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KOM TOT RUST MET SJEL
Nog tot 15 maart kan je in 't Zennegat terecht voor een bijzondere
muzikale natuurbeleving. Langs de oevers van de Dijle en de
Zenne kom je de kunstinstallatie Sjel tegen. In deze geluiddichte
kubus in spiegelend glas klinkt de muziek van Sohnarr, het
soloproject van muzikant-componiste Patricia Vanneste (voormalig
lid van muziekgroep Balthazar). Met de debuutplaat ‘Coral Dusk’
in je oren ontsnap je midden in de natuur even aan de geluiden
van de buitenwereld. Op 15 maart verhuist Sjel naar het Mechels
Broek. Het is een initiatief van Cultuurcentrum Mechelen en
Mechelen Feest binnen het themajaar Zinderende Stilte.
Meer info: www.zinderendestilte.be.
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Welkom

DE NIEUWE
VESTEN
Op het einde van de 19de eeuw waren
de vesten nog brede wandelwegen.
Maar met de komst van de auto dienden
de vesten steeds meer als draaischijf
voor het verkeer. De oude stadsmuren
maakten als het ware plaats voor een
muur van auto’s en camions. Die muur
willen we weer afbreken, zodat onze
vesten opnieuw een plek zijn om te
spelen, te ontmoeten en te wandelen.
En dat betekent meer stedelijke kwaliteit,
minder lawaaihinder en betere lucht.
De Nieuwe Vesten worden de werf
van de eeuw. En een werf van maar
liefst 5 km lang vergt natuurlijk tijd.
Pas in 2029 zullen de Nieuwe Vesten
volledig klaar zijn. Wil een stad vitaal en
aantrekkelijk blijven, dan moet ze blijven
vernieuwen. Daar is geen weg naast. Met
dit project loodsen we onze stad pas echt
de 21ste eeuw in. Een nieuwe jaarring in
de geschiedenis van Mechelen.

UIT IN MECHELEN
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Agenda:
wat te doen in maart?

Alexander Vandersmissen,
burgemeester
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Vraag
MAG IK IETS OP DE
STOEP ZETTEN OM
WEG TE GEVEN?
Ik heb een oude zetel waar ik
graag vanaf wil. Mag ik die voor
mijn huis op de stoep zetten met
een bordje 'gratis mee te nemen'?
Groet,
Vic

Dag Vic,
Fijn dat je je zetel nog een tweede
leven wil geven. En zonder dat je
er iets voor terug wil. Daar maak je
vast iemand blij mee.
Als stad vinden we het belangrijk
dat spullen niet zomaar
weggegooid worden als ze nog
bruikbaar zijn. Maar aangenaam
wonen en leven in de stad is
minstens even belangrijk. Zet
gratis spullen dus niet op de stoep:
ze blokkeren de doorgang van het
voetpad waardoor voetgangers,
mensen met kinderwagens of
minder mobiele mensen niet goed
kunnen passeren. En het trekt
sluikstort aan.
Wil je iets weggeven? Op
Facebook vind je heel wat
groepen om met toekomstige
eigenaars in contact te komen,
zoals 'GIFT | Mechelen+' en 'Gift
Groot Mechelen vraag raak!'.
Ook de app Hoplr, waarmee je in
contact blijft met je buren, wordt
door veel mensen gebruikt om
dingen weg te geven. Daarnaast
zijn je spullen altijd welkom bij
Cirkels, de tweedehandswinkels
van ECOSO. Of bied ze zelf, gratis
of voor een klein prijsje, aan
via tweedehandsplatformen als
2dehands.be of Vinted.
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DELEN IS …
JE MENING
GEVEN
We zijn benieuwd naar
wat jij vindt van alle
deelauto’s, deelsteps
en deel(bak)fietsen in
onze stad. Ben je fan van
deelmobiliteit? Waarom
wel of niet? Ken je het
aanbod in je buurt?
Vul de enquête in op
delenisvooriedereen.be
en maak kans op een
van de 40 Mechelenbons
ter waarde van 30 euro.

HULP NODIG BIJ JE
OMGEVINGSVERGUNNING?
Voor de meeste verbouwingen
moet je een omgevingsvergunning aanvragen, ook voor werken
die zonder architect gebeuren.
Dat is voor veel mensen een
moeilijke klus die lang kan
aanslepen. Ben jij van plan om
een omgevingsvergunning
aan te vragen? Maak het jezelf

makkelijk en laat je voor een
kleine vergoeding helpen door
het expertisecentrum Interieur,
Design & Architectuur van de
Thomas More Hogeschool. Hun
architecten maken het dossier
voor jouw aanvraag in orde. Alle
info vind je op ideamechelen.be/
omgevingsloket.

