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Welkom

GERUST
UITGAAN
WAAR IS DA FEESTJE?
Eindelijk kan het weer: borrelen en
babbelen met je buren op minder
dan anderhalve meter. Goesting
gekregen? Prik een momentje
tussen 20 mei en 1 juli om met
je buren Burendag te vieren en
schrijf je tot vrijdag 3 juni in via
mechelen.be/burendag. Wij bezorgen je affiches en een stapel
uitnodigingen om je buren uit te
nodigen. Je krijgt ook een waardebon van 25 euro die je kan gebruiken
in een Oxfam-Wereldwinkel.
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Agenda: wat is er
te doen in mei?

Er wordt al te lang te weinig gedaan tegen
seksuele intimidatie in het uitgaansleven of
op straat. Onze stad heeft geen discotheken
of grote uitgaansbuurten, maar toch bestaat
het probleem ook bij ons. In Mechelen moet
iedereen zich veilig en gerust kunnen voelen,
overal en op elk uur van de dag of de nacht.
We investeren veel in preventie, politiezorg
én technologie om dat mogelijk te maken.
In Mechelen zoeken en testen we nieuwe
veiligheidsoplossingen. We vinden het onze
taak om ook het probleem van intimidatie
grondig aan te pakken. Samen met de uitbaters van een tiental uitgaanscafés hebben
we daarom een actieplan ontwikkeld tegen
die vorm van agressie. Nu we terug meer
buiten komen met de lente in de lucht is
dit het geknipte moment om ons plan uit te
rollen. In deze Nieuwe Maan ontdek je hoe
dat in elkaar zit.
Overal roept men om een strengere aanpak
van dit fenomeen. In Mechelen laten we
zien hoe het kan.

Alexander Vandersmissen,
burgemeester
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Vraag
WAT ALS IK
BEZORGD BEN OM
EEN DIER VAN
IEMAND ANDERS?
Ik fiets regelmatig voorbij een
huis waar ik bijna elke keer een
hond hoor janken of blaffen. Dat
maakt mij een beetje ongerust,
omdat ik mij afvraag of die
hond wel goed verzorgd wordt.
Welke stappen kan ik hiervoor
ondernemen?
Bezorgde groeten,
Anne-Marie

Dag Anne-Marie,
Op mechelen.be/meldpuntdierenwelzijn kan je terecht met
al je vragen en bezorgdheden
over dieren. Ook overlast door
duiven, zwerfkatten of andere
dieren kan je hier melden.
Normaal sturen we eerst de
gemeenschapswachten op pad
om een kijkje te nemen, voordat
we dierenwelzijn of de politie
sturen. Zo vermijden we dat de
politie nodeloos op pad moet of
dat mensen schrikken van politie
voor de deur terwijl het niet
nodig is.
Voor dringende meldingen
die meteen om actie vragen,
bel je het best naar de lokale
politie via 101. Het gaat dan
bijvoorbeeld om een gevaarlijk
dier dat ontsnapt is of over een
dood dier dat een gevaarlijke
situatie op de weg veroorzaakt.
Als je een vermoeden hebt van
dierenverwaarlozing of dierenmishandeling, mag je ook
meteen contact opnemen met
de lokale politie via 015 464 464.
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NU OOK
MECHELENBONS
OP JE
SMARTPHONE
Met een Mechelenbon geef je
een stukje Mechelen cadeau. Je
kan de bon inruilen bij heel wat
Mechelse winkels, horecazaken
en organisaties. Een Mechelenbon
koop je online of bij UiT in
Mechelen in het Schepenhuis.
Vanaf 1 mei kan je Mechelenbons
kopen via de Mechelenbon-app
op je smartphone. Met de app
kan je ook de deelnemende
zaken raadplegen, bons inruilen in de winkel en je saldo aan
Mechelenbons terugvinden. Meer
info: www.shoppeninmechelen.be/
mechelenbon

NIEUWE AANBIEDER
VOOR ELEKTRISCHE DEELAUTO’S
Wil je graag autodelen en ook
daarin de beste keuze maken
voor het klimaat? Kies dan voor
elektrisch autodelen. Nieuw in
Mechelen zijn de elektrische
deelauto’s van Klimaan, een groep
geëngageerde Mechelaars die in
en rond Mechelen een klimaatneutrale en duurzame samenleving
wil opbouwen.
Autodelen via Klimaan doe je wel
op een iets andere manier dan bij
andere autodeelaanbieders. Je
koopt namelijk een of meerdere
aandelen van Klimaan cvso, waarna
je als aandeelhouder alleen nog
hoeft te betalen voor het gebruik
van de elektrische deelauto’s. Dat
kost je 3 euro/uur en 1,5 euro/kWh
(gemiddeld 0,24 cent/km). Rij je
niet, dan betaal je niks. Je kan ook
kiezen voor een vast maandtarief

van 75 euro. Een auto reserveren,
openen en afsluiten doe je via de
Coopstroom-app op je smartphone.
Meer weten of wil je graag eens de
verschillende aanbieders vergelijken? www.delenisvooriedereen.be

Kort

1966

Vroeger en nu

Getal

147
Zoveel Mechelaars deden
sinds 2020 hun auto weg
en kregen in ruil voor hun
nummerplaat een mobiliteitsbudget van 250 euro. Dat
zijn tot wel zes Mechelaars
per maand! Het geld kunnen
ze gebruiken bij de keuze
voor duurzame alternatieven
zoals een abonnement op
het openbaar vervoer of bij
een autodeelaanbieder. Meer
weten? www.mechelen.be/
mobiliteitsbudget

Nadat de inwoners van Battel het wat
beu waren om telkens te voet naar de
Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk
te moeten voor de mis, werd in 18621863 de Sint-Jozefkerk gebouwd. De
glasramen van de kerk werden later
geschonken door de familie Empain,
de bekende familie van industriëlen
die rond 1900 haar stempel drukte op
het leven van Battel. Zo verbouwde en
vergrootte baron Édouard Empain het
aan de vaart gelegen kasteeltje, waar nu
alleen nog het koetshuis van overblijft.
Vandaag vind je in Battel nog talrijke
verwijzingen naar die familie, zoals de
Baron Empainlaan en de parochiezaal
Baronie met het café Bar On. Maar ook
de glasramen van de familie Empain
kan je vanaf nu weer in volle glorie
bewonderen, want op 25 maart opende
in de kerk van Battel de microbrouwerij
en -stokerij en limonaderij Batteliek.
Je kan er iets drinken, iets eten of een
bierbrouw- of stookworkshop volgen.

UITVOERINGSPLAN
VLAAMSE OVERHEID
Van 2 mei tot 30 juni
kan je reageren op het
uitvoeringsplan van
de Vlaamse overheid.
Dat moet ruimte
maken voor natuur,
ondernemen en wonen,
met extra aandacht voor
duurzame mobiliteit.
Op 31 mei is er een
infomarkt. Meer info op
mechelen.be/grup.

Op vrijdag 6 mei
herdenken we V-dag,
de bevrijdingsdag
van WO II met tal
van plechtigheden.
Afspraak om 13.45u aan
het monument van de
Politieke Gevangenen
aan de Van Beneden
laan, om 14u aan
het Monument der
Gesneuvelden op het
Sint-Romboutskerkhof
en om 14.45u op de
Grote Markt.

HANSWIJKPROCESSIE
Op zondag 22 mei trekt
de Hanswijkprocessie
vanaf 15u opnieuw door
de Mechelse straten.

Je kat steriliseren of
castreren is verplicht.
Heb jij een UiTPAS met
kansentarief? Dan betaal
je minder. Meer info:
www.dierenbescherming
mechelen.be
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Mechelenmakers

Op 17 mei is het de
Internationale Dag tegen
Holebi- en Transfobie. Carl
is voorzitter van HLWM, de
Homo- en Lesbiennewerking
Mechelen, die zich
vandaag richt op de hele
lgbtqia+-gemeenschap.

