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Tel je mee  
het verkeer?

Mechelen  
fietsstad

Fietsen langs 
de tangent

“Met de fiets 
geraken we 

overal”



Enthousiaste 
madammen 
De Mechelse majorettes willen hun korps 
uitbreiden met nieuw vrouwelijk schoon. 
Zin om pleinen, filmsets of festivals op 
te vrolijken met een lach en een dans? 
Heb je een stem waar zelfs onze beiaard 
stil van wordt? Benieuwd naar de diva 
die - sowieso - in jou zit? Dan zoekt Va 
et Vient jou! Kom donderdag 17 oktober 
om 20u naar de repetitie in de oude 
bibliotheek en wie weet marcheer jij 
binnenkort met rood gestifte lippen 
door de Mechelse straten. Meer info op 
 facebook. com / vaetvientmajorettekorps.

Gezocht
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Mechelen wil de fietsstad van Vlaanderen 
worden. Het is samen met armoedebestrijding 
en ondernemerschap stimuleren een van de 
drie centrale uitdagingen voor de komende 
jaren. Maar we moeten nog een serieus inhaal-
manoeuvre maken, want veel kan beter. Dat heb 
ik zelf ook al ondervonden, nu ik meer met de fiets 
ben beginnen rijden. 

Om een goed beeld te krijgen van de uitdagingen 
hebben we tijdens de voorbije zomermaanden met een 
honderdtal geëngageerde Mechelaars door de stad 
gefietst en zo alle knelpunten en opportuniteiten in kaart 
gebracht. Met hun aantekeningen en suggesties gaan we 
nu aan de slag, want onze beste adviseurs zijn immers 
de Mechelaars zelf. Er ligt veel werk op de plank: nieuwe 
fietspaden aanleggen, bestaande tracés verbeteren qua 
comfort en veiligheid, nieuwe verbindingen trekken, 
bijkomende fietsparkings voorzien … 

We zullen de inspanningen dus moeten spreiden. Een 
echte fietsstad word je niet van vandaag op morgen. Maar 
toch, met de neuzen in dezelfde richting en een beetje 
wind in de rug moet dat lukken. We krijgen er trouwens 
veel voor in de plaats: minder files, gezondere lucht, een 
betere conditie. Sterker nog, het is onze manier om echt 
iets te doen voor het klimaat.

Mechelen fietsstad

Onze beste 
adviseurs zijn de 
Mechelaars zelf

Bart Somers, 
burgemeester

 Welkom 
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Inhoud
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Dag Vince,

Als inwoner van Mechelen kan je een 
verzoek indienen om een ‘voorstel of 
vraag van de burger’ op de agenda van 
de gemeenteraad te laten zetten. Vul 
het voorgeschreven formulier in dat je 
op onze website vindt en bezorg dat 
aan de gemeenteraad via e-mail of een 
aangetekend schrijven.

Daarnaast heb je handtekeningen 
nodig van 280 Mechelaars die ouder 
zijn dan 16 jaar en jouw voorstel onder-
steunen. Die dien je samen in met het 
eerder vermelde formulier.

Zorg dat je voorstel of vraag voldoende 
concreet is en dat de gemeenteraad 
hiervoor bevoegd is. Het moet dus te 
maken hebben met beleidsvoering of 
dienstverlening. Voorstellen of vragen 
die niet ernstig, te vaag of slechts een 
uiting van een mening zijn, komen niet 
in aanmerking. Meldingen, vragen over 
onze dienstverlening of klachten kan je 
bezorgen via mechelen.be/meldingen.

Meer info: www.mechelen.be/
voorstellen-van-burgers

Succes!

Hoe zet ik iets op 
de agenda van de 
gemeenteraad?
Beste stadsbestuur,

Ik heb een idee om mijn buurt leef-
baarder te maken en zou dat idee 
graag voorstellen op de gemeenteraad. 
Wat moet ik hiervoor doen? 

Enthousiaste groeten, 
Vince

Vraag

Antwoord

© Gazet Van Antwerpen

Geef inbrekers geen kans
Wist je dat inbrekers in België per 
dag in meer dan 141 woningen 
toeslaan? Je speelt dus maar beter 
op veilig. Om je op weg te zetten, 
organiseren de gemeenschaps-
wachten een reeks presentaties 
met tal van tips tegen inbraak. Je 
kan ineens van de gelegenheid 
gebruikmaken om je fiets te laten 
graveren, je wijkagent te ontmoe-
ten en rookmelders te kopen. Die 
zijn verplicht vanaf 2020. De actie 
kadert in de grotere nationale actie 
‘1 dag niet’ tegen woninginbraak.

Waar en wanneer?
Telkens van 14 tot 18u, behalve op 
woensdag van 12 tot 16u

• woensdag 16 oktober aan het 
dorpshuis van Hombeek

• donderdag 17 oktober aan het 
ldc De Schijf in Mechelen-Noord

• vrijdag 18 oktober op 
de Botermarkt

• zaterdag 19 oktober aan 
het dorpshuis van Leest

• zondag 20 oktober aan 
Het Predikheren

Meteen verwittigd bij een noodsituatie
Een grote brand, een overstroming 
of een stroomonderbreking in jouw 
buurt? Bij een noodsituatie wil stad 
Mechelen je graag meteen verwit-
tigen. Daarvoor gebruikt de stad 
BE-Alert, een systeem dat buurt-
bewoners op de hoogte stelt van 
een noodsituatie via sms, e-mail of 
telefoon, en meteen ook belangrijk 
advies meegeeft zoals het sluiten 
van ramen en deuren.

Nationale test
Op donderdag 3 oktober testen 
verschillende Belgische steden 
en gemeenten of het alarmerings-
systeem goed werkt. Alle Mechelaars 
die ingeschreven zijn op BE-Alert 
krijgen die dag via sms, telefoon 
of e-mail een testbericht. Nog niet 
ingeschreven? Registreer je via 
 www . be-alert.be.
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 Komaan 

• Mechelen is een elektrische deel wagen 
rijker! Die vind je vanaf nu op de standplaats 
Ragheno. Dat brengt het aantal Cambio-
deelwagens in de stad op 47, waarvan drie 
elektrisch rijden. De stad deelt trouwens ook 
elk weekend haar elektrische Nissan Leaf 
via Cambio. Meer info: www.mechelen. be /
autodelen

• In Muizen is Brummo bezig aan het nieuwe 
woonproject De Perentuin. Het wordt een 
gezellige, autoluwe en kindvriendelijke woon-
buurt in een heerlijk groene omgeving. De 
Perentuin ligt in de buurt van winkels, scholen 
en alle nodige faciliteiten. Er is een treinsta-
tion op fietsafstand en op tien minuutjes 
rijden ben je in het centrum van Mechelen. 
Interesse? www.brummo.be/nl/bouwgronden

• Vanaf 2020 moet elke woning voorzien zijn 
van rookmelders. Die kan je kopen in het 
Huis van de Mechelaar en in de dorpshuizen 
van Muizen, Leest en Walem. Eén rookmelder 
kost € 9. Koop je er drie, dan betaal je € 25. 
Meer info op mechelen.be/rookmelders.

• Stad Mechelen huurt ledverlichting van elek-
tronicafabrikant Trilux in vier stadsgebouwen 
gedurende 15 jaar: in het Stadsarchief, in de 
Academie voor Beeldende Kunsten, in het 
Stedelijk Conservatorium en in de kantoren 
van het Cultuurcentrum. De stad kan daardoor 
de kosten spreiden over een langere periode, 
en Trilux neemt het onderhoud op zich. 

• De buitenrestauratie van de Begijnhofkerk is 
afgerond. Vorige maand werd, na een afwe-
zigheid van bijna 20 jaar, het gerestaureerde 
beeld van Catharina teruggezet in zijn nis in 
de voorgevel. De interieurrestauratie zou ten 
laatste in 2021 afgerond moeten zijn. 

• Eind augustus verwoestte een brand een 
gebouw van De Oude Weverij, de thuisbasis 
van het majorettekorps (zie p.2) en de drum-
band Fatiboombastic. Heel wat materiaal ging 
verloren. Help jij ze uit de nood? Fatiboombastic 
kan je financieel steunen via gofundme.com/
fatiboombastic. Kan jij goed naaien of heb je 
nog leuke kostuums op overschot? Contacteer 
dan vaetvientcontact@gmail.com.

Kort 

Getal

Zoveel sms’jes verstuurden bewoners uit een Buurt Informatie-
Netwerk (BIN) de voorbije twee jaar naar de politie. In een BIN 

werken de buurtbewoners op eigen initiatief nauw samen met de 
politie. Als ze iets verdacht opmerken in hun buurt, melden ze dat 

meteen. Wil je van jouw buurt ook een BIN maken? Meer info:  
www.mechelen.be/buurt-informatie-netwerk-bin

10 246

SnelVroeger en nu 1973

Mechelaars zijn - net als de meeste Belgen - gek op hun frietjes. De 
stad kende vroeger dan ook heel wat mobiele frietkoten, meestal op 
een plein aan drukbezochte plaatsen. 

Zo stond er eentje aan het station (zie foto) en op de Veemarkt. Ook op 
de Botermarkt heeft er jarenlang eentje gestaan, dicht bij de  cinema’s 
die er toen nog waren. De frietkoten van de Korenmarkt en de Battelse-
steenweg staan er nog altijd. 

Mechelaars hadden de gewoonte om na een cinemabezoek of 
sport match nog rap een frietje te bestellen voor het slapengaan. De 
school gaande jeugd kon tot 2005 ‘s middags terecht aan het houten 
ham burgerhuisje op de Melaan, voor een snelle snack. 

