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Welkom

MECHELEN
BOVEN
WELKOM OP
DE HERFSTBRADERIE
Als afsluiter van een zonnige en zalige
zomervakantie zetten we in Mechelen
de bloemetjes nog één keer buiten
tijdens onze Herfstbraderie. Dat
betekent tal van koopjes, feest in de
straat en genieten van een terrasje in
een deugddoende nazomerzon. Onze
Mechelse handelaars ontvangen je met
open armen op vrijdag 2 en zaterdag
3 september van 10 tot 18u én op
zondag 4 september van 13 tot 18u.
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Agenda: wat is er te
doen in september?

Net voor de zomervakantie kon het stads
bestuur een mooi rapport voorleggen aan
de Mechelaars. De opening van de Tangent
en Margaretatunnel gaf het startschot voor
de herinrichting van de vesten. We werden
uitgeroepen tot dé fietsstad van Vlaanderen.
In onze stad kwamen er de voorbije drie
jaar 4,2 % winkels bij, terwijl alle andere
centrumsteden alleen maar winkels zagen
verdwijnen. En de kinderarmoedecijfers
gaan opnieuw in dalende lijn. Daarmee zitten
we op kruissnelheid voor onze speerpunten.
Onze oude stadsfeestzaal, omgevormd
tot stadscinema, is genomineerd voor de
Onroerenderfgoedprijs van Vlaanderen.
Samen met Het Steen in Antwerpen. Om
maar te zeggen: we meten ons met de top!
In geen enkele grote stad daalde het aantal
verkeersongevallen de voorbije jaren zo
fors als in Mechelen: met 44,6 % op tien jaar
tijd. Met de nieuwe parken en tuinen wordt
Mechelen alsmaar groener. De wijk Keerdok
is in volle ontwikkeling. Wie rondkijkt, ziet het
gebeuren. Het is fantastisch om onze stad te
zien groeien en bloeien.
Alexander Vandersmissen,
burgemeester
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Vraag
IS ER ERGENS EEN
OVERZICHT VAN
DE BELANGRIJKSTE
WERKEN IN
MECHELEN?
Ik begrijp dat er heel wat werken
(gaan) gebeuren in en rond onze
stad, maar het is me niet altijd
duidelijk vanaf wanneer ze een
impact zullen hebben op mijn
route naar de binnenstad. Vind
ik ergens een duidelijk overzicht
van die werken?
Groetjes,
Imran

Dag Imran,
We zijn inderdaad druk bezig met
het bouwen aan het Mechelen
van morgen, wat de nodige
werken met zich meebrengt. De
belangrijkste werven die een
invloed hebben op de bereik
baarheid van onze stad vind je
op mechelen.be/bereikbaarheid.
Dankzij de kaart weet je meteen
of jouw gebruikelijke route nog
altijd de beste oplossing is.
Als je verder naar beneden
scrolt, vind je alle informatie om
je naar en in Mechelen te ver
plaatsen. Wie weet ben je minder
mobiel en kan je wel wat hulp
gebruiken? Of misschien is het
openbaar vervoer volgende keer
een betere keuze? Hoe je je ook
in of naar Mechelen beweegt,
deze webpagina helpt je op weg.
Plan je je route met een route
planner? Weet dat niet alle
gps’en altijd bijgewerkt zijn.
Online routeplanners zoals Waze
zijn dan de beste keuze.

KOM NAAR HET
INFOMOMENT
OVER RAGHENO
Nog tot 29 september loopt
het openbaar onderzoek voor
het Ruimtelijk Uitvoeringsplan
(RUP) en het plan-milieueffect
rapport (plan-MER) van
Ragheno, de stadswijk van de
toekomst. Via die documenten
wijzigen we de bestemming
van het gebied en communice
ren we over de milieueffecten.
Wil je graag meer weten?
Kom dan naar het infomoment
op 8 september in De Mot
(Motstraat 30). De maquette
en de toekomstbeelden doen
je al helemaal wegdromen.
Schrijf je in via mechelen.be/
ragheno-info-2022.

REGENWATER
VOOR LANDBOUW
Water is kostbaar. Zo kostbaar
dat het langzamerhand ondenk
baar is dat we het zomaar laten
wegvloeien. Daarom onderzoekt
Stad Mechelen in Hombeek samen
met enkele andere partners hoe
regenwater uit een gescheiden
rioleringsstelsel kan worden
ingezet in de land- en tuinbouw
in droge periodes.

Het veld is opgedeeld in twee
delen. Op het ene deel passen we
de klassieke afwatering toe, op
de andere helft voegen we water
toe onder de grond. Op het einde
van het groeiseizoen meten we
de verschillen. Meer info lees je
op mechelen.be/regenwaterhergebruiken-voor-landbouw.

Intelligent omspringen met water is
goed voor onze landbouw en helpt
tegen wateroverlast en droogte.
Koen Anciaux, schepen van Landbouw
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1930

Vroeger en nu
Wint de Oude Stadsfeestzaal de
Onroerenderfgoedprijs 2022? Als
het van ons afhangt wel! De tot
stadscinema omgebouwde Oude
Stadsfeestzaal is genomineerd voor
de Onroerenderfgoedprijs 2022. Er
hangt ook een publieksprijs aan vast.
Stem tot en met 11 september mee via
onroerenderfgoed.be/publieksprijs-2022.
De Oude Stadsfeestzaal werd in 18831884 gebouwd naar een ontwerp van de
toenmalige stadsarchitect Victor Louckx.
In de tweede helft van de 20ste eeuw
draaide de feestzaal pas echt op volle
toeren. Tentoonstellingen, voorstellingen
en dansfeesten wisselden elkaar af.
In 2007 was het gebouw aan renovatie
toe. Met respect voor de historische
context van het gebouw sloegen Stad
Mechelen en Lumière de handen in
elkaar. Resultaat? Een stadscinema zoals
je er nog nooit een gezien hebt.

Bestel van 5 sep
tember tot 9 oktober
voor een lage prijs
een of meerdere
bomen, vogelbosjes
of regentonnen via
de groepsaankoop
‘Boom zoekt grond’.
www.mechelen.be/
boom-zoekt-grond

KOM OP TEGEN
KANKER ZKT.
PLANTJESVERKOPERS
Net als elk jaar ver
koopt Kom op tegen
Kanker tijdens het
Plantjesweekend van
16, 17 en 18 september
azalea’s om geld in
te zamelen voor de
strijd tegen kanker. Zin
om mee te helpen?
www.mechelen.be/
plantjesweekend

Getal

164

Zoveel gezinnen
werden al geholpen
door 38 Volt. Met dat
project willen we kwets
bare ouders met jonge
kinderen ondersteunen
in hun zoektocht naar
werk. De ouders worden
actief begeleid terwijl
hun kinderen gratis
bij de flexibele kinder
opvang terechtkunnen.

Op zaterdag 3 sep
tember herdenken
we dat de Mechelaars
in 1944 eindelijk
bevrijd werden van
de Duitse bezetters.
Afspraak om 15u op
de Grote Markt.

NIEUWE REGELS
VOOR E-STEPS
Sinds 1 juli gelden er
nieuwe verkeersregels
voor elektrische steps.
Op mechelen.be/
e-steps vind je een
handig overzicht.

5

Mechelenmakers

Wie zich moeilijk
kan verplaatsen, kan
rekenen op de Minder
Mobielen Centrale.
Vrijwillige chauffeur
Freddy brengt zo dagelijks
Mechelaars op hun
bestemming.

“Ik breng mensen met plezier naar
waar ze willen zijn. Ik rijd met hen naar
de dokter, naar de winkel of het zie
kenhuis. Anderen zet ik af voor een
kappersbezoek of bij familieleden. En
af en toe wil er iemand ‘de zee nog
eens zien’. Dan rijden we er samen
heen. Het is zo mooi om mensen
gelukkig te maken. Al is het maar met
iets schijnbaar kleins als een autorit.
Voor wie zich niet zo gemakkelijk kan
verplaatsen, maakt die rit een wereld
van verschil.”
“Ik ben graag een luisterend oor.
Sommige passagiers zie ik elke dag,
ze vertellen me over de grote en kleine
dingen in hun leven. Dan bouw je een
diepe vriendschapsband op. Voor
velen ben ik bijna een ‘adoptiezoon’
(lacht). Als vrijwillige chauffeur kies
je zelf de uren en dagen waarop je
rijdt. Maar in mijn geval is dat 7 op 7:
ik kan die warme babbels gewoon niet
meer missen.”
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Ook vrijwillige chauffeur worden bij
de Minder Mobielen Centrale? Lees er alles
over op zorgbedrijfrivierenland.be/chauffeur.