Kort

1927

Vroeger en nu
Op 18 juni 1927 werd de Veemarkt
feestelijk versierd voor het bezoek van
koningin Elisabeth, die de Mechelse
drinkwaterleiding kwam inhuldigen.
Behalve het beeld van Vadderik zien
we op de achtergrond ook cinema
Flora. Die bevond zich tot 1963 in
de Keizerstraat, op de hoek met de
Sint-Pietersberg. Na de sluiting van de
cinema kon je hier nog enkele jaren
de beentjes losgooien in dancing ABC,
maar midden jaren zeventig werd het
gebouw afgebroken. Er kwam een
nieuwbouw met op het gelijkvloers
een handelsruimte en daarboven
appartementen.

Vanaf dit jaar gelden
er nieuwe prijzen
voor het verkrijgen
van elektronische
identiteitsdocumenten.
Raadpleeg de prijzen
via mechelen.be/
digitaal-loket.

IS JE KIND
GEBOREN IN 2020?

Getal

Dan start je kindje
met school in het
schooljaar 20222023. Digitaal
aanmelden voor
de lagere school
kan vanaf maandag
7 maart via
kiesjeschool.be.

5700
Zoveel bomen en struiken
planten we midden maart in
het nieuwe stiltebos aan het
Tivolipark. We volgen hierbij
de Miyawaki-methode, een
aanpak die ontwikkeld werd
door de Japanse plantdes
kundige Akira Miyawaki.
Door de bomen en struiken
dicht tegen elkaar aan te
planten, groeit het bos
tien keer sneller dan anders.

DOE MEE AAN DE
VEGGIECHALLENGE
Kies zelf je doel:
minder vlees/vis,
helemaal veggie of
vegan. In ruil voor je
inzet krijg je lekkere
recepten en tips:
www.mechelen.be/
veggiechallenge.

 en feestelijk versierde Veemarkt,
E
met op de achtergrond Cinema Flora

Zin om te
ondernemen?
Schrijf je in voor het
startersluik van het
ondernemersevent
op 22 maart van
12 tot 17u in Lamot
via mechelen.be/
ondernemersevent.
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Mechelenmakers

Een dik jaar geleden
stierf het grote icoon
én de moeder van het
Mechelse ballet Hortense
Champagne, alias Madame
Hortense. Ze zou deze maand
100 geworden zijn. Oudleerlingen Beatrice en
Greet blikken terug.

“Madame Hortense richtte in
1954 de Koninklijke Ballet
school De Jeugd op, dat later
het Koninklijk Conservatorium
ballet Mechelen zou worden.
Je kan zeggen dat zij de stad het
ballet leerde kennen.”
“Zelf hebben we meer dan tien jaar balletles gevolgd bij haar. Ze leerde ons
dat alles mogelijk is, als je maar moeite
doet. Ze liet niet toe dat je je hoofd liet
hangen. ‘The show must go on’ was
een van haar favoriete uitspraken.
Dat typeerde haar. Tot op het laatste
moment was ze een echte showgirl.
Altijd piekfijn opgemaakt. Pure klasse.”
“Maar Madame Hortense had ook een
groot, warm hart en was haar tijd ver
vooruit. Dingen die in die tijd nog taboe
waren, zoals homoseksualiteit, schrikten haar niet af. Ze oordeelde niet en
luisterde met een open geest. Veel
Mechelaars zijn haar vandaag nog
dankbaar voor de impact die ze op hun
leven had. En wij ook.”
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Van 17 maart tot en met 15 mei
presenteert vzw Het Paradijs
’
de tentoonstelling ‘Madame Hor tense 100
in het Conservatorium.
e champagne.
De vzw lanceert daarbij ook een bijzonder
ter ere van
Op 17 maar t is er een hommage-avond
gratis.
inkom
Madame Hortense. Deuren vanaf 19u,
e.
len.b
Meer info: www.paradijsmeche

Inzicht

LEEGSTAANDE
HUIZEN WORDEN
SOCIALE HUURWONINGEN
Iets doen aan leegstand én tegen onbetaalbaar wonen. Dat is het doel van
Pandschap Rivierenland, een samenwerking tussen Stad Mechelen, het Sociaal
Verhuurkantoor (SVK) en burgerbewegingen Klimaan en Welcome in Mechelen.

WAT?

HOE?

WAAROM?

VOOR WIE?