“HLWM bestaat al 37 jaar. We organiseren allerlei activiteiten en uitstapjes
voor holebi’s, transgender personen en
iedereen die zich niet heteroseksueel
voelt. We zijn een diverse groep: ons
jongste lid is 21 jaar, ons oudste 75. Elke
vrijdagavond kan je vanaf 21u terecht
in De Babbelkroeg, op de bovenste
verdieping van De Schakel vlak bij de
Grote Markt. Het schoonste uitzicht
in Mechelen krijg je er gratis bij (knipoogt). Daarnaast gaan we regelmatig in
scholen langs om met jongeren te praten
over genderidentiteit.”

Blijf je graag op de hoogte van
de activiteiten van HLWM? Schrijf je
in op de nieuwsbrief via hlwm.be.
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“We zijn ook de oprichters van de enige
homovoetbalploeg van België: de Pink
Devils. En we hebben ook een volleybalploeg. Wist je dat er elke vier jaar
een soort Olympische Spelen wordt
gehouden voor mensen uit de lgbtqia+-gemeenschap? Dat zijn de Gay
Games/Outgames. Ooit hebben we met
onze Pink Devils de finale gespeeld in
Montréal tegen Washington DC. Die
vragen zich waarschijnlijk nog altijd af
waar Mechelen ligt (lacht).”

Inzicht

VRAAG NAAR ANGELA
Word je lastiggevallen op café? Doet iemand je ongemakkelijk of onveilig
voelen? Vraag dan aan de toog naar Angela en je wordt meteen geholpen.

WAT?

WAAROM?

HOE?

WAAR?

‘Vraag naar Angela’ is
het nieuwe actieplan
van Stad Mechelen
en de Mechelse
café-uitbaters. Met dat
actieplan willen we
seksuele intimidatie
en grensoverschrijdend gedrag in het
Mechelse nachtleven
grondig aanpakken.
Het personeel van
de uitgaanscafés in
Mechelen volgde eind
maart een tweedaagse
opleiding, waar het via
rollenspelen met een
acteur verschillende
ernstige situaties
leerde aan te pakken
en te ontmijnen.

In Mechelen moet
iedereen zich veilig
en gerust kunnen
voelen, overal en op
elk uur van de dag
of de nacht. Samen
met de café-uitbaters
en de politie vormen
we één front, want in
onze stad is er geen
plaats voor seksuele
intimidatie of grensoverschrijdend gedrag.
In de cafés hangen
ook de opvallende
‘Vraag naar Angela’affiches die een duwtje
in de rug kunnen zijn
om hulp te durven
vragen en eventuele
daders af te schrikken.

Voel je je onveilig?
Valt er iemand je
lastig? Ga naar de
bar of spreek een
van de medewerkers
aan en vraag naar
Angela. Door die code
te gebruiken weet
het cafépersoneel
dat je je onveilig of
bedreigd voelt, en
zullen zij alles in het
werk stellen om je te
helpen en ervoor te
zorgen dat je veilig
bent. Daarnaast staat
het personeel in
nauw contact met de
politie en zal het ook
proactief zelf verdacht
gedrag doorgeven.

Een tiental caféuitbaters van de
uitgaanscafés in
Mechelen werkten
mee aan het actieplan en lieten hun
personeel deelnemen
aan de opleiding. Je
herkent de deelnemende cafés ter plekke
aan de Vraag naar
Angela-affiches die
ophangen in de ruimte.
Je kan de volledige
lijst ook raadplegen
op mechelen.be/
vraagnaarangela.
Daar vind je meer
info over seksuele
intimidatie en grensoverschrijdend gedrag.

Iedereen
moet vrij én
veilig kunnen
uitgaan. Dit
initiatief
speelt op
beide in.
Abdrahman Labsir,
schepen
van Preventie
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Trien

DE EERSTE STRAATTUIN VAN MECHELEN

“WE ZIEN ALLEEN
MAAR VOORDELEN”
8

Dossier

Midden in de stad én in ’t groen wonen? Voor Trien Bogaerts
en haar buren wordt die droom stilaan werkelijkheid.
De Korte Veluwestraat is namelijk de eerste Mechelse
straattuin. Na de ontharding volgt nu de vergroening.

“Nu oogt het nog wat grijs en bruin, maar
binnenkort ga je een wereld van verschil
zien”, verzekert Trien ons. In 2018 namen de
inwoners van de Korte Veluwestraat het heft
in eigen handen om hun straat groener te
maken. Een initiatief dat ook Stad Mechelen
opmerkte en wilde ondersteunen.
Hoe is het allemaal begonnen?
Trien: “Zoals veel dingen, met knotsgekke
dromen (lacht). Tijdens een van onze vele
straatfeestjes ben ik bij mijn buren eens gaan
polsen met de vraag ‘Stel: je kan doen wat je
wil met de straat, hoe zou die er dan uitzien?’
De ideeën waren heel uiteenlopend. Van een
zwembad en een ingebouwde trampoline tot
een podium en een hangplekje met een bar.
Maar wat vooral is blijven hangen, is de droom
om in een groene straat te wonen.”

Ooit willen we er een
eetbare straat van maken

“In een eerste fase hebben we twee compost
vaten geïnstalleerd en een paar tegels
uitgebroken om er minituintjes van te maken,
de zogenaamde tegeltuintjes. We ontwierpen,
zaaiden en plantten alles zelf. Daarna hebben
we afscheid genomen van de parkeerplaatsen
in de straat. De meeste buren vonden dat die
weg konden. Ook de stad zag dat zitten omdat
er vlakbij parkeerplaatsen bijkwamen.”
Jullie straat is sinds kort ook onthard.
Hoe is dat in zijn werk gegaan?
“Het idee om de ondergrond waterdoorlatend
te maken, kwam van de stad zelf. Al staan

we daar volledig achter. De werken begonnen met de installatie van een gescheiden
riolering: het afvalwater wordt afgevoerd en
het regenwater wordt tegengehouden, zodat
het kan infiltreren in de bodem. Het verharde
karrenspoor zorgt voor een stabiele ondergrond waarop wagens gemakkelijk kunnen
laden en lossen.”
Kunnen andere straten jullie voorbeeld volgen?
“Een gescheiden riolering installeren kan
volgens mij bijna overal. Maar een groene
straat? Dat hangt van meer factoren af. Wij
hebben alleszins twee grote voordelen: we
wonen in een doodlopend straatje én de
buren zien het allemaal zitten. Want je moet
wel een aantal zaken opofferen. Zo hebben
veel buren afscheid genomen van hun auto.
De kleine stappen die je zelf kan ondernemen
om je voorgevel groener te maken, zoals een
tegeltuintje aanleggen, zijn wel heel makkelijk
en laagdrempelig. Mijn gevel zal bijvoorbeeld
bedekt zijn met klimplanten. Die zijn niet
alleen mooi, maar ook ideaal als isolatie.”

De bewoners
van de Korte
Veluwestraat
mogen
zich echte
vergroenings
pioniers
noemen.
Patrick Princen,
schepen van
Openbare werken

Gaat de vergroening veel impact hebben?
“De bloemen, planten en bomen werden net
geplant en moeten nog wat groeien, dus we
gaan het snel weten. Maar vorig jaar merkten
we met de tegeltuintjes alleen al een groot
verschil. Ik werd elke ochtend wakker met
fluitende vogels, die afkwamen op de insecten. Het groen zorgt ook voor verkoeling, een
absolute must in de zomer. Zelfs mensen die
niet in onze straat woonden, kwamen hier van
de rust en de koelte genieten.”
“Ik kan niet wachten op het resultaat. We
zouden er graag een eetbare straat van
maken met fruitbomen, bessenstruiken en een
kruidentuintje. Er komen ook groenslingers
die de gevels langs beide kanten van de straat
met elkaar verbinden. Dat, samen met onze
lampenslingers, wordt prachtig.”
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WAAROM ONTHARDEN?
In dichtbebouwde, verharde gebieden stroomt
een groot deel van het regenwater weg via
de riolering, in plaats van de bodem in te
dringen. Dat gebrek aan waterdoorlaatbare
oppervlakten verhoogt de kans op droogte en
wateroverlast. Nu regenbuien steeds intenser,
winters natter en zomers droger worden, is
ontharden dus de boodschap. Zowel voor overheden als voor burgers. Van gebouwen slopen,
over asfalt of beton wegnemen tot tegeltjes
vervangen door groen: alle beetjes helpen.