Inzicht

INLOOPHUIS VOOR
DEMENTIE VERNIEUWT
’t moNUment is een informatiepunt en ontmoetingsplaats
voor personen met dementie en hun mantelzorgers.
Het inloophuis kreeg onlangs een nieuw technologisch jasje.

WAT?

HOE?

WIE?

BEZOEKEN?

Sinds kort kan je bij
inloophuis ’t moNU
ment voor meer
terecht dan alleen
vragen of een babbel
over dementie.
Bezoekers maken er
dankzij het Interreg
2 Zeeën-project
MONUMENT nu
ook kennis met de
nieuwste technologi
sche vernieuwingen
zoals gps-trackers,
een valdetectielamp
of een eenvoudige
afstandsbediening.
Zo wordt het
inloophuis ook een
demonstratiehuis.

Bij de vernieuwing
besteedden we veel
aandacht aan het
interieur. Het inloop
huis is ingericht als
een gezellige huis
kamer. Je ontdekt
er laagdrempelig
en in een huiselijke
sfeer de nieuwste
hulpmiddelen. We
bekijken welke tech
nologie bij ieders
situatie past, waarna
we die evalueren
en verbeteren. Dat
geeft een totaal
andere beleving dan
het kiezen van zo’n
product in de winkel.

Voor dit project
werkten we
samen met de
PG21-studenten
van de opleiding
Interieur, Design &
Architectuur aan
Thomas More. Zij
organiseerden een
co-creatiesessie met
onze bezoekers. Op
basis van hun input
maakten ze een
eerste ontwerp, dat
later verfijnd werd.
Projekt 1892 ver
zorgde het maatwerk.

Je vindt het inloophuis
in ldc De Schijf. Elke
dinsdag- en vrijdag
namiddag kan je vrij
binnenlopen voor een
babbel, advies op
maat, activiteiten en
contact met lotge
noten. Voor langere
wegwijsgesprekken
maak je vooraf een
afspraak. Op 12
september vindt de
Dementie XL-dag
plaats met beweegmo
menten, infotafels en
een technologiebeurs.

Je ontdekt
er laag
drempelig en
in huiselijke
sfeer de
nieuwste
hulpmiddelen

www.mechelen.be/
tmonument
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HAAL
ENERGIE
UIT JE
FACTUUR

Informatie en advies
Comfortabel én energiezuinig wonen? Dat
kan. Vivi van Energiepunt Mechelen maakt
je wegwijs in het aanbod, reikt je tips aan
en helpt je graag op weg met gratis advies
en begeleiding. Ze bekijkt hoe je je woning
energiezuiniger kan maken en hoe je kan
besparen op energie. Ze geeft je ook een
overzicht van de premies en leningen waar
voor je in aanmerking komt, en helpt je bij
de aanvragen.

Wil je je woning energiezuinig
maken en weet je nog niet goed hoe
daaraan te beginnen? Dan ben je bij
Energiepunt Mechelen aan het juiste
adres. Aurélie, Maud, Sarah, Tom,
Vivi en Willemien geven je met plezier
advies, begeleiding en ondersteuning.
VIVI MAAKT JE WEGWIJS
IN JE RENOVATIE
"Veel mensen zien het bos door de bomen niet.
Wanneer ze hier buitengaan, weten ze wat hen
te doen staat voor een geslaagde renovatie."

CONTACTEER
ENERGIEPUNT MECHELEN
Dat kan via energiepunt@mechelen.be,
015 29 80 15 of chat via de website
mechelenklimaatneutraal.be/wonenen-verbouwen. Je kan ook op afspraak
terecht aan het Woon- en Energieloket
in het Huis van de Mechelaar.
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Dossier

Financiële
ondersteuning
Renovatiewerken hebben natuurlijk een prijs
kaartje. Maar wist je dat Vlaanderen en Mechelen
je financieel ondersteunen via leningen? Zo kan
je de kosten spreiden. Ook voor verhuurders
en verenigingen van mede-eigenaars is er een
aanbod. Je informeren is volledig vrijblijvend.
Sinds 1 juli is er een ééngemaakte premie:
de Mijn VerbouwPremie. Je kan deze premie
aanvragen voor verschillende duurzame reno
vatiewerken. Heb je een bescheiden inkomen?
Dan kan je zelfs tot 50 % van je investering
terugkrijgen.

Renovatiebegeleiding
Begin je al te zweten wanneer het gaat over
muurisolatie, warmtepompen en hoogrende
mentsglas? Dan is dat ook verspilde energie.
Tom en Maud van Energiepunt Mechelen
beantwoorden jouw technische vragen en
ondersteunen je met het vergelijken van offer
tes. Heb je interesse in zonnepanelen of een
warmtepomp? Teken dan in op het groepsaan
bod en krijg advies op maat. Onze coaches
komen ook bij jou aan huis. Ze stellen dan een
stappenplan op voor je duurzame renovatie.
Werk je samen met een architect? Sarah staat
klaar met tips om je plannen te verduurzamen.

Vraag je een lening aan, online of aan het loket?
Dan gaan Aurélie en Willemien van Energiepunt
Mechelen daarmee aan de slag. Is je dossier
goedgekeurd, dan kan je je facturen betalen
met de lening.
Heel belangrijk: tot 14 november kan je een
Mechelse Energielening aanvragen. Nadien is
er alleen nog het aanbod vanuit Vlaanderen.
Koop je een woning die niet energiezuinig
is? Informeer dan zeker bij je bank naar
het renovatiekrediet. De Vlaamse overheid
betaalt de rente terug als je de woning
binnen de vijf jaar energiezuiniger maakt.
Kom alles te weten over energieleningen op
mechelenklimaatneutraal.be/leningen.

KARIMA OPENDE EEN LENING
VOOR DAKISOLATIE
“Een vriendin raadde me dat aan. Eens ik alle
nodige documenten had verzameld, zoals
de offerte en loonfiches, heeft Energiepunt
Mechelen mijn dossier opgesteld om na te
gaan of ik in aanmerking kwam voor een
energielening. Al snel kreeg ik groen licht.
Bovendien hebben de medewerkers me goed
geadviseerd over eventuele premies.”

KIKI EN FRANS MAAKTEN HUN HUIS
KLEINER, LICHTER EN WARMER
“We moeten de living eens schilderen. Dat
was het startidee. Uiteindelijk hebben we ook
het huis verkleind, een nieuwe leefkeuken
gebouwd en alle ramen vervangen. En omdat
we toch bezig waren: een hoogrendements
ketel geïnstalleerd, een regenwaterput
aangesloten, thermostatische kranen op de
radiatoren gezet en een groendak gelegd.
We hebben ons wat laten gaan, maar
het was het absoluut waard (lacht).”

Let op, geld lenen kost ook geld.
Informatie onder voorbehoud wijziging regelgeving
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WAT KAN
JIJ DOEN?

KLAAR VOOR
EEN EXTRA STAP?

Wie zegt dat je energiefactuur
verlagen razendmoeilijk hoeft
te zijn? Deze tips zetten je
al een heel eind op weg.

Een nieuwe woning gekocht, tijd
om te renoveren of simpelweg
bezorgd over je ecologische
voetafdruk én je energiekosten?

Woning verwarmen

Kies voor zonnepanelen

Verlichting

Doe de 50 gradentest

Isoleer je dak
Laat je ketel checken
Plaats op elke radiator een thermostatische kraan

Vervang je oude lampen door ledverlichting
Doe de stand-bylichtjes van je toestellen uit met
een timer of schakelaar
Kies in ruimtes die je weinig gebruikt voor
verlichting met sensoren of timer, zodat het licht
automatisch dooft

Water verwarmen

Gebruik een waterbesparende douchekop
Isoleer je waterleidingen en boiler
Laat je boiler elk jaar nakijken

Je ontdekt nog veel meer tips op
mechelenklimaatneutraal.be/tips.

