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Welkom

2800LEEFT
Mechelen is niet alleen een diverse stad, maar
ook een stad waar in vergelijking met andere
steden veel kinderen en jongeren leven.

EEN JEUGDBEWEGING
VOOR IEDEREEN
Elke zaterdag of zondag spelen meer
dan 2500 kinderen en jongeren samen
bij een Mechelse jeugdbeweging. Wist
je dat onze stad er wel meer dan 20
heeft? Chiro, Scouts, KSA, Jamaswapi,
Bazart, Jeugd Rode Kruis … Stuk voor
stuk jeugdbewegingen waar ieder
kind welkom is. Afkomst, religie of
geaardheid spelen absoluut geen
rol. Wil je weten of er een jeugdbeweging is in jouw buurt? Of meer info
over wat een jeugdbeweging juist is?
www.mechelen.be/jeugdbewegingen

In deze Nieuwe Maan laten we zien dat een
evenwichtig en eigentijds jongerenbeleid
veel meer is dan een vrijetijdsaanbod alleen.
Het speelt ook in op hun engagement en
hun behoefte. Ze kunnen ook hun stem laten
horen en zo wegen op het beleid in hun stad.
Met ondersteuning op maat willen we ervoor
zorgen dat de ideeën van onze jongeren
gehoord worden. We willen namelijk een stad
zijn waar experimenten kansen krijgen.
Met verschillende projecten en samen met
onze partners ondersteunen we jongeren om
te ondernemen, creatief aan de slag te gaan of
om een evenement, klein of groot, te organiseren. Dat alles onder de noemer 2800Leeft.
Jongeren hebben plannen, ideeën en goesting. Het is een vorm van groene energie.
Waar jongeren zich goed en gewaardeerd
voelen, duwen ze de samenleving vooruit.
Mechelen wil die plek zijn.

UIT IN MECHELEN

19

19

Kom naar het Cultuurcafé

22

Dag vol wetenschap
op mensenmaat

24

Agenda: wat is er te
doen in oktober?

Zo begint de toekomst in de stad.

Alexander Vandersmissen,
burgemeester
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Vraag
WAAROM ZIJN
ER NIET OVERAL
GESCHEIDEN
VUILNISBAKKEN?
Ik voel mij altijd een beetje
schuldig wanneer ik een plastic
verpakking in een openbare
vuilnisbak op de Bruul of in de
Kruidtuin gooi. Waarom sorteren
we het afval hier niet?
Met vriendelijke groeten,
Jochen

BINNENKORT
IN JE BUURT:
FIETSHUBS
Sinds mei mogen we onze stad
dé fietsstad van Vlaanderen
noemen. Om fietsers extra te
ondersteunen, installeren we dit
najaar verschillende fietshubs
in de stad en de dorpen. Hier
kunnen fietsers hun banden
oppompen, kleine herstellingen
doen en op sommige plekken hun
fietsbatterij opladen in speciaal
daarvoor voorziene lockers. Je
vindt er ook heel wat interessante
fietsinfo. De eerste fietshub opent
binnenkort in Battel. Meer info:
www.mechelen.be/fietshub

Beste Jochen,
Er zijn twee grote redenen
waarom we niet sorteren op
openbaar domein.
Meerdere proefprojecten hebben
aangetoond dat de ingezamelde
hoeveelheid restafval verdrievoudigt wanneer we er de
mogelijkheid geven om je afval te
sorteren. Omdat niet alle mensen
juist sorteerden volgens papier,
pmd en restafval, werd alles uiteindelijk restafval.
Daarnaast is er vaak te weinig
plaats. Een sorteereiland heeft
drie keer zoveel plek nodig als
een gewone openbare vuilbak.
En er moet minimaal 110 cm vrije
doorgangsbreedte zijn op voetpaden voor mensen met een
rolstoel of een kinderwagen. Op
sommige plekken in Mechelen is
het dus gewoonweg niet mogelijk om gescheiden vuilnisbakken
te zetten.
In de gebouwen van Stad
Mechelen kiezen we natuurlijk wel
voor gescheiden vuilnisbakken
voor restafval, pmd en papier.
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De fietshubs zijn verspreid over
de stad en deelgemeenten en voor
iedereen 24 op 7 toegankelijk.
Vicky Vanmarcke, schepen van Mobiliteit

KOM NAAR
HET SPORTGALA
Op vrijdag 21 oktober zetten we
de deuren van Lamot vanaf 18.30u
open voor het sportgala. Daar
zetten we alle Mechelse sportkampioenen die het afgelopen seizoen
een belangrijke sporttitel behaalden in de bloemetjes. Dat doen
we samen met de sportraad en
Foundation Mechelen.

Vijf sporters vallen in de prijzen:
drie krijgen de titel van Sporter,
G-sporter of Sportbelofte van
Stad Mechelen en twee sporters
krijgen de Lifetime Achievement
Award en de Social Media-trofee.
Het centrale thema van het sportgala is dit jaar ‘diversiteit’. Ben
je er graag bij? Schrijf je in via
sportraad@mechelen.be.

Kort

1912

Vroeger en nu
110 jaar geleden trok er een kinderbloemen
stoet door de Kruidtuin. Piekfijn uitgedoste
jongens en meisjes duwden fraai
versierde kinderwagens en karretjes voort.
De Kruidtuin was toen nog maar net vrij
toegankelijk voor de gewone Mechelaar.

Getal

In de middeleeuwen was het de tuin van
de Commanderij van Pitzemburg, tot het
in de 19de eeuw in handen kwam van de
elitaire Société Royale d’Horticulture. Die
maakte er een Engelse landschapstuin van
die grotendeels voorbehouden bleef voor
haar leden. Twee keer per week werd de
tuin opengesteld voor het publiek. Rond
1912 werd het park overgenomen door de
stad. Sindsdien is de Kruidtuin een mooie,
gezellige locatie voor allerlei activiteiten.
Deze zomer was het naar goede gewoonte
het decor voor Parkpop en op zaterdag 17
en zondag 18 september voor het eerst ook
voor het Ottertrotterfestival.

elen
 og meer oude foto’s van Mech
N
ank.be
bekijken? www.regionalebeeldb

Kom op zondag
2 oktober van 12
tot 17u naar het
Tivolipark of naar de
Dierenbescherming
in de Slachthuislaan
voor workshops,
demonstraties en
infostandjes voor
Werelddierendag.
www.mechelen.be/
werelddierendag

MECHELEN
CULTUURSTAD
Denk je graag mee na
over hoe we Mechelen
als cultuurstad op
korte én lange termijn
kunnen versterken
en verduurzamen?
Kom dan op zaterdag
29 oktober om 9.30u
naar Het Predikheren.
www.mechelen.be/
cultuurstad

20.500 m²
Zoveel vierkante meter natuur
komt er ongeveer bij in de buurt
van de Europa- en Jubellaan.
Het gaat om drie nieuwe parken
met elk een eigen invulling: het
Steenwegpark, het Postzegelpark
en het Colomapark. Meer info:
www.mechelen.be/parken-zuid

De opvang voor
Oekraïense vluchtelingen in en rond
hotel Montreal
hebben we verlengd tot eind 2022.
Momenteel verblijven
hier 78 personen.
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Mechelenmakers

Maarten is een
fanatieke G-sporter en
ex-wereldkampioen judo.
Momenteel traint hij hard
voor de Special Olympics,
die in 2023 in Mechelen
plaatsvinden. Hij is ook een
van de ambassadeurs.

“De Special Olympics in mijn eigen
stad, ik vind het ongelooflijk. Ik ben
heel fier dat ik ambassadeur mag
zijn. Het is altijd een groot feest met
een hele goede sfeer. Ik kijk er
nu nog meer naar uit dan anders.
Het geeft me extra motivatie om
goed te trainen. De dagen dat ik
zelf geen wedstrijden heb, ga
ik zeker supporteren. Ik hoop
dat veel Mechelaars dat ook
gaan doen.”
“In 2017 werd ik wereldkampioen judo, maar ik hou ook
van andere sporten. Zo doe ik
nog aan fitness, zwemmen, paardrijden en beklom ik de Mont-Ventoux
met de fiets. In judo heb ik momenteel een blauwe gordel, al hoop ik om
nog net voor de Special Olympics mijn
bruine gordel te behalen. En natuurlijk
hoop ik om daar op het podium te staan.
Deelnemen is belangrijker dan winnen,
maar toch hou ik wel van een beetje
competitie (lacht).”