TIPS VOOR THUIS

Ontharden werkt ook goed tegen de hitte.
Beton en asfalt houden de warmte voor lange
tijd vast, waardoor ze ook ’s nachts warmte
blijven afgeven. Terwijl meer groen zorgt voor
meer afkoeling.
Nog niet overtuigd? Denk dan aan de lange
lijst van positieve effecten voor de natuur.
Meer groen zorgt voor meer biodiversiteit en
voor een leukere woonomgeving waar meer
ruimte is voor ontspanning en plezier.
Benieuwd hoe klimaatbestendig
jouw woning is? Doe de test op
groenblauwpeil.be. Je krijgt ook
tips op maat.

MECHELEN BREEKT UIT
Ook Stad Mechelen onthardt waar
het kan. Overbodig beton en asfalt
maken plaats voor bloemen, planten
en bomen. Ook bij de (her)aanleg van
straten of pleinen zorgt de stad voor
meer groene, ontharde ruimte.
Sinds dit jaar sturen we een
onthardingsploeg van vier personen
op pad. Ze voeren in alle wijken
van de stad kleine onthardingen
uit. Denk aan geveltuinen vergroten, extra boomvakken creëren en
stukken overbodige voetpaden en
rijbanen wegnemen.
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Leg een tegeltuintje aan.
Breek die tegels uit en
geef de stoep wat kleur.

Onthard je voortuin. Als
je je parkeerplaats wil
behouden, kan je kiezen
voor grasbetontegels.

Vergroen je gevel. Klimplanten zijn niet alleen
prachtig, maar ook geweldig als isolatiemateriaal.

Dossier

Zorg voor variatie
in je tuin. Kies voor
gras, bloemen,
planten, struiken
en bomen die
op verschillende
momenten in bloei
staan. Zo trek
je verschillende
diertjes aan.

Gras is niet altijd
sexy. Ga voor een
wilde tuin met
planten of een
bloemenweide.
Je tuin zal veel
groter ogen.

Laat dat onkruid maar
groeien. De beestjes zullen
je dankbaar zijn, want voor
hen is het voedzaam.

Regenwater is een godsgeschenk.
Vang het op met een waterton en
gebruik het om je planten water te
geven, wc’s door te spoelen of om je
wasmachine aan te voeren.

Ban stenen en
kies voor groene
bodembedekkers.
Soorten als
geranium,
goudaardbei
of klimop
vragen weinig
onderhoud
en zien
er mooi uit.
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VRIJWILLIGERS
BEURS IN MEI
Op zoek naar de vrij
willigersjob van je leven?
Kom dan op donderdag
12 mei naar de derde
editie van de vrijwilligersbeurs op de binnenkoer
van het stadhuis. Daar
maak je kennis met meer
dan 40 Mechelse organisaties die jouw hulp
goed kunnen gebruiken.
Je vindt er zeker een
organisatie die perfect
bij je past.
Van 9.30 tot 12u richt de
beurs zich op scholen,
anderstaligen en nieuwkomers. Van 13 tot 16.30u
is iedereen welkom.
Alle info over de vrijwilligersbeurs vind je
op het Vrijwilligerspunt
via mechelen.be/
vrijwilligerspunt.

ZOMERSCHOOL ZKT. VRIJWILLIGERS
Tijdens de tweede helft van augustus
organiseert Stad Mechelen opnieuw
een week lang ‘Talent krijgt zomerkans’. Samen met enthousiaste
begeleiders gaan kinderen en jongeren aan de slag met hun talenten. Dat
boost hun zelfvertrouwen en zorgt

Zin om hieraan mee te werken?
Meld je dan ten laatste op woensdag 25 mei aan als vrijwilliger via
mechelen.be/talent-krijgt-zomerkans.

Straatbabbel
WELK LIEDJE KAN JIJ VAN BEGIN
TOT EINDE MEEZINGEN?

Saif: “Amai, dat is
een moeilijke vraag
(lacht). Ik heb een heel
brede muzieksmaak.
Momenteel rap ik
vaak mee met Ninna
Nanna van de Italiaanse
rapper Ghali.”
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ervoor dat ze met een goed gevoel
aan het nieuwe schooljaar beginnen.

Thi Phung: “Als ik
eentje moet kiezen,
dan ga ik voor Pour
que tu m’aimes encore
van Céline Dion.
Prachtnummer. Dat
kan ik de hele dag
door zingen.”

Christel: “Love On The
Brain van Rihanna.
Mijn dochter zegt
altijd dat ik de oudste
Rihanna-fan ooit ben
(lacht). Ik vind haar
zalig omdat ze zichzelf
dúrft te zijn.”

Kort

Straffe starter

“IN ONZE PLUKBOERDERIJ KAN JE ZELF GROENTEN OOGSTEN”
Altijd al je eigen groenten willen
oogsten, zonder ze zelf te moeten
telen? Sinds april ben je daarvoor
welkom bij Patricia Top van de plukboerderij Onzen Hof in Leest. “Je
vindt hier zo’n 70 soorten biologisch
geteelde groenten, aangevuld met
verse kruiden en kleinfruit. Via een
abonnementsformule kan je elke dag
komen oogsten wanneer het jou past.”

gestoken: kolen, spinazie, venkel, radijzen, erwten, rode biet, selder, wortelen
en kropsla. Die kunnen in april en mei
al geoogst worden. Tussendoor bereid
ik me voor op het planten van onder
meer tomaten, prei, aubergines, komkommers en paprika. Ook in de winter
kan je minstens tien soorten groenten
komen oogsten, vers van het veld.”

GROENTEN VAN ‘T SEIZOEN

Nog geen ervaring met oogsten?
“Geen probleem”, verzekert Patricia.
“Ik loop hier sowieso rond op
het veld en je krijgt
elke week een
nieuwsbrief waarin

Voor een abonnement betaal je één
euro per dag, dus 365 euro voor een
jaar. Je kan dan heel het jaar door seizoensgroenten oogsten. “Begin maart
heb ik de eerste plantjes in de grond

TIPS & TRICKS

duidelijk staat wat, wanneer en hoe
je kan oogsten. Via infobordjes en
kleurcodes weet je welke groenten
waar staan en welke klaar zijn om
te oogsten.”
Plukboerderij Onzen Hof heeft ongeveer 7000 m² grond. Dat is genoeg
om voor 75 volwassenen groenten te
telen. “Als plukker maak je deel uit van
onze community. Zo organiseren we
regelmatig events zoals een barbecue,
oogstfeest of workshop. Ons veld is
dus ook een ontmoetingsplaats.”
Goesting gekregen?
www.onzen-hof.be

MECHELS NATUURLIJK
In onze Mechelse groene rand
wonen en werken tientallen land- en tuinbouwers,
waarbij je rechtstreeks je
groenten, fruit of vlees kan
kopen. Zo weet je wat je
eet en zorg je ook voor het
klimaat, want je eet meer
seizoensgebonden en jouw
eten legt minder kilometers
af. Benieuwd wie die boeren
zijn? www.mechelen.be/
mechelsnatuurlijk
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DE 1000 KM VOOR
KOM OP TEGEN KANKER
Luc verloor zijn jongste zoon
Matthias in 2018 aan kanker.
“De 1000 km voor Kom op tegen Kanker is het warmste
evenement in Mechelen. De sfeer bij de aankomst van
de pelotons is formidabel. De renners worden luid aangemoedigd, maar er vloeien ook veel tranen. Veel
deelnemers fietsen mee voor mensen die strijden
tegen kanker. Anderen verloren familie of vrienden
en heel wat renners overwonnen zelf de ziekte.”
“Zelf verloor ik vier jaar geleden mijn 13-jarige zoon
Matthias. In 2015 werd een kwaadaardig gezwel
gevonden in zijn voet. Hij kreeg toen 1 % kans
op een goede afloop. Hij ging door een reeks
behandelingen en zijn onderbeen werd zelfs
geamputeerd. In 2017 ging het beter. Hij revalideerde goed en we maakten mooie reizen naar
Noorwegen en Mauritius. Helaas kwam in 2018
het harde nieuws dat de kanker terug was. Vier
maanden later was het gedaan. Matthias overleed
op de zondag van de 1000 km, heel symbolisch.
Een jaar eerder stond hij hier nog op de Grote
Markt als de mascotte van de ‘MattiBollers’, het
team van zijn school.
Veel mensen hebben
een gelijkaardig verhaal
en net dat zorgt voor de
grote verbondenheid
die je voelt tijdens dit
evenement.”