De zon schijnt gratis. Zonnepanelen blijven dus een
verstandige investering: rendabel én duurzaam.
www.mechelenklimaatneutraal.be/zonnepanelen

Fossielvrij verwarmen begint bij een goed
geïsoleerde woning. Wil je testen of je
huis klaar is om te verwarmen op een lage
temperatuur? Verlaag dan tijdens een koudere
periode twee weken lang de temperatuur van
je verwarmingsketel naar 50 graden.
www.mechelenklimaatneutraal.be/50-graden-test

Installeer een warmtepomp
Een warmtepomp haalt warmte uit omgeving
(bodem, lucht, water) en verwarmt daarmee
je woning. Omdat de techniek zeer energieefficiënt is en je CO2 drastisch vermindert,
is dit dé verwarming van de toekomst.
Doe mee aan het groepsaanbod
en haal jouw warmtepomp in huis:
www.mechelenklimaatneutraal.be/
groepsaanbod-warmtepompen

Klimaatneutraal worden doen
we samen. De stad geeft je
graag een duwtje in de rug.
Patrick Princen, schepen van
Klimaat en Milieu
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DOE DE V-TEST
Een verandering van energieleverancier
kan financieel voordelig zijn. Vergelijk
en vind het energiecontract dat bij jou
past! Doe zelf de test via vtest.vreg.be
of vraag hulp bij Energiepunt Mechelen.

Dossier

KNAL!

ENERGIEFESTIVAL
Geef energie aan je toekomst en kom op 1 en 2
oktober naar KNAL! Beleef een tweedaags festival
vol informatie en inspiratie om jouw woning én
levensstijl duurzaam te maken. We verklappen
al enkele items uit het programma.

DE KLIMAATNEUTRALE STAD VAN MORGEN

• Hulp bij je energie
zuinige woning
• Advies van experts
• Tips, tricks en tools voor
een duurzame levensstijl
• Lezingen en workshops
die je meteen op
weg helpen
• De ontmoetingsplek
voor iedereen die wil
meedenken over leefbare
en energieke wijken

werk van gemaakt worden?
Kom mee debatteren en
luisteren naar de voorstelling
van innovatieve cases.

WORKSHOPS

Filmregisseur, televisie
maker én op-en-top
klimaatactivist Nic Balthazar
geeft een wervelende
lezing over klimaat
verandering. Over de
problematiek en over hoop.
Je kan ook een gratis
vertoning van zijn film ‘Duty
of care’ meepikken.

E
EN

A
R G I E AN J E
ST • GE
EF
KOM

ST • GE
EF
KOM

Heb je (ver)bouwplannen
en wil je weten hoe je die
energiezuinig kan aanpak
ken? Op zoek naar tips voor
een lagere energiefactuur of
een duurzamere levensstijl?
Of zin om energie- en klimaat
vriendelijke projecten te
ontdekken? Kom het allemaal
te weten op de infomarkt.

OE

LEZING NIC BALTHAZAR

E
TO

INFOMARKT

Zelfs de grootste klimaat
activist kan blijven bijleren
over duurzaam leven. Kom
tijdens boeiende work
shops alles te weten over
energie- en waterdelen,
zonnepanelen, geveltuinen,
verpakkingsvrij leven, thuis
batterijen, warmtepompen ...

RG I E

AAN J
E

T
KNAL! wordt georganiseerd in samenwerking met burgerbeweging Klimaan. Ontdek het volledige programma op de
website. Toegang is gratis, maar voor een aantal advies
sessies en workshops is inschrijven op voorhand verplicht.

E
EN

Hoe zit het met onze ambitie
om de eerste klimaatneutrale
stad van Vlaanderen te worden?
Waar zitten de kansen en waar
moet volgens de Mechelaars

5 redenen
om te komen

KNALENERGIEFESTIVAL.BE
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STAP MECHELEN
MEE NAAR DE
OVERWINNING

Straatbabbel
WELKE LEERKRACHT WAS VOOR
JOU EEN ECHTE MEERWAARDE?

Van 12 september tot en met
9 oktober gaat Stad Mechelen
weer de strijd aan tegen enkele
andere steden en gemeenten
in de 10.000-stappenclash.
De stad of gemeente die
de meeste stappen zet in
verhouding tot het aantal deel
nemende inwoners, wint.
Stap jij Mechelen mee naar de
overwinning? Registreer je op
10000stappen.be en sluit je
aan bij de groep ‘Mechelen’.
Geef vanaf 12 september 30
dagen lang je stappen in via
de website of automatisch via
de 10 000 stappen-app. Ook
fietsen, dansen … tellen na
een omrekening als stappen.
Wie meedoet, maakt kans op
fantastische prijzen. En je kan
ook deelnemen aan leuke
activiteiten, zoals de speurneu
zentocht ‘Lekker sportief’. Meer
info: www.mechelen.be/
10000-stappen

Stappen maakt
je gezonder en
gelukkiger. Elke
stap telt. Doe jij
ook mee?
Gabriella
De Francesco,
schepen van Welzijn
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Arie: “Mijn liefde voor
boeken en literatuur
heb ik te danken aan
meneer Nuyts. Hij gaf
Nederlands aan het
Koninklijk Atheneum
van Mol in de jaren ‘70.
Ik heb heel mooie
herinneringen aan
zijn lessen.”

Julia: “Ik kom uit
Oekraïne en woon
intussen drie jaar
in België. Ik volgde
Nederlandse les bij
Karin Wouters in de
OKAN-klas van TSM. Ze
was heel erg grappig,
wat de moeilijke lessen
veel leuker maakte.”

Siphora: “Juf Charlotte
van basisschool
De Spreeuwen. Op
zeeklassen zaten we
uren te lachen en
te babbelen op het
strand. En ‘s avonds
tijdens de quiz kwam
ze de juiste antwoor
den influisteren.”

OUDERENBEHOEFTE
ONDERZOEK ZKT.
ENQUÊTEURS
Dit najaar organiseren we opnieuw
samen met de VUB een ouderen
behoefteonderzoek. Daarmee willen
we de leefsituatie en de behoeften
van thuiswonende 60-plussers in
Mechelen in kaart brengen. Het
vorige onderzoek in 2017 leidde
alvast tot interessante inzichten over
de Mechelse senioren.

Ben jij ouder dan 60 en heb je in
oktober of november wat tijd om
een tiental vragenlijsten af te leveren
en terug op te halen? Geef een
seintje via senioren@mechelen.be
of bel de seniorenconsulent op
0479 99 75 50. We brengen je dan
ook als eerste op de hoogte van
de resultaten.

Kort

Straf verhaal

“ONZE WENS IS UITGEKOMEN”
Twee jaar lang werkten Jade, Sophie
en Cédrique, leerlingen van TSM,
tijdens hun middagpauze aan een
houten miniatuurversie van onze
Sint-Romboutskathedraal. Dat deden
ze samen met leerkracht hout- en
bouwtechnieken Steven Soetewey.
Het was een vrijwillige middag
activiteit, van houttechnieken kenden
de leerlingen zo goed als niks.
“De eerste maanden hebben we stap
voor stap geleerd hoe we met alle
verschillende computerprogramma’s
en machines zoals een zaagmachine,

3D-printer en een lasercutter moesten
werken. Intussen gaat dat vlot.”