De meeste mobiele ‘karretjes’ hebben ondertussen plaats gemaakt 
voor vaste eetgelegenheden, zoals McDonald’s, Frituur Veemarkt 
en Frituur Plaisance. Maar aan het station van Mechelen vind je nog 
altijd een mobiel hamburger kraam. En ook losstaande frietkoten 
spot je hier en daar nog: bijvoorbeeld Frituur Put aan Thomas More, 
Frituur ‘t Pleintje aan Nekkerspoel, ‘t Fritkot aan de Guido Gezellelaan 
en Frituur Classic op de Liersesteenweg. 

Meer nieuws? Surf naar www.mechelen.be! 
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Op 4 oktober is 
het Werelddierendag. 
De ideale gelegenheid 

om Jan eens in de kijker te 
zetten. Jan is al meer dan 
twee jaar vrijwilliger bij de 

dierenbescherming van 
Mechelen.

“Als mijn kinderen op bezoek willen 
komen, moeten ze altijd een afspraak 
maken, want ik zit meer bij de dieren-
bescherming dan in mijn eigen huis 
(lacht). Ik probeer elke namiddag met 
zo’n drie à vier honden te gaan wande-
len, telkens één per keer. Volgens mijn 
stappenteller haal ik gemiddeld rond de 
20 000 stappen per dag.”

“Onlangs heb ik nog twee weken een 
Engelse Cocker bij mij in huis gehad. 
De hond was op pension in het asiel 
terwijl zijn baasjes op reis waren, maar 
hij kreeg de eerste dag een hartaanval. 
Hij was al op leeftijd. Ik heb hem dan 
in huis genomen en twee weken lang 
intensief verzorgd: eten gegeven met 
een lepeltje, gewassen, rustige wan-
delingen gemaakt … Het hondje was 
helemaal herboren toen zijn baasjes 
terugkwamen. En die waren dol gelukkig 
natuurlijk!” 

 Mechelenmakers

Op 5 oktober zet Dierenbescherming 

Mechelen zijn deuren open. Ontdek op 

dierenbeschermingmechelen.be 

wat er allemaal te doen is.
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Hoe?
Het toestel telt 
overdag continu 
het aantal voetgan-
gers, fietsers, auto’s 
en vrachtwagens 
én meet hun snel-
heid. Die gegevens 
worden draadloos 
door gestuurd naar 
een centrale data-
bank, waar ze verder 
worden verwerkt. 
De camera beelden 
worden nooit opgesla-
gen, en door de lage 
resolutie zijn gezich-
ten of nummerplaten 
nooit  herkenbaar.

Wat?
Het Telraam bestaat 
uit een soort micro-
computer met lage-
resolutie camera. 
Die hangen de 
Mechelaars aan de 
binnenkant van een 
raam op de eerste 
verdieping met zicht 
op de straat. De 
camera registreert 
het verkeer, de 
microcomputer ana-
lyseert en verwerkt 
de beelden onmid-
dellijk tot bruikbare 
gegevens.

Waar?
Stad Mechelen rolde 
het eerste telnet-
werk in de stad uit 
in de omgeving van 
de site Huygebaert, 
een gemengde wijk 
met divers verkeer 
voor zowel indus-
trie, bewoners als 
scholen. Wil je de 
metingen graag 
raadplegen? Dat kan! 
De metingen van de 
Telramen zijn voor 
iedereen vrij beschik-
baar op telraam.net. 

Waarom?
Verkeerstellingen 
zijn belangrijk om 
het mobiliteits beleid 
vorm te geven. 
Alleen zijn ze vaak 
duur, beperkt in tijd 
en maken ze zelden 
onderscheid tussen 
vervoersmiddelen. 
Door het Telraam 
kunnen burgers 
zelf het verkeer in 
hun straat registre-
ren. Innovatief én 
betaalbaar!

Inzicht 

Dankzij 
innovatieve 

én betaalbare 
technologie 

kunnen 
burgers zelf 

metingen 
uitvoeren

Twintig Mechelaars uit de omgeving van de site 
Huygebaert hebben sinds kort een ‘Telraam’. En nee, da’s 
niet zo’n rek met gekleurde kralen uit je kindertijd, maar 

een toestel aan het raam dat het verkeer in de straat meet.

Mechelaars 
tellen zelf 
verkeer in 
hun straat
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Mechelen fietsstad!

Fietsostrade
Mechelen-Antwerpen

Blue-Bike

Blue-Bike

Blue-Bike

’t Atelier

Fietsotheek 

Fietspunt 
Centraal Station

Gratis overdekte 
fietsenberging

Gratis overdekte 
fietsenberging

Stadsfietsen, e-bikes, speedpedelecs, bakfietsen, koersfietsen … in Mechelen 
spot je ze tegenwoordig allemaal. En dat past helemaal in de ambitie van 
stad Mechelen: dé fietsstad van Vlaanderen worden. Maar er is nog zeker 
ruimte voor verbetering. Nieuwe Maan volgde een aantal fietsers tijdens 
hun dagelijkse tocht en tijdens een van de fietstochten waarbij burgers 
rechtstreeks hun feedback aan het stadsbestuur konden bezorgen.
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De fietszone 
in de volledige 
binnen stad 
is een eerste 
belangrijke 
realisatie voor 
alle Mechelse 
fietsers.
Alexander 
Vandersmissen,  
schepen van Mobiliteit

Op weg naar één groot 
fietsparadijs
In de loop van november wordt 
heel de binnenstad gepromoveerd 
tot fietszone. Mechelen is de eerste 
Vlaamse stad die dat doet. De princi-
pes van een fietsstraat gelden vanaf 
dan in heel de binnenstad: auto’s 
mogen fietsers niet inhalen en fiet-
sers gebruiken de volledige breedte 
van de rijbaan, of de helft bij dub-
belrichtingsverkeer. En de snelheid 
is beperkt tot 30 km/u. De verkeers-
regels blijven natuurlijk gelden en 
autobestuurders en fietsers moeten 
hoffelijk blijven voor elkaar. Meer info 
vind je op  mechelen . be / fietszone. 

Daarnaast komen er veilige fiets-
ove rsteek plaatsen op aller lei 
plekken en krijgen de fietsroutes 
van en naar het stadscentrum een 
upgrade. Via dat soort gerichte 
investeringen zet het stadsbestuur 
de komende periode volop in op 
fietscomfort en -veiligheid. 

Fietsostrade
Mechelen-Antwerpen

Sien: “Ik heb een sportieve fiets om 
te pendelen naar Antwerpen en te 
trainen voor een triatlon, een plooifiets 
voor wanneer ik de trein neem, en een 
stadsfiets voor al de rest. De fietso-
strade vind ik heel fijn en handig! Al is 
het wel jammer dat je op de over-
steekplaatsen geen voorrang hebt, 
zoals in andere gemeenten.”

Karolien: “Mechelen is een goede 
fietsstad maar er is veel ruimte voor 
verbetering. Daarom vind ik het top 
dat de stad zo’n gezamenlijke fiets-
tocht organiseert om input van ons, 
de burgers, te krijgen. Ik was al naar 
de denk avond ‘Mechelen Superstad?’ 
geweest en vroeg me af of daar een 
vervolg op zou komen. Ja dus. Heel 
fijn dat we betrokken worden.”

Dossier 

Mechelen = Fietsstad 2020?
Vind je Mechelen ook de beste fietsstad 
van het land? Breng je stem dan voor 
31 oktober uit via fietsgemeente.be. De 
grootschalige enquête is een initiatief van 
de Vlaamse Stichting Verkeerskunde i.s.m. 
de Fietsersbond en Het Nieuwsblad.

Annemie: “Zodra de fietsostrade was 
aangelegd, heb ik me een e-bike aan-
geschaft. Een uitstekende investering. 
Sindsdien pendel ik langs daar naar 
Antwerpen, tenzij het echt slecht of 
koud weer is. Daarnaast gebruik ik ook 
mijn fiets om mijn driejarige kleinzoon 
op te pikken van school of er dingen 
mee te gaan doen. Mijn dochter heeft 
een fietskar die ik ook vlot aan mijn 
fiets kan hangen. En wanneer ik echt 
een auto nodig heb, doe ik dat via 
Cambio. Voor mij werkt dat perfect.”
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Jeffry, Dennis, Jan en 
Seppe: “Problemen aan het 
openbare domein kan je al 

een tijdje online doorgeven 
via mechelen.be/meldingen. 

Maar vanaf nu staat achter 
de schermen ons speciaal 

onderhoudsteam klaar. We 
geven voorrang aan meldin-

gen over fiets- en voetpa-
den: verzakkingen in de 

weg, omgewaaide struiken 
die de weg versperren, glas 

op de weg ... We probe-
ren de binnengekomen 

meldingen zo snel mogelijk 
op te lossen. En als het 

kan, doen we dat zelfs met 
een elektrische bakfiets!”

Inge: “Voor bijna elk traject spring ik op 
mijn elektrische bakfiets. Naar de winkel, 
de crèche, een uitstap, het werk … Ik ben 
kleuter juf. Die grote bak komt dus goed van 
pas wanneer ik veel spullen moet vervoeren. 
Vele fietspaden zijn top maar op sommige 
heb ik last van grote boomwortels.” 

Alexander: “Dankzij mijn dochter wist ik dat woonzorgcentrum 
De Lisdodde vrijwilligers zocht om rond te fietsen met de bewo-
ners. De fietstochten met de rolstoelfiets zijn altijd heel aan-
genaam! Meestal zijn we een dik uur onderweg en soms gaat 
dat gepaard met een pintje. De fiets is elektrisch aangedreven, 
anders zou het moeilijk zijn. Sowieso is oefening en ervaring 
vereist. Ik raad een rolstoelfiets zeker aan. Zorgbehoevenden 
genieten er echt van. Ik en de andere vrijwilligers ook!”