Pandschap
Rivierenland gaat
op zoek naar huizen
of appartementen
op de privémarkt
die leegstaan of in
slechte staat zijn.
Die huizen worden
gerenoveerd tot
kwaliteitsvolle en
betaalbare sociale
huurwoningen.
Bedoeling is elk
jaar 15 woningen
aan te pakken om
ze vervolgens aan
een kwetsbaar gezin
te verhuren.

De renovatie gebeurt
volledig via Pand
schap Rivierenland
volgens het beschikbare budget van de
eigenaar. Het SVK
regelt de verhuur en
bezoekt de woning
regelmatig zodat het
in goede staat blijft.
De eigenaar hoeft
zich dus geen zorgen
te maken. Hij moet
zijn huis wel voor
minstens negen jaar
beschikbaar houden
voor de sociale
woningmarkt.

Door leegstaande wo
ningen te renoveren,
breidt Pandschap
Rivierenland het
aanbod van sociale
huurwoningen uit,
vermindert de noodzaak van het innemen
van nieuwe ruimte en
worden leegstaande
huizen en appartementen op een duurzame
manier gerenoveerd.
De woningen kunnen
zo een warme
thuis worden voor
mensen die het
moeilijk hebben.

Heb je een leegstaand huis, kijk
je op tegen alle
rompslomp bij
een renovatie en
wil je je steentje
bijdragen aan onze
samenleving? Wij
kunnen je daarmee
helpen. Ook na de
renovatie hoef je
je geen zorgen te
maken: het Sociaal
Verhuurkantoor
regelt de verhuur en
zorgt ervoor dat jij
elke maand stipt je
huurgeld krijgt.

Elk jaar
willen we 15
leegstaande
woningen
omtoveren
tot sociale
huur
woningen

Interesse of vragen? Mail naar patrick@pandschaprivierenland.be of bel naar 0479 29 88 90.
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100 JAAR BEIAARDSCHOOL

“DE ZIEL
VAN ONZE
STAD ZIT
IN DE
BEIAARD”

Koen

Mechelaars leven op het
ritme van de beiaard en
dat dankzij de Mechelse
Beiaardschool Jef Denyn.
Dit jaar vieren we haar
honderdjarige bestaan.
We gingen langs bij
Koen Cosaert, die al
11 jaar directeur is van
de beiaardschool.

Portret van
Mechelaar en
beiaardier
Jef Denyn
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4

6

vestigingen van
de beiaardschool
(in Mechelen, Leuven,
Roeselare en Peer)

beiaarden met in totaal
277 beiaardklokken
in Mechelen

79
ton

bronzen
klokken in de
Sint-Romboutstoren

8x

per
uur

speelt de
automatische
beiaard in de SintRomboutstoren

Dossier

Hoe hecht is de band tussen
de beiaard en Mechelen?
Koen: “Wist je dat in alle beiaardtorens
ter wereld ofwel een foto van de SintRomboutstoren, ofwel een portret van
Jef Denyn hangt? Zo hecht dus. Je kan
de stad niet losmaken van de beiaardmuziek. Ik durf zelfs zeggen dat de
beiaardkunst hier geboren is. Dat is de
verdienste van Mechelaar Jef Denyn.
Hij perfectioneerde de beiaard technologisch en muzikaal. Toeschouwers uit
binnen- en buitenland kwamen vanaf
1892 luisteren naar zijn zomeravondconcerten op de Sint-Romboutsbeiaard.
Het was het Rock Werchter van die tijd.
Met Denyn als inspiratiebron groeide
de wens naar een échte opleiding voor
beiaardiers, om het niveau van het beiaardspel nog te verbeteren. We danken
de stichting van de school dus aan het
geweldige succes van Denyn.”
“Mensen van buitenaf vragen me vaak
of de Mechelaars het niet lastig vinden
dat de beiaard zo vaak klinkt. Je hoort
de klokken namelijk om het halve kwartier, het zogenaamde ‘Mechels halfke’.
Maar wij krijgen bijna nooit klachten.
Het instrument hoort bij Mechelen.
De beiaard is in de Lage Landen
een instrument voor de gemeenschap. Iedere stad, of dat nu Brugge
of Amsterdam is, heeft een eigen
beiaardgeluid. De ziel van de stad zit
daarin. Een gedeeld stukje cultuur dat
in België zelfs erkend is door Unesco,
de organisatie die zich inzet voor de
bescherming van het werelderfgoed.
Ons beiaardgeluid is extra bijzonder
omdat de Sint-Romboutstoren twee
beiaarden heeft.”
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72

leraars

studenten

Arman krijgt beiaardles van juf Dina. Vanaf 8 jaar mag je beginnen in de beiaardschool.