Kom jij ook supporteren? Tijdens het
hemelvaartsweekend van 17 tot 20 mei
maken we er de warmste editie ooit van.

6

Inzicht

WELKOM-APP
HELPT NIEUWKOMERS
OP WEG
Je helemaal thuis voelen op een nieuwe plek is niet altijd gemakkelijk. En al
helemaal niet wanneer je gevlucht bent voor oorlog of geen familie hebt om
op te steunen. De Welkom-app Mechelen zet nieuwkomers alvast op weg.

WAT?

VOOR WIE?

HOE?

WAAROM?

Met steun van het
Europese AMIFproject Orient8
ontwikkelden we
een smartphone-app.
Met enkele tikken
op je scherm vind je
informatie over vrije
tijd, gezondheidszorg,
wonen, leren en leven
in Mechelen. Wat is het
nummer van de dokter
van wacht? Hoe schrijf
ik mijn kind in op
school? Wanneer is het
zwembad open? Alle
info staat per organisatie en per thema op
een handige kaart.

De app is voor alle
nieuwe inwoners van
Mechelen. Maar ook
voor professionals die
werken met nieuw
komers is de app een
handig hulpmiddel.
Omdat anderstalige
nieuwkomers een
groot deel uitmaken
van deze groep,
ontwikkelen we de
app in acht talen.
Nederlands, Engels
en Oekraïens zijn al
beschikbaar. Frans,
Arabisch, Spaans,
Turks en Russisch
volgen later.

Je kan de app gratis
installeren via de App
Store of Google Play
Store. Kies dan de
juiste taal en maak
een profiel aan met je
persoonlijke gegevens. Naast een kaart
met relevante organisaties, vind je in de
app een kalender met
activiteiten en een
woordenboek met
moeilijke woorden.
Is lezen moeilijk?
Je kan alle informatie in de app ook
beluisteren via een
voorleesfunctie.

Nieuwkomers staan
voor verschillende
uitdagingen: een
nieuwe omgeving en
taal, maar ook andere
gebruiken, gewoontes en procedures.
Met deze mobiele
applicatie willen we
onze dienstverlening voor nieuwe
inwoners verbeteren
en informatie op
een laagdrempelige
manier beschikbaar
maken. Meer info vind
je op mechelen.be/
welkom-app.

Apple

Android
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2800
LEEFT
Je bent jong en Mechelen
ligt aan je voeten. Met
ons jongerenbeleid doen
we er alles aan zodat de
jeugd hier kan feesten,
chillen, experimenteren,
lawaai maken en zich
kan uitleven. Het label
‘2800Leeft’ bundelt alles
voor jongeren in onze stad.

Door onze
Mechelse
jongeren diverse
platforms
te geven om
hun talent te
ontplooien, zien
we fantastische
taferelen.
Abdrahman Labsir,
schepen van Jeugd
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Dossier

F EES TE N

C HIL LEN

WAAR IS DA FEESTJE?

LEKKER BLIJVEN HANGEN

Aan Transit M natuurlijk! Het Douane
plein is de place to be voor kleine en
grote feestjes, binnen én buiten. Zit je
met een wild idee voor een evenement in
De Loods, De Club of op het ontmoetings
plein? Dan kan je die gewoon huren.
Meer info: www.transitm.be

Ook overdag is Transit M de jongerenzone bij uitstek. Maar naast het populaire
skatepark heb je uiteraard ook nog heel
wat andere chillplekjes waar onze jeugd
graag rondhangt, zoals de Vismarkt en
‘t Mechels Broek. Meer daarover in de
Straatbabbel op pagina 12.

Repetitieruimte
Het betere repetitiekot, goed uit
gerust en beschikbaar voor iedereen.

Graffitiwall
Een plek waar je je kan uit
leven met spuitbussen, tags
en sprays. Helemaal legaal.

Ontmoetingsplein
Ideaal voor het grotere
werk, zoals festivals, barbecues, zomerbarretjes …
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Douanegebouw
Thuis van heel wat organisaties voor
jongeren, zoals OverKop, Recharge,
Skatehouse en Concertzaak.
Hier kan je ook ruimtes huren.
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De Loods
Hier feest je met zo’n 700 of 1000
andere feestgangers. Het hangt ervan
af of je de halve of hele zaal gebruikt.

De Club
De hotspot voor
gezellige events,
live-optredens
en fuiven.
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Den Hangar
Een toplocatie voor expo’s, debatten,
proeverijen, marktjes, quizzen …
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DE JEUGDRAAD VAN TEGENWOORDIG

JEUGDWERK

In Mechelen kan je jouw stem laten horen:
word pactmaker en sluit je aan bij de jeugdraad. Die telt nu tien leden en is altijd op
zoek naar geëngageerde jongeren.

Elke zaterdag of zondag komen meer dan 2500
kinderen samen in een Mechelse jeugdbeweging: de
scouts, Chiro, KSA, Jamaswapi, Jeugd Rode Kruis,
JNM (Jeugd Natuur Milieu) of kunstjeugdbeweging
Bazart. Heel wat jongeren zijn lid van of leiding bij
een jeugdbeweging, of animator bij speelpleinen. Aan
engagement geen gebrek bij onze Mechelse jongeren.

#DVDJB OP 21 OKTOBER
De leukste feestdag van het jaar komt eraan! Kleur
Mechelen opnieuw met jullie jeugdbewegingshemden,
T-shirts en sjaaltjes op de Dag van de Jeugdbeweging.
www.mechelen.be/dag-van-de-jeugdbeweging

Romy (17) is leiding bij kunstjeugdbeweging Bazart.

“WE ONTDEKKEN ZOVEEL
NIEUWE DINGEN”
Ben je tussen 15 en 25 jaar en wil
je de stad nog meer jongerenproof
maken? Word pactmaker via
mechelen.be/jeugdraad.
Mathias (19) is sinds januari pactmaker.

“POLITIEK MOET JE NIET
INTERESSEREN”
“De jeugdraad wil een stem geven aan alle Mechelse
jongeren. Dankzij bevragingen weten we als de
besten wat er leeft bij de jeugd. Daarnaast staan
we in contact met het college van burgemeester
en schepenen en schrijven we adviezen voor hen
uit. Dat hebben we bijvoorbeeld al gedaan over het
gebruik van drones en graffiti, en over het tekort aan
studieplekken.”

IMPACTMAKERS
“Je hoeft niet geïnteresseerd te zijn in politiek om
lid te worden van de jeugdraad. Een goede portie
goesting, durf en inzet is genoeg. We hebben verschillende werkgroepen. Je kiest dus zelf waar je
je extra hard voor wil inzetten. Wat we doen, heeft
een impact. Daarom ben ik pactmaker.”
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“Een kunstjeugdbeweging is een jeugdbeweging die
kunst, muziek en toneel integreert in haar activiteiten. We
spelen spelletjes en maken uitstappen. Zo hebben we al
het Speelgoedmuseum bezocht, een graffitiwandeling en
een boottocht gemaakt, en met de oudsten zijn we naar
een tentoonstelling van Frida Kahlo getrokken. Het leuke
is dat ik zelf ook voortdurend nieuwe dingen ontdek!”

HECHTE GROEP
“Op dit moment is Bazart Mechelen nog heel klein.
Maar we kunnen altijd op elkaar rekenen en zijn een
geweldige groep. Elke zaterdag komen we samen
aan de Academie van 14 tot 17u.”