Word ook fietsvrijwilliger!
Contacteer pauwel.cornelissen@zbrivierenland.be (wzc De Lisdodde) 
of ria.porteman@zbrivierenland.be (wzc Hof van Egmont).

Wahidullah: “Als ECO koerier 
help ik boodschappen van 
winkelaars en pakjes van 
verzendmaatschappijen aan 
huis te leveren. Die laatste 
worden aan de stadsrand 
afgezet, en wij fietsen 
dan het laatste stukje. 
Da’s milieu vriendelijker 
en helpt bestelwagens uit 
het centrum te houden. 
Soms vragen onze klanten 
zich dan af of wij het hele 
land hebben door gefietst 
(lacht). Dat niet, maar we 
fietsen met z’n allen wel 
zo’n 150 km per dag!”

Jouw ideeën, suggesties of bedenkingen zijn 
waardevol om van Mechelen een nog betere 
fietsstad te maken. Neem geregeld een kijkje 
op mechelenmakers.be om op de hoogte te 
blijven van alle acties en resultaten.
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Dossier 

Haaien en bijen zijn cruciaal 
voor het voortbestaan van 
de mensheid. Johan zag 
het in een documentaire en 
raakte op slag geïnspireerd. 
Sindsdien zet hij zich in 
voor de ecologische balans 
van onze planeet. Via bijen, 
want haaien leken nogal 
moeilijk te onderhouden.

Na zijn stadsimkerij 
volgden een webwinkel 
met imker producten, 
bijenkasten op de daken 
van uiteenlopende 
Mechelse ondernemingen 
en sinds april ook een 
standje in de Vleeshalle.

Altijd parking
Johan: “Voor al onze 
leveringen en bevoor-
radingen gebruikten we 
vroeger een camionette. 
Maar bijzonder praktisch 

of snel was dat niet. Toen 
ik vorig jaar zag dat de 
stad subsidies verleent aan 
ondernemers die een bak-
fiets aankopen, heb ik niet 
getwijfeld. Vrij snel daarna 
was alles al geregeld.”

“Sindsdien zie je mezelf 
en m’n collega’s dus met 
de bakfiets rond rijden. We 
gebruiken die fiets voor zo 
goed als alle verplaatsingen 
in Mechelen. Voor kleine 
leveringen, om te pende-
len tussen ons winkeltje, 
onze bijenkasten en ons 
standje in de Vleeshalle, 
voor privégebruik … noem 
maar op. Op nog geen 
jaar tijd hebben we al rond 
de 1000 km afgelegd.”

“Het is een elektri-
sche cargo fiets, dus 
dat gaat nogal vooruit 

hoor. Sneller dan met de 
wagen. En bovendien 
verliezen we geen tijd 
met parking te zoeken.”

Trouwen met bakfiets
“Mijn vrouw en ik zijn niet 
zot van auto’s, wel van 
bakfietsen. Dat is alge-
meen geweten, want we 
zijn indertijd zelfs naar ons 
huwelijk getrokken met 
de bakfiets. Versierd met 
witte linten en met een 
rode loper in de bak. Ja, 
we hadden veel bekijks!”

“Als fietsstad heeft 
Mechelen al een inhaal-
beweging gemaakt. Dat 
heel de binnenstad nu een 
fietszone wordt, is echt 
een sterk signaal. Overal 
voorrang ... nu ga ik nóg 
wat sneller zijn (lacht).”

Bakfietsen aan de top!
Stad Mechelen is lid van het 
project City Changer Cargo 
Bike (CCCB), dat het gebruik 
van bak fietsen promoot. 
Dankzij de steun van het 
Horizon2020-pro gramma, 
brengt CCCB een team 
van 20 Europese partners 
samen. Door te leren van 
de beste voorbeelden wil 
CCCB voor meer bewust-
wording zorgen en de 
cargo fiets(initiatieven) 
ondersteunen. Meer weten? 
 mechelenklimaatneutraal.be/ 
bakfiets

Bakfiets delen 
of testen?
Een bakfiets delen met 
je vrienden, buren of 
stadsgenoten? Binnenkort 
kan het! Meld je aan via 
mechelenklimaatneutraal . be / 
bakfiets-delen en je krijgt 
een seintje zodra het 
systeem operationeel is. 

Wil je eerst eens een 
bakfiets uitproberen? 
Binnenkort kan je gratis 
eentje lenen voor één 
week. Meld je alvast aan via 
 mechelenklimaatneutraal.be/ 
bakfiets-lenen.

“ Met de bakfiets 
gaat het vlotter”
Een leven als bijenhouder: het 
klinkt erg gemoedelijk, maar 
niets is minder waar. Stads
imker Johan, beter gekend als 
de Nectarist, moet meer dan 
ooit als een bezige bij door de 
stad vlammen. Van zodra hij 
hoorde over de subsidies voor 
bak fietsen, ging het plots snel.
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“Lamot is uniek in België”
In 2005 opende stad Mechelen 
het Congres- en Erfgoedcentrum 
Lamot. Een enorme blikvanger aan 
de Dijle, en ook het allereerste con-
grescentrum op een erfgoedlocatie 
in België. Mechelaar Jan Simons 
staat intussen al bijna 14 jaar aan 
het roer. “Dat unieke erfgoedver-
haal is een van de redenen waarom 
Lamot zo aantrekkelijk is voor 
zakenmensen. Bedrijven gaan meer 
en meer op zoek naar vergaderlo-
caties met een meerwaarde, waar 
de deelnemers ook iets beleven.”

“En dan is Lamot ideaal. Als je 
door het gebouw loopt, voel en 
merk je dat het vroeger een oude 
brouwerij was. Dat Lamot zich 
in Mechelen bevindt, is ook een 
pluspunt. Zakenmensen zijn in 
Antwerpen of Brussel minder snel 
geneigd om even een pauze te 
nemen buiten het congrescentrum. 
De ligging van Lamot nodigt daar-
entegen uit om de stad te gaan 
verkennen. En zo ondersteunen 
we elkaar: stad Mechelen biedt 
Lamot een aangename omgeving 
waar het fijn is om te vertoeven, en 

Lamot stimuleert zijn gasten 
om ook de rest van de 

stad te ontdekken.”

Met dank aan het topteam 
“Lamot heeft acht verschillende 
zalen die voor allerlei toepassin-
gen kunnen dienen. Onze grootste 
zaal is het auditorium, met plaats 
voor 300 mensen. Je kan bijvoor-
beeld ook een event houden op 
het dak, met uitzicht op de stad.”

“Klantenservice staat altijd centraal. 
We willen onze klanten zoveel 
mogelijk ‘ontzorgen’. Zij moeten 
hun gasten bij ons krijgen, de rest 
regelen wij. En die aanpak werkt. 
Per jaar houden we zo’n 350 à 450 
congressen en events, en ontvan-
gen we tot 30 000 mensen.”

“Maar die straffe cijfers zou ik 
nooit kunnen waarmaken zonder 
het straffe team rondom mij. Da’s 
de belangrijkste tip die ik aan 
andere collega-ondernemers wil 
meegeven. Doe niet alles zelf, 
maar omring je met fijne, bekwame 
mensen die sommige dingen 
ongetwijfeld beter kunnen. Zo heb 
ik conference managers die van 
begin tot einde de klant tot in de 
puntjes begeleiden, een balie-
medewerkster die e-mails stuurt 
waarvan iedereen blij wordt, en 
techniekers die altijd alles onder 
controle hebben.”

Klimaatpraat Onze ligging 
nodigt uit om 
de stad verder 
te verkennen

De toekomst van 
Youth for Climate
“In juli kreeg Youth for Climate de 
Prijs voor de Democratie. De jury 
oordeelde dat Youth for Climate 
een ‘ongeziene mobilisatie’ teweeg-
gebracht heeft, ‘die het vooroordeel 
doorprikt dat jongeren niet meer 
geëngageerd zijn’. Da’s een mooie 
beloning voor het harde werk dat we 
het voorbije jaar geleverd hebben. 
Maar dat wil niet zeggen dat we 
dit schooljaar bij de pakken gaan 
neerzitten!”

“Ook dit jaar hebben we onze doelen 
gesteld: we willen dat klimaat priori-
tair is bij elke politieke partij, dat het 
parlement een klimaatwet goedkeurt 
en dat ons klimaatactieplan in het 
regeerakkoord komt. Daarnaast willen 
we ons richten op bedrijven, want ook 
zij kunnen op allerhande manieren 
hun steentje bijdragen. En ten slotte 
willen we zoveel mogelijk mensen 
informeren over wat er aan het 
gebeuren is met onze planeet en hoe 
we dat kunnen oplossen.”

“Daarom doen we vanaf september 
opnieuw elke donderdag een actie, 
waarvan één keer per maand een 
mars. We trapten het nieuwe school-
jaar alvast goed af met de derde 
wereldwijde klimaatstaking 
Global Strike For Future op 
vrijdag 20 september, met 
jongeren én volwasse-
nen. Doe jij ook mee in 
de toekomst?” 

Groene groeten, 
Jasper Baeyens

Straffe ondernemer
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MFair is aan 
haar vijfde 
editie toe en 
groeide uit tot 
een feestdag 
voor eerlijke 
handel.
Marina De Bie, 
schepen van 
Duurzaamheid en 
Mondiaal beleid

M-Fair gaat voor eerlijke sportkledij • Wil je je ecologische impact verminderen? 
Stroom en VormingPlus maakten een handige 
kaart met daarop Mechelse handelaars en 
ondernemers die bezig zijn met duurzaam
heid. Check mechelen.be/stroom.

