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DE FIETS IS
HÉT VERVOERMIDDEL
VAN DE TOEKOMST
BEESTENBOS IS BLIJ
Graffitikunstenaar en natuurliefhebber Dzia zet het dierenrijk
van het Natuurpark Rivierenland
in de verf. Hij maakte prachtige
graffitikunstwerken op een tiental
plekken waar je de dieren ook
kan terugvinden in de natuur. Ze
vormen de basis voor het bijhorende boek Animalinas dat dit
najaar uitkomt. In het boek lees
je over de kunstwerken zelf, de
afgebeelde dieren en nog zoveel
meer. www.animalinas.be
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Agenda:
wat te doen in oktober?

Precies twee jaar geleden kondigde Bart
Somers in dit voorwoord aan dat Mechelen de
ambitie koestert om fietsstad van Vlaanderen
te worden. Maar daarvoor was nog een
serieuze inhaalbeweging nodig. Vandaag
staan we al een heel stuk verder. In deze
Nieuwe Maan laten we zien wat het resultaat
is van twee jaar timmeren aan dit (fiets)pad.
Fietsstad worden is natuurlijk geen
doelstelling op zich. Het past in een verstandig
mobiliteitsbeleid dat de bereikbaarheid van
onze bedrijven en scholen, de leefbaarheid
in de woonwijken en de verkeersveiligheid in
onze stad nog wil verbeteren. We investeren
daarom in comfortabeler en veiliger woonwerkverkeer, schoolverkeer én recreatieve
fietsroutes. In het dossier ontdek je wat er de
komende jaren allemaal op de planning staat.
Onze keuze om voluit voor de fiets te gaan, is
zonder twijfel de juiste. Mobiliteitsexperts zijn
het erover eens: het vervoermiddel van de
toekomst - zeker in de stedelijke omgeving is niet de zelfrijdende auto, maar de fiets!
Alexander Vandersmissen,
burgemeester
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Vraag
HOE VERWIJDER
JE ONKRUID
HET BEST?
Beste stadsbestuur,
Een dikke pluim voor de stad! Ik
zag jullie medewerkers onlangs
met de hand onkruid verwijderen,
zonder gebruik van pesticiden.
Even later zag ik jammer genoeg
mijn buurman wél vergif spuiten
tegen het onkruid, wat helemaal
niet goed is voor het milieu.
Misschien kunnen jullie aan de
Mechelaars laten weten hoe je
onkruid het best verwijdert op
een milieuvriendelijke manier?
Groeten,
Joris

Hoi Joris,
Bedankt voor het compliment.
Wij bestrijden het onkruid
inderdaad zonder pesticiden,
door een combinatie van maaien,
intensief vegen en borstelen.
Soms zetten we ook machines
met een heetwatertechniek in of
gebruiken we gasbranders.
Maar hoe hou je nu zelf je tuin,
oprit of voetpad schoon zonder
het gebruik van pesticiden?
De tip is: zorg dat je problemen
met onkruid voor bent. Op
zonderisgezonder.be lees je
hoe. Heb je toch prijs? Dan kan
je het onkruid wieden met de
hand of met allerlei gereedschap
aan de slag gaan. De beste
bestrijdingstechnieken en
-gereedschappen hiervoor vind
je ook op zonderisgezonder.be.
De voegenkrabber is alvast
onze favoriet.

PRIMEUR:
HET EERSTE ROOKVRIJE STATION
Binnenkort mag je nergens
meer roken in het station van
Mechelen, dus ook niet op de
perrons. Daarmee is het Mechelse
station het eerste rookvrije station
in Vlaanderen. Een echte primeur!
Mechelen blijft werk maken van
een rookvrije toekomst voor
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kinderen. Op plaatsen waar
veel kinderen komen, willen
we sigaretten, sigaren en
andere rookartikelen bannen.
Zit jij in het bestuur van een
sport- of jeugdvereniging? Dan
kan ook jij meebouwen aan
Generatie Rookvrij. Meer info op
mechelen.be/generatie-rookvrij.

Kort

DE BIB IS EVEN
GESLOTEN
Het Predikheren sluit tijdelijk zijn
deuren van maandag 4 tot dinsdag
19 oktober. Tijdens die periode
schakelt de bib over op volledig
nieuwe software en verhuist de
magazijncollectie tijdelijk naar
een andere locatie. Net voor de
sluiting, is de bib wel uitzonderlijk
open op zondag 3 oktober in de
namiddag.
Tijdens de sluiting kan je geen
materialen uitlenen of inleveren, ook niet via de inleverbus..
Uiteraard mag je je boeken wel
bijhouden tot als de bib weer
opengaat. Een zaaltje huren in Het
Predikheren blijft mogelijk.
Alle info: www.hetpredikheren.be

Vroeger en nu
HUIS DEN TURF
In de Rik Woutersstraat vind je het huis
‘den Turf’. Op de vroegere gevel stond
het getal 1627, maar het huis werd al
in 1456 vermeld. Van de 15de tot de
18de eeuw was dit een microbrouwerij.
De eerste vier brouwers die hier
brouwden, kwamen onder andere uit
Meerhout, Diest en Geel. Later kwam de
brouwerij in het bezit van de Mechelse
brouwersfamilies de Somer en van
Kiel. De brouwerij gaf achteraan uit
op de vliet Melaan, die toen nog in
een grote boog door heel de stad liep.
Vandaag geeft de achterzijde uit op de
Rik Wouterstuin, waar je nog een klein
stukje van de vliet terugvindt.
 uis den Turf staat er nog, maar ziet
H
er tegenwoordig helemaal anders uit

Het winteruur komt er
weer aan. In de nacht
van zaterdag 30 op
zondag 31 oktober
draaien we de klok
terug van 3u naar
2u. Een uurtje langer
slapen dus!

DUURZAAM
VERBOUWEN
Hoe kan je duurzaam
verbouwen? Waar kan
Stad Mechelen je bij
helpen om energie te
besparen? Dat en zoveel
meer lees je in het
krantje van Mechelen
Klimaatneutraal.

Getal

798
Zoveel herstellingen, aanpassingen
of onderhoudswerken deden we al
aan fiets- en voetpaden sinds de start
van het speciale onderhoudsteam
in september 2019. Dit team volgt
meldingen over gebreken of hindernissen aan fiets- of voetpaden nauw op
en lost ze gauw op. Zelf iets melden?
www.mechelen.be/meldingen

Uit een enquête
van Woonpunt blijkt
dat bijna 8 op de 10
huurders tevreden
zijn over hun sociale
woning. 86 % geeft
ook aan dat ze graag
in hun buurt wonen en
zich er veilig voelen.
Ontdek meer op
woonpuntmechelen.be.
BOMENKAART
Elk plantseizoen
planten we meer
bomen op het
openbaar domein. Ken
je een locatie waar
nog plaats is voor
één of meer bomen?
Laat het weten via
mechelen.be/
bomenkaart.
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Mechelenmakers

Ken jij Deelbaar
Mechelen al? Die
vrijwilligersorganisatie wil
onder andere de digitale
kloof verkleinen. Zo werkt
Nick Luyten mee aan
het project Deel IT.