Bazart zoekt nog
leden en leiding.
Meedoen?
www.bazart.org/
afdelingen/
bazart-mechelen

Dossier
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CREATIEVE GEESTEN

Ben jij een creatief beestje met leuke ideeën?
RADAR is een platform dat artistiek talent
ondersteunt en cultuurprojecten verbindt met
kansen in de stad. Het is je aanspreekpunt
voor informatie, advies en inspiratie én een
springplank voor al je creatieve projecten.
Bovendien matcht RADAR je met de ideale
plek voor je atelier, experiment of repetitie.
Meer info op radarmechelen.be.

Goesting om bij te leren over radio, video,
kunst of fotografie? Dan kan je bij Project Wolf
volledig je ding doen. Je kan er workshops
volgen, professioneel materiaal lenen en je
skills en talenten ontplooien.

Steven kwam een paar maanden geleden
bij de wolvenroedel.

“WOLF IS KLEIN, MAAR
DOET GROOTSE DINGEN”
“Project Wolf, het medialab van de jeugddienst,
geeft een unieke kans om jezelf te verdiepen in
radio, video of fotografie. Mij zie je meestal voor
de schermen als reporter.”
“Wolf haalt je uit je comfortzone. Zo heb ik op
Maanrock Laura Tesoro geïnterviewd en ben ik
met verborgen camera een aula binnengevallen.
Daarnaast maakten we een talkshow en organiseerden we een groot netwerkevent over sociale
media. Wolf is klein, maar doet grootse dingen.
’t Is een heel avontuur.”

AANSTEKELIJK
“We steken er moeite in en zien dat het wel
degelijk iets teweegbrengt. Een gepassioneerde
vriendengroep krijg je er gratis bij. Bovendien
werken bijna alle oud-wolfjes in de mediasector.”
“Je krijgt de vrijheid om je ideeën met het team uit
te werken. De brainstorm beginnen we meestal met
een stapel pizza’s en we eindigen bijna nooit voor
22u (lacht). Het enthousiasme van de wolfjes en Kim,
de jeugdconsulent, is aanstekelijk. Kim begeleidt en
laat los wanneer dat nodig is. Daar wil ik haar heel
graag voor bedanken.”

Ben je tussen 16 en 25 jaar en schuilt er een wolfje
in jou? Mail naar info@projectwolf.be.

MUUR ZKT. ARTIEST: EXPO AKI
Kom op vrijdag 7 oktober vanaf 16u naar het fietspad
naast het Dijlepad aan Transit M voor muziek, een
workshop beatboxen én gratis drank en snacks. Vanaf
20u host Phlow X liveoptredens in De Club.

ONTDEK NOG VEEL MEER OP 2800LEEFT.BE OF VOLG @2800LEEFT OP INSTAGRAM.
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ONTDEK
JOUW KRACHT
We hebben allemaal sterktes
waar we trots op mogen zijn.
Maar soms is het moeilijk
om ze zelf te zien. Zet
tijdens de 10-daagse van
de Geestelijke Gezondheid
een stapje achteruit, schuif
jouw stress en onzekerheid
aan de kant en ontdek jouw
sterktes. Met workshops,
lezingen en activiteiten
leren we hoe je tot rust kan
komen en hoe je je stressniveau verlaagt. Zo komt
er meer ruimte in je hoofd
voor de dingen die je graag
doet én goed kan. Want als
je positief naar jezelf kijkt,
krijgt je zelfvertrouwen een
boost en dat vergroot je
veerkracht.
Ontdek het programma
op mechelen.be/
samen-veerkrachtig.

EVEN MAKKELIJK
NAAR DE PSYCHO
LOOG ALS NAAR
DE DOKTER
Zit je niet goed in je vel,
maak je je zorgen of heb
je last van stress, slaapproblemen of depressieve
gevoelens? Dankzij een
proefproject van de federale overheid kan je sinds
kort een beroep doen op
een aantal psychologen
en orthopedagogen voor
slechts 11 euro. Vanaf
oktober kan je daarvoor
ook terecht in het dorpshuis
van Hombeek.
Meer info: www.mechelen.be/
psycholooginjebuurt
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ONTMOETINGSMOMENT VOOR BUREN
Wil je graag iets organiseren voor je
buurt? Super! Stad Mechelen geeft
subsidies tot wel 500 euro voor
grote én kleine initiatieven die buren
dichter bij elkaar brengen. Weet je
niet goed hoe of wat? Kom dan naar
het ontmoetingsmoment op donderdag 13 oktober in Het Predikheren
van 18.30 tot 22u. Je doet er tonnen

inspiratie op via andere Mechelaars
die al eens iets organiseerden.
Daarnaast denk je samen na over wat
nog allemaal mogelijk is. Bovendien
krijg je een duidelijke uitleg over de
vereisten van je activiteit om recht te
hebben op extra geld, en hoe je dat
geld moet aanvragen.
Meer info: www.mechelen.be/BEN

Straatbabbel
WAT IS JOUW FAVORIETE
CHILLPLEK IN MECHELEN?

Nanouk: “In de
Kruidtuin staat een
grote boom waar een
vriendin en ik vaak
inklimmen. Boven in de
boom kunnen we dan
rustig wat babbelen.”

Ybe en Ferre: “Als het
mooi weer is, stallen
we vaak aan de vaart.
Richting Battel heb je
van die toffe pontons
waar je op kan zitten.”

Marcus: “Wij beginnen
vaak op de Vismarkt
en trekken dan naar
‘t Mechels Broek of
Transit M om wat rond
te slenteren en te
bekomen (lacht).”

Kort

Straffe ondernemers

“WIJ GEVEN VORM AAN JOUW ZAAK”
Wie vaak gaat eten, drinken of
winkelen in Mechelen, is hoogstwaarschijnlijk al eens een ontwerp
binnengewandeld van de jonge
ondernemers Ken Bekaert en Daan
Ver Donck van Nachtraven. Om er
enkele op te noemen: restaurants
Pintxos en Barzé, bubble tea-bar
Hi Tea, en winkels Poulain Carmin,
Secteur Pavé en Peloton de Paris.
Ook Brouwerij Het Anker is vaste
klant. Zo gaven Ken en Daan mee
vorm aan de microbrouwerij en
-stokerij Batteliek, het voormalige restaurant Thien Gheboden,
de bar LUX28 en de brasserie
Maneblusser City.

VAN A TOT Z
“Wij begeleiden handelaars,
horecaondernemers en andere
ondernemers bij het bepalen van de
identiteit en sfeer van hun zaak of
kantoor, van concept tot uitvoering.
We ontwerpen hun interieur, maar
even goed hun logo, website en
andere grafische elementen. Het
enige wat onze klanten moeten
doen, is aankloppen met een idee
of visie. Of zelfs zonder idee, da’s
leuker voor ons (lachen). Ze hoeven
zich ook geen zorgen te maken over
de bouw of de verbouwing van hun
zaak, die volgen we van A tot Z op.”

Op wandel- en fietsafstand van
thuis dus, want het team bestaat uit
vier Mechelaars. “Dat kleine team is
ook een van onze sterktes. Klanten
komen altijd persoonlijk met ons in
contact, zonder tussenpersonen.
Op die manier verzekeren we kwaliteit boven kwantiteit.”

PERSOONLIJK CONTACT

“Daarnaast nemen we elk jaar
twee stagiaires aan van Thomas
More. We jureren ook in afstudeerprojecten van de richting
Interieurvormgeving. Dus als er
studenten zijn die dit lezen: kom
zeker eens solliciteren. We zijn een
toffe Mechelse bende, en zitten op
een toplocatie in ‘t stad.”

Het kantoor van Nachtraven
bevindt zich boven Kafee Zapoi
in de Onze-Lieve-Vrouwestraat.