• AMAi is de nieuwe benaming voor Arbeids
zorg. AMAi verzorgt mailings, werkt druk werk 
af, stelt goodiebags samen, en zoveel meer. 
Het heeft ook een creatief naai atelier. Kijk wat 
AMAi voor jou kan doen op  mechelen . be / amai.

• Wil je als jonge creatieveling mee nadenken 
over stedelijke uitdagingen? Manestarters, 
de community voor Mechelse starters, 
nodigt je uit om mee oplossingen te zoeken 
voor een aantal probleemstellingen. In het 
Fieldlab2800traject krijg je hiervoor de 
nodige begeleiding. Meer info vind je op 
manestarters.be.

• Veel Heffenaars hebben ideeën om het leven 
in Heffen aangenamer te maken. ‘Heffen 
On Earth’ brengt deze mensen samen. 
Wil je mee nadenken? Kom op zondag 
20 oktober naar De Kettinghe. Meer info: 
 mechelenmakers . be / heffen-on-earth

• Stad Mechelen stapt mee in het project Warme 
Steden en Gemeenten, dat zich richt op het 
psychische welbevinden van kinderen en jon-
geren. Mechelen moet een veilige plek zijn 
waar kinderen en jongeren hun talenten en 
identiteit kunnen ontplooien, zich kwetsbaar 
kunnen opstellen en daarin gesteund worden 
door hun omgeving en leeftijdsgenoten. Meer 
info:  www . warmestedenengemeenten.be.

• Stad Mechelen is al vele jaren Fair Trade-
Gemeente en kreeg als klap op de vuurpijl 
op 10 sep  tem ber de hoogste score op de 
 FairOmeter in de provincie Antwerpen. Dat 
is een erkenning voor alle acties rond eerlijke 
handel, maar zeker ook voor alle Mechelse 
vrijwilligers die zich hiervoor  inzetten. 
Bedankt! 

• Ben je ouder dan 55, hou je van dieren maar 
heb je zelf geen huisdier? Word dan een 
plusbaasje via het nieuwe Mechelse project 
‘Aallez’! Meer info: www.mechelen.be/aallez

Jacqueline: “Ik heb 
geen auto of fiets. Ik 
maak altijd gebruik 
van het openbaar 
vervoer, en doe 
voor de rest alles 
te voet. Da’s een 
goede manier om in 
beweging te blijven!”

Fatoumata: “Ik woon 
in de binnenstad, dus 
het meeste is op wan-
delafstand. Handig 
dat de stad gezellig 
klein is. Binnenkort 
koop ik wel een 
fiets, voor de iets 
langere afstanden.”

Alain: “Mijn vrouw 
en ik hebben een 
elektrische fiets. 
Onze beste aankoop 
ooit! We laten de 
auto vaker aan 
de kant staan en 
trekken er met ons 
tweetjes op uit.” 

Straatbabbel
Hoe verplaats jij je door Mechelen?

Kort 

Snel

De vijfde editie van ‘M-Fair, eerlijk gekleed’ 
gaat de sportieve toer op. Een modeshow van 
de ontwerpwedstrijd voor aanstormend talent, 
met een recordaantal deelnemers dit jaar, trapt 
de dag af, en dit jaar maakt ‘eerlijke sportkledij’ 
ook deel uit van de wedstrijd. In de namiddag 
kan je dan weer genieten van de M-Fair gezins-
modeshow. Op de M-Fairmarkt ontdek je eigen-
zinnige en eerlijke producten van meer dan 
20 nieuwe en vertrouwde Fairtradehandelaars.

Schrijf je zeker in voor de gratis workshops. 
Ga bijvoorbeeld zelf aan de slag met algen 
om kleurstoffen te maken of ontwikkel je 
eigen bacteriële kweek om leder te maken. 
Hoe belastend de werkomstandigheden zijn, 
laten we je dan weer ervaren in onze eigen 
sweatshop. En sportievelingen kunnen deel-
nemen aan Pannavoetbal of Cross Gym met 
recyclagematerialen!

MFair, eerlijk gekleed
zo 06.10, 11 > 17u, Congres- en Erfgoedcentrum 
Lamot, Gratis toegang, www.mechelen.be/m-fair
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Samen veerkrachtig
Van 1 tot 10 oktober kan  
je tijdens de tiendaagse van  
de Geestelijke Gezondheidszorg  
werken aan je eigen veerkracht en  
die van je naasten. Ontdek de honderden  
(vaak gratis) activiteiten op samenveerkrachtig.be.

“Op geestelijke gezondheidsproble-
men rust jammer genoeg nog altijd een 
taboe, ondanks taboedoorbrekende 
acties zoals Te Gek!. Dat maakt het voor 
alle betrokkenen moeilijk om erover te 
praten. Als je familielid aan een ernstige 
lichamelijke aandoening lijdt, is het 
makkelijker om je hart uit te storten bij 
kennissen, dan wanneer er sprake is van 
psychische kwetsbaarheid. Schaamte, 
angst voor een stempel of schuldgevoel 
spelen daarin vaak een rol.”

Lezen, spreken en luisteren
“Gelukkig is er Similes, een organisatie 
die familieleden en naasten van mensen 

met een psychische 
kwetsbaarheid 
ondersteunt. Mijn 
intussen overleden 
moeder en ikzelf 
hebben er al veel 
aan gehad, omwille 
van mijn broer waar 
het niet altijd even 
goed mee gaat. 

Eerst las ik alleen het tijdschrift dat vier 
keer per jaar verschijnt. Daar had ik al 
veel aan: je leest er herkenbare verhalen 
in, en je krijgt heel wat informatie over 
wat er leeft binnen de familiewerking en 
binnen de geestelijke gezondheidszorg.”

“Later ging ik ook naar de  maandelijkse 
bijeenkomsten in Mechelen. Daar 
luisterde ik al naar veel interessante 
sprekers, meestal hulpverleners die hun 
werkwijze toelichten, en ontmoette ik lot-
genoten. Dat andere familieleden weten 
wat er bij elkaar leeft en dat je je verhaal 
kan delen, is een hele steun. Daarnaast 
heb ik ook een keertje gebruik gemaakt 

Draag je zorg voor iemand die   psychisch kwetsbaar is? 

van de luister- en advieslijn van 
Similes toen ik nood had aan 
een luisterend oor. Ik ben nog 
altijd verrast over de brede 
waaier van diensten die 
Similes aanbiedt.”

Betrek ons meer
“Ik zou graag zien 
dat naasten meer 
betrokken worden 
bij het gesprek 
tussen hulpver-
leners en hun 
familielid met 
een psychische 
kwetsbaarheid. 
Ik geloof dat 
de ‘ervarings-
deskundigheid’ 
van naaste 
betrokkenen 
van grote 
waarde kan zijn 
in de behan-
deling en het 
herstel van het 
familielid. Want 
na een eventuele 
opname is het wel de 
familie of naaste omge-
ving die het dichtst bij 
het herstel betrokken is.” 

Je verhaal 
delen en weten 
wat bij andere 
familieleden 
leeft: dat geeft 
veel steun 

Marleen wil dat hulpverleners familieleden van mensen 
met psychische problemen meer betrekken.

Marleen
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Draag je zorg voor iemand die   psychisch kwetsbaar is? 

Maneblussers 

“Ik spreek vaak over ‘kanker in 
je hoofd’, want ‘psychische 

kwetsbaarheid’ is zo’n zware, 
moeilijke term. En dat 

drukt meteen ook uit dat 
psychische problemen 

erg zwaar en soms 
ongeneeslijk kunnen 

zijn, zoals kanker. 
Die mensen zijn 
niet gek hé. 
Toch is het vaak 
makkelijker 
voor mensen 
om medeleven 
te tonen als 
iemand vertelt 
dat een naaste 
persoon 
kanker heeft. 
Als je praat 
over psychi-
sche proble-
men, stuit je 
- nog altijd - té 

vaak op onbe-
grip, of voel je 

jezelf schuldig of 
beschaamd.”

Veilige haven
“En dat is heel lastig, 

zeker omdat het aantal 
mensen met psychische 

problemen nog elke dag stijgt. 
Door de verslavingsproblema-

tiek, of door het internetpesten dat 
steeds vaker voorkomt bijvoorbeeld. 

Daarom is het belangrijk dat iedereen in 
een veilige omgeving over die problemen kan 

praten. Zowel voor de patiënt, als voor zijn familie 
of vrienden en de hulpverleners. Similes is zo’n plek.”

“Het heeft lang geduurd voor ik Similes 
leerde kennen. Ik had zelf te maken 
met psychische problemen in mijn 
dichte kring, zat met 
allerlei vragen en 
voelde hoe ik zelf 
de weg een beetje 
kwijtraakte. Na het 
internet afgeschuimd 
te hebben op zoek 
naar hulp, wees 
iemand mij op het 
bestaan van Similes. 
Ik heb toen naar de 
luister- en advieslijn gebeld, en daar 
heb ik ontzettend veel aan gehad.” 

Alle betrok
kenen kunnen 

in een veilige 
omgeving over 
de problemen 

praten

Anne-Marie wil dat iedereen weet dat de deur  
van Similes altijd openstaat.

