswandeling
wandeling • De Lindepoort, 
19u

Salon Secret
theater • ARSENAAL/ 
LAZARUS, 20.15u 

Evol
dans • kunstencentrum 
nona, 20.30u 

Meer vrijetijdsinfo?  
UiT in Mechelen!
Hallestraat 2-6
open: ma-vr 10-17u,  
za: 10-16u, zo 12.30-16u
070 22 28 00
uit@mechelen.be

www.uitinmechelen.be
 UiTinMechelen

Schrijf je in op de nieuws-
brief en blijf wekelijks op 
de hoogte van de vrijetijds-
activiteiten in Mechelen.

Jouw activiteit hier?
Wil je jouw activiteit ook in 
deze kalender? Voer die 
dan in op de UiTdatabank. 
Op www.uitinmechelen.
be/uitdatabank helpen we 
je op weg. Deadline voor 
editie april: 28 februari

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

 VR 29 MAART 
Inspiratie voor 
geveltuintjes
lezing • Vormingplus regio 
Mechelen, 19.30u 

Salon Secret
theater • ARSENAAL/ 
LAZARUS, 20.15u 

Evol
dans • kunstencentrum 
nona, 20.30u 

 VR 30 MAART 
Digitaal besparen
lezing • Bibliotheek, 10.30u 

Salon Secret
theater • ARSENAAL/ 
LAZARUS, 20.15u 

Wat een geluk -  
Nele Bauwens
theater • Theater M, 
20.30u 

Radar
podium • Cultuurcentrum, 
20u 

 ZA 31 MAART 
Salon Secret - 
theater • ARSENAAL/ 
LAZARUS, 20.15u 

Bonte Nacht (4+) 
theater • DE MAAN,  
11 + 15u 

Vanaf nu is het van jou - 
Maaike Outboter
concert • Stadsschouwburg, 
20.15u 
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 mieke_van_looy

Jimmy 2.0 @ Malines

#everydayeverywhere #streetstyle #ourstreets 
#streetmusic #streetscene #wearethestreet 
#streetdreamsmag #storyofthestreets

 topofmind86

Vrijbroekpark

#photodaily #photography #igersmechelen 
#mechelenlove #mechelen #2800love  
#visitmechelen #provant #vrijbroekpark

 mysterieus_mechelen

#2800 #2800love #visitmechelen #mystic 
#mysterieusmechelen #river #tourism

 nan_scapes

How cute is this Valentine teddy bear? 
❤ 🐻❤️
#valentine #allyouneedislove #love #mechelen 
#2800love #loves_belgium

 thaerts

Magic

#tree #lights #flowers #valentine #2800love

 hervekraus

't Zennegat 

#mechelen #2800love

 dirkdebacker

Let’s hit the week!

#2800love #mechelen #visitmechelen 
#reflection #river #dijle #mycity #citytrip

 anja_debreyne

Graffiti

#gijsvanhee_art #2800love  
#blackandwhitephotography

 #2800love

Jouw kans om iedereen te 
laten meegenieten van jouw 

unieke kijk op Mechelen 
en zijn Mechelaars.

#2800love
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Contacteer de stad
 www.mechelen.be
 stadsbestuur@mechelen.be
 0800 2 0800

 facebook.com/StadMechelen
 @StadMechelen
 @StadMechelen

Huis van de Mechelaar: plan je bezoek via www.mechelen.be/afspraak of 0800 2 0800
Sociaal Huis: 015 44 51 11, info@sociaalhuismechelen.be 
Klachten over stadsdiensten? klachten@mechelen.be, 015 29 75 72
UiT in Mechelen: www.uitinmechelen.be, uit@mechelen.be, 070 22 28 00

Nuttige nummers
Brandweer en ziekenwagen: 100 
Europees noodnummer: 112
Dringende politiehulp: 101 
Wachtdienst huisartsen:  
www.dijlenete.be, 070 25 40 40
Wachtdienst apotheken:  
www.apotheek.be, 0903 99 000 (€ 1,5/min)
Storingen en defecten op elektriciteits- of 
aardgasnet: 078 35 35 00, www.eandis.be 
Gasgeur: 0800 650 65

Antigifcentrum: 070 245 245
Probleem met de watervoorziening: 
0800 903 00, info@pidpa.be
Vragen over huisvuil:  
0800 90 441, www.ivarem.be
Meldingen over toestand openbaar domein: 
0800 2 0800, www.mechelen.be/meldingen
Evenement organiseren:  
www.mechelen.be/evenementenloket  
015 29 79 01, evenementenloket@mechelen.be 

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

Over Nieuwe Maan
Nieuwe Maan is het gratis stadsmagazine voor alle Mechelaars en is een uitgave van de stad 
Mechelen. Het magazine wordt tien keer per jaar huis aan huis bedeeld, en wordt gedrukt op 
gerecycleerd papier met milieuvriendelijke inkten.
Verantwoordelijke uitgever: Erik Laga, stadssecretaris, Grote Markt 21, 2800 Mechelen
Redactie: Marketing & Communicatie, Stad Mechelen, Grote Markt 21,  
2800 Mechelen, nieuwemaan@mechelen.be, www.mechelen.be/nieuwemaan
Fotografie: Joost Joossen, Karin Van Hees, Kris Vandevorst, Maité Thijssen
Concept & creatie: Trendhuis
Wettelijk Depot: D/2018/0797/007
Klachten over bedeling? Doe een melding via www.foldersontvangen.be

 V.l.n.r.: Erik Laga, Koen Anciaux, Björn Siffer, Greet Geypen, Walter Schroons, Bart Somers,  
Marc Hendrickx, Marina De Bie, Bart De Nijn, Katleen Den Roover, Stefaan Deleus en Jan Bal 
www.mechelen.be/stadsbestuur-mechelen

 daaaafx

Mechelen je was mooi, ik ben klaar  
hier. Tijd voor nieuwe avonturen!!✨🎓 

#geslaagd #mechelen #2800love #interiordesign 
#interieurvormgever #party #dance

 mechelen_in_beeld

Uitkijkend naar een beetje ☀️

#mechelen #hdr #2800love #loves_belgium 
#travelbelgium #flanders #visitflanders

Win
Post je mooiste kiekjes van Mechelen 
en Mechelaars op Instagram met de 
hashtag #2800love. Je maakt dan 
kans op Mechelenbons t.w.v. € 50, die 
we onder deze mensen verloten. We 
vragen eerst toestemming voor we 
deze beelden publiceren.

Proficiat dirkdebacker,  
jij hebt deze keer gewonnen!

Meer uitleg op  
www.mechelen.be/nieuwemaan
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23 MAART - 24 JUNI 2018
www.hofvanbusleyden.be

   Roep om
Rechtvaardigheid

Museum Hof van Busleyden Mechelen
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