Meer info:
www.nachtraven.com
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WARM WELKOM
VOOR OEKRAÏNERS
Pieter nam een Oekraïens gezin in huis.
“Twintig jaar geleden leerde ik mijn Canadese vrouw kennen, toen
ik op reis was in Maleisië. Samen besloten we 15 jaar geleden om
in Mechelen te komen wonen. Dat was niet zo simpel: ze moest
Nederlands leren, een job zoeken en een heleboel administratie invullen. Wij weten dus heel goed hoe moeilijk het is
voor nieuwkomers om een nieuw leven op te bouwen in een
vreemd land. Ook al was het voor ons een bewuste keuze en
waren we supergemotiveerd om daar hard voor te werken.”
“Toen de oproep kwam om gastgezin te zijn voor
Oekraïense vluchtelingen, hebben we geen seconde
getwijfeld. We wilden onze ervaring met het proces als
nieuwkomer delen met anderen. Voor vluchtelingen is
de situatie nog erger, want zij willen niet per se in een
ander land komen wonen. Meestal hebben ze gewoonweg geen keuze.”

Pieter

“Niet veel later kwamen de Oekraïense mama Aniuta
en haar twee zonen bij ons wonen. We werden goed
begeleid door de stad en andere instanties. Na vier
lange maanden vol administratie en andere uitdagingen kon ze uiteindelijk terecht in het nooddorp aan
De Nekker. Intussen woont ze samen met haar kinderen in Kortrijk. Via Go Shil!, de basisschool waar onze
kinderen naar school gaan,
kwamen we vervolgens in
contact met Olga, ook een
Oekraïense mama met twee
kinderen. De school vroeg of
we haar eventueel ook op weg
wilden helpen.”

We werden
goed begeleid
door de stad
en andere
instanties

“Ik was meteen serieus onder de
indruk van haar. Na enkele maanden
in België vond ze al een job in Mechelen,
kon ze een appartement huren en schreef
ze haar kinderen in voor school. Het is bewonderenswaardig hoe ze het heft in eigen handen
heeft genomen om hier een leven uit te bouwen.
Wij maken haar nu wegwijs in de stad en hielpen haar onder andere met het
zoeken naar zomervakantiekampen voor haar kinderen. Daarnaast ben ik ferm
onder de indruk van de leerkrachten van Go Shil!: de moeite die zij steken in
Oekraïense gezinnen met kinderen is fantastisch. Ze behandelen Oekraïense
onderwerpen in hun lessen, helpen de kinderen geduldig met hun Nederlands
en zorgen ervoor dat elk kind zich thuis voelt op school.”
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Maneblussers

Olga vluchtte met haar zoon en dochter uit
Oekraïne en kwam in maart aan in België.
“Twee weken nadat de oorlog uitbrak, besloot ik om samen met mijn
zoon Nikita (10) en dochter Anastasia (9) te vluchten naar België. Mijn
man bleef in Oekraïne, omdat al onze mannen verantwoordelijk zijn
om ons land te beschermen. Het liefst van al wou ik in Oekraïne
blijven, maar het was er niet veilig meer voor onze kinderen.”
“De dochter van mijn meter had familie in Oud-Heverlee,
en nodigde ons uit om een tijdje bij hen te komen wonen.
Na vier maanden besloot ik dat het tijd was om mijn leven
weer op te pakken. In Oekraïne werkte ik lang voor een
bank. Toch was het niet zo simpel om meteen een job
te vinden. Pas na meer dan 100 sollicitatiegesprekken
kreeg ik een jobaanbieding in Mechelen. Het was voor
mij een totaal onbekende stad en ik wou eigenlijk werk
vinden in Brussel of Leuven. Ik dacht dat het daar
makkelijker zou zijn voor mijn kinderen en mezelf.”

Olga

“Toen ik de job weigerde, werd ik gebeld door de
baas die vroeg om het toch te overwegen. Dus bracht
ik een bezoekje aan Mechelen en ik was meteen
verkocht (lacht). Ik ging aan de slag en mijn baas
schreef een aanbevelingsbrief om te helpen bij mijn
huizenjacht. Met die brief
vond ik vrij snel een leuk
appartement in de Lange
Schipstraat. Niet veel later
kon ik mijn kinderen ook
inschrijven bij de basisschool
Go Shil!, ook al was er eigenlijk geen plaats meer.”

Na meer dan
100 sollicitatie
gesprekken
vond ik een job
in Mechelen

“Mijn kinderen vinden het hier
heel fijn. Ze missen hun vader,
maar gelukkig kunnen we regelmatig
bellen via het internet. Het is mooi om
te zien hoe snel kinderen zich aanpassen
aan een nieuwe leefsituatie. Nikita verstaat al heel goed Nederlands,
maar antwoordt meestal nog in het Engels. Anastasia babbelt de hele dag
door en probeert tegen iedereen Nederlands te praten. Ze gaan ook heel
graag naar school en vinden de leerkrachten superlief en vriendelijk.”

“Zelf ben ik ook heel blij dat we uiteindelijk in Mechelen terechtgekomen zijn.
Het is een mooie, gezellige stad. Alles is dichtbij: de school, de winkels, de
parken … Wat een verschil met het grote Brussel, waar ik eerst wou gaan wonen
(lacht). Mijn kinderen zijn grote fans van Technopolis, Planckendael en van het
Vrijbroekpark natuurlijk.”
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SPORTSITE IN LEEST
VERNIEUWT
De sportterreinen
achter de sporthal
Kouter in Leest zijn
toe aan een grondige
vernieuwing. We
breiden de huidige
sporthal uit met
een nieuw gebouw
en pakken ook de
voetbalvelden aan.

Het nieuwe sportgebouw biedt
buurtbewoners de kans om
verschillende activiteiten
te organiseren
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Project

Op termijn komt
er een looproute
over heel het
sportdomein

_
_
_
_

Mei 2022
Aanvraag
omgevingsvergunning
September oktober 2022
Aanbesteding
December 2022 januari 2023
Start werken
Juli - augustus 2023
Einde werken
Planning zoals altijd
onder voorbehoud.

NIEUW SPORTGEBOUW

SPORTPARK

In de plaats van de oude schaatsbaan
komt een gloednieuw gebouw met
verschillende functies. Zo verhuist de
kantine naar dit gebouw en kunnen
buurtbewoners er een grote ruimte
afhuren om activiteiten te organiseren
zoals buurtvergaderingen, kaartavonden en buurtfeesten.

Ook de buitenomgeving pakken we
aan. De sportterreinen liggen vlak bij
een bestaand wandel- en fietsnetwerk
en zijn dus een ideaal startpunt voor
joggers, fietsers en mountainbikers.
Daarom voorzien we een plek om je
mountainbike of fiets af te spuiten,
extra opbergmogelijkheden voor
je spullen en nog wat douches.
Daarnaast zorgen we voor extra
plezier dankzij een petanquebaan
naast de nieuwe cafetaria.

Daarnaast zorgen we voor kleed
kamers met lockers die je ook langs
buiten kan betreden. Daardoor kan
elke sporter ze gebruiken. Sportteams
kunnen dan weer terecht in de
groepskleedkamers.
In de bestaande sporthal kan je net
als vroeger blijven badmintonnen,
volleyballen en andere binnensporten
beoefenen. We verplaatsen wel de
ingang om zo de verbinding tussen
het gebouw en de rest van de sportsite te versterken.

Ook de twee bestaande voetbalvelden krijgen een facelift: het ene
krijgt natuurgras, het andere kunstgras. Bovendien leggen we een
oud jeugdveld opnieuw aan. De
vernieuwde voetbalvelden zullen de
thuisbasis worden van de nieuwe
voetbalclub VC Leest, die uit de
voetbalclubs SK Rapid Leest en
Leest United bestaat.

Ten slotte leggen we een parking
aan, ontharden we waar mogelijk en
komen er nog extra fietsenstallingen
bij. Op termijn willen we ook een
looproute over heel het sportdomein
uitstippelen en voorzien we heel wat
extra groen, zodat het een echt sportpark wordt.

VOOR IEDEREEN
We willen van deze volledige sportsite een aangename plek maken
voor iedereen. Dus kiezen we voor
een open werking. Dat wil zeggen
dat als bepaalde terreinen niet
gereserveerd zijn, vriendengroepen,
buurtbewoners of andere Mechelaars
ze mogen gebruiken.

