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september 2021

AL 99 EDITIES LANG
ZET NIEUWE MAAN
MECHELAARS IN DE KIJKER,

voor deze

100ste editie
ben jij de ster
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Welkom

Spiegeltje, spiegeltje op ons blad,
wie is de mooiste van de stad?
Al 99 edities lang schitteren Mechelaars op
de cover van ons stadsmagazine Nieuwe
Maan. En dat is geen toeval natuurlijk, want
de mensen maken de stad! Juist daarom
weerspiegel jij in dit jubileumnummer, goed
voor 86 911 verschillende covers. Nieuwe
Maan is er dan ook voor en door Mechelaars,
als een open venster op de mozaïek van
de stad. We laten zien wat onze toekomstplannen zijn in het centrum, de wijken en de
dorpen, maar delen ook verhalen en ambities
van bewoners, veelkleurig en meerstemmig.

NIEUWE
MAAN
september 2021

Alexander Vandersmissen,
burgemeester

Nieuwe Maan valt sinds 2009 al 100
nummers lang in de brievenbus van elke
Mechelaar. Uit onderzoek weten we dat het
ons belangrijkste communicatiekanaal is. Een
stad is ook nooit af. Jullie verhalen, ideeën
en plannen raken nooit opgedroogd. Ik weet
zeker dat Nieuwe Maan ook de volgende 100
nummers zal blijven prikkelen en inspireren.
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Vraag
HOE ZET IK IETS
IN NIEUWE MAAN?
Binnenkort brengen we een
gloednieuwe theaterproductie
op de planken. Ik had hier graag
wat promotie voor gemaakt in
jullie stadsmagazine. Wat moet
ik hiervoor doen?
Met vriendelijke groeten,
Youssef

Dag Youssef,
Allereerst een dikke
proficiat met jullie nieuwe
theaterproductie. Je kan
de redactie van Nieuwe
Maan altijd bereiken via
nieuwemaan@mechelen.be.
Wij bekijken graag of jouw
evenement of activiteit een
plekje kan krijgen in het
stadsmagazine.
Sowieso kan je je evenement
altijd gratis promoten via de
stadsdienst UiT in Mechelen.
Je hoeft daarvoor alleen de
informatie over je activiteit in
te voeren op de UiTdatabank
via uitdatabank.be. Na een
korte controle, verschijnt de
informatie op uitinmechelen.be
én uitinvlaanderen.be.
Als je de info tijdig ingeeft
in de UiTdatabank, wordt
jouw activiteit automatisch
opgenomen in de kalender
van Nieuwe Maan. Cursussen,
workshops, kampen en
permanente activiteiten worden
niet opgenomen.
Meer informatie vind je op
mechelen.be/promotie.
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EVENTJES EEN
BAKFIETS NODIG?
Sinds kort vind je verspreid over
Mechelen maar liefst negen elektrische deelbakfietsen van Cargoroo.
De bakfietsen hebben een vaste
standplaats. Reserveren en ontlenen doe je eenvoudig via de app
Cargoroo. Een ritje kost je € 1 om
te starten en vanaf dan € 0,07 per
minuut (€ 4,20 per uur). De bakfiets op voorhand reserveren? Dat
kan 25 minuten vooraf. Je betaalt
dan € 1 reservatiekost.
Eens testen? Cargoroo geeft 50 %
korting op je eerste rit.
Meer info over de werking,
tarieven en locaties vind je op
delenisvooriedereen.be.

8/
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MECHELAARS
IS GELUKKIG
Mechelen behoort tot de top
van de Vlaamse centrumsteden.
Dat blijkt uit de resultaten van
de Stadsmonitor, waarbij de
Vlaamse overheid peilt naar
de mening van de burger over
allerlei lokale beleidsthema’s.
Vooral op de eigen speerpunten
mobiliteit en armoede scoort
Mechelen heel sterk. Ook op de
prioritaire domeinen netheid,
vertrouwen en samenleven
behoren we tot de absolute top

van de Vlaamse centrumsteden.
Maar de allerbelangrijkste
indicator is deze: 84 % van de
Mechelaars is gelukkig! Goed
voor een gedeelde derde plaats.
Wil je graag weten op welke
punten Mechelen nog scoort?
Of waar onze verbeterpunten
liggen? Surf naar gemeentestadsmonitor.vlaanderen.be. Voor
de echte cijferliefhebbers: op
mechelen.incijfers.be vind je nog
een heleboel extra cijfers.

Kort

2009

Vroeger en nu
Eind november 2009 verscheen
de allereerste editie van het stads
magazine Nieuwe Maan. Het was
de trotse opvolger van Onder den
Toren, dat sinds december 1996 zes
keer per jaar in de brievenbussen van
alle Mechelaars viel. Vandaag vieren
we al de 100ste editie van het stads
magazine. Ons doel blijft hetzelfde: jou
op een plezante manier op de hoogte
houden van wat er leeft en beweegt in
je stad. We brengen nieuws vanuit de
stad, maar ook verhalen van én over
Mechelaars. Zodat jij jouw stadsgenoten
beter leert kennen. En vooral: zodat je
fier bent om Mechelaar te zijn.
Benieuwd hoe we 100 keer Nieuwe
Maan vieren? Blader snel door naar p. 16.

Getal

We zochten ook ons allereerste
covermodel Tess nog eens op: “Hoe
ik op de cover van de eerste Nieuwe
Maan geraakt ben? Puur toeval! Ik
droeg een felpaarse jas en had een
rode paraplu vast. Plots sprak een
fotograaf mij aan. Hij vond dat een
geweldige kleurencombo. En dat was
dat. Een spannender verhaal hangt er
niet aan vast (lacht). Ik heb wel veel
reacties gekregen van Mechelaars die
mij op de cover zagen.”

Onze allereerste
Mechelaar op de
cover, Tess Carleer,
schittert zo'n 12 jaar
later nog even graag
voor onze fotograaf

47 122
Zoveel Nieuwe Manen laten
we elke maand drukken.
Elke Mechelaar uit de stad
of de dorpen krijgt het stads
magazine helemaal gratis in
zijn brievenbus.

Voortaan krijg je
ook je facturen en
aanmaningen van
de stad digitaal in je
e-box. Wie niet met
e-box werkt, krijgt alles
nog op papier in zijn
brievenbus.

77 jaar geleden
werden de Mechelaars
bevrijd van de Duitse
bezetters. De bevrijding
van WO II herdenken
we op 4 september
vanaf 15u op de Grote
Markt en sluiten we af
met een plechtigheid
om 19.30u aan
het stadhuis.

Op vrijdag 17 september vinden om 11u een
militaire plechtigheid
en parade plaats
op de Grote Markt,
voor de aanstelling
van een nieuwe
Commandant van het
Competentiecentrum
van de Landcomponent
(CC Land).

VEILIGHEIDS
MONITOR 2021
Valt deze enquête bij
jou in de bus? Geef
dan zeker je mening
en werk zo mee aan
het veiligheidsbeleid
van onze stad.
www.mechelen.be/
veiligheidsmonitor
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Mechelenmakers

Geduld wordt beloond.
Met het Libertushuis
heeft Chiro Libertus na
acht jaar een gloednieuw
lokaal, dat het deelt met
J@M vzw. Oud-chiropapa
Johan bouwde mee aan
dat nieuwe verhaal.

“Acht jaar geleden was het vroegere
Chirolokaal helemaal afgeleefd.
Omdat mijn dochter en zoon lid
waren, engageerde ik me om mee te
zoeken naar een nieuwe plek. Zo ging
de bal aan het rollen. Het proces liep
erg moeizaam en langzaam, maar het
is ons gelukt. Het nieuwe gebouw is
groter, modern en kan nog lang mee.”
“Uniek aan onze locatie is dat we die
delen met J@M, de kinder- en tienerwerking van Stad Mechelen. Zij maken
er gebruik van op weekdagen. Maar de
bedoeling is dat we inhoudelijk gaan
samenwerken en dat hun leden naar ons
kunnen doorstromen.”
“Stad Mechelen heeft een groot stuk
bekostigd en op eigen kracht hebben we
118 500 euro ingezameld. Maar zelf wou
ik er geen cent aan verdienen hoor, ook
al was ik er zowat elke dag mee bezig.
Eens ik iets begin, maak ik het af. Ook
al zitten mijn kinderen intussen al lang
niet meer bij de Chiro, ik nog wel (lacht).”
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Inzicht

HET BURGERPANEL
VAN MECHELEN
GESLACHT

WIJK/DORP
uit Mechelen-Noord | 8
uit Mechelen-Zuid | 6
uit het centrum | 6
uit de dorpen | 7

deelnemer Arno

LEEFTIJD

27
Mechelaars

mannen | 13
vrouwen | 14

Het was een fijne
ervaring. Als fiere
Mechelaar ben ik blij
om te zien dat er nog
zoveel enthousiasme
is over onze stad.