Komende activiteiten in en rond Mechelen
Familie in de zorg • 07.11, 19.30u, UPC Duffel

Trefdag: de kracht van familie in herstel • 
16.11, 9.30u, CGG De Pont Mechelen

Omgaan met een psychisch kwetsbaar 
persoon • 19.11, 20u, De Schijf Mechelen

Luister- en advieslijn: 016 244 201

Meer info: www.similes.be

Anne-Marie

Voor iedereen
“De eerste keer dat ik naar een bijeen-
komst van Similes ging, dacht ik ‘wat is 
dat hier?’. Maar ze begrepen mij daar 
vanaf het eerste woord dat ik zei. Dat 
was echt een gevoel van thuiskomen. 
Soms weten ze daar beter hoe het met 
mij gesteld is dan ikzelf. Weet je, alle 
verhalen zijn anders, maar toch vaak 
ook heel gelijklopend. Je haalt heel 
veel kracht uit elkaars ervaringen. Dat is 
onbetaalbaar. En iedereen, maar dan ook 
echt iedereen, is welkom. Ik kan dat niet 
genoeg benadrukken.”
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Veilig fietsen 
langs de tangent

Van de Brusselsesteenweg 
naar het Douaneplein fietsen en 

vrijwel nergens een auto kruisen. 
Het kan, maar je moet nog even 

geduld hebben. Want samen met 
de tangent, de nieuwe verbin-

dingsweg tussen Mechelen-Zuid 
en de N15, legt het stationsproject 

Mechelen in Beweging kwalita-
tieve en veilige fietsinfrastructuur 

aan. De werken zitten in een 
stroomversnelling, maar brengen 
wel verkeershinder met zich mee.

De tangent is de nieuwe ontslui-
tingsweg die de stationsomgeving 
beter bereikbaar zal maken, en 
ook een flink deel van het door-
gaande autoverkeer van de drukke 
stadsvesten zal houden. Tijdens de 
tweede fase, die net na het bouw-
verlof van start ging, wordt de 
nieuwe verbindingsweg met twee 
rijvakken in elke richting afge-
werkt, en worden heel wat fiets-
voorzieningen aangelegd. Dankzij 
drie fietstunnels, een fietsbrug en 
de befaamde fietspuzzel krijg je een 
mobiliteitsvriendelijk alternatief 
voor de auto.

Bruggen en tunnels 
Over de Brusselsesteenweg, ter 
hoogte van de Kruisbaan, legt 
Mechelen in Beweging een fiets-
brug aan. Via zachte hellingen in 
een groene omgeving kan je over 
de nieuwe tangent en onder de 
spoorlijn Mechelen-Brussel naar 
de Jubellaan fietsen. Langs de 
spoorweghelling komt een verbin-
ding naar de Jubellaan, waar je via 
een brede, goed verlichte tunnel 
onderdoor kan fietsen (zie foto 1).

1

Opgelet! Door de werken aan de 
tangent stopt de Shopping Shuttle niet 
meer aan het Douaneplein. De dichtst-
bijzijnde halte is die aan de P&R Nekker. 
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Projectie 

Leuvensesteenweg 

B
russelsesteenw

eg

Jubellaan

N15

Om de Leuvensesteenweg te 
kruisen, toveren de projectinge-
nieurs een sterk staaltje bouw-
techniek uit de mouw: ze bouwen 
een fietspuzzel (zie foto 2). De 
veel armige constructie boven de 
drukke Leuvensesteenweg en 
de nieuwe tangent garandeert 
absolute veiligheid en creëert 
nieuwe mogelijkheden. Zo komt 
er een directe verbinding met de 
Arsenaalzijde van het station en 
een doorsteek naar het Dijlepad.

Op het Douaneplein kiest 
Mechelen in Beweging volop voor 
veiligheid. Er komt een fietstunnel 
onder de tangent en eentje onder 
de N15 (de baan die naast de 
Nekkerhal loopt). Op die manier 
komt er een volledig conflictvrije 
verbinding tussen het stads-
centrum en de vele trekpleisters 
op de Nekkersite (zie foto 3).

Team Minder Hinder
De bouwfase duurt wellicht ander-
half jaar, maar te voet of met de fiets 
kan je altijd vlot door. Mechelen 
in Beweging probeert hetzelfde te 
garanderen voor automobilisten, 
maar zij zullen zeker meer hinder 
ondervinden. De aansluiting van de 
tangent op de Brusselse steenweg, 
de Jubel laan, de Leuvense steenweg 
en de N15 zal de doorstroming 
moeizamer maken.

Om het autoverkeer toch zo vlot 
mogelijk te laten verlopen, werd 
speciaal het Team Minder Hinder 
opgericht. Dat team van aan nemers, 
opdrachtgevers, veiligheidsdiensten 
en verkeersspecialisten probeert de 
hinder zoveel mogelijk te beperken. 
En als die hinder toch opduikt, zet 
het communicatieteam alle midde-
len in om de situatie uit te leggen en 
de alternatieven kenbaar te maken. 
Er gaat ook speciale aandacht 
naar een maximale bereikbaar-
heid voor de diensten van De Lijn, 
brandweer en ziekenwagens.

Blijf op de hoogte van 
de hinder in je buurt
Schrijf je in op hoplr.com of  
surf geregeld naar  
mecheleninbeweging.be.

1

2

3

3

2
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Breng je oude spullen naar het containerpark? 
Grote kans dat je Brenda tegen het lijf loopt. 
Zij is een van de hergebruikparkwachters. 
Hun doel? Zoveel mogelijk herbruikbare 
spullen redden van de afvalberg en ze een 
tweede leven geven via de kringwinkel.

 De dag van

Perfect herbruikbare 
spullen belanden dankzij 

ons niet op de afvalberg

de hergebruik- 
parkwachters

De dag van 

9.30u

“Ik kom aan op het container-
park van Muizen. Goed warm 
aangekleed, want we staan 
een hele dag buiten in weer 
en wind. Daarnaast zijn we 
goed zichtbaar en herken-
baar. Dat is belangrijk voor 
onze veiligheid, en ook zodat 
mensen ons meteen herken-
nen als aanspreekpunt.”

11u

“Als hergebruik parkwachter 
help ik klanten om te bepalen 
of iets herbruikbaar is. Deze 
dame vraagt mijn hulp. Ze 
had nog wat speelgoed in 
perfecte staat mee. Zonde 
om weg te gooien, daarom 
neem ik het mee naar de 
kringloopcontainer.”

13u

“De collega’s van de 
Kringwinkel zijn er! Zij helpen 
om alles over te laden van 
de kringloopcontainer in hun 
vrachtwagen. Daarna brengen 
ze alles naar de Kringwinkel.”

9.30u

13u

15u

11u

14u

17u

14u

“Tussendoor help ik de 
collega’s van het container-
park met de dagelijkse gang 
van zaken. Zoals bijvoor-
beeld onze klanten de juiste 
container aanwijzen.”

15u

“In de Kringwinkel kijken 
de collega’s al het verza-
melde materiaal na. Ze 
sorteren, maken schoon 
waar nodig en plakken er 
een gepaste prijs op.”

17u

“Nadat de goederen 
geprijsd zijn, krijgen ze 
een plaatsje in de winkel. 
Zo geven we herbruikbare 
spullen een tweede leven. 
Als dat geen toffe job is!”
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Het toneelstuk ‘Spinnen-
metenknippen’ is uniek 
op verschillende vlakken. 
Het speelt zich af óp het 
kerkhof, is geschreven 
voor kinderen en gaat 
over de dood. Daarnaast 
is het een wandelende 
voorstelling, je wordt dus 
letterlijk meegenomen in 
het verhaal. 

‘Spinnenmetenknippen’ 
gaat over twee geliefden 
die elkaar ontmoeten. Een 

van de geliefden wordt 
ziek, en de schikgodinnen 
komen haar halen. Het is 
een doodleuke muzikale 
voorstelling over rouw, 
verdriet en loslaten. Geen 
droeve, zware kost maar 
een gevoelig verhaal met 
veel humor. Voor kinderen 
vanaf zes jaar. 

Spinnenmetenknippen
theater • Stedelijke 
Begraafplaats,  
06.10, 14 > 16u 

Lezing ‘Verlies en 
verdriet bij kinderen’

Op dinsdag 15 oktober 
geeft klinisch psycholoog 
en expert op het gebied 
van rouwverwerking 
Manu Keirse een lezing 
over verlies en verdriet bij 
kinderen. Kinderen gaan 
immers anders om met 
verdriet: ze willen over 
hun gevoelens praten, 
maar niet zoals volwasse-
nen dit doen. Op zijn erg 
heldere en interessante 
manier vertelt Keirse 
vanuit dertig jaar ervaring 
hoe hij de confrontatie 
van kinderen en verdriet 
ziet, en legt hij uit hoe je 
met kinderen kan praten 
over verlies en verdriet. 

Verlies en verdriet 
bij kinderen
lezing • Het Predikheren, 
15.10, 19.30u

Verlies en 
verdriet bij 

kinderen

Omgaan met het verlies van een 
dierbare is voor niemand  makkelijk. 
En al zeker niet voor kinderen. Hoe 
kan je hen troosten? Of de dood 
 bespreekbaar maken? Met het toneel
stuk ‘Spinnen   metenknippen’ probeert 
theatergezelschap Max Last taboes te 
doorbreken, met een lach en een traan. 

UiTgelicht 

Andere activiteiten 
rond rouw en verlies 

Reveilmoment
Ingetogen akoestisch 
optreden van Roekie,  
band rond Mechelaar  
Peter De Roeck • Stedelijke 
begraafplaats, 01.11, 17 > 18u

Verre van Weg door Mira
Woorden, beelden en 
muziek over liefde en 
gemis • Cultuurcentrum 
Mechelen, 28.11, 20.15

Wereldlichtjesdag
Herdenkingsmoment 
voor alle overleden 
kinderen groot en klein, 
hier en elders • Stedelijke 
begraafplaats, 08.12

Meer info over het 
najaarsprogramma  
rond rouw en verlies:  
www.mechelen.be/
rouw-en-verlies
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-voordeel

‘t verhaal van
het Geheugen 
van Congo
Op de Schuttersvest staat een koloni-
aal monument van Lode Eyckermans 
‘ter ere van de 31 pioniers die stierven 
voor de beschaving in Congo’, zoals 
geschreven staat in de inscriptie op 
de sokkel. Een van die pioniers is de 
wrede commandant Van Kerckhoven, 
die werkzaam was onder koning 
Leopold II. Het beeld kan gezien 
worden als een eerbetoon aan de 
Afrikanen, maar de inscriptie herdenkt 
alleen de Belgische slachtoffers.