Lees meer op mechelen.be/
sportsite-leest.
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De dag van

DE NIEUWE VESTEN
7u

Sinds augustus voeren we eenrichtings
verkeer in op de vesten. Zo maken we
ruimte vrij voor meer groen, voor fietsers
en wandelaars én om te spelen en elkaar te
ontmoeten. Daarnaast zorgen de Nieuwe
Vesten voor meer verkeersveiligheid.

9u

7u

Alien van het Agentschap
Wegen en Verkeer: “Elke
ochtend overloopt de werfleider
de dagplanning met de aannemers. Daarnaast vergaderen we
dagelijks met het communicatieteam, de politie en De Lijn.”
11u

13u

15u

studiebureaus en externe
partners mee. Als projectleider
probeer ik het overzicht te
behouden.”
15u

Robbe: “Mensen met vragen
komen via de website of telefoon bij mij terecht. De werken
zijn best ingrijpend en niet
altijd evident. Maar ik zet alles
op alles om iedereen zo goed
mogelijk te informeren.”

Oum: “Om bewoners goed te
informeren over de werken,
bussen we regelmatig bewonersbrieven. Om ook bewoners
of bezoekers te informeren die
verder van de werken wonen,
communiceren we via Hoplr,
sociale media, de website en
een digitale nieuwsbrief. Volg
zeker ook de Facebookpagina
‘De Nieuwe Vesten’.”

11u

20u

Jeroen: “Samen met mijn
collega’s van SWECO/BUUR
werken we hard verder aan
een ontwerp voor de definitieve heraanleg van de vesten.
In oktober stellen we normaal
gezien een nieuw ontwerp voor
waarop Mechelaars feedback
kunnen geven.”

Kris van Buurtparlement
Heihoek: “Samen met heel wat
andere Mechelaars uit verschillende organisaties, verenigingen
en buurtcomités maak ik deel
uit van ‘Baanbrekers+’. Wij
komen elke maand samen om
het ontwerp te bespreken en
feedback te geven.”

13u

Vragen over de Nieuwe Vesten?
www.denieuwevesten.be/vragen
of 0472 27 28 34.

9u

Hans: “Aan de Nieuwe Vesten
werken veel stadsdiensten,

We sturen continu bij om
de hinder tijdens de werken
te beperken.
Alexander Vandersmissen, burgemeester
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20u

Uitgelicht

KOM NAAR HET CULTUURCAFÉ
Wist je dat er elke laatste vrijdag
van de maand een Cultuurcafé
plaatsvindt in Mechelen?

Tijdens het Cultuurcafé ontmoeten verschillende
culturele en sociale organisaties, en liefhebbers
van de Mechelse cultuurwereld elkaar. Ook de
mensen die moeilijk toegang vinden tot vrije tijd,
kunst en cultuur gaan mee in gesprek. Samen
brengen ze de problemen in kaart en denken ze
na over oplossingen.

Een toneelvoorstelling bijwonen, een expo
bezoeken of naar de cinema gaan. Het lijkt
voor veel mensen vanzelfsprekend. Toch zijn er
heel wat drempels die het soms moeilijk maken
om deel te nemen aan culturele activiteiten.
Het Cultuurcafé wil ervoor zorgen dat elke
Mechelaar kan genieten van kunst en cultuur.

Elke maand host een andere Mechelse organis atie het Cultuurcafé. Er was al een theatervoorstelling bij ARSENAAL/LAZARUS, een film
bij Cinema Lumière en een voorstelling van
Sjarabang vzw bij kunstencentrum nona. En er
staat nog veel meer op de planning.
Ben je er graag bij? Ontdek waar het volgende
Cultuurcafé plaatsvindt op arsenaallazarus.be of
ga eens langs bij De Keeting (Kroonstraat 64).
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‘t verhaal van
MOHAMED
Mohamed wordt in 1977 geboren in
Marokko. Hij groeit op in een klein dorp
waar hij als jonge herder samen met zijn
grootmoeder de schapen hoedt. Zijn papa
werkt op dat moment al in België als gastarbeider. In 1982 besluit het gezin hem te
volgen. “Mechelen was een andere wereld
en dat was heftig. In Marokko haalden we
bijvoorbeeld ons water uit een bron en hier
was er kraantjeswater. Ik herinner me dat
we hier heel goed werden ontvangen. De
zusters van de kleuterschool leerden me
Nederlands en deden me welkom voelen.”
Mohamed en zijn familie zijn trotse moslims.
In juli vierde hij samen met zijn familie en
vrienden het Offerfeest, een feest van
vreugde, verzoening en aandacht voor
mensen in armoede. “Het mooiste daaraan
vind ik dat we elkaar een goede gezondheid
en vrede toewensen en dat we, als God het
wil, volgend jaar opnieuw mogen vieren.
We zijn die dag extra dankbaar voor wat
we hebben.”
Intussen woont Mohamed heel graag in
Mechelen met zijn gezin. “Ik ben trots op
mijn geloof, trots dat ik Marokkaan ben,
maar ook heel trots dat ik Mechelaar ben.”
Het verhaal van Mohamed kadert in
het project ‘Dromen over thuis’, waarvoor Mechelen, Sint-Katelijne-Waver en
Willebroek samen inzetten op het verzamelen, bewaren en ontsluiten van verhalen van
ingeweken inwoners. Meer verhalen lezen?
www.mechelenmakers.be/dromen-over-thuis

BEZOEK DE SOLO
TENTOONSTELLING
VAN HILDE OVERBERGH

KOOP EEN MECHELENBON
MET KORTING
Eind 2020 staken we de
Mechelenbon in een volledig nieuw jasje. Onlangs
kwam hier een handige tool
bovenop: de Mechelenbonapp die gratis beschikbaar
is voor Apple- en Androidtoestellen. Met die app kan je
je gekregen Mechelenbons
bijhouden in een digitale
portefeuille. Zo bied je ze
makkelijk digitaal aan om
te betalen en kijk je snel de
resterende waarde en vervaldatum na. Je vindt er ook alle
deelnemende zaken in terug
en blijft op de hoogte van
al het nieuws over shoppen
in Mechelen.
Ook het aankopen van bons
is supermakkelijk in de app.
Probeer het nu en krijg nog
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tot en met 16 oktober een
korting van 5 euro bij aankoop
van een Mechelenbon van
minstens 15 euro in de
Mechelenbon-app. De korting
is slechts één keer geldig.

Kort

In De Garage kan je van 30
september tot 30 december
de tentoonstelling ‘Navigating
Turbulence On a Horse with
No Name’ bezoeken. Het is
de eerste omvangrijke solotentoonstelling van Hilde
Overbergh. De kunstenares
bewerkt gevonden voorwerpen en materialen zoals textiel,
schuim en kunststof met
technieken zoals vouwen,
drukken, stikken en tal van
andere, subtiele ingrepen en
uitsnijdingen. Ze neemt je mee
op een speelse ontdekkingstocht die zowel verwondering
als vreugde oproept. Meer
info: www.hofvanbusleyden.be/
tentoonstellingen

De
top 3
van …

JAKLIN
De zaterdagmarkt: “Op zaterdag
spreek ik altijd met vriendinnen af
op de markt. Zo gezellig daar! Het
zijn ook al tientallen jaren dezelfde
marktkramers, die hun ‘stamgasten’
intussen al goed kennen.”
De Vismarkt: “Da’s zo’n verschil
met pakweg 20 jaar geleden. En ik
kan het weten (lacht). Met die grote
terrassen is het een plek geworden
die echt bruist van zodra de zon
schijnt. Het is echt de place to be.”
Liefde voor het centrum: “Ik woon
aan de Dijle en vind niks leuker dan
gewoon door het stadscentrum van
Mechelen te wandelen. Het is een
stad die geschiedenis ademt. En over
het Dijlepad vind ik het ook heerlijk
wandelen.”

-voordeel

Ontdek in Het
Predikheren de
voor- en nadelen van
digitale technologie via
digicafés, cursussen
en een interactieve
expo van 25 tot en met
30 oktober. Meer info:
mechelen.bibliotheek.be/
digitale-week

WARM WELKOM
WEEKEND
Verwacht je aan leuke
attenties in de winkels
op vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag
16 oktober. Ook in de
winkelstraten is het
feest en trakteren
we jong en oud op
randanimatie.