De sfeer bij
de aankomst
is formidabel
en emotioneel

DE BESTE TEAMBUILDING

“Ik werk voor de Mechelse reisorganisatie Joker. We fietsen in twee
teams, goed voor 16 collega’s met veel
goesting om te fietsen voor het goede
doel. Let op, soms moet ik nieuwe renners wel overtuigen. De afstand
van 125 kilometer schrikt sommigen wat af. Maar fietsen in een peloton
is helemaal anders dan een lange fietstocht in je eentje. ‘Ik heb geen fiets’,
hoor ik wel eens. Maar er staan genoeg fietsen in mijn garage want mijn zonen
fietsen ook. We lenen er met plezier eentje uit. Als voorbereiding fietsen we dit
jaar op twee dagen naar Amsterdam. Dat is toch een leuk extraatje. Je bent met
collega’s op pad en leert hen op een heel andere manier kennen.”
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Luc

Maneblussers

Else is zorgjuf in basisschool De Zonnebergen,
ze kende Matthias al van in de kleuterklas.
“Onze school doet al 12 jaar mee aan de 1000 km van Kom op tegen Kanker.
Een collega die zijn vriend op jonge leeftijd verloor, startte het fietsteam op.
Ook heel wat andere collega’s kregen al te maken met kanker. Zelf heb ik
borstkanker gehad. Maar vooral door het verhaal van Matthias, begon
de 1000 km hier echt te leven.”
“Matthias zat bij ons in het vijfde leerjaar toen hij de diagnose
kanker kreeg. Dat nieuws sloeg echt in als een bom. Een kind
dat ernstig ziek wordt, dat klopt gewoon niet. Matthias zat
hier al sinds de kleuterschool. Hij was een verbinder en had
altijd een grote glimlach op zijn gezicht. Zelfs toen hij ziek
was, was hij vaak diegene die de mensen in zijn omgeving oppepte. Hij was door iedereen graag gezien.
Naast de leerkrachten fietsen er heel wat familieleden
en vrienden van Matthias mee. We veranderen de
naam van ons team ook naar de ‘MattiBollers’ als
eerbetoon aan Matthias.”

VERBONDENHEID HEERST
“Om het startgeld in te zamelen, organiseren we
een zangavond op school en onze leerlingen
doen ook een gesponsorde fietstocht. Zo draagt
iedereen zijn steentje bij. Het weekend
van de 1000 km is
voor ons altijd een
feest. Hoe verdrietig we ook zijn, we
vieren het leven van
Matthias. Zijn verhaal
verbindt ons als groep,
maar tijdens het fietsweekend voelen we
ook die verbondenheid
met al die anderen mensen
die meefietsen. Met weinig
woorden begrijpt iedereen
elkaar. De aanmoedigingen
van de supporters zorgen ervoor
dat je eigenlijk niet stilstaat bij al
die kilometers die je fietst. Je voelt de unieke sfeer en het
applaus weergalmt door onze stad. Het geeft altijd een fijn gevoel
als mensen zich inzetten voor het goede doel. Ik ben dus heel fier
dat Mechelen al jarenlang gaststad is.”

Hoe verdrietig
we ook zijn,
tijdens de
1000 km
vieren we
het leven van
Matthias

Else

SUPPORTER MEE
Kom jij de fietsers aanmoedigen tijdens het
hemelvaartweekend? Alle info vind je op 1000km.be.
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HET PREDIKHEREN IS
BIJNA HELEMAAL KLAAR
Het Predikheren opende in september 2019
zijn deuren. Ondertussen ontving onze bib
al verschillende prijzen voor de geslaagde
restauratie van het Predikherenklooster.
Momenteel wordt ook de Predikherenkerk
gerestaureerd en ingericht. In de kerk zal
plaats zijn voor voorstellingen, expo’s,
bijeenkomsten en congressen.

Het Predikheren in de Goswin de
Stassartstraat is vandaag al meer dan een
bibliotheek. Je kan er ook naar lezingen,
vormingen, kinderactiviteiten, toon- en luistermomenten en kleinschalige optredens gaan.
In 2024 krijgt Het Predikheren er met een
vernieuwde kerk extra ruimte voor cultuur bij.
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RIJKE GESCHIEDENIS BLIJFT BEWAARD
De restauratie sluit natuurlijk aan bij de
uitstraling van het Predikherenklooster. Net
zoals bij het klooster behouden de ontwerpers de sporen van de lange geschiedenis
van de kerk. Verbouwingen, toevoegingen en
tekenen van verval blijven zowel buiten als
binnen zichtbaar. Zo vertelt de kerk zelf haar
geschiedenis.

ENORME RUIMTE
Sinds december 2020 is de restauratie aan de
kerk bezig. De gevels, daken, binnenmuren en
gewelven worden aangepakt. Binnen enkele
maanden moeten deze werken klaar zijn. Dit
najaar start dan de inrichting van de kerk tot
culturele hotspot.
De enorme ruimte van de kerk blijft bewaard.
Technische ruimtes, toiletten en bergingen, worden als box-in-box in de zijbeuken
geplaatst. Op deze boxen zorgt een U-vormige

Projectie

_
_
_
	De enorme ruimte van
de kerk blijft bewaard
	De barokke kerk uit
de 17de eeuw draagt
de sporen van haar
rijke geschiedenis

_

December 2020 zomer 2022
restauratie
Predikherenkerk
N
 ajaar
2022 - 2024
inrichting
Predikherenkerk
tot culturele
hotspot
V
 oorjaar 2023 zomer 2024
werken aan
Cultuurplein en
Cultuurcentrum
2
 024
werken afgerond

mezzanine voor een extra ontmoetingsruimte voor bijvoorbeeld tentoonstellingen
en recepties.

NOG MEER CULTUUR

We doen alweer een prachtig
monumentaal gebouw herleven
op een bijzondere manier.
Koen Anciaux, schepen van Gebouwen,
eigendommen en monumenten

Niet ver van Het Predikheren werken we aan
nog meer ruimte voor cultuur. In de schaduw
van de Sint-Romboutstoren ligt het Cultuurplein
met de Academie, het Conservatorium en het
Cultuurcentrum. Een nieuwe inkomhal moet
deze plek een nieuw gezicht geven. Je vindt
er dan ook het centrale onthaal. De verschillende gebouwen worden toegankelijker en met
elkaar verbonden. Er komen ook nog enkele
extra ruimtes bij. En het auditorium van het
Cultuurcentrum wordt gerenoveerd.
In 2024 zullen alle werken afgerond zijn. De
Predikherenkerk en de werken aan de gebouwen van het Cultuurplein zijn samen een
investering van 6,8 miljoen euro. Vlaanderen
neemt 4 miljoen voor zijn rekening.
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8.35u

De dag van

DE LERAAR
Lesgeven is het beste van jezelf geven
om zo het beste uit je leerlingen te halen.
Als leraar kan je echt het verschil maken.
Juf Julie laat je eens binnenkijken in haar
klas, het zesde leerjaar van Ursulinen.