Hoe kan Mechelen een stad zijn waar
veel gebeurt en tegelijk een stad waar
je ook rust en stilte vindt? Over die
vraag boog het burgerpanel zich.

8 | 16-30 jaar
5 | 31-50 jaar
14 | 51+ jaar

OPLEIDINGSNIVEAU
4 |	zonder diploma
of alleen diploma
basisonderwijs
10 |	met diploma
middelbaar onderwijs
13 |	met diploma
hoger onderwijs

via een anonieme loting
verkozen volgens
5 indicatoren
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AFKOMST
21 |	Belgische afkomst
1 |	Europese afkomst
(niet-Belgisch)
3 |	afkomst
Maghreblanden
2 |	andere afkomst

84

uren
GEDEBATTEERD

ADVIEZEN

onder begeleiding van
deskundige moderators

waarmee Stad Mechelen
nu verder aan de slag gaat

Het burgerpanel adviseert:
• Laat jongeren leegstaande
gebouwen in de stad
creatief invullen.
• Terrassen aan en op het water
werken rustgevend. De stad moet
extra mogelijkheden bekijken
zonder dat de watersport
gehinderd wordt, bijvoorbeeld
aan de Vismarkt en Vaartdijk.
• De stad moet autoluwe of groene
verkeersverbindingen aanleggen
tussen het centrum en de dorpen.

• Er moet meer aandacht zijn voor
verschillende culturen binnen
verschillende evenementen.
• Grote evenementen moeten ook
plekken hebben waar je tot rust
kan komen.
• Onze superdiverse stad moet
de verschillende mensen uit
dezelfde straat, buurt of wijk
meer samenbrengen.
• We vieren de diversiteit in onze
stad met een jaarlijks festival.

• Dorpen moeten beter geïnformeerd worden over activiteiten in
het centrum en omgekeerd.
• Natuur in de stad geeft rust.
Er moet meer groen in straten en
buurten komen. En de stad kan
meer doen met verticale tuinen
en daktuinen.
Lees alle aanbevelingen van het
burgerpanel op mechelenmakers.be/
burgerpanel.
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DEMENTIE
IN MECHELEN
Leven met dementie is allesbehalve
evident, zowel voor de personen
met dementie als voor hun
mantelzorgers. In Mechelen vind je
gelukkig wel initiatieven die mensen
in zo’n situatie ondersteunen. Zo is
inloophuis ’t moNUment dé plek voor
informatie en lotgenotencontact.
We gingen er eens langs en trokken
ook naar het dementievriendelijke
woonzorgcentrum Roosendaelveld.
In 't moNUment komen
vrijwilligers, mantelzorgers en
mensen met dementie samen

Het is vrijdagnamiddag en dat betekent in
‘t moNUment: tijd voor leuke activiteiten.
We nemen Walter, een van de deelnemers,
even apart voor een gesprek over zijn situatie
als mantelzorger en over de hulp die hij in
’t moNUment kreeg.

INLOOPHUIS ’T MONUMENT

“JE LEERT HIER
ENORM VEEL BIJ
OVER JE SITUATIE”
8

Walter: “Mantelzorger werd ik niet van de ene
dag op de andere. Zo’n tien jaar geleden, toen
we in Stockholm woonden, verloor mijn vrouw
haar reukzin. De neus-, keel- en oorspecialist zag geen verband met Alzheimer. Jaren
later nam ook haar smaakzin af. Ze kon haar
veeleisende, meertalige en gespecialiseerde
jobopdrachten nog vlot afwerken, dus we
zochten er verder niets achter.”
“Pas toen de werkomstandigheden drastisch
veranderden, kreeg ze het plots heel moeilijk.
Een jaar later kwam de diagnose: Alzheimer.
Het veranderde onze levens. Ik hou van mijn
vrouw en zal altijd voor haar zorgen. Maar het
kost veel tijd en energie. Onze taakverdeling
en vrijetijdsbesteding hebben we moeten aanpassen in functie van de mogelijkheden.”

Dossier

VAN LAAGDREMPELIG
NAAR HEEL LAAGDREMPELIG
In het lokaal dienstencentrum
De Schijf in Mechelen-Noord
bevindt zich al enkele jaren het
inloophuis ‘t moNUment. Personen
met dementie en mantelzorgers
kunnen er terecht voor informatie,
activiteiten, lezingen, praatcafés
en vorming. Het is ook een plek
waar lotgenoten elkaar ontmoeten
en ondersteuning, troost en
gezelschap bieden.
Tegen 2023 wordt het inloophuis
'omgebouwd' tot een Odensehuis.
Dat is een erg laagdrempelige
informatie-, advies- en ontmoetingsplek, waar je zonder afspraak kan
langskomen. Een groep enthousias
te vrijwilligers organiseert er vrije
inloopmoment en activiteiten.

AL VEEL BIJGELEERD
“Na onze verhuis naar Mechelen gingen we
eens langs bij inloophuis ’t moNUment. Door
deel te nemen aan lezingen, infosessies en
cursussen krijg je meteen een breder inzicht in
je situatie. Je leert wat je nog mag verwachten,
en wat niet. En hoe je moeilijke situaties best
aanpakt. Uit de ontmoetingsmomenten met
andere mantelzorgers leerde ik ook veel bij over
praktische zaken. Mijn tip voor andere mensen
in onze situatie? Kom hier zo vlug mogelijk eens
langs. Het maakt je leven als mantelzorger en
als persoon met dementie makkelijker.”
Walter en zijn vrouw

We hebben in
Mechelen een
sterk team
klaarstaan om
mensen met
dementie,
maar ook hun
mantelzorgers
en familie te
ondersteunen.
Gabriella
De Francesco,
schepen van Sociale
zaken, Welzijn
en Personen met
een beperking

De naam verwijst naar de Deense
stad Odense, waar het eerste
huis met dat concept werd neergezet. In Nederland bestaan er
al 41 Odensehuizen. Maar het
Mechelse Odensehuis wordt het
eerste in ons land.

Op zoek naar info
rond dementie, inspiratie momenten, wonen en
leven met dementie …?
Ga tijdens de Dementie XL-dag
op 13 september tussen 10 en
16u zeker langs bij ‘t moNUment
(Lijsterstraat 2-4).
Meer weten? www.mechelen.be/
tmonument/dementie-xl-dag
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"Weinig mantelzorgers zijn
echt op de hoogte van de
huidige technologische
mogelijkheden"

INLOOPHUIS ’T MONUMENT

“TECHNOLOGIE
KAN EEN
GROTE HULP
BIEDEN”
Verderop in de gangen van het
inloophuis hebben we afgesproken met
Lynn. Als innovatiemanager bij Imec
zoekt zij uit hoe technologie het leven
van personen met dementie en hun
mantelzorgers kan vergemakkelijken.

Hoe gaat jullie onderzoek in zijn werk?
Lynn: “Eerst en vooral moeten we alle noden
van personen met dementie en hun mantelzorgers in kaart brengen. Op basis van onze
analyse en interviews met mantelzorgers en
experten, gaan onze ontwikkelaars aan de
slag. Volgend jaar willen we ons eerste prototype van een technologische toepassing laten
testen door mantelzorgers. Met hun feedback
gaan we terug aan de slag om het prototype
te verbeteren.”
Ik beeld me nu een futuristische robotassistent in. Of is dat te vergezocht?
“Ik vrees het (lacht). Heel dagdagelijkse
toepassingen kunnen ook al een grote hulp
betekenen hoor. Dat kan zelfs zo simpel
zijn als een digitale kalender die zo intuïtief
werkt dat iedereen ermee overweg kan.
Ook voor wie enkel pen en papier gewoon
is. Herinneringen en alarmpjes instellen: dat
zijn kleine dingen die toch veel betekenen,
want de dagstructuur is heel belangrijk voor
mensen met dementie, en de mantelzorger
moet plannen voor twee.”
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Wat zijn de voorlopige resultaten
van jullie nodenonderzoek?
“Die zijn erg uiteenlopend. Je hebt verschillende types dementie en dat varieert ook nog
eens van persoon tot persoon. Wat we wel
vaststellen, is dat weinig mantelzorgers echt
op de hoogte zijn van de huidige technologische mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld
aan trackingsystemen op de gsm, voor als de
persoon met dementie verloren loopt. Of alarmsystemen, lichten met bewegingssensoren …
Plekken zoals ’t moNUment spelen een belangrijke rol om dat soort kennis te verspreiden.”
Zal technologie binnen pakweg 20 jaar
een grotere rol spelen voor deze personen?
“Ik durf niet te stellen dat technologie dé
oplossing gaat zijn. Maar je ziet vaak dat
personen met dementie hun vaste gewoontes
nog wel onthouden. Wie opgegroeid is met
een gsm of smartwatch, kan daar later nog
mee omgaan en zal die niet zo vaak vergeten. Dus ik verwacht wel dat technologie in
de verre toekomst meer ondersteuning zal
bieden. Maar wij beginnen er nu al aan hoor.”