GRATIS TICKETS
MET JE UITPAS
Zin in een portie cultuur in oktober?
In ruil voor 20 UiTPAS-punten krijg
je een gratis ticket voor ‘Belpop
Bonanza 2800’ op vrijdag 7 oktober of
voor de kindervoorstelling ‘I think we
need to talk’ op zondag 30 oktober.
Beide voorstellingen vinden plaats in
het Cultuurcentrum.
Ruil je punten online om via uitpas.be.
Vervolgens krijg je een kortingscode
die je kan invullen als je je ticket
bestelt op cultuurcentrummechelen.be.
Maximaal één voordeel per UiTPAS,
zolang de voorraad strekt.

Mechelaar Samuel Dos
Santos bracht onlangs
onder zijn artiestennaam Samu Shael de
single 'Frequencia
Quantica' uit. Met zijn
Portugese teksten wil
hij mensen verbinden
en een goed gevoel
geven. Bijhorend pluspunt: Mechelen komt
mooi in beeld in de
bijhorende videoclip.
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KOM NAAR HET DENK-EN-DOEFESTIVAL
FACTS TO ACT IN LAMOT

“NIKS DOEN IS
EEN OPTIE,
MAAR IS
HET OOK
DE JOUWE?”
Op vrijdag 14 en zaterdag 15 oktober
organiseert het Hannah Arendt Instituut
voor de tweede keer het festival 'Facts to
Act'. Jong en oud is welkom om te komen
denken, praten en doen. Verwacht je aan
een dag vol wetenschap op mensenmaat.
Een dag om te leren én plezier te maken.
Christophe Busch, directeur van het Hannah
Arendt Instituut, nodigt je graag uit.

Wat doet het Hannah Arendt Instituut?
“Het Hannah Arendt Instituut is een organisatie
die ervoor zorgt dat wetenschappelijke inzichten ook voor de ‘gewone’ mens toegankelijk en
toepasbaar zijn. Om een voorbeeld te geven: er
is al veel onderzoek gedaan naar het bystander
effect of omstandereffect. Dat is het fenomeen
dat optreedt wanneer een groep mensen
toekijkt bij een noodsituatie, maar waarbij er
niemand in actie komt. Ondertussen weten we
al wat mensen weerhoudt om te reageren, en
zijn er ook allerlei praktische tips en adviezen
opgesteld over hoe je ervoor kan zorgen dat
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© Christophe Meeus

omstaanders tóch in actie komen. Die tips en
adviezen proberen wij via scholen, opleidingen,
podcasts en andere kanalen tot bij de rest van
de wereld te brengen.”
En dus ook met Facts to Act?
“Inderdaad. Facts to Act is een tweedaags festival in en rond Lamot waarbij we de wetenschap
naar de praktijk vertalen. Vrijdag organiseren
we een dag die vooral gericht is op professionals. Het hoogtepunt daarvan is voor mij
persoonlijk het begindebat met schrijver David
Van Reybrouck. Hij gaat samen met enkele top
experten en politici dieper in op de pijnpunten
en uitdagingen waar onze democratie vandaag
mee te maken krijgt.”
“Op zaterdag gooien we de deuren open voor
iedereen, van 0 tot 110 jaar. Voor ieder is er
wat wils: sportworkshops, debatten, lezingen,
muziek, podcast, boeken, stand-upcomedy
en meer. Spring gewoon binnen en pik er iets
uit wat jou leuk lijkt of waar je graag meer
over zou willen weten. Je zal ook echt dingen
kunnen doen en de wetenschap in de praktijk
kunnen uittesten.”

UiTgevraagd

Facts to Act is een tweedaags festival waarbij
wetenschap naar de praktijk wordt vertaald

Zaterdagavond houden jullie een eerbetoon
aan de onlangs overleden rector van de Vrije
Universiteit Brussel Caroline Pauwels?
“Klopt. Zonder Caroline Pauwels bestond onze
organisatie niet. Net als de filosofe Hannah
Arendt, aan wie wij onze naam ontleend
hebben, was Caroline iemand die altijd hoop
hield. Ze zag wat mogelijk was, wat de mensheid kon realiseren ondanks alle uitdagingen,
én geloofde in oplossingen.”

DAG VOOR DENKERS & DOENERS

“Normaal gezien ging Caroline Pauwels tijdens
Facts to Act in gesprek gaan met de choreograaf en schrijver Ish Aït Hamou. Ish keek er
zó hard naar uit om haar eens in het echt te
ontmoeten, want ze was voor hem een grote
inspiratiebron. Hij heeft aan ons gevraagd of hij
tijdens Facts to Act over haar mag vertellen, wat
ze voor hem betekende, hoewel hij haar nooit
heeft kunnen ontmoeten. Dankzij filmmateriaal
van de VRT waarin Caroline zelf aan het woord
komt en getuigenissen van andere mensen,
gaat het toch een beetje voelen alsof ze erbij is.”

Facts to Act gaat
over thema’s die
elke Mechelaar
aanbelangen

Waarom zou je Mechelaars aanraden
om te komen?
“Facts to Act gaat over thema’s die elke
Mechelaar aanbelangen. Je hoeft absoluut
geen voorkennis te hebben om langs te komen.
Onze bedoeling is vooral aantonen dat wetenschap niet saai hoeft te zijn, en dat iedereen
ermee aan de slag kan. Of je nu veel of weinig
naar het nieuws kijkt. Iedereen maakt deel uit
van deze samenleving, dus iedereen is van
harte welkom.”
Bekijk het volledige programma op
hannah-arendt.institute/facts-to-act-2022.
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Bingonamiddag
spel • LM Plus Mechelen,
14 > 17u, € 2,50

DI 4 OKTOBER
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

HERFSTKERMIS

kermis • Veemarkt, van za 1
t.e.m. zo 16 oktober, elke dag
behalve ma 03.10

ZA 1 OKTOBER
Sam Joris Octet feat. Bert Joris
concert • Stadsschouwburg,
20.15 > 22u, € 18

KNAL! Energiefestival
energiefestival • Lamot

Biertasting en
documentaire 'BIER!'
film • Cinema Lumière,
19.45 > 22.30u, € 25

The Making of Berlin - BERLIN
theater • DE MAAN,
20.30 > 21.30u, € 16

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

Truckstop
theater • De Peoene, 20 > 22u

Bras rommelmarkt
markt • Nekkerhal, 10 > 17u, € 5

SOS Quiz Scouts Gummarus
en Gidsen OLV
quiz • Parochiezaal De Brug,
20 > 23.30u, € 30

ZO 2 OKTOBER
Amazing Haydn - Lissy
Quartett Wien
concert • Sint-Pieter-en-Paulkerk,
15 > 17u, € 25

Diep in de snaar en rauw
in de toets - Kacper Nowak
& Lucas Krupinsk
concert • Hotel Martin's
Patershof, 16 > 17u, € 14

On fire – SOCHA en gasten
i.s.m. ARSENAAL
kunstenfestival • ARSENAAL/
LAZARUS

Feestelijk filmontbijt
film • Cinema Lumière,
9.30 > 12.30u, € 30
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Halte Poëzie: Wisława
Szymborska
lezing • Het Predikheren,
10.15 > 12.15u, € 3

Ligconcert
concert • BlinkOut Mechelen,
10 > 11.30u, gratis

The Making of Berlin - BERLIN
theater • DE MAAN,
20.30 > 21.30u, € 16

Edith en Simone
theater • Theater De Moedertaal,
15 > 17u, € 19

Truckstop
theater • De Peoene, 15 > 17u

The Fishwives Market

Dublin Legends
concert • Stadsschouwburg,
20.15 > 22u, € 34

Infosessie 'Minder stress
en beter slapen'
lezing • ldc De Rooster,
10.30 > 12u, gratis

Ge zijt niet de enige die
zich soms onzeker voelt
lezing • BlinkOut Mechelen,
19 > 21u, gratis