9u

8.35u

“De bel gaat! De laatste leerlingen wandelen net op tijd de
school binnen. Mijn leerlingen
van het zesde leerjaar staan
al flink in de rij om samen
naar de klas te gaan. Op
maandagochtend bespreken
we het voorbije weekend en
verdelen we de klastaken
voor de week.”
9u
10.30u

12.10u

“Voor wiskunde zetten we
de leerlingen van 6A en 6B
samen. We verdelen hen in
groepjes, zodat leerlingen die
extra uitleg nodig hebben,
samen zitten. Zo ligt het
tempo voor iedereen goed.”

inplannen. We plannen ook
onze uitstap naar Kazerne
Dossin later deze maand.”
12.10u

“Sinds corona eten we elke
middag in onze klas. Da’s
eigenlijk heel leuk: we babbelen, luisteren naar onze eigen
Spotify-afspeellijst en kijken
samen naar Karrewiet. Wie
nog wat extra uitleg nodig
heeft, mag dat altijd vragen
tijdens de middagpauze.”
13.40u

“In de namiddag trekken we
te voet naar de bib. Daar gaan
de leerlingen op zoek naar
boeken die zij tof vinden.”

10.30u

20u

“Mijn klas is aan het turnen
en het andere zesde leerjaar
krijgt muziekles. Het ideale
moment voor een gezellige
babbel met mijn collega.
We bekijken welke lessen
we volgende week geven
en wanneer we een toets

“Nadat ik mijn zoontje
ondergestopt heb, begint het
laatste deel van mijn werkdag.
Ik bereid de lessen van de
volgende dag voor, verbeter
nog wat toetsen en beantwoord de laatste mailtjes van
collega’s en ouders.”

EEN JOB IN HET ONDERWIJS, IETS VOOR JOU?
Ontdek de mogelijkheden op mechelen.be/word-leraar.

13.40u

20u

UiTgelicht

festival

HET UNIEKE BELEVINGSFESTIVAL
VAN DE ONZE-LIEVE-VROUWESTRAAT
Een festival tijdens werken in de straat?
Ja hoor! De lokale ondernemers uit de
Onze-Lieve-Vrouwestraat organiseren
het LOV-festival in hun straat.
Met kortingen, cadeautjes, winacties, after work-drinks, een
hipstermarkt, avondshoppings en nog zoveel meer worden
bezoekers en klanten verwend. Als kers op de taart komt
er een dansfestival om de nieuwe straat feestelijk in te
huldigen. Nog iets extra om naar uit te kijken!
Verwacht je dus de komende maanden aan allerlei leuke
events en acties in de Onze-Lieve-Vrouwestraat.
Benieuwd naar meer? Neem een kijkje op
lov-festival.be of beter nog, kom gewoon
winkelen in de Onze-Lieve-Vrouwestraat!

In samenwerking met Shoppen in Mechelen.
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‘t verhaal van
YALINA
De Mexicaanse Yalina werkt aan de universiteit van Mexico-Stad als ze een beurs
krijgt om een jaar in Spanje te studeren. Ze
vertrekt in de overtuiging dat ze na dat jaar
zal terugkeren naar haar geboorteland.
Maar dan ontmoet ze de man van haar
leven, een Mechelaar. Samen verhuizen
ze naar België om hun thesis af te werken.
Nadien besluiten ze om samen in België te
blijven wonen. Ze volgt intensieve lessen
Nederlands en vindt al snel een boeiende
job aan de universiteit van Antwerpen,
later in Leuven. Intussen woont ze elf jaar
in Mechelen. Al probeert ze elk jaar naar
Mexico op vakantie te gaan.
“Ik woon heel graag in Mechelen. Het
is hier klein, zeker in vergelijking met
Mexico-Stad, maar toch is alles aanwezig.
Mechelen is mooi, verzorgd en schoon, en
de laatste jaren is er duidelijk veel geïnvesteerd in de stad.” Haar kinderen Inés (6)
en Mateo (2) zijn in Mechelen geboren en
gaan hier naar school. Ze worden tweetalig opgevoed. Daar staat Yalina op. Vooral
omdat ze het belangrijk vindt dat Inés
en Mateo met haar familie en dan vooral
met abuelita en abuelito (oma en opa) in
Mexico kunnen praten. En ze vindt het fijn
om haar cultuur met hen te delen.

DAG VAN DE
MECHELSE
SPORTCLUB
Nog op zoek naar een leuke
sport voor jezelf of voor je
kind(eren)? Op zondag 15 mei
kan je bij heel wat sportclubs
terecht voor gratis demonstraties en proeflessen. Ook
de week erna kan je nog heel
wat sporten uitproberen bij
de clubs zelf. Een overzicht
van de deelnemende sportclubs vind je op mechelen.be/
sportclubs.

NIEUW STADSFESTIVAL
IN 2024
We zijn er vroeg bij, maar
we hebben dan ook groot
nieuws: in 2024 organiseert
Stad Mechelen Construct
Europe, een stadsfestival om
de Mechelaar en Europa nog
meer met elkaar te verbinden.
Dat festival moet uiteraard
nog volop vorm krijgen, maar
op zondagochtend 8 mei
organiseren we samen met
het Hannah Arendt Instituut
alvast een eerste publieksmoment met ‘Dit is Europa’ in
kunstencentrum nona. Op het
programma: een lezing van
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Europaspecialist Hendrik Vos,
een straffe expo én de stem
van de Mechelaar.
Waarom een stadsfestival
rond Europa in 2024? Tijdens
het voorjaar van 2024 wordt
België de voorzitter van de
Raad van de Europese Unie.
Ons land zal dus zes maanden
lang een belangrijke rol spelen
in die raad. Daarna geeft het
de fakkel door aan Hongarije.
Meer info: www.mechelen.be/
construct-europe-2024

Kort

De
top 3
van …

ERIC

Oase in de stad: “Drie keer per dag
ga ik met mijn hondje Jerommeke
wandelen in de Kruidtuin. Het is
daar heerlijk rustig, en dat midden
in de stad.”
Lekker Marokkaans: “Mijn favoriete restaurant is de Ronda op de
Vismarkt. De tajine met lamsvlees
is een echte aanrader.”
Onze toren: “De SintRomboutstoren moet je als
Mechelaar zeker eens beklimmen.
Ik heb dat al twee keer gedaan. Je
blijft daar wel fit van (lacht).”

-voordeel
GRATIS VOORSTELLING
VAN DE MAAN
Het leukste kindertheater in de stad?
Dat vind je bij DE MAAN, tussen de SintRomboutstoren en het Cultuurcentrum.
In ruil voor 15 UiTPAS-punten krijg je
een gratis ticket voor een van deze
voorstellingen:
• PLANEET NIVANIR (7+) op 1 mei om 15u
• ANANSI (8+) op 15 mei om 15u
• DE TUIN VAN DE WALVIS (5+)
op 29 mei om 15u
• VRETEN (6+) op 11 juni om 15u
Ruil je punten vooraf om aan de balie
van UiT in Mechelen in het Schepenhuis.
Per voorstelling kan je met je UiTPAS
maximaal één gratis ticket krijgen.

WORLD
FAIR TRADE DAY
Op 14 mei is het
internationale dag van
de eerlijke handel.
In Mechelen zijn er
steeds meer winkels
en horecazaken die
fairtradeproducten
aanbieden. En eerlijk is
heerlijk! Proef het zelf:
www.mechelen.be/
fairtrade

De slechtvalken van
de Sint-Romboutstoren
zitten opnieuw met
een ei. Twee zelfs.
Neem een kijkje in hun
nest via mechelen.be/
slechtvalk-romboutstoren.
Of tuur eens door de telescoop ter hoogte van Bar
Klak op 7, 14 en 21 mei.