Van hoe ver komen studenten
naar onze beiaardschool?
“Van Noord-Amerika, over Japan tot
Nieuw-Zeeland en Australië. En als ze
niet naar Mechelen kunnen komen,
geven we online les. Dat hadden we
al voor corona onder de knie. Ik geef
sinds 1987 les in de beiaardschool en
kan zeggen dat alle studenten met
heimwee terugdenken aan Mechelen.”

Beiaardconcerten
waren in 1892 het
Rock Werchter
van die tijd

“De dynamiek en het rijke verleden
van de stad, in combinatie met studies
aan de beiaardschool, hebben voor de
buitenlandse studenten een bijzondere
aantrekkingskracht.”
Hoe zie je de toekomst
van de beiaard?
“De beiaard blijft tot de verbeelding
spreken. Dat zien we aan ons groeiende aantal studenten. Momenteel
tellen we er 72. Ik denk dat de school
een mooie toekomst in het vooruitzicht
heeft. Ook dankzij de steun van Stad
Mechelen, de Vlaamse overheid en de
bescherming van Hare Majesteit de
Koningin. Die bescherming is belangrijk
voor onze internationale uitstraling.
De komende honderd jaar blijven we

MET HANDEN EN VOETEN
De beiaard heeft twee klavieren: het ene bespeel je met je
handen en het andere met je voeten. Iedere toets is via een
metalen draad aan een klepel verbonden. Als de beiaardier een
toets volledig indrukt, raakt de klepel de binnenkant van een
van de 49 klokken. Een razendmoeilijke motorische uitdaging!
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inzetten op onze pedagogische methodes en vormen van samenspel met
andere kunstvormen. Bovendien willen
we de mensen nog meer kennis laten
maken met het bijzondere instrument.”

Wij Mechelaars mogen trots
zijn op de rijke geschiedenis
van onze unieke beiaardcultuur.
Björn Siffer, schepen van Cultuur

Welke muziek hoor jij graag
door onze Dijlestad klinken?
“Ik ben vrij klassiek. Bach in Mechelen
is altijd een hoogtepunt. De stadsbeiaardier Eddy Mariën bepaalt het
repertoire, maar dat betekent niet dat er
geen ruimte is voor iets anders. Tijdens
de lockdown konden de Mechelaars
bijvoorbeeld hoopvolle muziek kiezen.
Wie goed oplette, heeft toen onder
meer ‘Always Look on the Bright Side of
Life’ gehoord. Op een manier zijn we de
stadsradio van vroeger.”

Amerikaanse student John aan het klavier met leraar Koen

Hoe vieren jullie 100 jaar
beiaardschool?
“Door veel muziek te maken natuurlijk!
Tijdens het startweekend op 7 en 8 mei
organiseren we heel wat concerten op
de Mechelse beiaarden. Bovendien
halen we het instrument uit de toren
door een mobiel exemplaar voor het
stadhuis te plaatsen.”
“Het weekend daarop vieren we de
traditionele Beiaarddag met concerten
en evenementen in de Sinte-Mettetuin,
het Cultuurcentrum en de SintRomboutstoren. Daarnaast zullen vanaf
juni tot midden september de zomerconcerten opnieuw plaatsvinden. En
eigenlijk start het feestgebeuren al op
de Erfgoeddag op 24 april. We houden
dan een opendeurdag met initiatielessen en miniconcerten in onze school en
in de Sinte-Mettetuin.”

Bim bam beiaardgeschiedenis
midden 15de einde 17de eeuw
Mechelen is een
van de belangrijkste centra
voor klokkengietkunst in Europa
10

vanaf

1679

1863

1892

1922

1941

1947

Aankoop
historische
beiaard
in de SintRomboutstoren

Geboorte
Jef Denyn

Met Denyns zomer
avondconcerten
wordt Mechelen
het culturele
centrum van
de beiaard

Oprichting
van de eerste
beiaardschool
ter wereld aan
de Wollemarkt

Overlijden
Jef Denyn

Beiaardschool
verhuist naar
’t Schipke
(op de hoek van
de Sint-Janstraat
en de Frederik
de Merodestraat)