“Elk kind heeft recht op een laptop.
Daarom verzamelen, onderhouden en
herstellen we laptops om die uit te lenen
aan kinderen en jongeren uit kwetsbare gezinnen. Samen met de scholen,
Telenet en andere organisaties bepalen
we de softwarepakketten en stellen
die ter beschikking op de laptops. Ook
krijgen de gezinnen ondersteuning van
een buddy die hulp en ondersteuning
biedt. Door alleen laptops te geven,
zouden we de digitale kloof natuurlijk
niet verkleinen.”
“Voor ons was dit project een
groot leerproces. In het begin
zochten we nog naar de beste
manier om de laptops te onderhouden. Nu kunnen we op een relatief
korte tijd een groot aantal laptops
verwerken. Vorig jaar hebben we zelfs
meer dan 400 laptops uitgeleend. Die
gezinnen hebben er echt plezier aan.
En daar doen we het eigenlijk voor."
Meer info op deelbaarmechelen.be.

Heeft jouw bedrijf laptops die het niet
r
meer nodig heeft? Doneer ze aan Deelbaa
.be.
Mechelen via info@deelbaarmechelen
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Inzicht

DOE DE 50 GRADEN TEST
De woningen van de toekomst worden met een warmtepomp
verwarmd. Dat betekent op lage temperatuur én zonder fossiele
brandstoffen, zoals gas of stookolie. Is jouw huis hiervoor geschikt?

WAT?

WAAROM?

HOE?

EN DAARNA?

Wil je testen of je
huis klaar is om te
verwarmen op een
lage temperatuur?
Bijvoorbeeld met
een warmtepomp
of via een warmtenet? Verlaag dan
twee weken lang de
temperatuur van je
verwarmingsketel
naar 50 graden en
ervaar het zelf. Meld
je aan voor de test
via de link onderaan
deze pagina.

Vandaag verwarmt
90 % van de gezinnen met stookolie of
aardgas. Goed voor
14 % van de Vlaamse
uitstoot van broeikasgassen. Om de
klimaatdoelstellingen
te halen en de opwarming van de aarde
te vertragen, is een
omschakeling naar
een meer duurzame
manier van verwarmen
nodig. Stad Mechelen
zet hier sterk op in om
dat waar te maken.

De test is simpel.
Twee weken lang
verlaag je de
temperatuur van je
verwarmingsketel
naar 50 graden.
Wanneer je je registreert voor de test,
ontvang je via mail
de meest geschikte
testperiode. Na de
test ontvang je een
mail met de link naar
een online tool. Daar
vul je jouw ervaringen in en krijg je een
persoonlijk advies.

Krijg je positief
advies na je testperiode? Dan heeft
Stad Mechelen een
interessant aanbod:
het groepsaanbod
warmtepompen. Is
je woning niet klaar
om te verwarmen op
lage temperatuur?
Ook dan kunnen wij
je helpen. Alle info
krijg je via de link
hieronder of op een
van de infosessies
op 21 oktober.

90 % van
de gezinnen
verwarmt
nog met
stookolie of
aardgas, dat
kan beter

Meer info en/of aanmelden: mechelenklimaatneutraal.be/doe-de-50-graden-test
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Dé fietsstad van Vlaanderen worden, dat is de ambitie
van ons stadsbestuur. Halfweg de bestuursperiode
wil Nieuwe Maan eens nagaan of we goed op weg
zijn. Samen met Joris, de mobiliteitsexpert van
Stad Mechelen, stippelden we een fietsroute uit
van zuid naar noord. We blikken ook vooruit op
de nieuwe verkeerssituatie in de stationsbuurt.

MECHELEN
FIETSSTAD?
1

Joris: “We zaten al lang verveeld
met de zogeheten ‘moordstrookjes’ op de Brusselsesteenweg.
Na heel veel aandringen bij het
Agentschap Wegen en Verkeer
zijn ze nu eindelijk vernieuwd.
Veel veiliger zo!”

8

OVERDEKTE STALLING

“Voor een kleine jaarlijkse vergoeding kunnen buurtbewoners hun
fiets veilig en overdekt stallen in de
Hoveniersstraat. Het valt in de smaak.
We hopen er zo nog een aantal te
kunnen zetten. Vrije ruimte vinden
hiervoor is de grootste uitdaging.”

NIEUWE FIETSOSTRADE

“Samen met de provincie blijven we
investeren in fietssnelwegen. Dit
nieuwe stukje fietsostrade is nog niet
lang, maar verbindt op termijn ons
station met Hombeek, Kapelle-opden-Bos en Willebroek. Enfin, wie zo
gek of sportief is, kan binnen enkele
jaren evengoed via deze weg tot in
Gent fietsen.”

START
BRUSSELSESTEENWEG

2

3

VAN BENEDENLAAN

“Hier gaven we een rijstrook terug
aan de fietsers. Dat kadert in ons
langetermijnplan om de ring fietsvriendelijker te maken. Wanneer
de tangent klaar is, zou de verkeersdrukte op de zuidoostelijke
helft van de ring sowieso al flink
moeten afnemen.”
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FIETSZONE

“Toen we van heel de binnenstad een
fietszone maakten, was daar heel wat
over te doen. Maar de storm is nu
gaan liggen. Ik hoop dat de meeste
Mechelaars er ondertussen de voordelen van inzien.”

Dossier
FINISH

10

5

GROTE MARKT

“Uit een enquête bij 1000 Mechelaars
bleek dat twee op de drie hier een
ondergrondse fietsenstalling wil. Die
staat er nu. Maar vandaag is het hier
gene vette. Misschien is de stalling
onvoldoende gekend of staat die bij
slechter weer wel vol? We geven dit
proefproject nog even tijd want we
geloven er wel in.”
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FIETSTELPAAL

“Jaar na jaar verplaatsen meer
Mechelaars zich met de fiets. Dat
weten we dankzij onze fietstellers
in en rond Mechelen. Enkel het
coronajaar 2020 was een
uitzondering, want er werd
weinig gependeld naar het
werk en naar school.”

1

START
9

7

DEELFIETSEN

“Naast de groene deelfietsen van
Mobit zie je in Mechelen ook Blue
Bikes. Die zijn vooral handig om de
combinatie trein-fiets te maken.”
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TIVOLIROUTE

“Vanaf eind september verbindt de
Tivoliroute het centrum met het
ziekenhuis, als veilig alternatief
voor de drukke Antwerpse- en
Liersesteenweg. Hiervoor
verbeterden we de voorbije
jaren stapsgewijs de fietsinfrastructuur in tal van straten. De
fietsbrug over de Vrouwvliet
naar het Tivolipark zou bij het
verschijnen van Nieuwe Maan ook
klaar moeten zijn.”

FIETSSTRATEN

“De Keldermansvest en Frans
Halsvest zijn al enkele jaren fietsstraten. Ze vormen een prima alternatief
voor de drukke stadsring aan de
overkant van de Dijle.”
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NIET VAN DEZE TIJD

“De verbindingen tussen onze dorpen
en het centrum verbeteren staat hoog
op het lijstje. Dit soort fietsstrookjes
langs drukke banen willen we écht
niet meer. We zijn stappen aan het
zetten voor een vernieuwing van de
fietspaden langs de Leestsesteenweg,
Battelsesteenweg, Antwerpsesteenweg
en ook deze Liersesteenweg.”

Een ijzersterk
fietsbeleid in
versnelling
zet Mechelen
Fietsstad op
koers om
te winnen.
Mechelaars
blijven fietsen!
Vicky Vanmarcke,
schepen van
Mobiliteit

FINISH
TIVOLIPARK
Bij aankomst in het Tivolipark heeft
Joris nog een slotboodschap: “Zoals je
kon zien, is goed fietsbeleid meer dan
alleen maar fietspaden aanleggen.
Een zone 30 toepassen in woonstraten, slimme verbindingen aanleggen
of de verkeerscirculatie bijsturen … dat
hoort er evenzeer bij. Zo wordt voor
heel veel verplaatsingen de fiets de
meest logische keuze.”