Dossier

WOONZORGCENTRUM
ROOSENDAELVELD

BINNENKIJKEN IN
ROOSENDAELVELD
Deze gloednieuwe plek tussen de
Tivoliwijk en AZ Sint-Maarten richt zich
specifiek op personen met ( jong)dementie
en ouderen met een bijzondere psychische kwetsbaarheid. Via zorgtechnologie
zoals camera's, locatiebepalingen en
leefcirkels krijgen de bewoners maximale
vrijheid en veiligheid.

Je treft hier onder meer een semipublieke
ontmoetings- en activiteitenruimte en
een brasserie

Roosendaelveld
bestaat uit drie
gebouwen met
daarin 15 huizen,
die elk een
gezellige
thuishaven
bieden aan
acht bewoners

Werken bij Zorgbedrijf Rivierenland
Op zoek naar een job als woningassistent,
zorgkundige, psychiatrisch verpleegkundige
of verpleegkundige?
Op zorgbedrijfrivierenland.be/vacatures
verschijnen geregeld nieuwe vacatures.
MONUMENT wordt mede mogelijk
gemaakt dankzij de steun van Interreg
2 Zeeën en Provincie Antwerpen
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BOOM
ZOEKT GROND
DOE BUITEN
GEWOON MEE
De stedelijke adviesraad
voor personen met een
beperking (SARPH) heet
voortaan Buitengewoon
Meedoen – Mechelse
adviesraad voor personen
met een beperking. De raad
organiseert verschillende
activiteiten voor personen
met een beperking en komt
om de drie maanden samen
in het Sociaal Huis.

Heb jij nog plaats in je tuin voor een
boom, een bosje of een haag? Doe
mee aan de groepsaankoop Boom
zoekt grond. Waarom?
• Je betaalt veel minder.
• Je hebt veel keuze tussen grote
en kleine bomen, hagen en bosjes.
• De stad regelt jouw aankoop:
jij hoeft alleen maar je boom op
te halen en te planten.
Dit jaar kan je voor het eerst ook
een bijenbosje kopen: een bosje met
extra veel voedsel voor bijen.
Plant ze: www.mechelen.be/
boomzoektgrond

Koen Anciaux, schepen
van Gebouwen,
Eigendommen
en Monumenten

Wees er op 8 september om
14u in het Vrijbroekpark bij
voor de aftrap van het najaars
programma. Alle info over de
raad en hun activiteiten vind
je op mechelen.be/
buitengewoon-meedoen.

Straatbabbel
LEES JIJ NIEUWE MAAN?

Wouter: “De korte
stukjes lees ik sowieso,
dat gaat lekker snel. De
moderne vormgeving
spreekt me erg aan. Ik
ben zelf productont
wikkelaar en heb daar
dus altijd oog voor.”
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Anni: “Nieuwe Maan
lees ik altijd volledig uit.
Die ligt bij ons in het
salon naast mijn zetel. Ik
sla geen enkele rubriek
over. Ik ontdek er altijd
wel iets tofs in om
te doen.”

Dit alles-inéén-concept
dat mensen
samenbrengt
en verbindt,
is een fijne
aanwinst voor
onze bruisende
binnenstad.

Vanessa: “Ik ben altijd
blij als het in de bus
valt. Ik werk in het
speelgoedmuseum en
zou graag eens een
straatbabbel lezen met
de vraag: ‘wat is jouw
favoriete speelgoed?’.”

Kort

Straffe ondernemers

“DE NIEUWE STADSBIOSCOOP WORDT
EEN PRACHTIGE ONTMOETINGSPLEK”
In de Oude Stadsfeestzaal in de
Merodestraat opent in oktober de
stadsbioscoop van Lumière. “Het
wordt de mooiste van België”, vertelt
Jon Michelena, Head of cinemas van
Lumière. “De setting is uniek. DG archi
tecten en DERTIEN 12 hebben er een
knap staaltje architectuur neergezet.”
De architecten hielden zoveel mogelijk
rekening met het prachtige monumen
tale gebouw. “Het glazen plafond werd
volledig nagemaakt. Door verschillende
belichtingstechnieken lijkt het alsof er
natuurlijk daglicht binnenvalt, net als
vroeger. We behielden ook de zuilen
en de gaanderijen.”

GEZELLIG ÉN PERSOONLIJK
In de nieuwe stadsbioscoop werden
drie cinemazalen op elkaar gezet. De
onderste is de grootste en biedt plek

aan 95 mensen. Zalen twee en drie
bieden elk plek aan 76 mensen. “Die
kleinschaligheid maakt het persoon
lijker”, legt Jon uit. “We willen een
ontmoetingsplek worden, met een
plezante horecazaak waar mensen
nog even kunnen napraten.” Voor die
horecazaak sloeg Lumière de handen in
elkaar met Brouwerij Het Anker en het
cultuurcafé Kuub.

films die Oscars winnen en de Vlaamse
en Belgische auteurscinema. Uiteraard
zijn er af en toe overlappingen met
commerciële cinema’s, waar ze ook
goede films spelen. Maar de typische
blockbusters zal je bij ons niet meteen
vinden. Daarnaast zetten wij in op
themavoorstellingen en op speciale
avant-premières waarbij we de acteurs
en regisseurs uitnodigen.”

De cinema wordt kraakvrij. “We
verkopen geen chips of popcorn. Dat
gekraak en geritsel vinden veel mensen
storend. Wel kan je een fles wijn of
heerlijk biertje van Brouwerij Het Anker
meenemen in de zaal. In een echt
glas dus hé.”

Welke film de Mechelaar zeker moet
komen kijken van zodra de nieuwe
stadsbioscoop klaar is? Jon tipt:
“De Belgische debuutfilm Un Monde
van de Brusselse cineaste Laura
Wandel. De film werd mee geprodu
ceerd door Lumière en kreeg op het
filmfestival van Cannes een zeven
minuten durende staande ovatie. Kom
zeker kijken, deze prachtige film wordt
zonder twijfel een groot succes.”

“Bij Lumière ligt de nadruk op films van
topkwaliteit, de beste van het moment.
Denk aan de betere Hollywoodfilms, de

Head of Cinemas
Jon Michelena,
tussen de
kersverse theatre
managers Shari
en Ingeborg

Ook Cinema
Lumière viert de
100ste Nieuwe
Maan. Zij geven
100 cinematickets
weg. Op p. 17
lees je hoe je die
kan winnen.
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SPORT- EN RECREATIESITE UILMOLENWEG:

EEN MODERN SPORTPARK
VOOR ALLE MECHELAARS

Samen met Provincie Antwerpen investeert de
stad in een nieuwe sport- en recreatiesite aan het
Vrijbroekpark, op de hoek van de Hombeeksesteenweg
en de Uilmolenweg. We willen er zoveel mogelijk
sporten en beweegactiviteiten een plek geven.

Eind dit jaar starten we in de eerste fase met
de aanleg van heel wat sportvelden: een
voetbalveld in natuur- en in kunstgras, een
officieel rugbyveld en een multi-sportveld.
Daarnaast komt er een zone voor verschil
lende beachsporten, een groot deel van een
Finse piste en een centraal nieuw gebouw.
Ontwikkelaar Tijdelijke Maatschap ArchilesOmgeving zet zijn schouders onder het
project. Het realiseerde in Mechelen eerder al
de Tinelsite, sporthal De Plaon en de parken in
de Kalverenstraat en Pennepoel.
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J uli 2021
aanvraag vergunning
fase 1
S
 eptember 2021
aanbesteding fase 1
D
 ecember 2021 januari 2022
start werken
S
 eptember 2022
aantal sportvelden klaar
J anuari 2023
fase 1 afgerond

EEN SPORTPARK VOOR IEDEREEN
Zowel voor clubsporters als voor individuele
sporters heeft de nieuwe sportsite alle troeven
in handen. Je kan er wandelen en hardlopen
maar bijvoorbeeld ook freerunnen of skaten.
Om de zone voor die urban sports in te
richten, organiseert de stad nog een participa
tietraject met verschillende sportclubs en de
Mechelse jongeren.
Het nieuwe sportpark is makkelijk bereikbaar
en toegankelijk voor iedereen. Het moet een

Aan het Vrijbroekpark
vlak bij Procter &
Gamble komt een
groots sportpark

Projectie

plek worden die zoveel mogelijk Mechelaars
kunnen en willen gebruiken. Ook bedrijven
en scholen kunnen hier hun sportactiviteiten
organiseren. Een leuk weetje: het multi
sportveld kan omgebouwd worden tot een
evenementenplein.