LENTEBRADERIE
OP 27 EN 28 MEI
Kraampjes, koopjes
en vooral veel sfeer.
Van 10 tot 18u in het
centrum van Mechelen.

Kom naar de dansvoorstellingen H2O
van het Koninklijk
Conservatoriumballet
Mechelen in het TheAtriuM
op 14 en 15 mei. Jong en
oud doet verrassen met
allerlei dansstijlen: van
klassiek ballet over jazzballet tot Spaanse dans.
Tickets en info op
conservatoriummechelen.be

21

WAT IS DE VZW
HET PARADIJS?
Vijf Mechelse kunstliefhebbers richtten begin 2021 Het
Paradijs op. De vzw wil overleden Mechelse kunstenaars in
de kijker zetten en tegelijkertijd jonge kunstenaars kansen
bieden. Zo brachten ze al ode
aan de overleden kunstenaar
Jan de Winter en balletlerares
Madame Hortense. Nu is het
de beurt aan de Mechelse
dichter Herman de Coninck.
Op de hoogte blijven?
www.paradijsmechelen.be

VZW HET PARADIJS VIERT POËZIE VAN
OVERLEDEN DICHTER HERMAN DE CONINCK

“HERMAN DE CONINCK
LEERDE ZIJN VOLK
POËZIE LEZEN”
Thomas Eyskens aan het ouderlijke
huis van Herman de Coninck, op
de hoek van de Hombeekse- en
Brusselsesteenweg.
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UiTgevraagd

Sinds kort heb je iets moois te lezen als je door een
voorbijvarende boot stilstaat aan de Plaisancebrug.
Aan de onderkant van de brug bracht vzw Het
Paradijs een gedicht van Herman de Coninck aan.
Het Paradijs brengt van 20 tot 22 mei een eerbetoon
aan deze talentvolle Mechelse schrijver, die 25 jaar
geleden plotseling stierf. Bestuurslid van Het Paradijs
Thomas Eyskens vertelt er ons meer over.

© ID/Filip Claus

Enkele jaren geleden schreef je een
biografie over Herman de Coninck,
waarvoor je heel wat mensen
interviewde die hem persoonlijk
kenden. Hoe zou jij hem beschrijven?
“Herman de Coninck ademde poëzie.
Hij schreef al van jongs af aan gedichten. Er wordt wel eens gezegd dat
hij de man was die zijn volk poëzie
leerde lezen. Dat kwam omdat hij
in gewone, alledaagse taal schreef,
terwijl andere gedichten in die tijd vrij
experimenteel en moeilijk geschreven waren. Toen zijn dichtbundel De
lenige liefde in 1969 verscheen, was
dat meteen een schot in de roos. Het
werd tien keer herdrukt, wat toen
ongezien was voor dichtbundels.”

“Ik denk wel dat hij heel wat opofferde voor zijn poëzie. Zo leefde en
schreef hij vooral ‘s nachts, omdat
het dan rustig was. Tijdens zijn
studentenjaren ging dat wel, maar
later viel dat moeilijk te rijmen met
het gezinsleven. In elk geval was hij
een talentvolle schrijver: hij werkte
13 jaar lang als redacteur bij Humo,
waarvoor hij samen met Piet Piryns
spraakmakende interviews deed.
Later werd hij hoofdredacteur van
het Nieuw Wereldtijdschrift, een blad
waarin veel schrijvers hun werk graag
gepubliceerd zagen. De Coninck had
een neus voor talent: hij kon uit honderden inzendingen feilloos dat ene
meesterstukje ruiken.”

Tijdens het
weekend van 20
tot 22 mei word je
ondergedompeld
in de poëzie en
het leven van
De Coninck

Op 22 mei is het exact 25 jaar
geleden dat Herman de Coninck
overleed. Wat staat er op de planning?
“Tijdens het weekend van vrijdag 20
tot en met zondag 22 mei brengen we
op allerlei manieren een eerbetoon
aan het leven en het werk van De
Coninck. Zo maakten we een tentoonstelling met als thema ‘oefenen in
het leven’, in samenwerking met Het
Predikheren en het Letterenhuis, het
Antwerpse museum en archief voor
de Vlaamse letterkunde. We kozen
daarvoor een aantal gedichten van
De Coninck als uitgangspunt. Ook
zijn dochter Laura en zijn zus Magda
zullen speciaal voor deze gelegenheid
samen tentoonstellen in de nieuwe
Galerie Bleekstraat 7.”
“Op zaterdag brengen de laatstejaarsstudenten van de afdeling
Woord van het Conservatorium in
het Cultuurcentrum enkele gedichten van Edna St. Vincent Millay die
Herman de Coninck vertaalde. ‘s
Avonds staat het Mechelse poëziecollectief Dichtatuur op het podium.
Zij hebben zich laten inspireren door
het Herman de Coninck-archief van
het Letterenhuis. Hun eregast is
Dominique De Groen, die ook ‘de
Billie Eilish van dichterlijk Vlaanderen’
wordt genoemd.”
En dat brengt ons bij zondag
22 mei, de sterfdatum van
Herman de Coninck. Wat mogen
we die dag verwachten?
“Op zondag 22 mei brengen we een
ode aan het leven van Herman de
Coninck. We nodigen heel wat gasten
uit zijn dichte omgeving uit, zoals
onder andere De Conincks vrouw en
schrijfster Kristien Hemmerechts, journalist Piet Piryns, en dichters Marc Van
Tongele, Eva Gerlach en Daniel Hugo.
Presentator van dienst is Pat Donnez.
Het wordt een prachtige hommage,
dat staat vast.”
Ontdek het volledige programma
op paradijsmechelen.be.
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ZA 7 MEI
LUNALIA 2022: Rozenkrans
sonaten - Les Passions de
l'Ame olv Meret Lüthi

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

concert • Sint-Pieter-en-Paulkerk,
18.30 > 19.45u, € 20

LUNALIA 2022:
NOISENOISENOISE - Avant Joik
concert • kunstencentrum nona,
20.30 > 21.30u, € 16

100 jaar Beiaardschool:
DE BEIAARDIER - Cantate
August De Boeck
concert • Sint-Rombouts
kathedraal, 20 > 22u, € 20

Bierplezier

ZO 1 MEI

WO 4 MEI

Zes personages, op zoek

LUNALIA 2022:
NOISENOISENOISE La Nueé & Jaap Blonk

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

DE TUIN VAN DE WALVIS (5+)
theater • DE MAAN, 15 > 16u,
€ 13

LUNALIA 2022: Time to say
goodbye - Thorbjörn Björnsson
concert • kunstencentrum nona,
20.30 > 21.45u, € 16

Vurige vis in venkelsaus
theater • Podiumzaal Campus
Tesse, 15 > 17u, € 12,50

The Fishwives Market
braderie • De Vleeshalle, 11 > 20u

pICcOLo - Sprookjes
enzo (2,5+)
theater • Cultuurcentrum,
16 > 17u, € 11

Lente in Kauwendaal
begeleide uitstap •
Voetbalveldje Kauwendaalbos,
10 > 12.30u

MA 2 MEI
LUNALIA 2022: While we
live - een kompas tot elkaar
concert • kunstencentrum nona,
20.15 > 21.30u, € 16

Warme maaltijden in Leest
eten en drinken • Ter Coose,
12 > 14u, € 10

Wildpluk introductie &
wandeling in Mechelse Natuur
begeleide uitstap • Klimkaffee,
18 > 21u, € 25

DI 3 MEI
Balcazar
fuif • Cultuurcentrum, 14 > 17u, € 6

LUNALIA 2022:
NOISENOISENOISE - Evi
Filippou & Aya Suzuki
concert • kunstencentrum nona,
20.30 > 21.30u, € 16
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concert • kunstencentrum nona,
20.30 > 21.30u, € 16