Op mechelen.be/fietsers vind je nog veel meer info.
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Dossier

VEEL NIEUWE FIETSINFRASTRUCTUUR ROND HET STATION

“WE HEBBEN DE JUISTE KEUZES GEMAAKT”
De stationsbuurt is al jaren in beweging. Het nieuwe stationsgebouw en de tangent
gaan vaak met de aandacht lopen, maar de vernieuwde fietsinfrastructuur zou ook
dik de moeite worden. We fietsten alvast de fietspuzzel over de Leuvensesteenweg
op voor een gesprek met Rudy Van Camp, communicatieverantwoordelijke
en coördinator van het stationsproject Mechelen In Beweging.
Wel iets speciaal hé, deze grote fietsbrug.
Hoe zijn jullie tot dit ontwerp gekomen?
“We wilden absoluut conflictvrije verbindingen
voor fietsers creëren. Dat is de rode draad
doorheen alle nieuwe fietsinfrastructuur. Over
conflictvrije kruispunten was recent veel te doen,
door een jammerlijk ongeval in Antwerpen. Met
onze klankbordgroep vol experten hadden we
echter al in 2008 besloten om die kaart volop te
trekken. Dat leidde tot het idee van de ondergrondse fietstunnel aan de Jubellaan en deze
verhoogde fietspuzzel. Uniek is het zeker. We
hebben echt wel verder gekeken dan onze neus
lang was.”
Goedkoop zal dat allemaal niet
geweest zijn zeker?
“Makkelijke of goedkope keuzes waren dat
zeker niet, maar het zijn wel de juiste. Je moet
weten dat grote investeringen in die tijd werden
voorbehouden voor autoverkeer, niet voor fietsverkeer. Gelukkig is de mentaliteit op dat vlak
sindsdien veranderd.”
Even naar de andere kant. Hoe moeten
fietsers binnenkort de vaart oversteken?
“Dat zal nog altijd via de Colomabrug zijn. Is
de brug daar omhoog? Dan kan je nog vrij snel
omrijden langs de busbrug. Die komt in de plaats
van de huidige brug aan de Postzegellaan. Veilig
wordt het sowieso, want het autoverkeer rijdt
daar ondergronds via de tangent.”
Er komt een fietsenstalling voor meer
dan 5000 fietsen: klinkt indrukwekkend.
Wat kan je ons daarover vertellen?
“Fietsers en voetgangers zullen dag en nacht
onder het station door kunnen, van de stadskant
naar de Arsenaalzijde, of omgekeerd. Aan beide
kanten van die ‘tunnel’ heb je fietsenstallingen.
Je kan je fiets simpelweg parkeren onder het

perron waar je moet zijn en daar de lift nemen.
Toch wel een extra reden voor veel mensen om
de fiets te nemen in plaats van de auto, want
sneller kan niet.”
Langzaam maar zeker verschijnen heel wat
fietsostrades in de buurt. Wie zit daarachter?
“Dat is niet ons initiatief, maar toevallig sluit
ons projectgebied goed aan op meerdere
fietsostrades. Je kan zeggen dat we de missing
link waren om die allemaal te verbinden.
Daar zijn we nu volop mee aan de slag.”
Vanaf wanneer kunnen we al die nieuwe
infrastructuur eens uittesten?
“De tunnel aan de Jubellaan is klaar,
net zoals de fietsbrug aan de
Brusselsesteenweg. De fietspuzzel
over de Leuvensesteenweg is
eveneens gedeeltelijk afgewerkt. Volgens de huidige
planning kan rond de
jaarwisseling alle
fietsinfrastructuur in
gebruik worden
genomen.”

Fiets jij graag door en in Mechelen?
Stem ons mee tot de fietsstad van Vlaanderen!
Vul de enquête in op fietsgemeente.be.
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Straatbabbel
HOE VERWELKOM JIJ
NIEUWE BUREN IN JE STRAAT?

HOE ZIE JIJ HET
MECHELEN VAN
MORGEN?
Die vraag stelden we in april
aan alle Mechelaars. Intussen
liggen de conceptnota van
het Beleidsplan Ruimte en de
kennisgevingsnota plan-MER
op tafel. Benieuwd naar het
resultaat? Kom luisteren en
geef jouw feedback tijdens
een van de infomarkten in de
Keldermanszaal. Die vinden
plaats op woensdag 6 oktober
om 13 en 16u, donderdag
7 oktober om 18 en 21u en
zaterdag 9 oktober om 10 en
13u. Je kan je mening ook
geven in het Huis van de
Mechelaar van 23 september tot
31 oktober of via mechelen.be/
stadvanmorgen.

Mikke: “In Bonheiden
kochten we met alle
buren een boeket
bloemen. Hier in de
O.-L.-V.-straat is dat
moeilijker, want ik
weet niet altijd wie
nieuw is. Maar ik zeg
altijd goedendag.
Zo ken ik al best wat
mensen nu.”

Ninah: “Ik ben eens
gaan aanbellen met
een ei in mijn hand.
Een symbolisch
ei, noemen wij dat
(lacht). Gewoon om de
nieuwe buren te laten
weten dat ze altijd
een ei of iets anders
mogen lenen, moest
dat nodig zijn.”

Shailesh: “Wij
brengen altijd een
bloemetje en een fles
wijn. Ik woon in een
hele fijne buurt. Alle
buren zitten in een
WhatsApp-groep,
waarmee we regelmatig afspreken om
samen iets te doen.”

VOOR ALLE DIERENLIEFHEBBERS
Hou jij ook van dieren? Zondag 3 oktober is het Werelddierendag. Kom van
10 tot 16u naar Domein Tivoli en doe mee met toffe activiteiten. Meer info op
mechelen.be/werelddierendag.
Heb je een huisdier? Knip dan hieronder de huisdierenkaart uit, vul ze in en
steek ze bij je identiteitskaart. Zo weten de hulpdiensten dat je huisdier alleen
thuis is, als je buiten bewustzijn in het ziekenhuis terecht zou komen.

Katten

Vogels

Honden

Reptielen

Knaagdieren

Andere

DIERENARTS
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Straffe ondernemer

“IK BEN BLIJ DAT IK NOG ALTIJD FRIETEN BAK”
Goesting in een goei pak frieten?
Schuif dan eens aan bij Frituur Put,
waar uitbater Gerrit Lekeu al meer
dan 20 jaar achter de friteuses staat.
“Ik bakte al op 12-jarige leeftijd
mee frietjes met mijn grootvader.
Toen kreeg ik de smaak te pakken”,
lacht hij.

Gerrit. “Mijn grootvader baatte eerst
een café uit, maar koos toch voor de
frieten. Later kwamen mijn moeder
en ik ook mee in de frituur staan.
‘t Is een echt familiebedrijf.” Net
als zijn grootvader en zijn ouders,
snijdt Gerrit zijn frieten nog altijd
met de hand.