Daarom schreef Bie Michels samen 
met een groep Congolese Mechelaars 
een nieuwe inscriptie, waarin ook 
de Congolese slachtoffers genoemd 
worden. Bie maakte hier ook de film 
‘Memory of Congo, in Congo and 
in Mechelen: The Copy, (Pas) Mon 
Pays, Part I and Part II’ over, waarin 
je beelden uit het huidige Congo 
kan zien. Het toont ook het creatie-
proces van de inscriptie en van de 
kopie van het monument, waarvoor 
deze inscriptie zou kunnen dienen.

Zaterdag 19 oktober, tijdens Contour 
Biennale, gaat de film om 17.30u in 
 première. Meer info: www.contour9.be

Opendeurdag bij Dieren-
bescherming Mechelen
Ter ere van Werelddierendag zet Dieren bescher-
ming Mechelen op 5 oktober zijn deuren open van 
12 tot 17u. Een aanrader voor dierenliefhebbers. 
Je kan bijvoorbeeld kijken naar een demonstratie 
van blinden geleidehonden, lezingen volgen over 
kattengedrag en je inlichten wat je kan doen als 
je kat nog niet zindelijk is. Niet zeker of de chip 
van je hond of kat goed geregistreerd is? Breng 
je huisdier mee voor een controle ter plekke. 
Neem voor je kat(ten) wel het vaccinatie boekje 
mee. Voorts kan je genieten van een vegetarische 
hap en een drankje. Het volledige programma 
vind je op  dierenbeschermingmechelen . be.

GRATIS: Contour Biennale 9 
Heb jij belangstelling voor 
bewegend beeld? Dan is Contour 
Biennale 9 vast iets voor jou! 
Tijdens het weekend van 18 tot 
en met 20 oktober organiseert 
kunsten centrum nona het laatste 
grote publieksmoment van Contour 
Biennale 9. Ecologie, ongelijk heid, 
inkrimping, solida ri teit en racisme 
zijn de grote thema’s die in de 
films, instal la ties en perfor mances 
van de geselec teerde kunste naars 
aan bod komen. 

10 UiTPASpunten gespaard? 
Stuur een mail met je UiTPAS-
nummer naar info@nona.be of 
ruil je punten om aan de kassa 
van kunstencentrum nona 
(Begijnenstraat 19) en ga gratis 
naar een performance, film of 
lezing tijdens het laatste weekend 
van Contour Biennale 9!

Meer info: www.uitinmechelen.be/
promotions

Mechelen hecht 
veel belang aan 
dierenwelzijn. 
We zetten dan 
ook graag onze 
Dierenbescher
ming in de kijker.
Koen Anciaux, schepen 
van Dierenwelzijn

 Tijdens Contour Biennale 9  
kan je onder meer hetwerk van 
ON-TRADE-OFF ontdekken
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• Kan je niet weerstaan aan de heerlijke geur 
van smoutebollen? Wil je je (klein)kinderen 
een dagje plezier gunnen? Kom dan zeker 
naar de Herfstkermis op de Veemarkt van 
4 tot 10 oktober.

• De grootste gamebeurs van België komt naar 
Mechelen! Op 5 en 6 oktober ben je welkom 
op Gameforce 2019 in de Nekkerhal. Meer 
info: www.gameforce.be

• Heb je een hart voor dieren? Kom dan naar 
het soepfestival ‘KOM voor dieren’ op zondag 
6 oktober van 12 tot 20u in het Vrijbroekpark. 
Een lekker soepbuffet vergezeld van drank, 
dessert en muziek. De opbrengst gaat naar 
vzw’s die zich inzetten voor dieren.

• Ken jij Artenova al? De oude meubelwinkel in 
de Consciencestraat was dé plaats voor crea-
tieve en artistieke ondernemers in Mechelen. 
Zopas verhuisde Artenova naar de oude 
bibliotheek in de Moensstraat. Ben je als 
creatieve ondernemer zelf op zoek naar een 
werkplek of zoek je een locatie om een event 
of tentoonstelling te organiseren? Neem een 
kijkje op mechelen.be/artenova.

• De leerkrachten van de Pop/Jazzafdeling 
openen met hun jaarlijkse concert het nieuwe 
schooljaar aan het Stedelijk Conservatorium 
Mechelen. Ze brengen bekende nummers 
en eigen werk. Op donderdag 10 oktober om 
19.30u in kunstencentrum nona.

• Ook benieuwd hoe je van seizoensgebon-
den en lokaal eten de makkelijkste keuze 
kan maken? Kom dan zeker naar het atelier 
‘Ik ben meer dan mijn kassaticket alleen’ op 
15 oktober bij ARSENAAL/LAZARUS. Meer 
info: meerdanmijnkassaticket.be

• Je eigen kleedje of een knuffel voor de kids? 
Je kan het zo gek niet bedenken of je kan het 
zelf maken. Geen ervaring vereist voor deze 
cursus naaien van 17 tot 28 oktober in de 
Sint-Jozef Coloma-school (Vredestraat 40). 

• Tover de snoetjes van kinderen om in de 
mooiste kunstwerken. Tijdens de workshop 
basis kindergrime op 26 oktober bij De Banier 
leer je verschillende technieken waarna je zelf 
aan de slag kan.

Spitter, spetter, spater: “We wonen vlak bij 
Het Predikheren. De waterpartij aan het 
parkje daar is een echte topattractie voor 
mijn kinderen. Ze vinden het zelfs leuker 
dan een zwembad!”

Smullen en spelen: “De speeltuin in het 
Tivoli-park is een echte aanrader. Vooral 
omdat we ondertussen ook een lekkere 
pannenkoek van t’ASS kunnen eten, terwijl 
de kindjes op de speeltuin zitten.”

De Vleeshalle: “Mijn man en ik zijn hele-
maal fan van de Vleeshalle. We zijn er nog 
maar twee keer geweest, maar het was 
telkens heel lekker en gezellig. Leuk voor 
eens een avondje onder ons twee.”

De top 3
 van … 

Annelies

ZIEN: een stukje holebigeschiedenis

Kort 

Snel

Exact 50 jaar geleden vonden 
in New York de Stonewall-rellen 
plaats. Bij de ontruiming van de 
homobar Stonewall Inn, beslo-
ten de barbezoekers terug te 
vechten. De opstand vormde een 
belangrijk keerpunt in de geschie-
denis van de holebibeweging, 
omdat holebi’s nooit eerder met 
zovelen hardhandig weerstand 
boden tegen de vernederingen 
die de politie op hun gemeen-
schap richtte.

Niet lang na de rellen werden 
cruciale stappen gezet in de 
wereldwijde erkenning van 
holebirechten. Sindsdien is er 
veel veranderd. Zo spreken we 
niet meer over holebi’s, maar over 
LGBTI+ (Lesbian, Gay, Bisexual, 
Transgender & Intersex). Al is er 
nog altijd werk aan de winkel. 

Op 10 oktober gaat de nieuwe 
productie ‘F!ERce’ van Theater M 
in première: een tragikomische 
cocktail van protest, vriendschap 
en de Stonewall-rellen uit 1969. 

De voorstelling werd geschreven 
door het jonge schrijftalent Sam 
De Vos en geregisseerd door 
Lieven Debrauwer. Bekende 
acteurs Pieter Van Keymeulen 
(Familie) en Johan Kalifa Bals (De 
buurtpolitie) spelen mee. En ook 
de artistieke leider van Theater M, 
Yves De Lathauwer, zal in een 
 verrassende rol te zien zijn.

F!ERce, 10, 11, 18, 19, 26 & 27 
oktober, Theater M, Meer info & 
tickets: www.theaterm.be
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Een feestje gebouwd 
toen jullie het nieuws 
vernamen?

Actrice Brien: “Wij vieren 
altijd feest (lacht). Lucky 
Leo is een paar jaar geleden 
ontstaan uit wat vrienden die 
goesting hadden om theater te 
maken, om theater te spelen 
en om te experimenteren. En 
vooral ook om zich te amuse-
ren. Onze repetities zijn dus 
telkens kleine feestjes met 
voldoende drank en chips.”

Regisseuse Hilde: “We 
waren uiteraard heel blij 
met de erkenning. Het was 
de derde keer dat we een 
stuk indienden voor het 
Landjuweelfestival, en kijk: 
derde keer, goede keer.”

Jullie zijn geselec
teerd met het stuk 
‘De Loonsverhoging’ 
van Georges Perec. 

Waarover gaat dat?

Hilde: “Georges Perec is een 
Franse schrijver uit de 20ste 
eeuw, bekend van onder 
andere ‘Ruimten rondom’, ‘De 
dingen’ en uiteraard ook dit 
stuk. ‘De Loonsverhoging’ ver-
scheen oorspronkelijk in 1968 
in een obscuur Frans tijd-
schrift onder de titel ‘Tips en 
wenken voor wie zijn afdeling-
schef om opslag wil vragen’. 
Een paar jaar later werd er 
een theaterstuk van gemaakt. 
Het is een heel absurd verhaal 
over een kantoorbediende die 
allerlei pistes onderzoekt om 
zijn personeelschef om een 
loonsverhoging te vragen.”