In Perspectief - Op weg
naar een plasticarm leven
lezing • Het Predikheren,
10 > 11.30u, € 9

DO 5 MEI
1

Kapelconcerten

concert • Hotel Martin's
Patershof, 19.30 > 21u, € 10

Open repetitie Mechels
Seniorenorkest

1

eten en drinken • De Vleeshalle,
11 > 22u

2

Tinus en de Toverkist
theater • Theater De Moedertaal,
13u & 17u, € 12

Wandeling van de
Maand - Begijnhofkerk
begeleide uitstap •
Begijnhofkerk, 15 > 16u, € 7,50

Voorrondes Maanrockrally
concert • De Club, 19.30u, gratis

ZO 8 MEI
LUNALIA 2022: Rozenkrans
sonaten - Les Passions de
l'Ame olv Meret Lüthi
concert • Sint-Pieter-en-Paulkerk,
11 > 12.15u, € 20

WO 11 MEI

concert • Café Bar On

Voorleeszondag (3+)
lezing • Het Predikheren,
10.30 > 11.30u, gratis

Misdaad en Straf - LAZARUS

Soirée MuzE - Schoolplaten:
een blik op Afrika (reeks:
Blijf bij de les!)
lezing • Het Predikheren,
20 > 22u, € 6

VR 6 MEI
LUNALIA 2022:
Rozenkranssonaten Les Passions de l'Ame
olv Meret Lüthi
concert • Sint-Pieter-en-Paulkerk,
18.30 > 19.45u, € 20

LUNALIA 2022:
NOISENOISENOISE - Our
ears felt like canyons II
concert • kunstencentrum nona,
20.30 > 21.30u, € 16

Boottocht 'oep ze Mèchels'
begeleide uitstap • aanlegsteiger Haverwerf, 18.30 > 19.30u,
€ 13

theater • ARSENAAL/LAZARUS,
20.15 > 22u, € 16

100 jaar Beiaardschool:
DE BEIAARDIER - Cantate
August De Boeck

Babymassage - samen genieten

concert • Sint-Rombouts
kathedraal, 16 > 18u, € 20

Anders dan anders Stan Van Samang

Koyaanisqatsi - Chantal
Acda & Eric Thielemans
concert • Cultuurcentrum,
20.15 > 22u, € 17

Tinus en de Toverkist
theater • Theater De Moedertaal,
10.30u & 15u, € 12

Vroege vogels in het
Mechels Broek
begeleide uitstap • Bezoekers
centrum Mechels Rivierengebied,
7 > 9.30u

Center & Balance:
Yin-Yang yoga

lezing • CM Campus,
19 > 20.30u, gratis

concert • Stadsschouwburg,
20.15 > 23u, € 28

Angel Bat Dawid:
exclusieve solo show
concert • kunstencentrum nona,
20.30 > 21.30u, € 16

Wildpluk introductie &
wandeling in Mechelse Natuur
begeleide uitstap • Klimkaffee,
14 > 17u, € 25

Rookvrije buurt Oud Oefenplein
opendeurdag • Oud Oefenplein,
18.30 > 21.30u, gratis

lezing • Yoga & Co, 16 > 18u,
€ 25

DO 12 MEI

begeleide uitstap • binnenstad,
13.45 > 15.15u, gratis

MA 9 MEI

theater • ARSENAAL/LAZARUS,
20.15 > 22u, € 16

Voorrondes Maanrockrally

eten en drinken • Ter Coose,
14.30 > 19u, € 7

Herdenking V-dag

concert • De Club, 19.30u, gratis

Gezellig samenzijn

Misdaad en Straf - LAZARUS
Over hoogsensitiviteit,
hoogbegaafdheid e.a.
lezing • CM Campus, 20 > 22u, € 7

Agenda

Infosessie 'Slaap zacht ...'

Open Atelier Brandwerk

lezing • De VoorZorg Mechelen,
19.30 > 21u, gratis

opendeurdag • BRANDWERK,
10 > 18u, gratis

Het lichaam vertelt

BRAS ROMMELMARKT

Muziek, een verkenning
vanuit 7 invalshoeken
lezing • VC De Schakel, 14 > 17u, € 2

braderie • Nekkerhal, € 5

Film Fest Gent On
Tour: Tokyo Story

Rede van de stilte

ZO 15 MEI

film • Cinema Lumière,
20 > 23.55u, € 10

lezing • Onze-Lieve-Vrouw-overde-Dijlekerk, 20 > 21.30u, gratis

Boekenmarkt

lezing • Avansa regio Mechelen,
19.30 > 22u, € 12

2

Blikopener - Yaya na leki

lezing • Het Predikheren,
19.30 > 21u, € 5

VR 13 MEI
Misdaad en Straf - LAZARUS
theater • ARSENAAL/LAZARUS,
20.15 > 22u, € 16

GHOST (allerlaatste
herneming) - Abattoir Fermé
theater • kunstencentrum nona,
20.30 > 21.30u, € 16

Ghost in the Machine
concert • Cultuurcentrum,
20.15 > 22u, € 16

Tinus en de Toverkist
theater • Theater De Moedertaal,
18.30 > 20.30u, € 12

Open Atelier Brandwerk

markt • De Vleeshalle, 11 > 20u

Ucom2bike
sportactiviteit • De Lindepoort, € 10

ANANSI (8+)

lezing • Het Predikheren,
10 > 11.30u, € 9

Who’s afraid of Virginia
Woolf? - WOLF WOLF

Tinus en de Toverkist

theater • ARSENAAL/LAZARUS,
20.15 > 22u, € 16

theater • Theater De Moedertaal,
10.30u & 14.30u, € 12

Flush Free: Maak de kringloop
rond met een composttoilet
lezing • kinderboerderij Tivoli, € 16

BRAS Rommelmarkt
braderie • Nekkerhal, € 5

Open Atelier Brandwerk
opendeurdag • BRANDWERK,
10 > 18u, gratis

MA 16 MEI
Full Moon Bike Ride

ZA 14 MEI

Familiegroep jongdementie+:
WABLIEFT?

theater • ARSENAAL/LAZARUS,
20.15 > 22u, € 16

In Perspectief - Korte keten

theater • DE MAAN, 15 > 16u, € 13

opendeurdag • BRANDWERK,
18 > 22u, gratis

Misdaad en Straf - LAZARUS

WO 18 MEI

sportactiviteit • Grote Markt,
19 > 20u, gratis

lezing • 't moNUment, 19 > 21u, gratis

GHOST (allerlaatste
herneming) - Abattoir Fermé

Wildpluk introductie &
wandeling in Mechelse Natuur
begeleide uitstap • Klimkaffee,
14 > 17u, € 25

CHAKRADANS
lezing • Yoga & Co, 19 > 21.30u,
€ 35

ZA 21 MEI
GHOST (allerlaatste
herneming) - Abattoir Fermé
theater • kunstencentrum nona,
20.30 > 21.30u, € 16

Provinciaal Kampioenschap
Jeugd (RAM)
theater • De Nekker, € 5

Battelaer

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

begeleide uitstap • Ingang
gebied tegenover Aveve
Gentsesteenweg

DO 19 MEI

Aili

Who’s afraid of Virginia
Woolf? - WOLF WOLF

concert • De Club, 19.30u, € 14

theater • ARSENAAL/LAZARUS,
20.15 > 22u, € 16

ZO 22 MEI

GHOST (allerlaatste
herneming) - Abattoir Fermé

beurs • De Vleeshalle, 11 > 20u, gratis

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

Soirée MuzE - De
erfgoedtoets van Technische
Scholen Mechelen (reeks:
Blijf bij de les!)

Platenbeurs
Hanswijkprocessie
processie • binnenstad, 15 > 17u,
gratis

Voorleeszondag (3+)
lezing • Het Predikheren,
10.30 > 11.30u, gratis

lezing • Technische Scholen
Mechelen, 20 > 22u, € 6

Natuur in de stad

lezing • 't moNUment, 14 > 16u, gratis

VR 20 MEI

DI 17 MEI

Archeologiedag,
iedereen archeoloog!