EÉN MULTIFUNCTIONEEL GEBOUW

Met de nieuwe sporthub zal
de sportbeleving nog meer
toenemen en nog meer
Mechelaars verbinden.
Abdrahman Labsir, schepen van Sport

Centraal op de site komt een multifunctioneel
gebouw voor sporters en bezoekers. De ruime
cafetaria op de eerste verdieping kijkt langs
alle kanten uit over de sportterreinen en kan
opgedeeld worden in verschillende ruimtes.
Bijvoorbeeld voor een verjaardagsfeestje of
een evenement.
Aan de binnen- en buitenkant van het gebouw
bevinden zich de kleedkamers met afsluit
bare lockers om je spullen in te bewaren.
Zowel clubsporters als individuele sporters
kunnen de kleedkamers gebruiken. Daarnaast
heeft het gebouw enkele vergaderzalen die
dienst zullen doen als wedstrijdsecretariaat
voor clubs, maar even goed gebruikt kunnen
worden voor andere overlegmomenten.
Bij het ontwerp van het gebouw is er rekening
gehouden met alle mogelijke gebruikers van
de site. Het gebouw heeft voldoende voorzie
ningen voor rolstoelgebruikers en heeft geen
drempels. Daarnaast zijn er voldoende zitplaat
sen en rustplaatsen verspreid over de hele site.

EEN NIEUWE TOEGANGSPOORT
TOT HET VRIJBROEKPARK
De locatie van het nieuwe sportpark is een
geweldige kans voor het Vrijbroekpark.
Provincie Antwerpen voorziet een grote,
kwalitatieve parking aan het nieuwe sport
park, voor zowel sporters als bezoekers van
het Vrijbroekpark. Daarnaast sluit het nieuwe
sportpark naadloos aan bij de al bestaande
sportinfrastructuur in het Vrijbroekpark, zoals
het cricketveld en de tennisvelden.

ALS HET KRIEBELT
... moet je op de hoogte blijven van het
project. Schrijf je in op de nieuwsbrief
via mechelen.be/uilmolenweg.
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HOU JE OGEN OPEN

WIN EEN MECHELS
PRIJZENPAKKET
VAN € 550
Van 1 tot en met 10 september reist de Mechelse
kroon door de wijken en de dorpen van
Mechelen. Elke dag houdt hij ergens halt.
Waar? Da’s aan jou om uit te zoeken natuurlijk.
ETEN & DRINKEN
HOE KAN JE WINNEN?
Ontrafel de tips in het Facebook
evenement, haast je naar de locatie
en grijp als eerste de kroon. De
eerste wint een pakket ter waarde
van € 550, boordevol op-en-top
Mechelse prijzen. Tien dagen lang is
er telkens één pakket te winnen.
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WAT ZIT ER
IN HET PRIJZENPAKKET?
Elk pakket is anders en wordt
samengesteld uit verschillende
prijzen tot een totale waarde van
ongeveer 550 euro. Hieronder
een greep uit wat je allemaal
kan winnen.

SHOPPEN

BELEVINGEN

• cadeaubon van
Buffalini Schoenen,
Better than chocolate,
Harlekijn, Ola Polar,
Poulain Carmin, Queens,
Scruples’ Life, Studio Ode,
Taille Unique of Torfs
• kortingsbon van Loveware
• handtasje van Awardt
• Dopper-drinkfles van
De Fietsgids
• powerbank van Ebattery.be
• goodiebag boordevol leuks
van Geprint
• handgemaakte shopper
van Lenaerts
• boek ‘A celebration of
vulva diversity’ van Loveware
• sneaker-cleaning bij
Schoenmakerij Milis

• kortingsbon voor
een escaperoom bij
De Gouden Kooi
• duoticket voor een match van
KV Mechelen
• toegangsticket voor Technopolis
• credits om te padellen of
trampoline te springen bij Arenal
• tienbeurtenkaart voor
het zwembad

BLOEMEN & PLANTEN
•
•
•
•
•

bloemen van Bloemen IXORA
bloemen van Linnéa
droogboeket van Atelier Olala
plantenpakket van De Stek
cadeaubon van KiKT

• cadeaubon van Carbon,
De Fortuyne, Funky Jungle,
ViaVia Joker Reiscafé, Simon
Lévelt, ZOET, WelWijn, Design
By Avocado of Kabas
• broodabonnement van
de Broodbroeders
• confituur van
Design by Avocado
• lekkere kazen van Schockaert
• Mechelse zomerhoning en
snoepzakje met honingberen
van Imkerij Zoetgoud
• bakmixen en granola van
Kato Gâteaux
• bananenbrood van LIEF
• koekjes van Philip’s Biscuits
• maaltijdpakket met dessert
van Tartelies
• blikje Maneblusser van
Brouwerij Het Anker
• gin van Cosma
• Mechels honingbier van
Langen Asem
• florale gin van Oskar
• Mechelse biermand van
Prik & Tik
• wijnpakket van Semprevino
• koffie/thee voor twee
bij De Stek

Scan deze code
en ga op zoek
naar de kroon

Wedstrijd

HANG DE POSTER AAN JE RAAM

WIN EEN
MECHELENERVARING
Ben jij een echte Maneblusser met een hart vol #2800love?
Dan val jij misschien wel in de prijzen. Want speciaal voor
deze 100ste Nieuwe Maan schenken 29 Mechelse partners
in totaal 279 unieke Mechelenervaringen weg.
HOE KAN JE WINNEN?
Simpel: verspreid mee de #2800love in alle Mechelse wijken en dorpen.
1. Haal voorzichtig de poster uit het midden van deze Nieuwe Maan.
2. Hang hem op een duidelijk zichtbare plek aan je raam of aan je deur.
3. Registreer je deelname via nieuwemaan.be of bel naar 0800 20 800.
Op vrijdag 17 september selecteert een onschuldige hand uit
alle deelnames 279 winnaars.

CULTUUR

ETEN & DRINKEN

• cadeaubon t.w.v.
€ 100 van theaterhuis
ARSENAAL/LAZARUS
• VIP-uitnodiging en goodiebag
voor 2 personen t.w.v. € 75
voor ‘Uitbundig Verleden’ van
Museum Hof van Busleyden
• duoticket t.w.v. € 34 van
kunstencentrum nona
• duotickets t.w.v. € 28 van
Het Kunstuur
• cadeaubonnen t.w.v. € 25 van
Kazerne Dossin
• tickets voor een Bourgondische
stadswandeling met gids
t.w.v. € 10
• toegangstickets t.w.v. € 9,80
voor het Speelgoedmuseum
• tickets voor een bezoek aan de
Sint-Romboutstoren t.w.v. € 8
• wandelgidsen ‘In de
voetsporen van Margareta’
t.w.v. € 3,50 euro
• cinematickets voor de
gloednieuwe stadscinema
Lumière (lees meer op p. 13)

• Taste M-experience
t.w.v. € 350 euro bij The Cellar
en The Chick
• brunch inclusief dranken voor
2 personen t.w.v. € 110 bij
Kasteel Tivoli
• etentje voor 2 personen
t.w.v. € 100 bij eetcafé
D’Afspraak
• driegangenmenu voor
2 personen t.w.v. € 79 bij
De Ridder van Musena
• sharing menu voor 2 personen
t.w.v. € 64 bij Het Bestek
• etentje voor 2 personen
t.w.v. € 60 bij Sasithai
• cocktailtasting voor 2 personen
t.w.v. € 50 bij Martin’s Paterhof
• ontbijt voor 2 personen
t.w.v. € 49 bij
Van der Valk Hotel Mechelen
• 2 cocktails naar keuze +
antipastiplank voor 2 personen
t.w.v. € 48 bij Pintxos
• 100 blikjes Maneblusser
van Brouwerij Het Anker

SPORT & ONTSPANNING
• City Golf voor
8 personen t.w.v. € 160
• supervaring voor 2 personen
t.w.v. € 50 van de Supschool
• duotickets t.w.v. € 40 van
KV Mechelen
• overnachting voor 4 personen in
de kampeerhut van Provinciaal
Domein De Nekker t.w.v. € 37
• gezinspakket voor 4
personen t.w.v. € 69 van het
Sportimonium
• tickets voor een rondvaart
op de Dijle t.w.v. € 8 van
Rederij Malinska
• kortingsbonnen t.w.v. € 10 voor
een fietstour met De Fietsgids
• wellness voor 2 personen
t.w.v. € 115 bij Vé Wellness

ANDERE
• 1x bloemenabonnement
voor 3 maanden t.w.v. € 91
van Bloemen Louis
• 1x make-up-workshop t.w.v.
€ 85 van Von Winckelmann
• fietsbatterij-revisie t.w.v. € 369
van Ebattery.be

Registreer hier
je deelname aan
de wedstrijd
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Stap 1

De maand van

NIEUWE MAAN
Benieuwd hoe het stadsmagazine gemaakt
wordt? Sanne, redactiecoördinator
van Nieuwe Maan, geeft je graag
een blik achter de schermen.