Dossier

“NOG NOOIT ZOVEEL BEIAARDEN
OP ÉÉN PLAATS GEZIEN”
De 25-jarige studente Simone Browne reisde van
de Verenigde Staten naar Mechelen om lessen te
volgen aan de beiaardschool. Dat ze onze stad met
muziek mag vullen, blijft voor haar heel bijzonder.
Hoe heb je de beiaard leren kennen?
Simone: “Ik had nog nooit van een
beiaard gehoord tot ik de Universiteit
van Chicago ging bezoeken.
Nieuwsgierig beklom ik, na het horen
van de klokken, de toren van de
Rockefeller Memorial Chapel. Toen ik
dat immense instrument zag, was ik
verkocht. Ik schreef me in bij de universiteit en leerde daar spelen op de
grootste beiaard ter wereld.”
Maar je bent dan toch in
Mechelen beland?
“Natuurlijk! De beiaardschool in
Mechelen is gekend over de hele
wereld. Het is een unieke school, in
de zin dat meerdere internationale
leerkrachten er lesgeven. In andere
landen krijg je vaak maar één leerkracht toegewezen. Dat ik hier les
krijg van verschillende leerkrachten,
is fantastisch. Bovendien verschilt het
instrument van land tot land. Je leert je
dus aan te passen aan de beiaard waar
je op speelt.”
En, wat vind je van onze beiaardstad?
“Mechelen is een hele aangename
stad om in te wonen. Het eerste wat mij

opviel toen ik in september 2020 naar
hier verhuisde, was het enorme aantal
bellen in de stad. Mechelen is een
echte klokkenstad.”
“Mijn eerste indruk van de beiaardschool was: ‘amai, ik heb nog nooit
zoveel beiaarden op eenzelfde plaats
gezien’ (lacht). En als je weet dat de
grootste uitdaging van een studentbeiaardier is om toegang te krijgen tot
een beiaard, dan lijkt dat hier helemaal
geen probleem te zijn.”

De beiaardschool in
Mechelen is gekend
over de hele wereld
Wat is, naast een instrument
vinden, de grootste uitdaging
van beiaard leren spelen?
“Wanneer je je ervan bewust wordt
dat werkelijk iedereen je hoort spelen.
Je bent nooit alleen. Maar dat heeft

Zoveel beiaarden op één plaats?
Dat had Simone nog nooit gezien.

ook iets moois, want muziek verbindt
mensen. Iedereen hoort hetzelfde op
hetzelfde moment. Uiteraard kunnen
we ook oefenen op beiaarden die niet
met klokken verbonden zijn. Gelukkig
maar (lacht).”
Hoe zie jij, als jonge twintiger,
de toekomst van de beiaard?
“De beiaard zal volgens mij altijd
blijven bestaan. Misschien wat minder
aanwezig in de stad, of in andere
muziekstijlen, maar verdwijnen zal het
nooit. Dat de beiaard na honderden
jaren nog altijd zo sterk aanwezig is, in
Mechelen en in andere delen van de
wereld, is alvast een goed teken.”

1981

1984

1989

2011

2014

Aankoop
tweede beiaard
in de SintRomboutstoren

Beiaardschool
ontvangt de Hoge
Bescherming
van Hare Majesteit
Koningin Fabiola

Eerste editie
internationale
Koningin
Fabiolawedstrijd

Beiaardschool verhuist
naar de Bruul

Unesco
erkent
de Belgische
beiaardcultuur

2022
Viering 100 jaar
beiaardschool

Kort

RED HET
KLIMAAT MET
STEUN VAN
DE STAD
Ook samen met je buren,
je bedrijf of je vereniging
kan je iets doen aan
de opwarming van de
aarde. Denk maar aan
een gedeelde kippenren,
composthoop of elektri
sche bakfiets. De stad
steunt alle projecten die
het klimaat helpen redden.
Dien jouw project in en
krijg tot wel 5000 euro om
je project waar te maken.

Straatbabbel
WELKE SUPERKRACHT ZOU
JIJ GRAAG HEBBEN?

Gunther: “Ik zou graag
kunnen vliegen. Dat lijkt
mij echt de ultieme vrij
heid. En dan zou ik ook
af en toe naar warmere
oorden vliegen.”

Christina: “Ik zou mijzelf
graag kunnen tele
porteren. Of onzichtbaar
kunnen zijn, om mopjes
uit te halen met mijn
vrienden (lacht).”

Timo: “Gedachten
kunnen lezen lijkt mij
wel interessant. Omdat
ik denk dat mensen
niet altijd zeggen wat
ze denken.”

Ondernemingen en vereni
gingen kunnen trouwens
ook meedingen naar een
bedrag van 35.500 euro
om een circulair project
(verder) uit te werken. De
winnaar mag ook rekenen
op de begeleiding van
experts om zijn circu
laire businessmodel uit
te werken.
Meer info op
mechelenklimaatneutraal.be.