MET VALLEN EN OPSTAAN
“Het was best pittig om de miniatuur
versie zo waarheidsgetrouw mogelijk
te maken. Zo is er heel weinig info
beschikbaar over het schip van de
kathedraal. Het moeilijkste was onge
twijfeld de achterkant. Probeer daarvan
maar eens een foto te vinden op
internet. Onmogelijk. Iedereen wil altijd
de toren zien, dus niemand heeft er
precies ooit aan gedacht om ook eens
de achterkant te fotograferen. Gelukkig

is onze school dichtbij, dus konden we
zelf gemakkelijk foto’s nemen en alle
hoekjes en kantjes bestuderen.”
De houten miniatuurversie kreeg
uiteindelijk een hoogte en een lengte
van maar liefst één meter. “We hadden
al een aantal keren laten vallen dat we
het echt een hele eer zouden vinden
als ze ooit een plaatsje zou krijgen
in de kathedraal zelf. En kijk: dankzij
de Kerkfabriek Sint-Rumoldus is onze
wens uitgekomen en kan je de kleine
kathedraal nog minstens tot oktober
bezichtigen in de grote kathedraal.”
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SNELLERE
MENTALE HULP
VOOR JONGEREN
Annelies is kinder- en jongeren
psychologe. Zij stapte mee in
een project om kwetsbare
kinderen en jongeren
sneller hulp te bieden.
“De vraag naar geestelijke gezondheidszorg is de
voorbije jaren enorm toegenomen. Je kan ervan op
aan dat velen van onze kinderen en jongeren het
echt zwaar hebben. Hopeloosheid, angsten, ver
warring … Corona heeft er stevig ingehakt. Maar
jammer genoeg is psychosociale begeleiding
voor velen niet betaalbaar of niet snel genoeg
beschikbaar. Om daar verandering in te brengen,
gingen Stad Mechelen, de Mechelse scholen en
het CLB samen op zoek naar psychologen die
elke week enkele plaatsen willen vrijhouden om
gratis hulp te geven aan kwetsbare jongeren en
kinderen. De noden zijn ontzettend hoog. Kort op
de bal spelen is dan van essentieel belang.”

Annelies

LAAGDREMPELIGE HULP
“Het project heeft nu een pool van zes à zeven psy
chologen. Onze troef is vooral de snelheid waarmee we
kinderen en jongeren te hulp
schieten. Vaak vindt de eerste
sessie al na een paar dagen
plaats. Dat kan op school, maar
ook in onze praktijk, op een locatie
in Mechelen, online of telefonisch.
We kunnen als psycholoog onze ver
trouwde manier van werken behouden,
wat heel fijn is.”

Vaak vindt de
eerste sessie
al na een paar
dagen plaats

“Mechelen financiert hier een mooi tij
delijk project, dat vorig jaar opstartte
en verlengd is tot en met dit schooljaar.
Wanneer psychologen uit hun praktijk durven stappen en scholen
zich flexibel opstellen, kunnen we mooi samen werk afleveren. Het
taboe rond mentaal welzijn verkleint, gelukkig maar.”
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Maneblussers

Nele is coördinator van TEJO
Mechelen, een vrijwilligers
organisatie die jongeren met
een psychische welzijnsvraag
gratis therapie aanbiedt.

Nele

“TEJO staat voor ‘therapeuten voor jongeren’ en
wordt volledig gedragen door vrijwilligers. Van onze
therapeuten tot onze onthaalmedewerkers. We
bieden laagdrempelige, therapeutische hulpver
lening aan jongeren tussen 10 en 20 jaar. Die is
bij ons altijd van korte duur, anoniem en gratis.
Vroeger kon je gewoon binnenspringen en
meteen in therapie gaan. Nu dien je, door de
grote vraag en een tekort aan therapeuten, reke
ning te houden met een wachtlijst. Al is die wel
veel korter dan in de reguliere gezondheidszorg.”
“De vragen waarmee jongeren bij ons terechtko
men zijn heel gevarieerd. Meestal gaan die over
hun persoonlijke ontwikkeling. ‘Wat kan ik doen
om beter met stress om te gaan?’ bijvoorbeeld.
Maar ook jongeren die met angst kampen, een
echtscheiding van hun ouders meemaken of met
identiteitsvragen zitten, vinden hun weg naar ons.”

BELANGELOZE INZET
“Belangrijk is dat jongeren zelf een vraag hebben, ook
wanneer ze bijvoorbeeld door hun ouders of het CLB naar
ons worden doorverwezen.
In tien sessies, of minder, van
telkens een uur, zoeken we samen
naar een oplossing. Door onze hulp
snel aan te bieden, werken we preven
tief en voorkomen we dat problemen
erger worden.”

Jongeren
kloppen zelf
bij ons aan

“Het is fantastisch om te zien dat onze
vrijwilligers zich met zoveel toewijding
inzetten voor onze jongeren, elke dag
opnieuw. We zijn altijd op zoek naar extra therapeuten die zich achter
TEJO willen scharen. Welzijn is ontzettend belangrijk, dat heeft de
coronapandemie nog eens duidelijk gemaakt.”
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BINNENKORT
KAN JE NOG
AANGENAMER
SHOPPEN
Wie gaat shoppen in Mechelen, heeft het
ongetwijfeld al opgemerkt. Ons centrum wordt
alsmaar gezelliger. De afgelopen jaren kregen
de Bruul en Botermarkt al een geslaagde
make-over. Terwijl we nog volop bezig zijn aan
de Onze-Lieve-Vrouwestraat, zijn de IJzeren
leen en de Geitestraat nu ook aan de beurt.

IJZERENLEEN
De IJzerenleen is een straat met veel
karakter. Naast het Schepenhuis,
dat het eerste stenen stadhuis van
Vlaanderen was, zie je er heel wat
imposante gevels en mooie winkels.
Sinds 2016 gebeurde er hier al heel
wat. De straat werd autoluw, waardoor
de parkeerstrook niet meer nodig was.
Er kwamen plantenbakken, terrasjes
en zitbanken in de plaats. Resultaat?
De IJzerenleen is een aangename
winkelstraat met een overvloed aan
gezellige terrassen en horecazaken.
In september breiden we deze bele
vingsstrook nog verder uit en gaan we
hier en daar ontharden. Dat is nodig
voor de infiltratie van regenwater,
afkoeling tijdens warme zomerdagen
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Aan dit leuke sfeerbeeld van de Bruul
neemt de Geitestraat een voorbeeld

en gezondere lucht. Al dat groen zorgt
natuurlijk ook voor een mooier straat
beeld. Daarnaast komen er nog meer
zitplaatsen en terrassen. Handig om
even uit te rusten na al dat shoppen.

we gebruik van een kwalitatieve en
duurzame grijze graniet, waar je mak
kelijk over wandelt of fietst. Er komen
ook extra haagbomen en een meer
stammige kerselaar.

GEITESTRAAT

We vrolijken de straat op met leuke
vlaggetjes of lampionnen. En kunst- en
kleuraccenten maken het ontwerp
helemaal af. Ook hier zorgen we voor
extra zitbanken. Sfeer verzekerd dus.

De Geitestraat is een van de verbin
dingsstraatjes tussen de IJzerenleen
en de Bruul. Je vindt hier behoorlijk wat
winkels, zoals CKS, Poulain Carmin en
Olleke Bolleke. Dit straatje mag dus
zeker niet ontbreken in je shoproute.
Met de heraanleg willen we ook de
beleving in de straat wat aangenamer
maken. Hoe we dat realiseren? We
nemen een voorbeeld aan de Bruul en
creëren dezelfde sfeer in de Geitestraat.
We zetten in op een hoogwaardig en
duurzaam straatbeeld. Daarvoor maken

INFOVERGADERING
Blijf je graag op de hoogte van
beide projecten? Kom dinsdag
6 september om 18.30u
naar de infovergadering in
Het Predikheren.

Project

Gezellig winkelen op de IJzerenleen met meer groen
en ruimte om even op adem te komen

De sfeer in de Onze-Lieve-Vrouwestraat wordt minstens
even gezellig als de fijne winkeltjes die je er vindt

ONZE-LIEVE-VROUWESTRAAT
De aanpassingen aan de IJzerenleen
en de Geitestraat sluiten mooi aan
bij de werken die nu bezig zijn in de
Onze-Lieve-Vrouwestraat. Die straat
pakken we aan in twee fases,
waarvan het eerste deel eind deze
maand klaar is. Tussen de Vijfhoek
en de Louizastraat shop je binnenkort
dus in alle rust, aangezien dat stuk
volledig autoluw werd met heel wat
nieuwe zitplaatsen in het groen.
Fase 2 staat op de planning in 2023.
Dan nemen we de zone tussen de
Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk
en de Korenmarkt onder handen.