Stap 2

Stap 3

Stap 1

Stap 4

“Na anderhalf jaar virtueel
vergaderen, ben ik blij dat
de redactieraad nog eens
offline kan plaatsvinden.
Tijdens dat overleg bepalen
het afdelingshoofd Marketing
& Communicatie, ikzelf,
twee afgevaardigden van
het college en onze externe
partner Trendhuis wat we
deze maand gaan brengen
in Nieuwe Maan.”

“Als alle teksten binnen zijn,
gaat Trendhuis aan de slag.
Zij doen de eindredactie,
schrijven het dossier en
geven het magazine vorm.
Als Mechels bureau vinden
ze het uiteraard heel fijn om
het boekske van Mechelen
te maken.”

Stap 2
Stap 4

“En dan is het interviewen
en schrijven geblazen. Da’s
ook meteen het leukste deel
van mijn job, want ik leer veel
boeiende Mechelaars kennen.
Mijn vriendinnen noemen
mij wel eens de wandelende
Mechelen-encyclopedie, omdat
ik door mijn job altijd op de
hoogte ben van wat er leeft en
beweegt in onze stad (lacht).”
Stap 3

Stap 5
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Stap 6

Stap 7

“Fotograaf Joost Joossen
slaagt er altijd in om bij ieder
een een lach op het gezicht
te toveren. De meeste foto’s
in Nieuwe Maan zijn van zijn
hand, hoewel we uiteraard
ook af en toe andere fotogra
fen inschakelen. In de colofon
vind je makkelijk terug wie er
aan het stadsmagazine mee
gewerkt heeft.”

Stap 5

“De inhoud en lay-out worden
nog eens grondig bekeken
door vormgeefster Karen en
afdelingshoofd Lieve van
de stadsdienst Marketing &
Communicatie. Als al onze
opmerkingen verwerkt zijn,
geef ik een goed voor druk.
En dan is het loslaten.”
Stap 6

“Altijd een spannend moment
als Nieuwe Maan van de
persen rolt. De drukkerij drukt
47 122 exemplaren, en daar
zijn ze ongeveer een hele
week mee bezig.”
Stap 7

“De laatste stap: Nieuwe
Maan tot bij alle Mechelaars
brengen. Hiervoor kunnen
we rekenen op de bedelers
van BD MyShopi. Er zijn ook
een 350-tal niet-Mechelaars
die het magazine via de
post krijgen.”

UiTgelicht

DE LANGSTE VEGGIETAFEL
In 2010 vond de eerste Langste
Veggietafel plaats in Mechelen:
een vegetarische en afvalarme
picknick op de Grote Markt. Het
doel? Mechelaars overtuigen
om vlees en vis voor minstens
één dag per week uit hun menu
te schrappen en hun culinaire
horizon te verruimen naar
vegetarische alternatieven.
Waar er tijdens de eerste
editie nog op het laatste

moment extra stoelen en tafels
aangesleept moesten worden
wegens onverwacht succes,
is de Langste Veggietafel
ondertussen uitgegroeid tot een
vaste waarde in de Mechelse
evenementenkalender. Ieder
jaar komen er een duizendtal
Mechelaars samen gezellig
eten en bijpraten, gerechten en
recepten delen en genieten van
muziek en kinderanimatie.

Ben jij er graag bij dit jaar?
Kom op woensdag 15 september
tussen 17.30 en 20u naar de
Grote Markt en schuif je voeten
mee onder tafel. Koop ter plekke
een lekker vegetarisch gerechtje
aan de vele kraampjes van onze
Mechelse horeca, of breng zelf je
picknick mee om ter plaatse op
te eten. Smakelijk!
(onder voorbehoud van
de huidige coronamaatregelen)
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‘t verhaal van
DE POLITIEKE
GEVANGENEN
De terreur van het naziregime tijdens WO II
maakte talloze slachtoffers. Onder hen
waren ook veel politieke gevangenen en
verzetsstrijders. Ook uit Mechelen kwamen
heel wat van hen in een concentratiekamp
terecht. Om die mensen te gedenken,
maakte kunstenaar Lode Eyckermans 50
jaar geleden in opdracht van de Nationale
Confederatie van Politieke Gevangenen
en Rechthebbenden van België (NCPGR)
een prachtig beeld: het Monument van de
Politiek Gevangenen, dat zich vlak bij de
Brusselpoort bevindt.
Het herdenkingsmonument bestaat uit
verschillende onderdelen: een sculptuur
van de handen van de gevangenen die in
vlammen opgaan in de crematoria van een
concentratiekamp, een betonnen gedenkzuil met rode driehoek en daarnaast een
bakstenen muurtje met gedenkplaat in
blauwe hardsteen. De rode driehoek
verwijst naar het merkteken dat de gevangenen van de nazi’s moesten dragen op
hun kleding en was het symbool voor politieke gevangenen en verzetstrijders. De
letter ‘B’ op de rode driehoek gaf de nationaliteit van de Belgische gevangene weer.
Samen met de stad lieten het 8 Mei Comité
en NCPGR het herdenkingsmonument volledig restaureren. Vandaag kan je het weer
in al zijn prachtige glorie bewonderen.

WK WIELRENNEN DOOR MECHELEN
Net als Nieuwe Maan viert ook
het WK Wielrennen zijn 100ste
verjaardag. En je kan het van
erg dichtbij beleven! Vrijdag
24, zaterdag 25 en zondag
26 september passeren de
coureurs van het 2021 UCI Road
World Championships Flanders
door Mechelen op hun weg
naar Leuven. Meer dan 1000
renners rijden via Walem richting
Mechelen, over de Grote Markt
en de Veemarkt, en verdwijnen
zo terug uit de stad. Vrijdag
rijden de beloften, zaterdag de
vrouwen en zondag de mannen.
Het parcours sluiten we op deze
momenten af voor alle verkeer:
vrijdag 24.09 tussen 12 en 15u,
zaterdag 25.09 tussen 11 en
14u en zondag 26.09 tussen
9 en 12u. De parkings Grote
Markt, Veemarkt, Kathedraal,
Douaneplein en Nekker zijn dan
niet bereikbaar. Kom je graag
supporteren? Kom te voet,

20

met de fiets of parkeer je auto op
de randparkings Zandpoortvest,
Rode Kruisplein en Bruul.
Ook voor de bussen van
De Lijn betekent de doortocht
van het WK Wielrennen heel
wat aanpassingen. Raadpleeg
zeker de routeplanner van
De Lijn of bel naar 070 220 200
(0,30 euro/minuut).
Meer info: www.mechelen.be/
wk-wielrennen

Kort

DROMEN OVER THUIS
Wist je dat 1 op 4 Mechelaars buitenlandse roots heeft? Dat onze stad meer
dan 125 verschillende nationaliteiten telt?
En dat we samen maar liefst een 70-tal
verschillende talen spreken? Mechelen is
superdivers en daar zijn we trots op.

De
top 3
van …

NELE

Met het project ‘Dromen over thuis’
willen we ingeweken Mechelaars aan het
woord laten en onze migratiegeschiedenis in kaart brengen. Daarom reizen we
in september rond met de verhalenbus.

Planckendael: “Da’s voor mij de
perfecte combo tussen natuur en
dier. En van hier in Muizen ken ik
er een heel mooie weg naartoe, te
voet tussen de velden.”

Waar voel jij je thuis? Hoe was het om
in Mechelen te komen wonen? Wat was
de aanleiding? Kom gerust eens langs in
onze bus en vertel ons jouw verhaal!

Yoghurtijs: “Mmm ... Dat haal ik bij
Moochie op de IJzerenleen. Ik ben
er gisteren nog samen met m’n
stiefdochter geweest. Mijn favoriet:
natuur met een topping van mango
en aardbei.”

Meer info op mechelenmakers.be/
demensenmakendestad.