DELEN IS …
HET ZELF
UITPROBEREN
Autodelen.net en Klimaan vzw dagen
de bewoners van de wijk Nekkerspoel
uit om hun auto 60 dagen lang aan de
kant te laten staan. In plaats daarvan
mogen ze verschillende alternatie
ven voor de auto testen, mét extra
korting. Denk maar aan deelauto’s,
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het openbaar vervoer of een elektri
sche bakfiets.
Woon jij in Nekkerspoel? Kom naar
de infosessie op 5 maart in wijkhuis
Papenhof. Meer info:
www.delenisvooriedereen.be.

Voor onze nieuwste
escape experience
hebben we de lat
heel hoog gelegd

Straffe ondernemers

“MENSEN BOGEN
UIT PURE EXTASE”
Een van de beste escaperooms ter
wereld? Die vind je in Mechelen.
De Gouden Kooi won onlangs de
Terpeca, een belangrijke internationale
award voor escaperooms. Een beetje
vergelijkbaar met de Oscars voor film.
Uitbaters en bedenkers Bert Briké en
Jan Gheyle mogen hun escape expe
rience ‘Het geheim van Sint-Rumoldus’
daardoor voor het derde jaar op rij bij
de top 50 van de wereld rekenen.

KAN JIJ ONTSNAPPEN?
“Een escaperoom is een soort kamer
waarin je je samen met vrienden,
familie of collega’s laat opsluiten”, legt
Jan uit. “Het doel is simpel: je moet
binnen het uur de kamer uitraken
door allerlei puzzels en raadsels op
te lossen. Het is een geweldig gevoel
als dat lukt. We hebben al mensen
gehad die uit pure extase voor ons een
buiging maakten (lacht).”

De Gouden
Kooi heeft
momenteel vier
escape games in
de Gerechtstraat
en één escape
experience aan de
Haverwerf. “Bij een
escape experience
ligt de nadruk vooral
op de ervaring en de beleving. Om het
verhaal te versterken, gebruiken we
heel wat special effects waardoor je je
even in een andere wereld waant.”

NIEUWE ESCAPE EXPERIENCE
Intussen werken Bert en Jan al bijna
drie jaar aan een nieuwe escape
experience ‘De wraak van Han’ op de
Haverwerf. “Maar dat doen we dit keer
niet alleen. Speciaal voor deze escape
experience hebben we enkele speci
alisten aangenomen die fulltime bezig

zijn met het bouwen van de nieuwe
ruimtes, de licht- en geluidseffecten, de
afwerking en noem maar op. Over het
thema kunnen we nog niet veel kwijt,
maar laten we zeggen dat we de lat
voor onszelf heel hoog gelegd hebben
(knipoogt).”
De nieuwe escape experience opent
dit voorjaar. Zin in een spannende
uitstap met je gezin?
www.degoudenkooi.be
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BAANBREKENDE
PLANNEN VOOR
DE VESTEN
Eindelijk is het zover. Dit jaar opent de
tangent en dat geeft onze stad een historische
kans om werk te maken van de toekomst van
onze stadsring. De Nieuwe Vesten zullen de
leefkwaliteit van alle Mechelaars verbeteren.

Groot nieuws voor de Mechelaar: de
volgende jaren gaan we de ring rond de
Mechelse binnenstad volledig vernieuwen.
De vesten worden een groene plek waar
alle vervoersmiddelen een plaats hebben.
Je zal er ook heerlijk kunnen wandelen, ont
spannen en andere Mechelaars ontmoeten.

EENRICHTINGSVERKEER
Vanaf augustus kiezen we daarom voor een
richtingsverkeer op de buitenste rijstroken van
de vesten. Zo kunnen we ruimte vrijmaken op
de binnenste rijstroken. Het verkeer dat niet in
de stad moet zijn, sturen we richting de R6 of
de tangent, de toekomstige verbindingsweg
tussen het Douaneplein en de op- en afrit van

14

Mechelen-Zuid. Heel wat verkeer dat nu nog
over de vesten rijdt, zal vanaf eind mei of juni
die nieuwe weg gebruiken.

MEER OPEN RUIMTE
Op de vrijgekomen ruimte aan de binnenkant
van de vesten leggen we dubbelrichtings
fietspaden aan. Het fietspad aan de
buitenkant van de vesten blijft behouden.
Ook wandelaars krijgen overal meer plaats.
De bus krijgt een aparte rijstrook. Wie met
een auto, bestelwagen of vrachtwagen een
woning of winkel aan de binnenkant van de
vesten wil bereiken, doet dat via de bus
strook of de bestaande fietsstraten.

De Nieuwe
Vesten worden
een pak
veiliger en
aangenamer.
Alexander
Vandersmissen,
burgemeester

Projectie

_
_
_
_
_
Eind 2029 moeten de vesten volledig vernieuwd zijn. De Nieuwe
Vesten worden een plek om te fietsen, te wandelen en te ontspannen.