_
_
_
_
_

Half september
Start werken IJzerenleen
Eind september
Einde werken
Onze-Lieve-Vrouwe
straat fase 1
Midden oktober
Start werken Geitestraat
December 2022
Einde werken Geite
straat en IJzerenleen
2023
Start werken Onze-LieveVrouwestraat fase 2

Meer info: www.mechelen.be/
stadsvernieuwing
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De dag van

HET BIBTEAM
9u

Het Predikheren moet wel een van
de mooiste plekjes in Mechelen zijn.
We stellen jullie voor aan het hele
bibliotheekteam dat van deze culturele
hotspot een warme thuis maakt.

9u
10u

Insaf: “Ik werk hier al enkele
jaren als jobstudent. Samen
met de vrijwilligers zorg ik
ervoor dat alle ingeleverde
boeken terug op hun plaats
komen te staan. De gereser
veerde boeken zetten we voor
openingstijd klaar in aparte
rekken aan de inkom.”
10u

12u

13u

Roel: “Elke ochtend om 10u
hebben we briefing met het
ganse team. We overlopen
de baliebezetting en de
activiteiten in het gebouw, en
voorzien ruimte voor interne
communicatie.”

Er is hier veel te
doen, maar we
zijn een geoliede
machine

12u

Insaf: “Lunchen doen we
meestal in de gezelligste
binnentuin van de stad. Met
een lekkere smos van Barbib
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15u

16u

bijvoorbeeld. Ze hebben ook
heel wat lekkere huisgemaakte
limonades.”
13u

Pascale: “In de sacristie staat
de scholencollectie voor leer
krachten. Tegen 1 september
komt er een vernieuwde collec
tie prentenboeken. We maken
gebruik van de zomerperiode
om de sortering aan te passen.
Zo maken we het de leerkrach
ten makkelijker om zelf een
pakket samen te stellen rond
een bepaald thema.”
15u

Roel: “In onze zalen vinden
er geregeld vergaderingen of
lezingen plaats. Tussendoor
checken we even of alles juist
staat, zodat we iedereen in
ideale omstandigheden kunnen
ontvangen.”
16u

Pascale: “Op drukke momen
ten spring ik bij aan de
onthaalbalie op het gelijk
vloers. Bibliotheekbezoekers,
toeristen, Mechelaars … We
ontvangen iedereen met
veel plezier. We helpen bij de
uitleen van boeken, verko
pen de UiTPAS, en schrijven
bezoekers in voor een van de
activiteiten in het gebouw.”

Uitgelicht

AUTOVRIJE
ZONDAG
Op zondag 18 september maken
we tussen 10 en 18u de binnenstad
van Mechelen en een stukje van de
vesten volledig autovrij. Dat betekent:
meer plaats om allerlei leuke dingen
te organiseren voor jong en oud.
Geniet tussen 12 en 18u van de
buitengewone attracties van Carnivale,
test knotsgekke fietsen, neem deel
aan de botenparade of spring op de
go-carttrein … Als hoogtepunt is er het
kleurrijke Ottertrotterfestival, vanaf
15u30 voor het eerst in de Kruidtuin.
Ontdek het volledige programma op
dezomerisvanmechelen.be.
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‘t verhaal van
TTK REAL

FEESTWEEKEND
CHIRO COLOMA
In het weekend van 9 tot
11 september viert Chiro
Coloma zijn 75ste verjaardag
met een heus feestweekend.
Op het programma: een
quiz, een rommelmarkt, een
kinderkermis, een fuif, een
kubbtoernooi en heel veel
ambiance. Vier jij mee? Je
vindt het volledige pro
gramma op chirocoloma.be.

Op 26 april 1937 werd Guernica, de cul
turele hoofdstad van het Baskenland, in
opdracht van Franco platgebombardeerd.
Honderden burgers kwamen daarbij om.
Vele Spaanse ouders stuurden hun kin
deren naar het buitenland, om ervoor te
zorgen dat zij konden ontkomen aan al het
geweld tijdens de Spaanse Burgeroorlog.
1200 niños de la guerra of oorlogskinderen
kwamen toen terecht in Mechelen, waaron
der ook de broers Mariano en Emilliano.
44 jaar later besloten de broers om in Café
Stella op de Brusselsesteenweg de tafel
tennisclub TTK REAL op te richten. Al snel
vonden tientallen Mechelse jongeren hun
weg naar de tafeltennissport. In 1978 haalde
de club zelfs vijf landstitels binnen. Na pas
sages in de Kruisbaan, de Koolstraat en de
Kerkhoflei vind je TTK REAL vandaag terug
in ‘t Kranske aan de Tervuursesteenweg 16.
Naar aanleiding van hun 50-jarige bestaan
gingen twee leden van de club in een
podcast op zoek naar het ontstaan van hun
club. Die beluister je via podcast.ttkreal.be.
Je bent ook van harte uitgenodigd tijdens
het verjaardagsweekend ‘De 50 uren van
TTK REAL’ van 7 tot 9 oktober.

-voordeel
GA MET JE KINDEREN NAAR
FREEDOM CLUB (14+)
Wie houdt er het meest van
dieren: hij die ze verzorgt, aait
en kamt, of hij die hun leefge
bied probeert te redden?
In Freedom Club is een man
op zoek naar impact. Terwijl hij
de wereld probeert te redden,
speelt hij zijn gezin kwijt. Te
midden van rollercoasters, golf
baden en andere natuurrampen
stellen we de vraag: wat moet je
doen om gehoord te worden?
Regisseurs-auteurs Carl von
Winckelmann en Freek Mariën
maakten deze voorstelling over
engagement en woede voor
een publiek vanaf 14 jaar.

Meer info: www.ttkreal.be/50uren
Koop een ticket voor Freedom
Club, ruil 20 UiTPAS-punten om
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aan de balie van ARSENAAL/
LAZARUS en krijg een tweede
ticket gratis. Alleen geldig voor
de voorstellingen van Freedom
Club op 7, 8, 9 september en
4, 5 november. Maximaal één
voordeel per UiTPAS, zolang de
voorraad strekt.

Kort

De
top 3
van …

ARIANE
Bye bye summer: “Tijdens
de zomer staat T’île Malines
helemaal bovenaan. Jammer dat het
dit jaar alleen maar in juli open was.
Gelukkig ben ik wel een paar keer
kunnen gaan.”
Terrasjes doen: “Na de zaterdagmarkt
vind je mij vaak op het terras van de
Gouden Vis. En ‘s avonds vind ik het
terras van Café De Wei heel gezellig.”
Bar Bib: “Toen mijn dochters nog
naar het conservatorium gingen, zat
ik elke week in Bar Bib, de koffiebar
in Het Predikheren. Met een koffie en
wat magazines bij de hand is het de
perfecte plek om wat tijd te doden.”

De Mechelse band
So Much 4 Gravity bracht
een nieuw nummer uit.
Beluister ‘Black Ocean’
via Spotify, Apple Music
of Youtube. Herken jij
Mechelen in de bij
horende videoclip?

BEIAARDBOKES
In september kan je elke
woensdag tussen 12.30
en 13.15u je bokes in de
Sinte-Mettetuin opeten
terwijl je geniet van
vrolijke beiaarddeun
tjes door de leerlingen
en leerkrachten van de
Beiaardschool.

MUIZEN FEEST
Op zondag 18 september van
11 tot 19u bruist het dorpsplein
van Muizen als nooit tevoren.
Heel wat verenigingen uit
het dorp organiseren samen
voor het eerst een dorpsfeest.
Laat je gaan op de kermis
attracties, kuier over de
rommelmarkt en geniet van
podiumacts. Tijdens de
talentenmarkt bewonder
je verschillende crea
ties van getalenteerde
inwoners. En dat terwijl
je geniet van een hapje
en drankje, natuurlijk!
Alle info en meer weetjes
vind je op mechelen.be/
muizenfeest, op de gelijk
namige Facebookpagina of
via 0800 20 800.

Zin in een lekker
wijntje? Bestel het via
flessen-geluk.be, de
nieuwe wijnwebshop van
de twee gepassioneerde
Mechelaars Janis en Jens.
Alle wijnen worden
rechtstreeks geïmporteerd van
bij de wijnboer.

VECK
IS BACK
De Tangent en de bij
horende fietsverbinding
waren het decor voor de
dynamische videoclip
van de Mechelse rapper
Veck en zijn nieuwste
single ‘Animo’. Checken
die handel.