Hardlopen langs de Dijle:
“Ik moet maar de hoek om en ik
ben op het jaagpad. Een goede
acht km heen en terug naar
Mechelen, da’s genieten van rust,
stilte en mooie uitzichten.”

-voordeel
5 EURO KORTING
VOOR LUNALIACONCERT
Geniet op donderdag 23 september
in de Sint-Romboutskathedraal van
het concert ‘From De Monte with love’.
Het Vlaams Radiokoor onder leiding
van Bart Van Reyn brengt een van de
bekendste composities van Philippus
de Monte.
Heb je al 20 UiTPAS-punten gespaard?
Ruil ze om en krijg een korting van
5 euro op je ticket. Alleen verkrijgbaar
aan de UiTbalie in het Schepenhuis,
zolang de voorraad strekt.

Nieuw in het
douanegebouw:
muzieksessies voor
de allerjongsten
van 6 maanden tot
4 jaar. Interesse?
www.kinderklanken.be

BEIAARDBOKES
Eet tijdens de maand
september elke
woensdag tussen
12.30 en 13.15u je
bokes op in de SinteMettetuin. Intussen
geniet je van vrolijke
beiaarddeuntjes,
gespeeld door
de leerlingen en
leerkrachten van de
beiaardschool.

Ontdek Mechelen
aan de hand van
myownuniquecitytrip.com.
Na het invullen van een
vragenlijst, krijg je gratis
een volledig unieke
daguitstap op maat.

De restauratie van
de 17de-eeuwse
Begijnhofkerk is bijna
klaar. Het interieur
schittert opnieuw in
zachte tinten. Bezoek de
kerk vanaf 12 september
weer in al haar glorie.
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In de winter zien mijn
vriend en ik de zon
ondergaan links van de
toren, in de zomer rechts.
Zalig om zo de seizoenen
te zien veranderen.
Björk (23)

ONZE TOREN,
JOUW THUIS
22

Onze toren

Zowat elke Mechelaar die terugkomt
van vakantie of een uitstapje
herkent het wel. Dat gevoel van
thuiskomen, van zodra die prachtige
toren opdoemt in de verte. Hoe
zou het zijn om elke dag wakker
te worden met dat gevoel? Enkele
fiere Maneblussers verwelkomden
ons in hun huis en toonden ons
hun unieke kijk op de toren.

Ik woon sinds zes jaar in
Mechelen. Elke avond zit ik
op mijn balkon en kijk ik naar
de lichtjes van de toren.
Amit (36)

Marie en ik wonen sinds maart in ons nieuwe huis. Dat
gevoel van thuiskomen als je de toren ziet, is nu nóg groter
geworden omdat de toren nu bijna aanvoelt als onderdeel
van ons interieur. Als mensen voor het eerst ons nieuwe
huis komen bewonderen, gaat het vaak meteen van ‘amai,
wat een toffe living’ naar ‘amai, dien toren, wauw’ (lacht).
Xander (32)

Ik zie als enige de Sint-Romboutstoren thuis, vanuit mijn slaapkamer.
Daar ben ik wel trots op. Als we met de auto terugkomen van
ergens, doen we altijd een wedstrijdje: ‘wie ziet als eerste de toren?’
Binnenkort ga ik de toren trouwens voor het eerst beklimmen, voor
het verjaardagsfeestje van mijn beste vriend Lars. Dat wordt wel
spannend, want heeft die toren niet bijna 900 treden of zo?
Fran (8)
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De Sint-Romboutstoren doet mij altijd denken
aan mijn grootmoeder, die we ‘moeke Mechelen’
noemden. Zij woonde in de Kanunnik de Decker
straat en vanuit haar tuin en haar huis had je een
prachtig zicht op de toren. Toen we een keertje
met de familie de toren beklommen, konden we
zelfs zwaaien naar ons moeke in haar tuin.
Lien (37)

Wij hebben onlangs ons geweldige huis in de
Schoolstraat gekocht, en zijn het nu nog aan
het renoveren. Dit huis was ooit beter bekend
als de ‘Koraalschool’, het was de school voor de
koorzangers van de Sint-Romboutskathedraal.
De opa van Ludwig van Beethoven heeft
hier zelfs nog gestudeerd. We zijn zelf een
heel muzikale familie, dus dat maakt de
geschiedenis van dit huis voor ons extra leuk.
Lisa (34)

In december 2018 verhuisden we van
Nederland naar Mechelen. We zijn
helemaal verliefd geworden op deze
stad. In september starten we zelfs
met de opleiding ‘Ambassadeur van
Mechelen’ aan het CVO. Uiteraard zijn
we hartstikke trots dat we zo dicht bij
de Sint-Romboutstoren wonen. Tijdens
de zomer zitten we elke maandagavond
buiten op ons terras om naar het
beiaardconcert te luisteren.
Jantine (48)
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Toen mijn vriend en ik op huizenjacht waren, betrapten we
onszelf erop dat we vanuit alle ramen eens gingen kijken of
we de toren zagen. Niet dat het per se een dealbreaker zou
geweest zijn als we de toren niet zagen, maar we zijn toch
superblij dat we hem vanuit ons huis kunnen zien (lacht).
Sara (30)

Onze toren

De kamer van ons pasgeboren zoontje Magnus ligt op dezelfde
verdieping als ons dakterras, waar we echt een geweldig zicht
hebben op de Sint-Romboutstoren. Onlangs was Magnus aan
het wenen en toen ik naar zijn kamertje liep om hem te voeden,
zag ik dat de toren baadde in een prachtige zonsopgang. Ik
liep snel even het dakterras op om een foto te nemen van het
moment, en toen ik erna in Magnus zijn kamertje kwam, was die
alweer vredig aan het slapen. Voor niks opgestaan, maar ik heb
toch maar die prachtige zonsopgang kunnen meepikken (lacht).
Lotte (34)

Ik had een keer een bolleke te veel gedronken na een gezellig
dansfeestje in Hof van Egmont, en toen ik terug op mijn kamer
kwam, dacht ik echt dat ze de toren gepikt hadden. Er was zo’n
dichte mist dat je de toren niet meer kon zien. ‘s Ochtends stond
hij daar gelukkig terug (lacht).
Paula (78)

Ik neem mensen altijd mee naar mijn terras om
te stoefen. ‘t Heeft echt iets magisch, onze toren,
zeker ‘s avonds als de verlichting aan is en ik
vanop mijn terras het gezellige geroezemoes van
de Vismarkt kan horen.
Lieven (48)

Nog meer
binnenkijken bij
Maneblussers?
www.onzetoren.be
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ONZE TOREN
CENTRAAL TIJDENS
AUTOVRIJE ZONDAG
Vorig jaar gingen we volop onze SintRomboutstoren vieren, maar dat was buiten
het coronavirus gerekend. Toch verdient
het themajaar 'Onze toren' wel een mooi
afscheid. Dus sluiten we het af met een knal
tijdens de autovrije zondag op 19 september.
Ontdek bijvoorbeeld de gloednieuwe torenwandeling, bekijk de toren zoals je hem nooit
eerder zag en beluister verhalen over de bijzondere betekenis die de Sint-Romboutstoren
heeft voor Mechelaars. Zin om de toren te
beklimmen? Doen, want tussen 10 en 18u tref
je de stadsgidsen op verschillende plekken in
de Sint-Romboutstoren. Zij vertellen je graag
het verhaal van de beiaarden en de toren zelf.
Ook onder de toren valt heel wat te beleven.
Op de Grote Markt kunnen de jongste
Maneblussers hun hart ophalen op Carnivale,
een kermisdorp vol met buitengewone installaties, absurde intermezzo’s en prachtige
attracties. Mechelen Kinderstad zorgt ook op
andere plekken langs het autovrije parcours
leuke activiteiten. De dienst Mobiliteit voorziet
dan weer een heleboel standen rond duurzame mobiliteit én een heuse bakfietsenrace.
Info en reservatie:
www.dezomerisvanmechelen.be
Lies (56)

AUTOVRIJE ZONE
Op 19 september is een groot
deel van Mechelen autovrij tussen
10 en 19u. Tussen deze uren kan
je de binnenstad bijvoorbeeld niet
in- of uitrijden. Er is alleen een
uitzondering voor bewoners en
bezoekers in het bezit van een
kaart ‘Personen met een handicap’
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en voor essentieel vervoer
(taxi’s, hulpdiensten, dokters van
wacht, thuisverpleegkundigen
en de uitvoeringsdiensten van
de stad). Ook de parkings in de
binnenstad zijn niet bereikbaar.
De randparkings kan je wel
in- en uitrijden.