Waar het kan, breken we de baan letterlijk
open. In totaal komt er vijf hectare groen
bij, dat is twee keer de oppervlakte van de
Kruidtuin. We planten 2000 nieuwe bomen
aan. En ook terrasjes, zitbanken, speel- of
sporttoestellen krijgen een plek. Eind 2029
moeten de vesten volledig vernieuwd zijn.

ALLES WETEN OVER DE
NIEUWE VESTEN?
Kom naar onze infomarkten. Je krijgt er
alle uitleg over onze plannen. En je kan
er een eerste keer je ideeën delen en
feedback geven over de invulling van de
vrijgekomen ruimte na de invoering van het
eenrichtingsverkeer.

_

F
 ebruari 2022
Start voorbereidende
werken
M
 ei - juni 2022
Opening tangent
A
 ugustus - december 2022
Vernieuwen vesten met
tijdelijke maatregelen
M
 idden 2023 midden 2024
Vernieuwen Ragheno tot
Brusselpoort, vernieuwen
Antwerpsepoort
M
 idden 2025 - eind 2029
Vernieuwen Zwartzustervest,
Tinnellaan, Koningin
Astridlaan, Olivetenvest
en Zandpoortvest
E
 ind 2029
Vesten volledig vernieuwd

DATA & LOCATIES INFOMARKTEN
Maandag 7 maart
van 16 tot 17.30u
en van 17.30 tot 19u
Dorpshuis Hombeek,
Leibeekstraat 2
Donderdag 10 maart
van 18.30 tot 20u
en van 20 tot 21.30u
Ldc Den Abeel,
Jozef Verbertstraat 61

Maandag 14 maart
van 18.30 tot 20u
en van 20 tot 21.30u
GO! Busleyden
Atheneum Caputsteen,
Caputsteenstraat 51
Donderdag 17 maart
van 16 tot 17.30u
en van 17.30 tot 19u
CVO Crescendo, Vaartdijk 86

De infomarkten zijn gratis. Schrijf je wel vooraf in
via denieuwevesten.be/infomarkten.
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David

Vrijwilliger in
Café Malvine

Dennis
en Katrien
Vrijwilligers
Buurtcomité
Berkentof

ZIJ
DOEN HET
ALLEMAAL
1 op 7 Mechelaars doet het:
vrijwilligerswerk. Da’s meer dan
het Vlaamse gemiddelde. En daar
mogen we dus best fier op zijn.
Die Mechelse vrijwilligers vind je overal, ver
spreid over meer dan 500 verschillende
organisaties. En ze zijn er in alle maten en
gewichten. Jong en oud. M, v of x. Denkers
en doeners. De ene doet het één keer per
week, de andere bijna elke dag. Zelfs met
een paar uur per maand maken sommi
gen al het verschil. Eén ding hebben
ze allemaal gemeen: met hart en ziel
zetten ze zich in voor anderen. En
eigenlijk ook voor zichzelf.
Want vrijwilligerswerk
verrijkt je leven.

Li en Romy
Vrijwilligers bij
jeugdvereniging
Bazart
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Imane

Vrijwilliger bij de
Al Buraq Moskee

Maneblussers

Doe jij het binnenkort ook?
Je vindt in Mechelen zeker een orga
nisatie die helemaal bij jou past. Denk na
over wat je graag doet, wat je belangrijk
vindt en wat jouw talent is. Zo kan je mee
bouwen aan een warm Mechelen.
De kortste weg naar vrijwilligerswerk
Klaar om ervoor te gaan? Surf dan naar
mechelen.be/vrijwilligerspunt. Dat is het
ideale startpunt voor jouw vrijwilligers
carrière. Op dit platform vind je alle
informatie en een heleboel Mechelse vrij
willigersvacatures. Heb je nog vragen? Maak
een afspraak en wij helpen jou op weg.

Pieter

Vrijwilliger bij
Natuurbehoud
Battenbroek

Kris

Vrijwilliger
bij het
Koraalhuis

‘Hier blijven vrijwilligers plakken’
Organisaties die met vrijwilligers werken,
herken je voortaan aan de grote blauwe
sticker op hun deur of aan het raam met
daarop de boodschap ‘Hier blijven vrijwilli
gers plakken’. Met de stickeractie maken we
het Mechelse vrijwilligerswerk zichtbaar. De
organisaties tonen dat ze gehecht zijn aan
hun vrijwilligers én dat ze nieuwe vrijwilli
gers met open armen ontvangen. Heeft
jouw organisatie nog geen sticker?
Haal hem op in het Huis van de
Mechelaar, het Sociaal Huis
of Het Predikheren.