21

EEN MAGAZINE
VOOR EN DOOR
KAKKERS
Sommige voetbalclubs hebben een eigen magazine,
maar bij KV Mechelen doen de supporters het
gewoon zelf. Driemaal per jaar brengen ze onder
de naam Geel & Rood een knap magazine uit
vol boeiende verhalen. Hoofdredacteurs Jeroen
Maris en Geert Clerbout vertellen er meer over.

Geert: “Supporteren voor een club
wordt vaak doorgegeven van de
ene generatie aan de volgende.
Daarom brengen we ook een groot
deel sociale geschiedenis. Door
te schrijven over de jaren 60, die
voor KV niet zo boeiend waren op
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sportief vlak, komt het publiek van nu
wel in contact met de helden van hun
grootouders.”

Supporteren voor
een club wordt vaak
doorgegeven van de
ene generatie aan
de volgende

Jeroen: “In Geel & Rood vind je geen
gedoe over formaties of tactieken, wel
emoties, beleving en straffe verhalen die
de sport overstijgen. Zodat we naast de
supporter ook mensen aanspreken die
niets - of nog niets - met KV Mechelen
of zelfs voetbal an sich hebben.”
Lees het volledige interview op
geelenrood.be.

Foto’s © Malinwa

Jeroen: “Geel & Rood is geen
typisch voetbalblad. We willen
de supporter iets geven wat hij
nog niet heeft. Daarom beperken
we ons niet tot verhalen over
de vereffening of de Europese
triomfen, maar vertellen we telkens
iets nieuws. Je kan Piet Den Boer
eeuwig blijven interviewen over dat
ene legendarische doelpunt, maar
daar vertel je niets nieuws mee. We
hebben het dan liever over zaken
waar ons publiek nog niet mee in
aanraking is gekomen. Bijvoorbeeld
over een ex-voetballer die, na
een korte voetbalcarrière, in zijn
thuisland filmster werd en uitgroeide
tot de lokale George Clooney.”

UiTgevraagd

25 VRAGEN AAN TEAMMANAGER

Greet De Jagher

Dit is een
ingekorte
versie van
een eerder
verschenen
Geel &
Rood-artikel

Greet De Jagher (47) heeft haar eerste seizoen bij Malinwa achter
de rug. Maar wie is de eerste vrouwelijke teammanager van KV
Mechelen? Een introductie in 25 vragen en evenveel antwoorden.

© Leen Van de Sande

First things first: wat doet
een teammanager?
“Véél, zo blijkt (lacht). Een teammana
ger zorgt ervoor dat alles vlot loopt.
Dat betekent dat ik alles regel wat een
impact heeft op de spelers en de staf.
Bijvoorbeeld het organiseren van de
winterstage tot ervoor zorgen dat er
nieuwe wc-blokjes gehangen worden
in de toiletten van het spelershome.”

“Het is een ontzettend gevarieerde
job: locaties vastleggen, catering
regelen, kleding voor de spelers en
producten voor de medische staf
bestellen, herstellingen laten uitvoe
ren, de communicatie tussen spelers
en staf coördineren … Ik ben ook een
beetje de lijm tussen de verschillende
departementen binnen de club: wie
iets nodig heeft van de spelers of de
staf, klopt bij mij aan.”
Is er een soort van gedragscode
voor op de bank?
“Daar hebben we het eigenlijk nooit
over gehad. Ik moet m’n hoofd erbij
houden, dat spreekt voor zich. Maar
dat neemt de emotie niet weg: als we
scoren, ga ik óók uit m’n dak.”
Het voetbal is nog altijd grotendeels
een wereld van mannen.
“Tijdens de sollicitatiegesprekken was
ik zelf de enige die die vraag stelde:
‘Is het wel oké dat hier plots een
vrouw rondloopt? Zullen alle spelers
dat wel aanvaarden?’ Maar Wouter
en Tom stonden daar helemaal niet
bij stil - ze keken naar de mens,
niet naar het geslacht.”
Zijn er uiteindelijk spelers voor
wie het toch een probleem is?
“Neen. Het blijkt geen fluit uit te
maken. Enfin, in het begin wel:
toen ging er nog weleens snel
een handdoekje voor (lacht).

Maar dat ging vlug voorbij. Naakt is
logisch in een sportomgeving, hè. In
een boekhoudkantoor zou het wél
raar zijn. Het helpt trouwens ook dat
ik niets erotisch zie in een gespierd
mannenlichaam: ik val op vrouwen.”
Hoe reageerden je KV-vrienden op
het nieuws van je nieuwe job?
“In onze WhatsAppgroep waren
we net aan het afspreken om onze
abonnementen voor het nieuwe
seizoen te kopen. Eén dag voor ik zou
voorgesteld worden als de nieuwe
teammanager stuurde ik een berichtje:
‘Sorry, jongens, maar ik neem dit
seizoen geen abonnement. Het valt
niet te combineren met m’n werk.’
Daar kwamen ontgoochelde reacties
op - tot ze de volgende dag hoorden
wat dat werk precies inhield (lacht).”
Neem je een risico door voor de
club van je hart te gaan werken?
“Je ziet de machinerie van binnenuit,
en dus ook wat er misloopt. Dat kan
ontgoochelend zijn. Dat is waar, maar
Zindaar
om nog
veel
meer in: bij elk
ik ben
nogal
laconiek
KV-verhalen te lezen? Schaf
je via geelenrood.be een
abonnement aan of bestel
een individueel nummer. De
opbrengst van de abonnementen gaat rechtstreeks
naar het supportersorgaan
van de club.
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ZA 10 SEPTEMBER
Corrumpuntur
dansvoorstelling •
Aartsbisschoppelijk paleis,
20, 21 en 22u

In deze agenda vind je alleen de basisprijs
van de activiteiten terug. Check daarom
altijd de website van de organisator.
: Mechelse UiTPAS-houders met kansentarief
krijgen korting bij deze activiteit

Vollemaanwandeling
begeleide uitstap •
Bezoekerscentrum Mechels
Rivierengebied, 20 > 22u

Nocturne Open
Monumentendag 2022
opendeurdag • verschillende
locaties, 20 > 23u, gratis

PJOTR EN DE WOLFSKI (3+)

VR 2 SEPTEMBER
Vleermuizenwandeling
begeleide uitstap •
Vrijbroekpark, 20 > 22u

concert • Cultuurcentrum,
20.30 > 21.30u, gratis

Plezante wandeling

Full Moon Bike Ride
sportactiviteit • Grote Markt,
19 > 20u, gratis

begeleide uitstap •
stadscentrum, 19 > 21.30u

Lien Schoeters

concert • Sint Rombouts
kathedraal, 19.15 > 22u, € 20

DI 6 SEPTEMBER

Dieter Vaganée
concert • De Beitel, de Passer,
't Penseel, 20 > 22.30u

ZA 3 SEPTEMBER

Loslaten is anders
leren vasthouden
lezing • wzc Hof van Egmont,
19 > 22u, gratis

Eveline Bumba
concert • Stadhuis, 20 > 22.30u

WO 7 SEPTEMBER

concert • Begijnhofkerk,
20 > 22.30u

Koninklijke Muziekkapel van
de Gidsen naar aanleiding
van de deportatie van 1942

MYH presents The
Sound of Mechelen
fuif • ARSENAAL/LAZARUS,
20 > 04u, € 10

Proeverslus 2022 Fietsen,
proeven, beleven!
fietsroute • Bleukensweide
Leest, 13 > 20u, € 10

Inspirerend gospelconcert
'een kist vol dromen'
concert • De Loods, 19.30 > 23u,
gratis

Vleermuizenwandeling
begeleide uitstap •
Vrijbroekpark, 20 > 22u

Mosselfestijn
eten en drinken • zaal De Vrolijke
Vrienden Hombeek, 17 > 22u

ZO 4 SEPTEMBER
Begeleid bosbaden
begeleide uitstap •
Vrijbroekpark, 8.30 > 11.30u, € 18
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Zomerconcert Beiaard 2022

theater • DE MAAN,
13.30 > 14.15u, € 5

Regionale wandeling
te Berlaar
sportactiviteit • sporthal Kouter
Leest, 11 > 17u, € 7