En nu mogen jullie 
dat stuk opvoeren in 
BRONKS in Brussel.

Brien: “Ja, best wel spannend, 
maar ook een enorme kans 
voor ons theatergezelschap. 

In andere steden spelen, 
da’s iets dat we graag vaker 
zouden doen. Ik ben heel 
benieuwd wat het zal geven 
als we voor een publiek spelen 
dat ons niet of minder goed 
kent. Blijven we dan nog over-
eind of gaan we dan gewoon 
keihard af (lacht)?”

Hilde: “Het is heel moeilijk 
om je plekje te veroveren in de 
theaterwereld. In Mechelen 
kennen de meesten ons 
ondertussen wel. Onze the-
atervoorstellingen zijn bijna 
altijd uitverkocht. Maar om 
zelf te groeien als gezelschap, 
zou het fijn zijn om ook op 
andere plekken en voor een 
ander publiek te spelen. Het 
Landjuweelfestival is daarvoor 
al een belangrijke stap in de 
goede richting.”

Nieuwe Maan wenst 
jullie alvast veel succes!

“ Theater maken, 
da’s vooral veel 
goesting”
Uit 83 Vlaamse en Brusselse producties 
selecteerde het Landjuweelfestival 
zeven belangwekkende voorstellingen 
van het voorbije theaterseizoen. Het 
Mechelse gezelschap Lucky Leo is een 
van die lucky seven: hun voorstelling 
‘De Loonsverhoging’ wordt gespeeld tijdens 
het 83ste Landjuweelfestival in Brussel.

Mechels theatergezelschap Lucky Leo 
geselecteerd voor Landjuweelfestival 2019

 UiTgevraagd

Ga kijken naar 
‘De Loonsverhoging’ 
van George Perec 
door Lucky Leo
Om te vieren dat 
Lucky Leo op het 
Landjuweelfestival in 
Brussel mag staan, 
herneemt het Mechelse 
gezelschap het stuk 
‘De Loonsverhoging’ op 
zaterdag 26 oktober in 
ARSENAAL/LAZARUS.

Meer info en tickets: 
 www . luckyleo.be of 
bij UiT in Mechelen

Of ga kijken tijdens 
het Landjuweelfestival 
in Brussel. Op vrijdag 
1 november speelt 
Lucky Leo in BRONKS. 

Meer info:  
landjuweelfestival.be
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Agenda 

 ZO 6 OKTOBER 
Brassed Off
theater • Parochiezaal 
Battel, 14 > 17u

Verdwalen in verhalen 

lezing • Het Predikheren, 
10.30u

GameForce
beurs • Nekkerhal, 10 > 18u

KOM voor de dieren - 
soepfestival
festival • Vrijbroekpark, 
12 > 20u

M-Fair
markt • Lamot, 11 > 17u

Wijkgarageverkoop
markt • Battel, 08 > 16u

Amazing Haydn: Hemelse 
klanken voor Brass-Quintet
concert • Onze- Lieve-Vrouw 
Van Leliëndaalkerk, 15u

Herman De Coninck-
wandeling
begeleide rondleiding • 
hoek Hombeeksesteenweg 
- Brusselsesteenweg, 14u

Rommelmarkt stationsbuurt
markt • Willem Geetsstraat, 
10 > 16u

Ontmoetingsmoment voor 
alleenstaande ouders
bijeenkomst • Vormingplus 
- regio Mechelen, 10u

Maneblusserswandeling
wandeling • Busley-
den Atheneum Campus 
 Botaniek, 08 > 15u

Paddenstoelenwandeling
begeleide rondleiding • 
Domein Tivoli, 14.30u

Spinnenmetenknippen 
(6+) - Max Last 
theater • Stedelijke 
 Begraafplaats, 14 + 16u

5

De Improfeten 
theater • Theater M, 20.30u

 VR 4 OKTOBER 
Boottocht ‘oep ze Mèchels’
begeleide rondleiding • 
Haverwerf, 18.30u

We moeten nog eens 
afspreken - Bart Cannaerts 

theater • Stadsschouwburg, 
20.15u

Tussen drie en half vier
theater • ’t Echt Mechels 
Theater, 20.15u

De Beren Gieren -  
support: Lawaai 
concert • Onze-Lie-
ve-Vrouw van Leliëndaal-
kerk, 20.30u

 ZA 5 OKTOBER 
Brassed Off
theater • Parochiezaal 
Battel, 20 > 23u

GameForce
beurs • Nekkerhal, 10 > 18u

Tussen drie en half vier
theater • ’t Echt Mechels 
Theater, 20.15u

Fruit proeven in de 
kinderboerderij
opendeurdag • Domein 
Tivoli, 14 > 17u

Oud IJzer 
theater • Theater M, 20.30u

Wie We Zijn - Fien Leysen 

theater • Cultuurcentrum, 
20.15u

3

4

 WO 2 OKTOBER 
The Big Drop-Out -  
Hof van Eede 
theater • kunstencentrum 
nona, 20.30u

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

Intiem Zolderconcert:  
No Crows  
(IRL, CHE, ESP & RUS)
concert • ViaVia Joker 
Reiscafé, 20u

 DO 3 OKTOBER 
The Big Drop-Out -  
Hof van Eede 
theater • kunstencentrum 
nona, 20.30u

We moeten nog eens 
afspreken - Bart Cannaerts 

theater • Stadsschouwburg, 
20.15u

Tussen drie en half vier
theater • ’t Echt Mechels 
Theater, 20.15u

Balcazar
feest • Cultuurcentrum, 
14 > 17u

Voor diversiteit en 
gelijkheid, en tegen 
quota! - Karen Celis
lezing • Vrijzinnig Centrum 
De Schakel, 20.15u

Een levende tuin -  
Joeri Cortens
lezing • Dorpshuis Muizen, 
19.30u

1

2

1

2

3

4

5
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Race
theater • ARSENAAL/ 
LAZARUS, 15.30u

Volksdansbal Korneel
sport • Sint-Libertuscen-
trum De Brug, 20 > 23.59u

Amazing Haydn: 
Philharmonischer Traum
concert • Sint-Pieter-en-
Paulkerk, 16u

 ZO 13 OKTOBER 
Amazing Haydn:  
Wiener Salon
concert • Hof van Sint-Joris, 
15u

Jonge muzikale talenten
concert • Sint-Pieter-en-
Paulkerk, 14.30u

Week van het bos: 
muzikale wandeling
wandeling • Vrijbroekpark, 
13 > 18u

Kringlooptuin
opendeurdag • Domein 
Tivoli, 14 > 16u

Sociaal Wonendag
opendeurdag • Mahatma 
Gandhiwijk, 11 > 16u

Ladies Night
theater • Stadsschouwburg, 
15u

 MA 14 OKTOBER 
Reisreportage: Ecuador en 
de Galapagoseilanden
film • De LindePoort, 14u

 DI 15 OKTOBER 
Drummen op aarde -  
Dirk Draulans
lezing • ViaVia Joker Reis-
café, 20u

2Wereldmeisjesdag 
Mechelen
festival • Transit M, 17 > 21u

Brassed Off
theater • Ter Coose, 
20 > 23u

Kapottepoppenkoppen (8+) 
- Collectief Doft 
theater • Stadsschouwburg, 
19.30u

Hand in Hand - Ivan 
Paduart & Patrick Deltenre 

concert • De Jazzzolder, 
20.45u

F!ERce 
theater • Theater M, 20.30u

 ZA 12 OKTOBER 
Tweedehandsbeurs
beurs • De Rooster, 14 > 17u

Wereldmeisjesdag 
Mechelen
festival • Transit M, 11 > 20u

Mentalympia: sportdag 
voor atleten met een 
beperking
sport • De Nekker

Brassed Off
theater • Ter Coose, 
20 > 23u

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

Belgian Hapkido Meeting
sport • IHAM, 13 > 17u

Van alle Tijden - Della 
Bosiers, Clara Cleymans 
en Riet Muylaert 
concert • Stadsschouw-
burg, 20.15u

Leopard Skull + Bimbo 
Delice (Mind Your Head 
Session)
concert • Kafee Zapoi, 21u

 DI 8 OKTOBER 
De liberale strijd om 
vrouwenkiesrecht
lezing • Busleyden Athe-
neum Campus Pitzemburg, 
20u

In Perspectief: Barcelona
lezing • De Smis, 9.30u

 WO 9 OKTOBER 
Pjotr en de wolfski 
theater • DE MAAN, 15u

Zandman - Abattoir Fermé 

theater • kunstencentrum 
nona, 20.30u

 DO 10 OKTOBER 
Zandman - Abattoir Fermé 

theater • kunstencentrum 
nona, 20.30u

Diagnosestelling en 
behandeling van de ziekte 
van Alzheimer: een update 
- Sebastiaan Engelborghs
lezing • Vrijzinnig Centrum 
De Schakel, 20u

Soirée MuzE - De bouw van 
het Predik heren klooster 
tussen 1655 -1793 
lezing • Museum Hof van 
Busleyden, 20u