Frituur Put werd in 1969 opgericht
door Rik Put, de grootvader van

NIEUW FRIETKOT
Frituur Put veranderde de laatste
jaren al meerdere keren van locatie,
en stond nu al sinds 2017 aan de
Zandpoortvest. “Door de uitbreiding
van de hogeschool moeten we
opnieuw verhuizen naar
een andere

locatie. Met behulp van de burgemeester vonden we een plekje op
het Douaneplein.” Het oude frietkot verhuist niet mee, maar wordt
vervangen door een modern frietkot
mét groendak. Het eerste in België.
“Het groendak oogt mooier. En het is
vooral energiebesparend, want het
isoleert beter.”
Het nieuwe frietkot is groter en volledig uitgerust met nieuwe toestellen.
Ook is er binnen en buiten camerabeveiliging aanwezig. Klanten zullen
hun frietjes binnen of buiten kunnen
opeten. Wie met de auto komt,
kan parkeren op de parking op het
Douaneplein.
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EEN VLOTTE START
VOOR ELK GEZIN
Vroedvrouw Leen Diels begeleidt
sinds september 2020
de groepssessies van OPkomst.
“OPkomst is een aanmeldpunt voor vrouwen die voor
en vlak na hun bevalling extra ondersteuning kunnen
gebruiken. Bijvoorbeeld omdat ze er helemaal alleen
voor staan, het niet zo breed hebben of niet weten
wat ze allemaal in orde moeten maken voor en na
de geboorte van hun kindje. Mama’s worden naar
ons doorverwezen door het wijkgezondheidscentrum, het ziekenhuis,
de huisarts of andere
sociale partners.”

De verbonden
heid tussen
de mama’s is
uniek in dit
project

“We plannen eerst
een kennismakingsgesprek in, waarbij
we bekijken wat
we voor het gezin
kunnen doen. We
bieden persoonlijke
begeleiding over heel
praktische zaken zoals
het groeipakket of de
zoektocht naar kinderopvang. Dankzij een goede samenwerking met het
ID-team en het CAW kunnen ook problemen met het
gezinsinkomen of huisvesting aangepakt worden. We
werken dus echt op maat.”
“Daarnaast zijn er de groepssessies in het Huis van het Kind.
Die begeleid ik samen met mijn collega Nel. We brengen minstens vier à vijf toekomstige mama’s samen in kleine groepjes.
Allemaal vrouwen die ongeveer even ver staan in hun zwangerschap. Zo kunnen ze ook bij elkaar terecht om ervaringen te delen.
Het groepje blijft het hele traject samen. Op die manier leren ze elkaar
echt kennen. Zelfs als ze niet dezelfde taal spreken, ondersteunen ze
elkaar. Die verbondenheid is echt een pluspunt en heel uniek aan dit project.
Tijdens de sessies bereiden we hen zo goed mogelijk voor op de bevalling,
maar zeker ook op alles wat daarna komt. Zo laten we hen kennismaken met
verschillende organisaties en diensten, of praten we over de impact die een baby’tje
heeft op je werk, je relatie, je vrije tijd ... Alle thema’s komen aan bod.”
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Kimberly &
Alessandro

Maneblussers

OPkomst begeleidde kersverse mama Kimberly
tijdens haar zwangerschap en ook na de
geboorte van haar eerste kindje.
“Mijn zoontje Alessandro werd op 22 juli geboren. Het is een heel
rustige baby. Hij weent alleen als hij honger heeft. Hij is nu 2,5
maanden en slaapt ’s nachts al wat langer. Daardoor is hij overdag
wel vaker wakker, maar dat vind ik niet zo erg. Alles gaat heel
goed met ons.”
“Bij de sociale dienst van het ziekenhuis hoorde ik voor
het eerst over OPkomst. Zij gaven mijn naam door en kort
daarna volgde het kennismakingsgesprek. Vooral de
groepssessies vind ik leuk. Zo zag ik ook eens andere
vrouwen met een dikke buik. Want door corona zag
ik niet zo veel mensen. Ik
ben blij dat we voor mijn
bevalling toch nog drie
keer konden afspreken.
Ik stelde altijd veel
vragen, zowel over
de leuke als minder
leuke dingen. Ik ben
heel nieuwsgierig
en wou telkens ook
weten hoe het met
de andere dames
ging. Nu hebben we
zelfs een WhatsAppgroepje! Alessandro werd iets te vroeg geboren,
dus ik was de eerste die een fotootje van mijn
kindje kon delen. Ik was natuurlijk heel erg fier.
Tijdens de sessie werden we ook voorbereid op de
bevalling zelf, door erover te praten en door oefeningen te doen.”

Leen

Dankzij
OPkomst
viel de stress
helemaal
weg

“Toen ik pas wist dat ik zwanger was, vond ik het allemaal heel erg spannend. Maar dankzij OPkomst kreeg ik
er steeds meer vertrouwen in. Ze hielpen me ook met heel
wat praktische zaken. Zo was ik goed voorbereid en viel de
stress helemaal weg. Op het einde was ik vooral benieuwd
naar hoe het zou voelen om een mama te zijn.”

ERKENNING VOOR OPKOMST
De geboorte van een kind heeft een grote impact. Met deze unieke
aanpak zorgt OPkomst ervoor dat gezinnen goed voorbereid van start
gaan. Het kinderarmoedefonds bekroonde de doeltreffende aanpak
van het project met een extra subsidie van 135 000 euro.
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KEERDOK
KAAI

ijl
D

De Keerdoksite wordt dé nieuwe hotspot van Mechelen.
De baanwinkels verhuizen deze maand naar het nieuwe winkelpark,
de werven van het parkeergebouw en de bruggen lopen op volle
toeren. Er wordt ook hard gewerkt aan de ontwerpen voor de
nieuwe woningen en publieke ruimte met veel groen, waaronder
een stadspark en ruimte voor ontmoeten. Een vooruitblik.

9

Projectie
FIETS- EN
VOETGANGERSBRUG
1

BEDRIJVENSITE FLUVIUS

Fluvius blijft actief op het westelijke
deel van het terrein. Ook dit deel zal de
komende jaren op een duurzame manier
opnieuw ingericht worden.
Zie mechelen.be/fluvius-meer-info.

2

EANDISWIJK

(ontwerp in opmaak)

Kruispunt
Antwerpsepoort

Ten noorden van de Afleidingsdijle komen
ongeveer tweehonderd woningen op een
deel van het terrein van Fluvius. Aan de
kant van de Afleidingsdijle komt een groot
groen gebied. Dat zal op termijn aansluiten
aan de bestaande groenzone ten zuiden
van het winkelcomplex Malinas.

INTERBETON
VERHUIST IN 2022
4

(ontwerp in opmaak)
Op de plek komt een park van meer dan
een hectare. Langs het park komen zo’n
50 appartementen. T’île Malines, café en
creatieve stadsoase, blijft op het puntje
van het schiereiland.

5

PARKING KEERDOK

Guido Gezellelaan

In 2022 opent op de Eandistip
een parkeergebouw met:
• 529 parkeerplaatsen
• 110 fietsenstallingen
• elektrische laadpalen en
auto- en fietsdeelplaatsen

Naast het
Begijnhof komt
een nieuwe
kwalitatieve
woonwijk met
een groen park.
Greet Geypen,
schepen van
Stadsontwikkeling

Met steun van Europa (Interreg North
Sea Region, ACCESS) wordt het
parkeergebouw een voorbeeld op
vlak van duurzaamheid.
Er komen een handelszaak op het
gelijkvloers en kantoren op de
bovenste verdiepingen. Op het dak
geeft het groene, openbare balkon
een prachtig uitzicht over de stad.

3

& 6 BRUGGEN

In augustus startten de werken aan beide
bruggen. Die worden in het voorjaar van
2022 afgerond.