Improvisatietheater De Kevins
theater • Podiumzaal Campus
Tesse, 20.30 > 23u, € 10

Sportdag Mechelse Ouderenraad

GHOST (allerlaatste
herneming) - Abattoir Fermé

sportactiviteit • Ldc De Schijf, gratis

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

EXPO

Tentoonstelling ACA +3

Leven met kunst

> 15.05, Cultuurcentrum, gratis

> 29.05, Galerie M

Gap in the Clouds Ricardo Brey

'Wie één leven redt,
redt de hele wereld'

GHOST (allerlaatste
herneming) - Abattoir Fermé
theater • kunstencentrum nona,
20.30 > 21.30u, € 16

Experimenteren met
Satelliet, Radio en TV
07.05, Technopolis

NOISENOISENOISE - Justin
Bennett, Line Boogaerts,
Edith Dekyndt, Lise Harlev,
Lukas Marxt, Semiconductor
> 08.05, kunstencentrum nona,
€ 18

Seel it - expo beeldende kunst

Familiegroep Dementie:
Wat houdt je bezig
als mantelzorger?

20.05 > 28.08, Museum Hof Van
Busleyden, € 12

In de Vitrine van Kabas
> 21.05, Kabas

Schilderijen en beelden
21.05 > 12.06, Artmut, gratis
3

Een hap cultuur

opendeurdag • Mechelse
Vereniging voor
Stadsarcheologie, 10 > 18u, gratis

> 03.06, Kazerne Dossin, gratis

Gedichternis
> 30.06, Vrijbroekpark

Insectopia
> 01.09, Technopolis

Universal Human Rights

> 28.05, Galerie M

> 11.12, Kazerne Dossin

Ervaar zinderende
stilte met ‘Sjel’

The Bigger the Short,
the Sweeter the Bottom William Ludwig Lutgens

> 11.12, Kazerne Dossin, € 10

> 15.05, Mechels Broek, gratis

> 29.05, De Garage, € 5

> 08.05, FABRIK

begeleide uitstap • Ingang
Kruidtuin bij ViaVia, 10 > 12.30u

Jongerenparcours:
Universal Human Rights
3
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MEER VRIJETIJDSINFO?
UIT IN MECHELEN!
Vleeshouwersstraat 6
open: ma-vr 10 > 17u,
za 10 > 16u, zo en feest
dagen 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.

JOUW ACTIVITEIT
HIER?
Wil jij jouw activiteit ook in
deze kalender? Voer die
dan in op de UiTdatabank.
Op www.uitinmechelen.be/
UiTdatabank helpen we je
op weg. Deadline voor editie
juni: 30 april.
Deze kalender werd afgesloten
op 31 maart. Cursussen,
workshops, kampen en
permanente activiteiten
worden niet opgenomen.

DI 24 MEI

VR 27 MEI

Orde van de Dag - LAZARUS,
het NUT en gasten

GHOST (allerlaatste
herneming) - Abattoir Fermé

theater • ARSENAAL/LAZARUS,
20.15 > 22u, € 16

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

Stef Bos in concert

Cocktailavond

concert • Stadsschouwburg,
20.15 > 22u, € 22

eten en drinken • De Vleeshalle,
18 > 22u

WO 25 MEI
31ste Slakkengang
sportactiviteit • Chalet SK Rapid
Leest, 9 > 18u, € 3

GHOST (allerlaatste
herneming) - Abattoir Fermé
theater • kunstencentrum nona,
20.30 > 21.30u, € 16

De staat van de prostaat enkele mythes doorprikt
lezing • CM Campus, 19 > 21.30u, € 7

DO 26 MEI
Koorconcert Waelrant Camerata
concert • Cultuurcentrum,
19.30 > 21u, € 14

Wildpluk introductie &
wandeling in Mechelse Natuur
begeleide uitstap • Klimkaffee,
14 > 17u, € 25

GHOST (allerlaatste
herneming) - Abattoir Fermé

begeleide uitstap • De Nekker,
10 > 12.30u, € 15

Lentebraderie

ZA 28 MEI
Mag de Marc mee koome
spéle? Dialectwandeling
in het Mechels
begeleide uitstap • beeld van
Opsinjoorke, 14.30 > 16u, € 5

Lentebraderie 2022
braderie • binnenstad

GHOST (allerlaatste
herneming) - Abattoir Fermé
theater • kunstencentrum nona,
20.30 > 21.30u, € 16

WALK FOR NATURE 2022
Rivierenland - Route
Batteliek (6 km)
begeleide uitstap • Battelse
Bergen, 7 > 22u, € 10

begeleide uitstap • Battelse
Bergen, 7 > 22u, € 15

MA 30 MEI
Pop/Jazz concerten
concert • kunstencentrum nona,
19.30u, € 5

Weerstand in de thuiszorg?
Hoe pak je dit aan?
praatcafé • 't moNUment,
19.30 > 21.30u, gratis

DI 31 MEI
concert • De Vleeshalle, 18 > 21u

Martini Sessions
Dylan 80
concert • Stadsschouwburg,
20.15 > 22u, € 20

theater • DE MAAN, 15 > 16u,
€ 13

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 FSCgecertificeerd papier met milieuvriendelijke inkten.

concert • Het Predikheren,
20.15 > 21u, € 14

begeleide uitstap • Centraal
station Mechelen, 14 > 17.30u,
€ 34

Stoffen Spektakel

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

Kurt Overbergh

Fietstour ‘Bier van hier’

ZO 29 MEI

Contacteer de stad
 www.mechelen.be
 stadsbestuur@mechelen.be
 0800 20 800
 facebook.com/StadMechelen
 @StadMechelen
 @StadMechelen

concert • Het Predikheren,
10.30 > 12.30u, € 6

WALK FOR NATURE 2022
Rivierenland - Route
Rivierenland (35 km)

braderie • binnenstad

theater • kunstencentrum nona,
20.30 > 21.30u, € 16
beurs • Nekkerhal, gratis
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Wildplukwandeling

Vinyls Sunday met
Blue Flamingo

DE TUIN VAN DE WALVIS (5+)

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,
Luuk Kramer en Diego Franssens
Concept & creatie: Trendhuis
ISSN: 2033-2289
Editienummer: 107
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.

vits_en_kids
Onder de indruk van de
spannende @zepposdefilm in
de prachtige stadsbioscoop
@cinemalumieremechelen 🎥

klikkers_en_blikkers
Hello there @batteliek 👋 New hotspot,
just around the corner! 🍻🥘🍔
#batteliek #2800love #microbrewery
#hetanker #battelaar #streetfood

Shaina en Khayati Pandya
Magic hour ✨
#magichour #summer #sunkissed
#sunset #friends #selfie #travel
#sky #2800love

Eric Meersmans

chrltt_vdp
About last weekend 🌞
#sunday #sunnyday #eveningwalk
#nature #dogsofinstagram
#Bamboo #2800love

Ik ben een zoon van een van de laatste aspergeboeren van Kalfort, een gehucht
in Puurs-Sint-Amands. Bij goed weer zag ik als kind vanop de velden de SintRomboutstoren. Mijn oma zei me ooit dat ze lang geleden elke dag met een
kruiwagen vanuit Kalfort de asperges naar de groentemarkt van Mechelen bracht.
Daar denk ik nog vaak aan. En dan besef ik pas echt hoe goed ik het nu heb.
Ik ben trouwens fier dat de organisatie van Kom op tegen Kanker steeds Mechelen als
gaststad kiest. Ook dit jaar fiets ik samen met mijn collega’s de 1000 km voor Kom op
tegen Kanker. #2800love #onzetoren
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JUAN
CARLOS DOET
HET AF EN TOE
Fietsen, natuurlijk!
Doe jij ook mee?

WWW.MECHELEN.BE/FIETS