Huiswerk?! Hoe je kind met
ADHD hierin begeleiden?
lezing • De Nekker, 19 > 21u, gratis

The Original Soundtrack
‘The Lion King (1994)’
lezing • Cinema Lumière,
19.45 > 22.30u, € 11

In the Middle of
Nowhere - Kristien De
Proost & Frederico Araujo
theater • kunstencentrum nona,
20.30 > 21.30u, € 16

Begeleid bosbaden

VR 7 OKTOBER
Truckstop
theater • De Peoene, 20 > 22u

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

Belpop Bonanza 2800 - Jan
Delvaux & DJ Bobby Ewing
concert • Stadsschouwburg,
20.15 > 22u, € 20

De Schrijfwijzen - Het Groot
Dictee Heruitgevonden
spel • Het Predikheren, 20 > 22u

ZA 8 OKTOBER
Belpop Bonanza 2800 - Jan
Delvaux & DJ Bobby Ewing
concert • Stadsschouwburg,
20.15 > 22u, € 20

Stand-up Comedy Bas
Birker en Hans Cools 50 uren van TTK-Real
theater • Zaal 't Kranske,
20 > 22.30u, € 10

Truckstop
theater • De Peoene, 20 > 22u

Opening M.E.R.G.E.D a joint exhibition space
opendeurdag • M.E.R.G.E.D

begeleide uitstap •
Vrijbroekpark, 18 > 21u, € 18

Volksdansbal Korneel

opendeurdag • Dieren
bescherming, 12 > 17u, gratis

WO 5 OKTOBER

FreeFall

Werelddierendag

concert • Sint-Rombouts
kathedraal, 20.15 > 21.30u, € 16

markt • De Vleeshalle, 11 > 20u

Werelddierendag

opendeurdag • Tivoli, 10 > 16u,
gratis

Tweedehandsbeurs
kinderspullen en speelgoed

Quasi Nix
Kindernamiddag bij Lumière
film • Cinema Lumière,
14 > 16.30u, € 11

markt • Basisschool De Parel,
14 > 17u, gratis

Op zoek naar Hildegard
van Bingen

Inspirerende geveltuinwandeling

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

begeleide uitstap • Opsinjoorke
Grote Markt, 10 > 12.30u, € 6

'Rouw na zelfdoding'

dansfeest • Parochiezaal
De Brug, 20 > 0u, € 4
fuif • Transit M, € 8

Pannenkoeken
eten en drinken • ldc Den Abeel,
14.30 > 17.30u, € 3

Bierplezier
eten en drinken • De Vleeshalle,
11 > 22u

Mind Your Head Muziek Quiz
quiz • ARSENAAL/LAZARUS,
19.30 > 23u, € 20

ZO 9 OKTOBER

energiefestival • Lamot

lezing • CGG De Pont, 20 > 22u,
gratis

MA 3 OKTOBER

DO 6 OKTOBER

opendeurdag • M.E.R.G.E.D

KNAL! Energiefestival

Familiegroep Dementie:
We zijn en blijven mensen
lezing • 't moNUment, 14 > 16u,
gratis

Familiegroep jongdementie+:
Dichter bij elkaar
lezing • 't moNUment, 19 > 21u,
gratis

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

Lotto
spel • ldc Den Abeel, 14 > 16u, € 4

Opening M.E.R.G.E.D - a
joint exhibition space

Tafelgesprek: gezien
en gehoord worden

Amazing Haydn: Damenquartett
des Haydn Konservatoriums

lezing • BlinkOut Mechelen,
14 > 15.30u, gratis

concert • Onze-Lieve-Vrouw-VanLeliëndaalkerk, 15 > 17u, € 25

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

Natuurlijk Natuurlijk:
M-Fair: Eerlijk gekleed

Voel je heel erg welkom bij
BlinkOut

markt • Minderbroedersgang 5,
11 > 17u, gratis

opendeurdag • BlinkOut
Mechelen, 10 > 17u, gratis

MA 10 OKTOBER

Balcazar

Bingo

dansnamiddag • Cultuurcentrum,
14 > 17u, € 6

spel • ldc De Rooster, 14 > 16.30u,
€5

Agenda

DI 11 OKTOBER

Alfa en Julia
theater • campus Pitzemburg,
20.30 > 21.30u, € 13

Bloemschikken
spel • ldc De Rooster, 14 > 17u,
€ 12,50

ZA 15 OKTOBER

WO 12 OKTOBER

Huldeconcert César Franck

Babymassage

concert • Sint-Rombouts
kathedraal, 20.15 > 21.30u, € 18

lezing • CM - Campus
Antwerpsesteenweg, 10 > 12u,
gratis

Solastalgia - Frederik Croene

Lady Chatterley's Lover De Warme Winkel
theater • kunstencentrum nona,
20.30 > 21.30u, € 16
1

Infosessie 'Zorg jij
ook voor iemand?'
lezing • ldc Den Abeel, 14 > 16u,
gratis

Lady Chatterley's Lover De Warme Winkel
theater • kunstencentrum nona,
20.30 > 21.30u, € 16

Henry - Peter De Graef
theater • Stadsschouwburg,
20.15 > 22u, € 16

Frankenstein, of Smrntwsk
alleen! - naar de tekst
van Hugo Matthysen
theater • De Baronie (Battel),
20 > 23u, € 15

Natuurlijk Natuurlijk: Een blik
achter de schermen - Cirkels
begeleide uitstap • kringloopwinkel Cirkels, 19.30 > 21u

VR 14 OKTOBER
Wim Mertens - Inescapable tour
concert • Stadsschouwburg
Mechelen, 20.15 > 22.15u, € 24

Frankenstein, of Smrntwsk
alleen! - naar de tekst
van Hugo Matthysen
theater • De Baronie (Battel),
20 > 23u, € 15

Another Wednesday
feat. Roni Ben-Hur
concert • Het Predikheren,
19.30 > 23u, € 12,50

Facts to Act - Hannah
Arendt Instituut
festival • Lamot, € 90

Vrijmetselarij: een
echte zoektocht?
lezing • Logegebouw Mechelen,
20 > 22u, gratis

Mindfulness kennismaking
lezing • Well2DAY-centrum,
19 > 21.40u, gratis

lezing • CM Campus
Antwerpsesteenweg,
13.30 > 15.30u, € 5

Natuurlijk Natuurlijk:
Consumeren als konijnen
lezing • Avansa regio Mechelen,
10 > 11.30u, € 5

concert • Cultuurcentrum,
20.15 > 22u, € 16

DO 20 OKTOBER

Facts to Act - Hannah
Arendt Instituut

lezing • Stedelijke rouwaula,
19 > 20.15u, gratis

festival • Lamot, gratis

DO 13 OKTOBER

Verbindende communicatie
voor mantelzorgers

Frankenstein, of Smrntwsk
alleen! - naar de tekst
van Hugo Matthysen
theater • De Baronie (Battel),
20 > 23u, € 15

Lezing: Rouw en rouwprocessen
Pannenkoeken
eten en drinken • ldc Den Abeel,
14.30 > 17.30u, € 3