7

RODE KRUISPLEIN

De parking maakt plaats voor een
autovrij plein met grote bomen en een
waterspiegel.
Aan het plein komt een duurzame
nieuwbouw met 54 appartementen en
een eigen ondergrondse parking voor de
bewoners en bezoekers van het Van der
Valk Hotel.
Op het gelijkvloers komen er aan
het nieuwe plein ook buurtwinkels,
restaurants en cafés.
McDonald’s bouwt een nieuw restaurant
dat qua architectuur helemaal past bij de
ambities voor Keerdok. De parking en de
drive thru (takeaway) komen ondergronds
wat uniek is voor McDonald’s.

8 EEN FIETS- EN
VOETGANGERSBRUG
Deze brug zal het Keerdok-project verbinden met de zijde van de Winketkaai
(exacte locatie in onderzoek).

9

KEERDOKKAAI

(ontwerp in opmaak)
De winkels aan het Rode Kruisplein ver
huizen deze maand naar het nieuwe
winkelcomplex Malinas. Op de vrijgekomen
ruimte komt een nieuwe woonwijk met
ongeveer driehonderd woningen. Dat zijn
vooral appartementen. De kade aan het
Keerdok wordt een autovrije promenade.

Vanaf de parking kan je makkelijk te
voet of met de fiets over de nieuwe
voetgangersbrug naar de binnenstad.
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De dag van

DE JEUGDBEWEGING

za 14.30u

za 15u

Op 22 oktober is het Dag en Nacht van de
jeugdbeweging, een groot feest voor alle
jeugdbewegingen in Mechelen. En dat zijn er
veel. Nieuwe Maan ging overal al eens langs.
za 14.30u

zo 15u

“Wist je dat ongeveer een op
de tien kinderen in een jeugdbeweging zit? Da’s iets typisch
Belgisch. Bij onze kleine,
gezellige jeugdbeweging KSA
Ter Hert zijn alvast alle Mechelse
kinderen welkom op zaterdagnamiddag, midden in de bossen
aan het militair domein in de
Duivenstraat.”

“De lokalen van Jamaswapi
bevinden zich al meer dan
50 jaar in het hartje van de binnenstad. Elke zondagnamiddag
komen we samen met jongeren
tussen 6 en 17 jaar. Die namiddagen zitten vol met spel, sport,
knutseltechnieken, uitstapjes,
enzovoort. We vragen geen
lidgeld en al onze activiteiten
zijn gratis.”

za 15u

za 16u

“Jeugd Rode Kruis is een open
jeugdbeweging waar iedereen
welkom is. Je hoeft bij ons geen
lidgeld te betalen. Onze organisatie bevat de traditionele
ingrediënten van het Rode Kruis,
maar dan overgoten met een
flinke dosis jeugdig plezier.”

zo 16u

“Scouts Heilig Kruis heeft zo’n
honderdtal leden, begeleid door
een vrolijke bende leiders en
leidsters. Bij ons leer je de zotste
constructies sjorren, en ook heel
wat andere natuurtechnieken.
Uiteraard doen we ook keitoffe
spelletjes.”

za 16u

“BAZART is een unieke kunstjeugdbeweging in Mechelen
die samenkomt op zaterdag
van begin oktober tot mei: wij
spelen, zoeken, rennen, bedenken, springen, bouwen, dansen,
fantaseren, luisteren, breken,
zingen … met alles wat kunst is in
de stad. Soms rustig, soms hevig,
alleen of met veel.”
zo 14u

zo 15u

zo 14u

“Vandaag is mijn laatste dag als
leider. Ik ben bij Chiro Coloma
terechtgekomen via Jeugdwerk
voor Alleman, waarbij verenigingen samen met Stad Mechelen
het jeugdwerk willen openstellen
voor iedereen. Ik heb zalige
tijden beleefd.”
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zo 16u

Op zoek naar een jeugd
beweging in Mechelen?
www.mechelen.be/jeugdwerk

VIER MEE OP
22 OKTOBER
Tijdens de Dag en de Nacht
van de jeugdbeweging
komen alle jeugdbewegingen in Mechelen samen
op de Grote Markt om het
jeugdwerk in de kijker te
zetten. Dat doen ze met een
waaier aan leuke activiteiten, van ‘s morgens vroeg
tot in de late uurtjes. Vier
mee: www.mechelen.be/
dag-van-de-jeugdbeweging

UiTgelicht

NEEM PLAATS OP ONZE BANK
Tegenslagen kennen we allemaal. Maar moet je meteen de
moed verliezen? Absoluut niet.
Je veerkracht houdt je overeind.
Tijdens de 10-daagse van de
Geestelijke Gezondheid zetten
we het belang van veerkracht
in de kijker. Ontmoeting en
sociale verbondenheid staan dit
jaar centraal. Want: contact met
anderen, dat hebben we nodig.

Wat staat er op het programma?
Rustig praten met iemand,
doe je het best op een bankje.
Daarom krijgen de gevel- en
picknickbanken een belangrijke plek in het programma. In
verschillende buurten zijn er
picknickbabbels. De Kruidtuin
krijgt dan weer een Ask-MeAnything bankje. Wie gaat
zitten, stelt zich open om te

praten over alle mogelijke
thema’s. Ook de lokale dienstencentra zetten extra in op
ontmoeting. Daarnaast kan
je deelnemen aan wandelingen waarbij we het Mechelse
welzijnsaanbod in de kijker
zetten. De 10-daagse loopt van
1 tot en met 10 oktober. Het
volledige programma vind je op
mechelen.be/samen-veerkrachtig.
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‘t verhaal van
ANKE (88) &
GABOR GEÖCZE VON
SZENDROÏ († 2013)
Gabor woonde samen met zijn familie in
Hongarije. Omdat hij van adellijke afkomst
was, gaf hij zich over na de communistische machtsovername. Samen met zijn
broer werd hij opgepakt en naar een
Russisch krijgsgevangenenkamp gebracht.
In 1946 vluchtten ze samen naar Friesland.
Daar viel zijn oog op de knappe Anke
Veenstra. “Elke dag fietste ik naar het
station om Gabor daar na zijn werk op te
wachten. Hij had dan altijd snoepjes voor
me bij. Dat deed ik allemaal heel stiekem!”
In 1952 trouwde het jonge koppel en
enkele maanden later kregen ze een
eerste kindje. Door een nieuwe job, verhuisden ze naar Mechelen. “In het begin
voelde ik me vreemd hier in Mechelen. In
een grote stad terechtkomen, is plots heel
anders dan het dorpsleven, waar iedereen
elkaar kent. Gelukkig kwamen er familieleden uit Hongarije naar hier. Ook dankzij de
school van onze kinderen en de protestantse kerk leerde ik veel mensen kennen.
Ik fiel my it bêste mei myn bern! (Fries voor
‘ik voel me het best bij mijn kinderen’) Met
onze vijf kinderen, twaalf kleinkinderen en
zes achterkleinkinderen voel ik me hier
gelukkig en thuis! Alleen mis ik mijn Gabor
nog elke dag.”

HELP KINDEREN, WORD BUDDY
onderwijs een duwtje in de rug
te geven. Dat kan op tal van
manieren: samen huiswerk
maken, gewoon wat praten of
samen een spelletje spelen.