Wil je weten welke straten precies
autovrij zijn? Neem een kijkje op
dezomerisvanmechelen.be.

Agenda

VR 10 SEPTEMBER
Iemand moet het doen
theater • ARSENAAL/
LAZARUS, 20.15 > 22u, € 15

In deze agenda vind je alleen de basisprijs van de
activiteiten terug. Vanwege het coronavirus is de kans
groter dat activiteiten worden verzet of geannuleerd.
Check daarom altijd de website van de organisator.
: Mechelse UiTPAS-houders met kansentarief
krijgen korting bij deze activiteit

De Grap - Kim Karssen &
Benjamin Abel Meirhaeghe
theater • kunstencentrum
nona, 20.30 > 21.30u, € 16

Boottocht 'Mechelen
by Night'
begeleide uitstap •
aanlegsteiger Haverwerf,
21 > 22u, € 16

1

ZA 11 SEPTEMBER
WO 1 SEPTEMBER
1

Herrie - Maja Westerveld

theater • kunstencentrum
nona, 20.30 > 21.30u, € 16

DO 2 SEPTEMBER
Herrie - Maja Westerveld
theater • kunstencentrum
nona, 20.30 > 21.30u, € 16

Open repetitie Va et
Vient Majorettekorps
sportactiviteit • SintPietersschool

VR 3 SEPTEMBER
Herrie - Maja Westerveld
theater • kunstencentrum
nona, 20.30 > 21.30u, € 16

Boottocht 'oep ze Mèchels'

ZO 5 SEPTEMBER
Mechels Broek:
landschapswandeling
begeleide uitstap •
Bezoekerscentrum Mechels
Rivierengebied, 10 > 12.30u

MA 6 SEPTEMBER
Wandel mee in het
Mechels Broek!
begeleide wandeling •
De Nekker, 13.30 > 16.30u

Serafima Yavarouskaya
en Julia Toumassian
3

theater • kunstencentrum nona,
20.30 > 21.30u, € 16

Boottocht 'Mechelen
by Night'
begeleide uitstap •
aanlegsteiger Haverwerf,
21 > 22u, € 16

Geef bloed of plasma
op zaterdag
Wat is donkere materie?
lezing • Het Predikheren,
14 > 15u, gratis

Babymassage
educatie • CM - Campus,
10 > 11.30u, gratis

ZO 12 SEPTEMBER

Iemand moet het doen

De Grap - Kim Karssen &
Benjamin Abel Meirhaeghe
theater • kunstencentrum
nona, 20.30 > 21.30u, € 16

Open repetitie Va et
Vient Majorettekorps
sportactiviteit • SintPietersschool

Educatieve spellen
voor je kleuter
educatie • Level21,
19 > 20.30u, € 25

2

opendeurdag • Rode Kruis
Donorcentrum, 9 > 15u

begeleide uitstap •
aanlegsteiger Haverwerf,
21 > 22u, € 16

theater • ARSENAAL/
LAZARUS, 20.15 > 22u, € 15

PAIN AGAINST FEAR Naomi Velissariou |
Theater Utrecht

theater • kunstencentrum
nona, 20.30 > 21.30u, € 16

WO 8 SEPTEMBER

Boottocht 'Mechelen
by Night'

2

Dans voor actrice Jérôme Bel & tg STAN

Boottocht
'Mechelen by Night'

DO 9 SEPTEMBER

ZA 4 SEPTEMBER

theater • ARSENAAL/
LAZARUS, 20.15 > 22u, € 15

beiaardconcert • Cultuurplein,
20.30 > 21.30u

begeleide uitstap •
aanlegsteiger Haverwerf,
18.30 > 19.30u, € 13

begeleide uitstap •
aanlegsteiger Haverwerf,
21 > 22u, € 16

Iemand moet het doen

4

Open Monumentendag

Ontdek alle activiteiten
via mechelen.be/
openmonumentendag

De Vleeshalle Smaaktoer
rondleiding • De Vleeshalle,
11 > 20u

Open Monumentendag
op het fort van Walem
rondleiding • Fort van Walem

In het teken van Dementie

3

Open
Monumentendag
Zondag
12 sept. 2021

rondleiding • Oude
Stadsfeestzaal, 11 > 15u

Begijnhofkerk
opendeurdag • Begijnhofkerk,
10 > 18u

Sint-Barbara de
Grote/Sjarabang
opendeurdag • Sjarabang vzw,
10 > 18u

4
mechelen.be/openmonumentendag

volg ons op

en

#OMD2021
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Oude Stadsfeestzaal/Lumière
Mechelen – Sneakpreview
5 opendeurdag • Oude
Stadsfeestzaal, 10 > 18u
6

Cadix

opendeurdag • Cadix, 10 > 18u

Brand in de dakkap
film • Sint-Romboutskathedraal,
10 > 18u

Nekkerspoelstation/
Baeckens Books

Predikherenkerk - werfbezoek
interieurstellingen
rondleiding • Het Predikheren,
10 > 18u

Predikherenkerk - werfbezoek
exterieurstellingen
rondleiding • Het Predikheren,
10 > 18u

De Beyaert / Proximus
rondleiding • Historische
binnenstad, 10 > 18u

opendeurdag •
Nekkerspoelstation, 10 > 18u

Zolder van de SintRomboutskathedraal

Dromen over thuis,
verhalen uit Mechelen

rondleiding • SintRomboutskathedraal, 10 > 18u

opendeurdag •
Nekkerspoelstation, 10 > 18u

Vroeger SintMaartenziekenhuis
opendeurdag • voormalig
Sint-Maartenziekenhuis,
10 > 18u
7

Inofer

opendeurdag • Inofer, 10 > 18u

Vroegere meubelfabriek Trap
opendeurdag • Voormalige
meubelfabriek Trap, 10 > 18u

Park Hof Grisar
opendeurdag • Park Hof Grisar,
10 > 18u

Park kasteel Expoel

Dialectwandeling

8

rondleiding • beeld van
Opsinjoorke, 10 > 15.30u

Activiteiten i.v.m. inclusie
opendeurdag • Schepenhuis,
10 > 18u

Een blik achter de
schermen van het museum
Hof van Busleyden
opendeurdag • Museum Hof
van Busleyden, 10 > 18u, gratis

DO 16 SEPTEMBER
Iemand moet het doen
theater • ARSENAAL/
LAZARUS, 20.15 > 22u, € 15
8

VECHTSTUK - Hof van Eede

theater • kunstencentrum nona,
20.30 > 21.30u, € 16

MA 13 SEPTEMBER
Eddy Mariën
beiaardconcert • Cultuurplein,
20.30 > 21.30u

Open repetitie Va et
Vient Majorettekorps
sportactiviteit • SintPietersschool

opendeurdag • Kasteel Expoel,
10 > 18u

Dementie XL dag met
verschillende workshops

Vlaamse Vereniging tot
Behoud van Historische
Vaartuigen

opendeurdag • 't moNUment
(ldc De Schijf), 10 > 16u, gratis

VR 17 SEPTEMBER

Praatcafé dementie

theater • ARSENAAL/
LAZARUS, 20.15 > 22u, € 15

opendeurdag • Zennegat,
10 > 18u

samenkomst • 't moNUment (ldc
De Schijf), 19.30 > 21.30u, gratis

Gemeentehuis en
onderwijzerswoning Leest/
Ferm Kinderopvang Leest

WO 15 SEPTEMBER

opendeurdag • dorpshuis
Leest, 10 > 18u

theater • ARSENAAL/LAZARUS,
20.15 > 22u, € 15

Iemand moet het doen

VECHTSTUK - Hof van Eede
theater • kunstencentrum
nona, 20.30 > 21.30u, € 16

Iemand moet het doen

9

CV - Abou Dar Abbas

theater • Onze-Lieve-Vrouwover-de-Dijlekerk, 20 > 20.45u,
€3

Mensenrechtenwandeling
rondleiding • Schepenhuis,
13.30 > 15.30u, € 10

ZA 18 SEPTEMBER
Iemand moet het doen

6
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Buitengewone
zonsondergang
begeleide uitstap •
Jef Denynplein 4-6,
18 > 20.30u, € 18

ESINAM
concert • kunstencentrum
nona, 20.30 > 21.30u,
€ 16

Cursus:
Reiki weekend
inwijding eerste graad
lezing • Atelier Ronald van
de Peppel, 10 > 17u, € 175

ZO 19 SEPTEMBER
CV - Abou Dar Abbas
theater • Onze-Lieve-Vrouwover-de-Dijlekerk,
15 > 15.45u, € 3

Cursus:
Reiki weekend
inwijding eerste graad
lezing • Atelier Ronald van de
Peppel, 10 > 17u, € 175