Hoe te leven - MartHa!tentatief Johan Petit & Herwig Illegems

EXPO

Alfa en Julia

theater • Stadsschouwburg,
20.15 > 22.01u, € 16

Shuang (schilderijen)
& Marnic (keramiek)

theater • campus Pitzemburg,
20.30 > 21.30u, € 13

De Sprekende Ezels Mechelen

> 09.10, Galerie Artmut

Weg dromen

ZO 16 OKTOBER

festival • Café De Floeren Aap,
20 > 23u, gratis

> 28.10, Vrijbroekpark

Filmontbijt

VR 21 OKTOBER

Looking for the Simurgh Mehdi-Georges Lahlou

film • Cinema Lumière,
9.30 > 12.30u, € 30

Alfa en Julia

> 30.10, Galerie Transit

Navigating Turbulence
On a Horse with No Name

Ontbijtfilm: De beste
verjaardag ooit
film • Cultuurcentrum, 10 > 12u, € 12

Klankennest - Manta

> 01.10, Galerie M

theater • Stadsschouwburg, 9u,
11u & 15u, € 18

‘Fragments’ Verscheidenheid in kunst

Amazing Haydn - Südwest
deutsches Kammerorchester

15.10 > 23.10, IKA, gratis
1

De geknipte kat

concert • Sint-Jan-Baptist en
-Evangelistkerk, 15 > 17u, € 25

02.10 > 16.10, Tivoli, gratis

Installatie Video Delay
25.10 > 30.10, Het Predikheren,
gratis

Het Kunstuur Mechelen
Tentoonstelling 4

Vinyl Sunday met Jean Blaute
concert • Het Predikheren,
10.30 > 12u, € 7

> 30.11, Het Kunstuur, € 15

Kaja Draksler & Marcin
Masecki - Draksler/
BACH/Masecki

Leven met kunst

concert • kunstencentrum nona,
17 > 18u, € 16

> 06.12, Galerie M

Universal Human Rights
> 11.12, Kazerne Dossin

Jongerenparcours:
Universal Human Rights
> 11.12, Kazerne Dossin, € 10

My Little Pony:
40 jaar magie
> 26.02.2023, Speelgoed
museum, € 10

ZA 22 OKTOBER
De cuyper vs. De cuyper

30.09 > 30.12, De Garage, € 5

Een hap kunst en cultuur

theater • campus Pitzemburg,
20.30 > 21.30u, € 13

Alfa en Julia
theater • campus Pitzemburg,
20.30 > 21.30u, € 13

DI 18 OKTOBER
Doe rustig - Erhan Demirci
theater • Stadsschouwburg,
20.15 > 22u, € 18

theater • Cultuurcentrum, 15 &
19u, € 13

Geubels gaat in bad - Philippe
Geubels (uitverkocht)
theater • Stadsschouwburg,
20.15 > 22u, € 28

Alfa en Julia
theater • campus Pitzemburg,
20.30 > 21.30u, € 13

Spaghettiavond Scouts
St.-Gummarus
eten en drinken • Parochiezaal
De Brug

ZO 23 OKTOBER
ROSSINI: Petite messe solennelle
concert • Begijnhofkerk,
15 > 16.30u, € 20

Paddenstoelenwandeling
begeleide uitstap • Tivoli,
14.30 > 16u, € 5

Jazzlezing Charlie
Parker - Joris Preckler
lezing • Het Predikheren,
10.30 > 12.30u, € 7

The History of New Wave

Pianorecital Dmitry
Sin - Laureaat Koningin
Elisabethwedstrijd Piano 2021

concert • Stadsschouwburg,
20.15 > 22u, € 20

concert • Huis De Min, 15 > 17u,
€ 35

WO 19 OKTOBER
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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
november: 31 oktober.
Deze kalender werd afgesloten
op 31 augustus. Cursussen,
workshops, kampen en
permanente activiteiten
worden niet opgenomen.

The Travelling Doll - De kant
van het kind - Thomas Janssens
theater • ARSENAAL/LAZARUS,
15 > 16u, € 16

Alfa en Julia
theater • campus Pitzemburg,
20.30 > 21.30u, € 13

DI 25 OKTOBER
Martini Sessions
concert • De Vleeshalle, 18 > 21u

Zorg je voor een persoon met
psychische kwetsbaarheid?
Zorg ook voor jezelf
lezing • Desiré Boucherystraat 17,
19 > 20.30u, gratis

Infoavond ADHD - leven in
een andere versnelling
lezing • De Nekker, 20 > 22.30u,
€ 10

Ben jij een digitale dinosaurus?

Burnt [The Eternal Long
Now] - première - Chen-Wei
Lee & Zoltán Vakulya

FIFe World Cat Show 2022
beurs • Nekkerhal, 9.30 > 17u, € 10

Schermtijd – schermstrijd

opendeurdag • Transit M, gratis

lezing • Het Predikheren,
19.30 > 21u, gratis

ZO 30 OKTOBER

Jan Jaap van der Wal - III-ième

I think we need to talk Collectief Elan(d) (6+)

theater • Stadsschouwburg,
20.15 > 21.45u, € 23

VR 28 OKTOBER
Condor Gruppe // Victor Ruggiero
concert • ARSENAAL/LAZARUS,
20.30 > 23u, € 12

Bram Weijters 1, 2, 3, 4 piano!
concert • Het Predikheren,
19.30 > 23u, € 12,50

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

ZA 29 OKTOBER

WO 26 OKTOBER
Burnt [The Eternal Long
Now] - première - Chen-Wei
Lee & Zoltán Vakulya
dansvoorstelling • kunsten
centrum nona, 20.30 > 21.30u,
€ 16

“Veel sterkte!” Of net niet.
Een avond over troost(en)
lezing • Het Predikheren,
19.30 > 21u, € 5

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.

lezing • Het Predikheren,
14 > 15u, gratis

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

The Travelling Doll / De kant
van het kind - Thomas Janssens

Contacteer de stad
 www.mechelen.be
 stadsbestuur@mechelen.be
 0800 20 800
 facebook.com/StadMechelen
 @StadMechelen
 @StadMechelen
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DO 27 OKTOBER

Moemoe op de maan Voorlezen en knutselen
lezing • Het Predikheren, 10.30 &
14u, gratis

Halloweenwandeling
doorheen Tivoli
begeleide uitstap • Tivoli,
17 > 22u, € 7

Le carnaval des animaux op zoek naar het varken (3+)

Go Strange 2022 - voor al
jouw buitenlandplannen

theater • Cultuurcentrum,
15 > 16u, € 13

Le carnaval des animaux - op
zoek naar het varken (3+)
theater • DE MAAN, 11 > 12u, € 11

FIFe World Cat Show 2022
beurs • Nekkerhal, 9.30 > 17u, € 10

Halloween-Boottocht
begeleide uitstap • aanlegsteiger
Haverwerf, vanaf 18u, € 10

NOG THEATER
Mij die ge graag in het
donker ziet - première Abattoir Fermé
kunstencentrum nona • do 6,
vr 7, za 8, do 13, vr 14, za 15,
wo 19, do 20, vr 21 en za 22.10
oktober, 20.30 > 21.30u, € 16

theater • DE MAAN, 15 > 16u, € 11
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#2800love

#2800love
Dat Mechelaars kunnen
knallen, bewezen de
massaal gedeelde foto’s van
Maanrock op sociale media.
Merci Mechelaars. You rock.

karenvervloet

minivermeulen
Pre birthday drinks en LikeMe 💕
#maanrock #2800love

raisingwildsouls
Zondag blijf ik de hele dag dicht
bij je 💗. Wat een weekend. Druk,
maar genoten!
#likemeketnet #maanrock #2800love

@maanrock_official

#maanrock22 #2800love

lisalepaige
Ook De Kreuners waren weer
van de partij op Maanrock! 🎸
#maanrock #projectwolf #dekreuners
#2800leeft #2800love

sarahstroob
De zomer al dansend afgesloten met
een topeditie van #maanrock in heerlijk
gezelschap. 🧡
#2800love #2800liefde #zomer2022

krista_clabots
Zo sluiten we het 25ste 3 daagse
Maanrock festival af 🍸🎶✨🤩
#maanrock #2800love
Photo @zenia_photography

jorgenvranken
Deze tijd van het jaar is #mechelen
op haar mooist
#maanrock #sintromboutstoren
#2800love #nofilter

We love you Willy, we do! Of kies ik toch
eerder Koentje? 🤔😁

semthomasson

#2800love
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09.10.2022

M-FAIR
Eerlijk gekleed

11 tot 17u
Markt,
workshops & meer

Pagne Africain

V.U.: Myriam Colle, p/a Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Tentoonstelling van
Afrikaanse stoffen
1.10 – 13.11

CULTUURCENTRUM MECHELEN
Een evenement van de stad Mechelen in het kader van de Week van Fair Trade, een initiatief
van de Belgische ontwikkelingssamenwerking www.weekvandefairtrade.be

WWW.MECHELEN.BE/M-FAIR
regio Mechelen

samen naar beter