Lees meer verhalen op mechelenmakers.be/
dromen-over-thuis
Niet iedereen heeft het
makkelijk op school. Buddy
Mechelen zoekt enthousiaste
vrijwilligers om leerlingen
uit het basis of secundair

Je maakt hier elke week even
tijd voor. Dat geeft een boost
aan het zelfvertrouwen van
de kinderen en vergroot hun
slaagkansen. Onderwijservaring
heb je niet nodig. Affiniteit met
culturele diversiteit en kans
armoede is een plus.
Help mee:
www.buddymechelen.be

Buddy's nemen leerlingen
onder de vleugel.
Samen realiseren ze dromen.
Marina De Bie, schepen van Onderwijs
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Kort

De
top 3
van …

WELKOM OP
HET WARM WELKOM
WEEKEND
Op 15, 16 en 17 oktober ontdek jij de
nieuwe collecties in Mechelen. Op
zoek naar een nieuwe winterjas, warme
laarzen en een trui? Bezoek dan je favoriete winkel(s) in Mechelen en keer met
een nieuwe aankoop én glimlach terug.
Tijdens het Warm Welkom Weekend
worden shoppers extra verwend. Lees
er alles over op shoppeninmechelen.be.

NELE

De kapper: “Ik woon zelf niet in
Mechelen, maar kom speciaal af
om hier mijn haar te laten doen
bij mijn favoriete kapper in de
Hanswijkstraat. Af en toe mag
je jezelf eens laten verwennen
hé (lacht).”
Groene stad: “In de stad zelf heb
je verschillende tuinen en parken.
Echt een aanrader om die allemaal eens te ontdekken. Met of
zonder gids.”
Gezellige lunchbar: “Samen met
vriendinnen gaan lunchen bij Foom
onder de Sint-Romboutstoren is
altijd keiplezant!”

-voordeel
GRATIS NAAR DE PREMIÈRE VAN FOLKS&FOOLS
Hou je van humor, duisternis en het
absurde? Dan is de theatervoorstelling
Folks&Fools zeker iets voor jou. Tijdens
deze voorstelling voeren Maxim Storms
en Lobke Leirens je door een tijdloos
landschap, waarbij ze zich camoufleren
als twee onbezonnen gedaantes in een
rusteloze cadans.
Wie 25 UiTPAS-punten gespaard heeft,
mag in ruil daarvoor gratis naar de première in kunstencentrum nona op 13 of 14
oktober. Het voordeel is verkrijgbaar aan
de balie van kunstencentrum nona, zolang
de voorraad strekt. Maximaal twee voordelen per UiTPAS.
Andere voordelen checken?
www.uitinmechelen.be/promotions

Zin om je eigen zaak
te starten? Stad
Mechelen zet je
op weg tijdens het
gratis startersevent
met netwerkmoment
op donderdag
21 oktober om
19u. Schrijf je in op
mechelen.be/
inschrijvenstartersevent.

Trakteer je
(klein)kinderen
op een ritje op de
molen of een andere
kermisattractie op
de Herfstkermis.
Die staat van vrijdag
1 oktober tot en met
zondag 17 oktober
op de Veemarkt.

Nood aan troost
en een houvast
tijdens het
rouwen? De dienst
Begraafplaatsen
biedt haar
najaarsprogramma
aan rond rouw
en verlies. Bekijk
het aanbod op
mechelen.be/
najaarsprogrammarouw-en-verlies.
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De familie Ronaldo is
waarschijnlijk een van
de bekendste Mechelse
families. Onder de naam
Circus Ronaldo speelt
de familie al 50 jaar
lang voorstellingen over
de hele wereld. David
Ronaldo vormt samen
met zijn broer Danny
de zesde generatie in
deze circusfamilie.

“IK HOOP DAT WE DIT
NOG LANG MOGEN
BLIJVEN DOEN”
22

© hans maakt een foto

CIRCUS RONALDO BESTAAT 50 JAAR

UiTgevraagd

We spelen altijd
in kleine tenten
en zalen, zodat
we het publiek
in de ogen
kunnen kijken

Hoe is Circus Ronaldo ontstaan?
“Het is allemaal begonnen bij de
betovergrootvader van mijn vader,
Adolf Peter Van den Berghe, die op
zijn 17de van huis wegliep en meetrok
met een circus. Hij werkte zich op van
stalknecht tot een bekende acrobaat
ter paard. Bij de latere generaties
werd het circus een mengvorm van
theaterspelers, circusartiesten en
muzikanten. En in '71 startte mijn
vader dan met Circus Ronaldo.
Ondertussen zit circus zo al enkele
generaties in onze familie.”
Iedereen kent wel het typische
beeld van een circus, maar ziet
dat er vandaag nog wel zo uit?
“Een tent en woonwagens hebben
we nog altijd (lacht). Maar alle andere
clichés die je kan verzinnen, zoals
clowns met rode neuzen of leeuwen
in een kooi, zijn er inderdaad niet
meer. Nu is het meer een vorm van
theater en circus samen. Bij ons is dat
eigenlijk altijd een beetje geweest.”

Hoe ziet een voorstelling van
Circus Ronaldo er dan uit?
“Elke voorstelling heeft zijn eigen
verhaal. Op dit moment spelen we
bijvoorbeeld ‘Sono Io’. Dat is een
voorstelling die mijn broer samen met
een van zijn zonen speelt, over een
vader-zoonrelatie. Elk jaar spelen we
met de familie ook samen een kerstvoorstelling. Dan vertellen we gewoon
het verhaal van een kerstdiner met de
familie, dat natuurlijk een beetje uit de
hand loopt (lacht).”
“Publiek is voor ons heel belangrijk.
Daarom spelen we voorstellingen die
dicht bij het publiek staan, waarbij we
altijd het publiek bij in de ogen kunnen
kijken. Onze voorstellingen zouden
niet werken in een grote tent of zaal,
waar de mensen ver van ons zitten.”
Circus Ronaldo speelt ook vaak in
het buitenland. Wat is je favoriete
plek om naartoe te gaan?
“Inderdaad, we hebben al op

verschillende plekken in de wereld
gespeeld. Elke plek heeft zo zijn
charmes. Nieuw-Zeeland en Australië
waren wel leuk. Toch kan je moeilijk
zeggen welk land het leukste is. Dat
hangt ook van plek tot plek af, net
zoals dat hier ook is. Op sommige
plekken heb je een super publiek,
andere keren is dat wat minder. Dat
is in alle landen zo. Uiteindelijk zijn
mensen overal wel min of meer hetzelfde (lacht)."
Merk je na al die jaren spelen
in het circus een verschil in
de beleving van circus?
“Alles is wat luchtiger dan vroeger.
En de voorstellingen worden ook
korter. Ik heb de indruk dat mensen
er minder lang hun aandacht kunnen
bijhouden. Dat is wel het grootste
verschil. Natuurlijk moet een goede
artiest zich altijd aanpassen aan de
omstandigheden. Ik merk wel dat het
circus de laatste jaren terug aan populariteit wint, zeker door de combinatie
van theater en circus."
Wat brengt de toekomst
voor Circus Ronaldo?
“Ik hoop dat we dit nog lang mogen
blijven doen. Het is zeker onze
ambitie om door te gaan. En de volgende generatie staat alvast klaar.”
Hopelijk komen er nog veel
mooie jaren. Hoe gaan jullie
50 jaar Circus Ronaldo vieren?
“In oktober organiseren we samen
met het Cultuurcentrum en Stad
Mechelen een festival om ons
50-jarige bestaan te vieren. Dan
stellen we al onze tenten op en
spelen we verschillende voorstellingen. Ook zijn er gastvoorstellingen,
straattheater en randanimatie.”