Freedom Club (14+)
theater • ARSENAAL/LAZARUS,
20.15u, € 16

DO 8 SEPTEMBER
Rouw en rouwprocessen
lezing • Stedelijke rouwaula,
19 > 20.15u, gratis

Freedom Club (14+)
theater • ARSENAAL/LAZARUS,
20.15u, € 16

VR 9 SEPTEMBER
Quiz in ’t Kranske
quiz • ’t Kranske, 20 > 0u, € 20

Workshop Flamenco-initiatie

Halte Poëzie: De
Klas van Toen

sportactiviteit • Flamencoloco,
€ 25

begeleide uitstap • Het
Predikheren, 10 > 12.15u, € 3

Zomerbar
eten en drinken • ldc Den Abeel

Mosselfestijn
eten en drinken • zaal De Vrolijke
Vrienden Hombeek, 11.30 > 15u

Wiet Waterlanders &
de Negende Compagnie
van Heethoofden

MA 5 SEPTEMBER

musical • Stadsschouwburg,
19.30 > 21.30u, € 22

Plezante wandeling

Freedom Club (14+)

begeleide uitstap •
stadscentrum, 19 > 21.30u, € 10

theater • ARSENAAL/LAZARUS,
20.15u, € 16

concert • Het Predikheren,
20 > 22.30u

Al Mas
Face Off (RESET)
theater • TSM, 20 > 22.30u

Wiet Waterlanders &
de Negende Compagnie
van Heethoofden
musical • Stadsschouwburg,
19.30 > 21.30u, € 22

Raff Pringuett
theater • Sint-Pieter-en-Paulkerk,
20 > 22.30u

Rommelmarkt der Begijnhoven
rommelmarkt • Groot en Klein
Begijnhof

Eerste Leestse garageverkoop
rommelmarkt • Leest, 9 > 14u

Colomarkt
rommelmarkt • achter de SintJozef-Colomakerk, 9 > 17u, gratis

Chirocafé & kinderkermis
opendeurdag • achter de SintJozef-Colomakerk, 10 > 17u, gratis

Fuif in ’t kranske

FILOSOFEERDAGEN:
Doos vol vragen
begeleide uitstap •
Speelgoedmuseum Mechelen,
13 > 16u, € 7,5

MYH presents The
Sound of Mechelen
fuif • ARSENAAL/LAZARUS,
20 > 4u, € 10

Wiet Waterlanders &
de Negende Compagnie
van Heethoofden
musical • Stadsschouwburg,
15 > 17u, € 22

Restauratieatelier: unieke
blik achter de schermen
begeleide uitstap • Museum Hof
Van Busleyden, 10 > 18u, gratis

Rondleiding door het
Memoriaal van Kazerne Dossin
begeleide uitstap • Kazerne
Dossin, gratis

Predikherenkerk,
interieurstellingen
begeleide uitstap • Het
Predikheren, 10 > 18u, gratis

1 km/u wandeling,
traag beleef je meer
begeleide uitstap • Vrijbroekpark,
9 > 12u

Klokkenwerpen
festiviteit • Grote Markt, 13 > 18u

Natuurlijk Natuurlijk,
infosessie wasbare luiers
lezing • Babytheek, 19.30 > 21.30u

Chirocafé & kinderkermis
opendeurdag • achter de SintJozef-Colomakerk, 14 > 18u, gratis

Kubbtoernooi
sport • achter de Sint-JozefColomakerk, 14 > 18u, 20u

MA 12 SEPTEMBER
Dementie XL dag
opendeurdag • 't moNUment,
10 > 16u

Zomerconcert Beiaard 2022
concert • Cultuurcentrum,
20.30 > 21.30u, gratis

DI 13 SEPTEMBER
Samen Lopen #10000stappen

fuif • ’t Kranske, 22 > 3u, € 10

sportactiviteit • Bezoekerscentrum
Vrijbroekpark, 19 > 20u, gratis

ZO 11 SEPTEMBER

Fietstocht naar Kapelle-opden-Bos (ong. 42 km)

Open Monumentendag
opendeurdag • verschillende
locaties

Beiaardconcert Onze-LieveVrouw-over-de-Dijlekerk
concert • Onze-Lieve-Vrouw-overde-Dijlekerk, 12 > 13u, gratis

sportactiviteit • Dorpsplein
Muizen, 14 > 17u, gratis

Natuurlijk Natuurlijk,
Duurzame mobiliteit zorgeloos op de fiets
lezing • Vrijbroekpark, 10 > 12.30,
€5

Agenda

WO 14 SEPTEMBER
Langste veggietafel
eten en drinken • Grote Markt

Lekker sportief, speurneuzentocht
#10000stappen
sportactiviteit • Visit Mechelen,
14 > 16u, gratis

Wandelbabbel #10000stappen
sportactiviteit • ldc De Rooster,
10 > 12u, gratis

Regionaal Petanquetornooi te Bonheiden
sportactiviteit • vertrek aan
Ter Coose Leest, 13 > 18u

Misdaad en Straf – LAZARUS

Samen Lopen #10000stappen
sportactiviteit • Bezoekerscentrum
Vrijbroekpark, 10 > 11u, gratis

ZA 17 SEPTEMBER
Ottertrotter Club Night
festival • Kruidtuin, vanaf 18.30u,
gratis

lezing • vc De Schakel,
20 > 21.30u, gratis

begeleide uitstap • Jef Denyn
plein 4-6, 18.30 > 20.30u, € 20

Kwispelstappers
#10000stappen

activiteit • binnenstad, gratis

VR 16 SEPTEMBER
Misdaad en Straf – LAZARUS
theater • ARSENAAL/LAZARUS,
20.15u, € 16

Autovrije Zondag
Ottertrotter
festival • Kruidtuin, vanaf 15.30u,
gratis

Rommelmarkt
‘De Gouden Driehoek’
rommelmarkt • Stationsstraat,
8 > 18u, gratis

Muizen feest

Smoutebollenfestijn (65+)

Toelichting over werking
Woonzorgcentrum
Roosendaelveld
lezing • ldc De Schijf, 20 > 22u, € 6

Fietstocht naar PutteGrasheide (ong. 42 km)
sportactiviteit • Dorpsplein
Muizen, 14 > 17u, gratis

WO 21 SEPTEMBER
Wandelen met vrijwilligers
#10000stappen
sportactiviteit • ldc De Schijf,
10 > 11u, gratis

Over ongelijkheid
lezing • Avansa regio Mechelen,
10 > 11.30u, € 5

Swipe Café (50+)

festiviteit • Dorpsplein Muizen,
11 > 19u

lezing • Desiré Boucherystraat 17,
14 > 16u

Wiet Waterlanders &
de Negende Compagnie
van Heethoofden

DO 22 SEPTEMBER

musical • Stadsschouwburg,
15 > 17u, € 22

En Avant: Voorjaarsontwaken
– WOLF WOLF
theater • ARSENAAL/LAZARUS,
20.15 > 22u, € 12

Wiet Waterlanders &
de Negende Compagnie
van Heethoofden

Lotgenotenwandeling voor
en door naastbetrokken
hulpverleners

musical • Stadsschouwburg,
19.30 > 21.30u, € 22

sportactiviteit • Vrijbroekpark,
10.30 > 14u, € 6

lezing • Het Predikheren,
15 > 17u, gratis

EXPO

juwelenexpo ICELAND

My Little Pony: 40 jaar magie

10.09 > 25.09, Djeu

> 30.09, Speelgoedmuseum,
€ 10

1

Leven met kunst

> 06.12, Galerie M

Insectopia
> 01.09, Technopolis

Fototentoonstelling
van de Koninklijke
Mechelse Fotokring
03.09, vc De Schakel, gratis