MA 20 SEPTEMBER
Familiegroep
Dementie Mechelen
lezing • 't moNUment
(ldc De Schijf), 14 > 16u

Familiegroep Jongdementie+

theater • ARSENAAL/
LAZARUS, 20.15 > 22u, € 15

lezing • 't moNUment
(ldc De Schijf), 19 > 21u

De verse tijd - Mokhallad
Rasem en Kuno Bakker

DI 21 SEPTEMBER

theater • Onze-Lieve-Vrouwover-de-Dijlekerk, 20 > 21.15u,
€ 10

Herstel als antwoord
op euthanasie
lezing • ldc De Schijf,
19.30 > 21.30u, € 6

Agenda

WO 22 SEPTEMBER
Boekenoutlet Mechelen
met straffe kortingen
beurs • De Loods

SPIRIT CAPITAL –
Roland Gunst_John K
Cobra / Moussem
theater • ARSENAAL/
LAZARUS, 20.15 > 22u, € 16

DO 23 SEPTEMBER

3 daagse

Hercules Trophy

opendeurdag • Scouts en
gidsen Heilig Kruis

sportactiviteit • De Nekker

Hercules Trophy
sportactiviteit • De Nekker

sportwedstrijd • Centrum
Mechelen, 11 > 14u

An evening
with Sulaiman Addonia
and Julia Galaski

Dialect rondleiding
“Beilden in
de Mèchelse straate”

theater • Onze-Lieve-Vrouwover-de-Dijlekerk,
20 > 20.45u, € 3

000

Boekenoutlet Mechelen
met straffe kortingen

theater • DE MAAN,
10 & 13.30u, € 13

beurs • De Loods

WK Wielrennen

Vlaams Radiokoor
o.l.v. Bart Van Reyn From De Monte with love

sportwedstrijd • Centrum
Mechelen, 12 > 15u

LUNALIA 2021 • SintRomboutskathedraal,
20.15 > 21.15u, € 20

ZA 25 SEPTEMBER

Boekenoutlet Mechelen
met straffe kortingen

beurs • De Loods

beurs • De Loods

De Bronzen Uil
Tournee 2021
congres • Boekhandel
De Zondvloed

In Perspectief:
Bewust van je
onbewuste vooroordelen
lezing • Het Predikheren,
10 > 11.30u, € 9
10

Steiger

concert • kunstencentrum
nona, 20.30 > 21.30u, € 16

11

WK Wielrennen

rondleiding • beeld van
Opsinjoorke, 14.30 > 16u, € 5

ZO 26 SEPTEMBER

5

Boekenoutlet Mechelen
met straffe kortingen
beurs • De Loods

Garage sale
“De Gouden Driehoek”
rommelmarkt • Stationsstraat –
Arsenaalstraat – Speecqvest

3 daagse

Boekenoutlet Mechelen
met straffe kortingen

opendeurdag • Scouts en
gidsen Heilig Kruis

Happy Hour mugmetdegoutand
dansvoorstelling • kunstencentrum nona, 20.30 > 21.30u,
€ 16

Buitengewone
zonsondergang

Wilde Buitendagen
voor spoorzoekers in
het Mechels Broek

7

begeleide uitstap • Parking De
Nekker, vertrek om 10, 11, 12, 13
& 14u, € 5

Bach revisited

begeleide uitstap • Jef
Denynplein 4-6, 18 > 20.30u,
€ 18

Godly Play
inspiratiedag 2021
lezing • Diocesaan Pastoraal
Centrum, 9.30 & 13.30u, € 30

3 daagse

concert • vzw Lise Cristiani,
11 > 12u, gratis

WK Wielrennen
sportwedstrijd • Centrum
Mechelen, 9 > 12u

DI 28 SEPTEMBER
8 Kerken 8 lezingen De “Engelen met de
Arma Christi”

VR 24 SEPTEMBER

opendeurdag • Scouts en
gidsen Heilig Kruis

000

Decamerone aan de Dijle

lezing • Begijnhofkerk,
20 > 21.30u

theater • DE MAAN, 10u, € 13

festival • Aan de Dijle,
19 > 23u, € 29

WO 29 SEPTEMBER
Glitch - Abattoir Fermé
theater • kunstencentrum
nona, 20.30 > 21.30u, € 16
9

DO 30 SEPTEMBER
Boottocht 'oep ze Mèchels'
begeleide uitstap • aanlegsteiger Haverwerf, 18.30 > 19.30u,
€ 12

Glitch - Abattoir Fermé
theater • kunstencentrum
nona, 20.30 > 21.30u, € 16

10

11

29

MEER VRIJETIJDSINFO?
UIT IN MECHELEN!

EXPO
Glaskunst afstudeerexpositie
> 4 & 5.09 & 11 & 12.09, IKA

1 De Mensen Maken
de Stad fietstour

Johan Creten,
C’est dans ma nature

Verdwaalde boeken
in de bib

> 26.09, verschillende locaties
in Mechelen

> 17.10, Galerie Transit

12.09 > 20.09,
Het Predikheren, gratis

AL GAL - Inkijk in het
universum van Gal

5de Bibeo-kunstroute

> 26.09, Cultuurcentrum, €8

> 18 & 19.09, School De Ark,
gratis

Mechelse kunstenaars
in de kijker
> 30.10, Galerie M
3

> 30.09, Heilige Geesthuis,
€ 10

Breaking Boundaries
De Olympische Spelen

Fototentoonstelling
De Mensen Maken de Stad

25.09 > 22.11, Museum Hof
Van Busleyden & De Garage,
€5

Expo #FakeImages

> 07.12, Kazerne Dossin,
€9

Het Kunstuur

Paul Casaer –
All we can get

Vleeshouwersstraat 6
open: ma-vr 10 > 17u,
za 10 > 16u en zo 12.30 > 16u
015 29 76 53
uit@mechelen.be
www.uitinmechelen.be
 UiTinMechelen
Schrijf je in op de nieuwsbrief en blijf wekelijks op
de hoogte van de vrijetijds
activiteiten in Mechelen.

> 24.12, Sportimonium

Golden Hour:
Long-term in situ installation

> 30.09, Mechelen centrum,
gratis

> 31.12, Windowbox artist-run
space

Reflecties ‘Roma’
in België
2

JOUW ACTIVITEIT
HIER?

> 30.09, Kazerne Dossin, gratis
1

2

3

Wil jij jouw activiteit ook in
deze kalender? Voer die dan
in op de UiTdatabank. Op
uitinmechelen.be/UiTdatabank
helpen we je op weg.
Deadline voor editie oktober:
31 augustus.
Deze kalender werd afgesloten
op 31 juli. Cursussen,
workshops, kampen en
permanente activiteiten
worden niet opgenomen.

Contacteer de stad
 www.mechelen.be
 stadsbestuur@mechelen.be
 0800 20 800
 facebook.com/StadMechelen
 @StadMechelen
 @StadMechelen
Huis van de Mechelaar: plan je bezoek via
www.mechelen.be/afspraak of 0800 20 800
Sociaal Huis: 0800 20 800,
socialedienst@mechelen.be
Klachten over stadsdiensten?
klachten@mechelen.be, 015 29 75 72
UiT in Mechelen: www.uitinmechelen.be,
uit@mechelen.be, 015 29 76 53
Over Nieuwe Maan
Nieuwe Maan is het gratis stadsmagazine voor alle
Mechelaars en is een uitgave van Stad Mechelen.
Het magazine wordt tien keer per jaar huis aan huis
bedeeld, en wordt gedrukt op FSC-gecertificeerd
papier met milieuvriendelijke inkten.
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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
Concept & creatie: Trendhuis
ISSN: 2033-2289
Editienummer: 100
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 mechelen.be.

#2800love

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

1405squirrel
Het voordeel van een autoluwe
binnenstad 🤍 elke dag speelstraat 😜
#giuliajoliehope #2800love
#citylife #summer

brammerckx

leenschaerlaekens
Zwemmen in (bijna) hartje
Mechelen... Heerlijk!
#Keerdok #baantjesbuiten
#ijsjeverdiend #2800love

mijnstadmechelen
Dat'k ze gemist heb.😋
#zomerkermis #2800mechelen
#2800love #smoutebollen

marliesbeenens

Waterpret
#2800love

#2800love

dekomenyanpiramid
The Hoogbrug is a 13th-century bridge,
made with sandstone
#2800love #malines #architecture
#streetphotography #wanderlust

vicksvanderelst
📚📖📕
#ZoNobel #2800love

bjorncath
Botaniek Live
#kruidtuin #mechelen #2800love
#eersteliveshow #festival
#dezomerisvanmechelen #brutus
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