50 JAAR CIRCUS RONALDO
Van 8 tot en met 17 oktober
vind je ons aan de Nekker.
Iedereen is welkom!
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Spellen om wiskunde
te oefenen
lezing • Level21, 19 > 20.30u,
€ 25

Interactieve wandelingen

In deze agenda vind je alleen de basisprijs van de
activiteiten terug. Vanwege het coronavirus is de kans
groter dat activiteiten worden verzet of geannuleerd.
Check daarom altijd de website van de organisator.

sportactiviteit • Vrijbroekpark,
13.15 > 15u

Balcazar
dansnamiddag • Cultuurcentrum,
14 > 17u, € 6

1

VR 8 OKTOBER
: Mechelse UiTPAS-houders met kansentarief
krijgen korting bij deze activiteit

VR 1 OKTOBER
Glitch - Abattoir Fermé
theater • kunstencentrum nona,
20.30 > 21.30u, € 16

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

ZA 2 OKTOBER
De dieren - Geert
Belpaeme / l’hommmm
theater • kunstencentrum nona,
20.30 > 21.30u, € 16

Glitch - Abattoir Fermé
theater • kunstencentrum nona,
20.30 > 21.30u, € 16
1

O O O (8+)

theater • DE MAAN, 19u, € 13

Musica Divina 2021: Michel
Godard - improvisatie
concert • SintRomboutskathedraal, gratis

Hercules Trophy
sportactiviteit • De Nekker

ZO 3 OKTOBER
Maneblusserswandeling
in en rondom Mechelen
begeleide uitstap • Busleyden
Atheneum - Campus Botaniek,
10 > 17u, € 2
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Halte Poëzie - Leonard Nolens
lezing • Het Predikheren,
10.30 > 12.30u, gratis

Provinciaal Kampioenschap
Masters Hamer en Gewicht
sportactiviteit • De Nekker,
14 > 17u, € 3

Het geheim van
levenskracht, kundalini
lezing • Yoga & Co, 14 > 17u, € 45

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

Rituelen, wonder en
verwondering
lezing • Diocesaan Pastoraal
Centrum, 14.30 > 17u en
18.30 > 19.45u, gratis

After the End
theater • Theater Korenmarkt,
20.15 > 22u, € 11
2 Kasper Tom/Brice Soniano/
Ben Sluijs “SONGBOOK”

concert • Jazzzolder (in Het
Predikheren), 19.30 > 23u

De piraten komen &
Doe die deur dicht

ZA 9 OKTOBER

voorleeszondag • Het
Predikheren, 10.30 > 11.30u, gratis

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

Werelddierendag
Evenement • Tivolipark, 10 > 16u,
gratis

DI 5 OKTOBER
8 Kerken 8 lezingen Steenhouwtechnieken
lezing • Onze-Lieve-Vrouw-overde-Dijlekerk, 20 > 21.30u, gratis

SOLOKOLOS - Mauro
Pawlowski, Elko Blijweert
& Jeroen Stevens
concert • Stadsschouwburg,
20.30 > 21.30u, € 16

WO 6 OKTOBER
In Perspectief: Onrust in Mali

O O O (8+)

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

theater • DE MAAN, 15 > 16u, € 13

Glitch - Abattoir Fermé

Veerkrachtig door Mechelen

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

begeleide uitstap • SinteMettetuin, 14 > 17u, gratis

DO 7 OKTOBER

Fietstour Dogs on wheels

Glitch - Abattoir Fermé

begeleide uitstap • station
Mechelen, 14 > 17u, € 35

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

KOM voor de dieren

Café Parole: Klimaatalarm

soepfestival • Vrijbroekpark,
12 > 20u, gratis

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

2

Glitch - Abattoir Fermé
Duurzame adresjes in Mechelen
begeleide uitstap • Avansa regio
Mechelen, 10 > 13u, gratis
3

3

VRETEN! (6+)

theater • DE MAAN, 15 > 16u, € 13

De Mechelse gruwelverhalenwandeling
begeleide uitstap • Wollemarkt,
20 > 21.45u, € 9

Waarom is er niet één
programmeertaal?

4

lezing • Het Predikheren,
14 > 15u, gratis

Marcel Kocken vertelt causerie over Wereldoorlog II
lezing • BA Campus Tesse,
14.15 > 16u

Norway Today
theater • Theater Korenmarkt,
20.15 > 22u, € 11

ZO 10 OKTOBER
Amazing Haydn 2021 Wiener Instrumentalsolisten
concert • Onze-Lieve-Vrouw Van
Leliëndaalkerk, 15 > 17u, € 23

VRETEN! (6+)
theater • DE MAAN, 15 > 16u, € 13

5

Agenda

Zero-waste mode:
tips & tricks

Spellen om taal te oefenen

O O O (8+)

BOEF! (10+)

theater • DE MAAN, 15 > 16u, € 13

lezing • Lamot, 11 > 12u, gratis

lezing • Level21, 19 > 20.30u,
€ 25

theater • DE MAAN, 19 > 20u,
€ 13

Veerkrachtig door Mechelen

Interactieve wandelingen

begeleide uitstap • SinteMettetuin, 14 > 17u, gratis

sportactiviteit • Vrijbroekpark,
13.15 > 15u

DO 21 OKTOBER

DO 28 OKTOBER

After the End

Dave Gisler Trio feat.
Jaimie Branch

Pianorecital Dmitry Sin
concert • Huis De Min, 15 > 17u,
€ 35

VR 15 OKTOBER

Wandel voor eerlijke handel

theater • Stadsschouwburg,
20.30 > 21.30u, € 16

begeleide uitstap • Lamot,
13 > 17u

After the End
theater • Theater Korenmarkt,
20.15 > 22u, € 11

Relax & Recover

4

BOY - Kyoko Scholiers

After the End
theater • Theater Korenmarkt,
20.15 > 22u, € 11

ZA 16 OKTOBER

lezing • Yoga & Co, 14.30 > 17u,
€ 40

Norway Today

MA 11 OKTOBER

Arm balances

NOMADLAND (Chloé Zhao)
film • Filmhuis Mechelen,
18.30 > 20u, € 7

DI 12 OKTOBER
Nieuws of geen nieuws, dat
is de vraag #2 De waarheid,
niets dan de waarheid?
theater • ARSENAAL/LAZARUS,
20.15 > 22u, € 7

The Return - Bram
Weijters’ Crazy Men
concert • kunstencentrum nona,
20.30 > 21.30u, € 16

Nomadland (Chloé Zhao)
film • Filmhuis Mechelen,
20.30 > 22u, € 7

theater • Theater Korenmarkt,
20.15 > 22u, € 11
lezing • Yoga & Co, 14 > 16u, € 25

ZO 17 OKTOBER
Seizoenswandeling herfst
begeleide uitstap • Provinciaal
Groendomein Vrijbroekpark,
10 > 12u

Amazing Haydn 2021 Razumovsky Quartett Wien
concert • Sint-Jan-Baptist en
-Evangelistkerk, 15 > 17u, € 23

Mystiek Mechelen
begeleide uitstap • Schepenhuis,
€9

Norway Today

Ouderensportdag

theater • Theater Korenmarkt,
20.15 > 22u, € 11

sportactiviteit • ldc De Schijf &
Den Deigem, 13.30 > 17u

Werelddag van Verzet tegen
Armoede - Maak het mee!