Hystrilogie - Het verhaal 
van de 2 meter sessies 

concert • Stadsschouwburg, 
20.15u

F!ERce 
theater • Theater M, 20.30u

 VR 11 OKTOBER 
Zandman - Abattoir Fermé 

theater • kunstencentrum 
nona, 20.30u

1

1

2

3

4

5
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Agenda 

Spooktoer
begeleide rondleiding • 
Grote Markt, 20u

F!ERce 
theater • Theater M, 20.30u

 ZO 20 OKTOBER 
Anansi 
theater • DE MAAN, 15u

Verdwalen in verhalen 

lezing • Het Predikheren, 
10.30u

Reisbeurs Canada & USA
beurs • Lamot, 10.30 > 17u

Bras-rommelmarkt
markt • Nekkerhal, 10 > 17u

Mist (5+) - Het Wolk 
theater • Cultuurcentrum, 
14 + 16u

Familiefilm + ontbijt: 
Pachamama (5+) 
film • Cultuurcentrum, 10u

Benedictusoratorium
concert • Sint-Rombouts-
kathedraal, 15u

 DI 22 OKTOBER 
In Perspectief: Gender 
voor dummies 
lezing • De Smis, 9.30u

 WO 23 OKTOBER 
Reverence - Chris Lomme 
& Michael De Cock / KVS 

theater • ARSENAAL/ 
LAZARUS, 20.15u

Speeddate
eten en drinken • Barra-
mundo, 19.30 > 21.30u

Roberto Zucco -  
NOK 
theater • Cultuurcentrum, 
20.15u

4

 DO 24 OKTOBER 
Wetenschap-van-de-dag 
Intermezzo: Eindelijk, een 
foto van een zwart gat, 
maar wat is het en wat is 
de betekenis ervan?
lezing • Vrijzinnig Centrum 
De Schakel, 20u

Reverence - Chris Lomme 
& Michael De Cock / KVS 

theater • ARSENAAL/ 
LAZARUS, 20.15u

Soirée MuzE - Van volks-
boekerij tot digitale bib 

lezing • Museum Hof van 
Busleyden, 20u

Polderman draagt een 
steentje bij - Katinka 
Polderman 
theater • Stadsschouwburg, 
20.15u

This Is Our Language 4tet 
- Rodrigo Amado feat. Joe 
McPhee, Kent Kessler, 
Chris Corsano 
concert • kunstencentrum 
nona, 20.30u

 VR 25 OKTOBER 
VDE/Brahm trio 
concert • De Jazzzolder, 
20.45u

Muziekvereniging de 
Clingse Bossen & Brorlab
concert • Kafee Zapoi, 21u

 ZA 26 OKTOBER 
Anansi 
theater • DE MAAN, 19u

La Jungle + Slumberland 

concert • Cultuurcentrum, 
20.15u

5

 DO 17 OKTOBER 
Naar een autoloos 
bestaan? - Cathy Macharis
lezing • Vrijzinnig Centrum 
De Schakel, 20u

Open repetitie Va et Vient 
majorettenkorps
sportactiviteit • Oude 
bibliotheek, 20 > 22u

 VR 18 OKTOBER 
Jeugdfilm: Binti (8+) 
film • Cultuurcentrum, 19.30u

Film- en gespreksavond: 
3000 Nights
film • ARSENAAL/LAZARUS, 
19u

De genezing van de krekel
theater • De LindePoort, 
20u

Marble Sounds + Gianni 
Marzo 
concert • Stadsschouwburg, 
20.15u

F!ERce 
theater • Theater M, 20.30u

 ZA 19 OKTOBER 
Anansi 
theater • DE MAAN, 15u

Opendeurdag in Hof van 
Villers
opendeurdag • Hof van 
Villers

Bras-rommelmarkt
markt • Nekkerhal, 10 > 17u

Het koninkrijk van Henry 
Darger - Thomas Janssens
theater • Stadsschouwburg, 
20.15u

Studiedag Natuur.Focus 
- Referentiebeelden voor 
natuur in tijden van snelle 
verandering
lezing • Thomas More 
 Campus De Vest, 10 > 18u

3

De loonsverhoging
theater • ARSENAAL/ 
LAZARUS, 20.15u

Vice Versa 
(poëziefestival): Dichtbij 

lezing • Het Predikheren, 
20u

F!ERce 
theater • Theater M, 20.30u

 ZO 27 OKTOBER 
Onder Haydns vleugels: 
Wiener Klassik aan 
Europese Vorstenhuizen
concert • Sint-Jan-Baptist 
en -Evangelistkerk, 15u

F!ERce 
theater • Theater M, 14.30u

 DI 29 OKTOBER 
Pjotr en de wolfski 
theater • DE MAAN, 15u

 WO 30 OKTOBER 
Familiegroep 
jongdementie
lezing • De Schijf, 14u

 DO 31 OKTOBER 
Spoken (9+) met 
Halloween party! 
theater • DE MAAN, 15u

Klimaatopwarming:  
de wetenschappelijke 
stand van zaken -  
Philippe Huybrechts
lezing • Vrijzinnig Centrum 
De Schakel, 20u

Weerwolven 
theater • Theater M, 20.30u
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Contacteer de stad
 www.mechelen.be
 stadsbestuur@mechelen.be
 0800 2 0800
 facebook.com/StadMechelen
 @StadMechelen
 @StadMechelen

Huis van de Mechelaar: plan je bezoek via 
www.mechelen.be/afspraak of 0800 20 800
Sociaal Huis: 015 44 51 11,  
info@sociaalhuismechelen.be 
Klachten over stadsdiensten?  
klachten@mechelen.be, 015 29 75 72
UiT in Mechelen: www.uitinmechelen.be,  
uit@mechelen.be, 070 22 28 00

Over Nieuwe Maan
Nieuwe Maan is het gratis stadsmagazine voor alle 
Mechelaars en is een uitgave van de stad Mechelen. 
Het magazine wordt tien keer per jaar huis aan huis 
bedeeld, en wordt gedrukt op FSC-gecertificeerd 
papier met milieuvriendelijke inkten.

Verantwoordelijke uitgever: Erik Laga, algemeen 
directeur, Grote Markt 21, 2800 Mechelen
Redactie: Marketing & Communicatie,  
Stad Mechelen, Grote Markt 21, 2800 Mechelen, 
nieuwemaan@mechelen.be,  
www.mechelen.be/nieuwemaan
Fotografie: Joost Joossen, Karin Van Hees, 
Jelle Wildiers en La BIEda
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

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.

Jouw activiteit hier?
Voer die dan in op uitin- 
mechelen.be/uitdatabank.  
Deadline voor editie 
oktober: 30 september.

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

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

Schrijf je in op de nieuws
brief en blijf wekelijks 
op de hoogte van de 
vrijetijdsactiviteiten in 
Mechelen.

 NOG THEATER 
Olijfje en haar vrienden
Theater Korenmarkt, 
do 3.10 om 20.15u, vr 4, 11, 18 
en 25.10 om 20.15u, za 5, 19 en 
26.10 om 20.15u, zo 13 en 20.10 
om 15u

Kus de maan, kus de zon 

De Peoene, 
vr 4, 11, 18, en 25.10 om 20.15u, 
za 5, 12, 19 en 26.10 om 20.15u, 
zo 6 en 20.10 om 15u

Race - ARSENAAL 
ARSENAAL/LAZARUS, 
do 5.10 om 20.15u, vr 5 en 11.10 
om 20.15u, za 5 en 12.10 om 
20.15u, zo 13.10 om 15u

Yerma vraagt een toefeling 

TDM Theater De Moedertaal, 
di 15.10 om 20.15u, do 24.10 om 
20.15u, vr 11, 18 en 25.10 om 
20.15u, za 19.10 om 20.15u, zo 
20.10 om 15u

 EXPO 
Contour Biënnale 9 - 
Slotweekend 
18 > 20.10, kunstencentrum 
nona

Object - Alexis Stoelen
5 > 27.10, DKEY

10 jaar ’t Klapgat
10 > 31.10, De Rooster

The social Fairytale - Serena 
Vittotini 
5.10 > 1.12, Het Predikheren

Dans mon souvenir c’etait 
blanc - Serena Vittorini 

5.10 > 1.12, Cultuurcentrum

Op de keeper beschouwd - 
Bram Van Meervelde
6.10 > 10.11, Galerie Transit

Horse Head - Frederik 
Buyckx 
12.10 > 5.01, Cultuurcentrum

Hommage-expo Dirk 
Verbruggen 
> 27.10, Het Predikheren

 KERMIS 
Herfstkermis
Veemarkt, van vr 4 t.e.m. 
zo 20.10

Live-Life expo
> 03.11, Het Anker

Muziektentoonstelling PLAY! 

> 01.11, Technopolis

Expo Daan Gielis, Goele De 
Bruyn & Debby Huysmans 

> 17.11, De Garage

Barbie: 60 jaar modemuze 

> 30.11, Speelgoedmuseum
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 Theatergezelschap Stron

Kindjes in het opvangcentrum 
genieten van de voorstelling Vierhoek.

#2800love

 Kevin De Wit

MechelsBroek tijdens een jogging,  
na zonsondergang

#2800love

 alokpuns

Off the beat..😉

#mechelen #streetsofeurope #travel 
#visitmechelen #architecture

 mechelen.nu

Mechelen United...

#maanrock2019 #maanrock #2800love 
#milow #grotemarktmechelen #dzivm 
#dezomerisvanmechelen

 nenoo.be

Een avondwandeling langs onze 
favoriete plekjes, ideale start van het 
gastouderschap 🙌

#bonheidansfestival #2800love #mexico

 carolinedeheyder

Cousins... reunited in the streets of 
Mechelen

#2800love #familyday #thestoryofourpast 
#SunnySunday #whatsinaname

 sandravanmackelbergh

Gijs Vanhee 🐦🐦🐦 city artist 
mechelen 🤩

#onthewall #artist #2800love #gijsvanhee 
#mechelen #cityart #art

 rizzo_sergio

Predikherenklooster

#2800love #predikherenklooster #happy 
#bibliotheekmechelen

Jouw kans om iedereen te 
laten meegenieten van jouw 

unieke kijk op Mechelen 
en zijn Mechelaars.

#2800love
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