Let's talk about Brice
and about his art
03.09 > 18.09, Galerie M

Weg dromen
05.09 > 28.10, Vrijbroekpark

Kwispelstappers #10000stappen

DI 20 SEPTEMBER

Buitengewone zonsondergang

ZO 18 SEPTEMBER

theater • ARSENAAL/LAZARUS,
20.15u, € 16

lezing • vc De Schakel, 20 > 22u,
gratis

Grootmachten versmachten: Noam
Chomsky’s vredesboodschap

festival • Café De Floeren Aap,
20 > 23u

Misdaad en Straf – LAZARUS

Marc van Camp 'Oorlog
en Vrede’ deel 1

feest • zaal Rerum, € 6

musical • Stadsschouwburg,
19.30 > 21.30u, € 22

sportactiviteit • wzc Hof van
Egmont, 17.30 > 18.30u, gratis

begeleide uitstap •
Natuureducatief Centrum Tivoli,
14.30 > 16u, € 5

lezing • Het Predikheren,
14 > 15u, gratis

DO 15 SEPTEMBER

Buurtwandeling
#10000stappen

Als bomen vertellen

lezing • vc De Schakel, 20 > 22u,
gratis

MA 19 SEPTEMBER

Wiet Waterlanders &
de Negende Compagnie
van Heethoofden

sportactiviteit • ldc Den Deigem,
14 > 16.30u, gratis

fuif • Scouts Sint-Gummarus

Grootmachten versmachten

Kan een democratie bestaan
zonder kapitalisme?

theater • ARSENAAL/LAZARUS,
20.15u, € 16

De Sprekende Ezels Mechelen

Mega-Instuif van Scouts St.Gummarus en Gidsen OLV

Shuang (schilderijen)
& Marnic (keramiek)

‘Uit het leven van een
hond’ van S. Kollaard

sportactiviteit • ldc Den Deigem,
14 > 16.30u, gratis

VR 23 SEPTEMBER
Natuurlijk Natuurlijk:
Duurzame mobiliteit zorgeloos op de fiets
wandelroute • Vrijbroekpark,
10 > 12.30u

En Avant: Kelly – Tim Natens
theater • ARSENAAL/LAZARUS,
20.15 > 22u, € 12

Workshop eetbare
wilde planten
begeleide uitstap • Vrijbroekpark,
13 > 18u, € 18

ZA 24 SEPTEMBER
En Avant: Collectief NOK
over 'het collectieve'
festival • ARSENAAL/LAZARUS,
13 > 18u

En Avant: Eerst – Ellis Meeusen
& Pleun van Engelen
theater • ARSENAAL/LAZARUS,
20.15 > 22u, € 12

Buitengewone zonsondergang
begeleide uitstap • Jef Denyn
plein 4-6, 18.30 > 20.30u, € 20

The Free Orleans Rebel Band
concert • kunstencentrum nona,
20.30 > 21.30u, € 16

Een hap kunst en cultuur

17.09 > 9.10, Galerie Artmut

> 01.10, Galerie M

Looking for the Simurgh |
Mehdi-Georges Lahlou

Universal Human Rights

18.09 > 30.10, Galerie Transit

Gewone mensen in oorlogstijd

Jongerenparcours:
Universal Human Rights

> 18.09, Kazerne Dossin, gratis

> 11.12, Kazerne Dossin, € 10

Unwelcome Flowers fototentoonstelling Hannes
Couvreur

Het Kunstuur Mechelen
Tentoonstelling 4

> 25.09, BlinkOut Mechelen,
gratis

> 30.11, Het Kunstuur,
€ 15

> 11.12, Kazerne Dossin

1
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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
oktober: 31 augustus.
Deze kalender werd afgesloten
op 31 juli. Cursussen,
workshops, kampen en
permanente activiteiten
worden niet opgenomen.

Dialect-rondleiding
‘Dokteurs, apoteekers en
remèdes van vreuger’

Run4Harte: loop Dwars
door Mechelen en
steun Prinses Harte

begeleide uitstap • beeld van
Opsinjoorke, 14.30 > 16u, € 5

sportactiviteit • Grote Markt,
9 > 13u, € 20

Fietstour ‘Bier van
hier’ in Mechelen

Seizoenswandeling herfst

En Avant: Sascha Bornkamp &
Juicy Dune IJsselmuiden/Wang

begeleide uitstap •
Vrijbroekpark, 10 > 12u

theater • ARSENAAL/LAZARUS,
20.15 > 22u, € 12

MA 26 SEPTEMBER

DO 29 SEPTEMBER

Wandelclub #10000stappen

En Avant: Emily, such
fun... - tg bARSt en
ARSENAAL / Michèle Even
en Mattias De Paep

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

ZO 25 SEPTEMBER
Vruchten, bessen en zaden
in het Mechels Broek
begeleide uitstap • Bezoekers
centrum Mechels Rivierengebied,
14 > 16.30u

Aandacht voor erfgoed
en geschiedenis

sportactiviteit • wzc Hof van
Egmont, 10 > 11u, gratis

DI 27 SEPTEMBER
Raspoetin, wie niet weg is
is gezien | Theater Tieret

begeleide uitstap • Fort van
Walem, 14 > 17u, € 3

theater • Stadsschouwburg
Mechelen, 10.30 > 11.30u en
13.30 > 14.30u, € 5

Atelierbezoek Greet
Van Autgaerden

En Avant: Hertenleer –
Compagnie De Kolifokkers

theater • Stadsschouwburg
Mechelen, 10 > 11u, € 5

theater • ARSENAAL/LAZARUS,
20.15 > 22u, € 12

Kwispelstappers
#10000stappen
sportactiviteit • ldc Den Deigem,
14 > 16.30u, gratis

Welcome to the Rebellion Michael Van Peel

begeleide uitstap • Atelier Greet
Van Autgaerden, 11 > 12.30u,
€ 17.50

theater • ARSENAAL/LAZARUS,
18.30 > 19.30u en 21 > 22u, € 12

theater • Stadsschouwburg,
20.15 > 22u, € 22

FILOSOFEERDAGEN:
Doos vol vragen

Martini Sessions

VR 30 SEPTEMBER

concert • De Vleeshalle, 18 > 21u

TRUCKSTOP

begeleide uitstap •
Speelgoedmuseum Mechelen,
13 > 16u, € 7,50

Fietstocht Eddy Merckxroute (ong. 70 km)

theater • De Peoene, 20 > 22u

Edith en Simone

sportactiviteit • Dorpsplein
Muizen, gratis

theater • Theater De Moedertaal,
20.15 > 22u, € 19

Amazing Haydn - Ensemble
van Beethoven Bonn

Chris Joris

concert • Sint-Katelijnekerk,
15 > 17u, € 25

WO 28 SEPTEMBER

ENGIE Dwars door Mechelen

sportactiviteit • ldc de Rooster,
10 > 12u, gratis

sportactiviteit • binnenstad, € 18

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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Raspoetin, wie niet weg is
is gezien | Theater Tieret

Wandelbabbel #10000stappen
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algemeen directeur, Grote Markt 21,
2800 Mechelen
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Stad Mechelen, Grote Markt 21,
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www.mechelen.be/nieuwemaan
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concert • kunstencentrum nona,
20.30 > 21.30u, € 16

Gasgeur: 0800 650 65
Antigifcentrum: 070 245 245
Storingen en defecten op elektriciteits- of
aardgasnet: 078 35 35 00, www.fluvius.be
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.

tessa.v.bosch
Ciao di Mechelen. ☀🍕❤
#schoonleven #2800love
#pizzapicknick #vakantie
#onzezomer2022

Lieve en Werner Jacquet-Jageneau
Elk jaar trekken we nog eens van
Zweden naar onze thuisstad. En daar
komen onze tweelingdochters Hanna en
Lotte zichzelf soms tegen 🙂  #2800love

Ariane Van der Borght
Reclame maken voor Mechelen?
Onze Jaxx kan dat!
#opsinjoor
#sintromboutskathedraal #2800love

Marie-An Knops
"Twee jaar geleden beklommen mijn familie en ik de toren. Mijn papa is beiaardier,
en nam ons mee in het kleine kamertje van de beiaard. Wat een fantastisch gevoel
om vanuit dat kleine kamertje de klokken te zien bewegen en te weten dat 100 meter
lager iedereen hoort wat er zich in dit ‘kotje’ afspeelt."
#2800love #onzetoren

scholtzmarco
Sunset after a really hot day.
#sunset #mechelen
#belgium #2800love
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Zondag
11 sept. 2022

Open
Monumentendag
Mechelen is trotse gaststad
Extra Nocturne op zaterdag 10 sept.

openmonumentendag.be

een initiatief van

in samenwerking met

volg ons op

en

#openmonumentendag