‘Erfrecht’; infosessie
voor mantelzorgers

festival • Cultuurcentrum, 12 > 18u

lezing • CM-campus, 19 > 21u, € 5

DI 19 OKTOBER

WO 13 OKTOBER

De Beren Gieren releasetournee Less Is Endless

Folks&Fools (première) - Lobke
Leirens & Maxim Storms
theater • kunstencentrum nona,
20.30 > 21.30u, € 16

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

PJOTR EN DE WOLFSKI (3+)

WARME WINTERAVOND:
Biodiverse tuinen om
van te smullen

theater • DE MAAN, 15 > 16u, € 11

lezing • Thomas More, 20 > 22u

Babymassage

WO 20 OKTOBER

lezing • CM Campus, 19 > 21.30u,
gratis

In Perspectief: Noam Chomsky

DO 14 OKTOBER
Folks&Fools (première) - Lobke
Leirens & Maxim Storms

De Gemoederen – Het
Kwartier / Mariën en von
Winckelmann i.s.m. De Studio

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

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

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

theater • Cultuurcentrum,
20.15 > 22u, € 11

Interactieve wandelingen
sportactiviteit • Vrijbroekpark,
13.15 > 15u

VR 22 OKTOBER

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

Interactieve wandelingen
sportactiviteit • Vrijbroekpark,
13.15 > 15u

Norway Today

VR 29 OKTOBER

theater • Minderbroederskerk
CCM, 20.15 > 22u, € 11

Facts to Act
lezing • Lamot

CD voorstelling “l’ Americano”

5 Children of Happyland Zarah Bracht

concert • Jazzzolder (in Het
Predikheren), 19.30 > 23u

ZA 23 OKTOBER

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

After the End / Norway
Today - Double Bill

ZA 30 OKTOBER

theater • Cultuurcentrum,
19 > 23u, € 20

begeleide uitstap • station
Mechelen, 14 > 17u, € 34

Infomoment Ragheno

Fietstour ‘Bier van hier’

infomarkt • achterkant station,
14 > 17u

ZO 31 OKTOBER

ZO 24 OKTOBER

concert • Begijnhofkerk, 15 > 17u,
€ 23

Amazing Haydn 2021 Haydn Chamber Ensemble
concert • Sint-Pieter-en-Paulkerk,
15 > 17u, € 23

Backmitra
lezing • Yoga & Co, 14 > 16.30u,
€ 40

Heertje en Meneertje &
Reis naar de maan
voorleeszondag • Het
Predikheren, 10.30 > 11.30u, gratis

Amazing Haydn 2021 Haydn-Akademie Eisenstadt
Stekelhaar is echt niet
raar & Toermalijn
voorleeszondag • Het
Predikheren, 10.30 > 11.30u, gratis

Halloween rond het Maanlicht
Begeleide uitstap • Het
Maanlicht, € 12

Halloween-boottocht
Begeleide uitstap • Haverwerf,
18.30u, 19.30u en 20.30u, € 13

WO 27 OKTOBER
Documentaire ‘De roze wolk’
film • Well2DAY-centrum
Mechelen, 19 > 21u, gratis

KOM ALLES TE WETEN OVER RAGHENO
Benieuwd hoe dé stadswijk van de toekomst eruitziet? Ontdek het op zaterdag 23 oktober tijdens de
infomarkt achter het station. Een maquette en toekomstbeelden maken de Ragheno-plannen concreet.
Liefhebbers kunnen blijven hangen voor een hapje
en een drankje. Of volg een uitgestippelde route
doorheen de site met de fiets, per step of te voet.
Afspraak tussen 14 en 17u aan de achterkant van
het station, ingang Hanswijkvaart t.h.v. Colomabrug.
www.mechelen.be/ragheno
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EXPO
Parkingson
Kunsttentoonstelling “ON”
1, 2 & 3.10, Het Predikheren, gratis

Johan Creten, C’est
dans ma nature
1

> 17.10, Galerie Transit

Schilderkunst en keramiek
tentoonstelling
> 24.10, Artmut, gratis

Kunstexpo ‘Connections’
22.10 > 28.11, Pand Groote Engel,
gratis
2 Poésie de Bretangne
– Bretoense Poezie

23.10 > 7.11, Galerie M
2

4

Daniël Bellon
24.10 > 12.12, galerie Transit

Mechelse kunstenaars
in de kijker
> 30.10, Galerie M

Paul Casaer – All we can get
> 22.11, Museum Hof Van Busleyden
& De Garage, € 5
3

Expo #FakeImages

> 07.12, Kazerne Dossin, € 9
4 Breaking Boundaries
De Olympische Spelen

> 24.12, Sportimonium, € 12

“Poésie de Bretagne”
“Bretoense poëzie”

Golden Hour: Long-term
in situ installation

23/10 – 7/11/21
GALERIE M – Kanunnik De Deckerstraat 56 – Mechelen
za en zo van 11 tot 18 u, alle andere dagen op afspraak
www.galeriem.be

> 31.12, Windowbox artist-run space
© collectie Sportimonium

Contacteer de stad
 www.mechelen.be
 stadsbestuur@mechelen.be
 0800 20 800
 facebook.com/StadMechelen
 @StadMechelen
 @StadMechelen
Huis van de Mechelaar: plan je bezoek via
www.mechelen.be/afspraak of 0800 20 800
Sociaal Huis: 0800 20 800,
socialedienst@mechelen.be
Klachten over stadsdiensten?
klachten@mechelen.be, 015 29 75 72
UiT in Mechelen: www.uitinmechelen.be,
uit@mechelen.be, 015 29 76 53
Over Nieuwe Maan
Nieuwe Maan is het gratis stadsmagazine voor alle
Mechelaars en is een uitgave van Stad Mechelen.
Het magazine wordt tien keer per jaar huis aan huis
bedeeld, en wordt gedrukt op FSC-gecertificeerd
papier met milieuvriendelijke inkten.
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Verantwoordelijke uitgever: Erik Laga, algemeen
directeur, Grote Markt 21, 2800 Mechelen
Redactie: Marketing & Communicatie,
Stad Mechelen, Grote Markt 21, 2800 Mechelen,
nieuwemaan@mechelen.be,
www.mechelen.be/nieuwemaan
Fotografie: Joost Joossen, Karin Van Hees,
Wout Sprangers en Stefaan Van Damme
(www.brand-ink.be)
Concept & creatie: Trendhuis
ISSN: 2033-2289
Editienummer: 101
Vragen over bedeling?
nieuwemaan@mechelen.be
Nuttige nummers
Noodcentrale (brandweer / ziekenwagen): 112
Europees noodnummer: 112
Dringende politiehulp: 101
Wachtdienst huisartsen:
wachtpostmechelen.be, 1733
Wachtdienst apotheken:
www.apothekers-mechelen.be, 015 33 03 33

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

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

Storingen en defecten op elektriciteits- of
aardgasnet: 078 35 35 00, www.fluvius.be
Gasgeur: 0800 650 65
Antigifcentrum: 070 245 245
Probleem met de watervoorziening:
0800 903 00, info@pidpa.be
Vragen over huisvuil:
0800 90 441, www.ivarem.be
Evenement organiseren:
www.mechelen.be/evenementenloket
015 29 79 01, evenementenloket@mechelen.be
Meldingen over toestand
openbaar domein: 0800 20 800,
www.mechelen.be/meldingen
Straatlamp defect?
0800 635 35, straatlampen.be
Meer nuttige nummers?
Surf naar mechelen.be.

Wedstrijd

'T WAS SPANNEND
Tien dagen lang streden meer dan duizend
Mechelaars om de kroon van de stad. Wie als
eerste de kroon vond, won een prijzenpakket
van wel bijna 600 euro. Deze Mechelaars
mochten zich tot grote winnaar kronen.
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