Katrien

Vrijwilliger huiswerkbegeleiding
voor Auxilia

Renuka

Vrijwilliger in
een school via
project Mozaïek
17

De dag van

DE COÖRDINATOR BOSUITBREIDING
8.30u

9.30u

Stad Mechelen droomt van een aaneengesloten
natuurgebied van minstens 10.000 hectare
groot, het Beschermd Natuurpark Rivierenland.
Hans helpt mee om die ambitie waar te
maken. Zijn taak? Zorgen dat er meer bos- en
natuurgebied bijkomt in de Mechelse regio.
8.30u

“Mijn dag start zoals bij de meeste
mensen met koffie. En mails. Het
zicht op het groen bij mij thuis
werkt zoals altijd heel motiverend.”

hoe we dat kunnen aanpakken.
Zo willen we experimenteren met
meer klimaatbestendige natuur
in de stad.”
14u

9.30u

10.30u

“Samen met mijn collega Anabel
breng ik een terreinbezoek aan het
Tivolipark. Hier planten we deze
maand een stiltebos met ruimte
voor meditatie, yoga of gewoon
me-time met een goed boek of zo.
Dat vraagt natuurlijk een goede
voorbereiding: wat is de kwaliteit
van de ondergrond, welke bomen
moeten we beschermen tijdens
de werken … Door dat allemaal te
controleren, vermijden we verras
singen tijdens de aanleg.”
10.30u

14u

14.30u

“Door de klimaatverandering komt
de natuur in steden steeds meer
onder druk te staan van droogte,
hitte, luchtvervuiling en overstro
mingen. Samen met Universiteit
Gent, Stad Brugge, Stad Genk
en enkele collega’s van over de
Nederlandse grens bekijken we

“Vorige winter plantten we drie
nieuwe bossen aan in Mechelen:
aan het Thiebroekbos, aan de
voetbalclub van Muizen en in de
Kadodderstraat. Als ik langsga om
te controleren hoe de boompjes
het doen, merk ik dat er sommige
wat aangevreten zijn door dieren.
In elk geval blijf ik de boompjes
van dichtbij opvolgen.”
14.30u

“Deze twee prachtige eiken
krijgen binnenkort gezelschap. In
het volgende plantseizoen gaan
we dit stuk land aan de nieuwe
brandweerkazerne bebossen.”
15u

“Terug thuis, waar mijn mailbox
weer dringend wat aandacht nodig
heeft. Daarna nog een vergun
ning afwerken en ik ben klaar
voor vandaag.”

In Mechelen nemen we letterlijk
de handschoen op voor meer
verbonden en sterkere natuur.
Patrick Princen, schepen van Natuuren groenontwikkeling
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15u

UiTgelicht

GEEF RUIMTE
AAN WIE JE BENT,
WAT JE WIL EN WAT JE KAN
Op zondag 6 maart viert Mechelen de Internationale Vrouwendag in Lamot. Het wordt een
dag vol inspiratie en ontmoetingen rond de gelijkheid tussen v/x/m. Een dag om ervaringen
en dromen te delen. Een dag van sleutelen aan een betere en meer gelijke samenleving,
waarin iedereen de ruimte krijgt om zichzelf te zijn. Alle workshops en lezingen
zijn gratis. Schrijf je wel vooraf in, want de plaatsen zijn beperkt.
Ontdek het hele programma op mechelen.be/vrouwendag.
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‘t verhaal van
PARISSA
Parissa woonde en werkte als grafisch
vormgeefster in Mashhad, de tweede
grootste stad van Iran. Daar werd ze verliefd op Mujtaba, een Afghaanse man die
geen Iraanse documenten had. Al gauw
trouwden ze en kregen ze twee zoontjes,
die vandaag 7 en 10 jaar oud zijn. Maar de
jongetjes mochten niet naar school omdat
hun papa geen Iraniër was. Omdat ze
hun kinderen een goede toekomst wilden
bieden, vertrokken ze in 2017 uit Mashhad.
Uiteindelijk kwamen ze zo in 2019 terecht
in België.
“Soms krijg ik rare vragen. Mensen die
willen weten of we naar België gekomen
zijn om geld te krijgen van het OCMW. Dat
is niet zo: vier maanden nadat we in België
aangekomen zijn, is mijn man beginnen
werken. We betalen belastingen en we
volgen Nederlandse les. Je verlaat je land
niet zomaar, hè. Ik wou mijn kinderen een
toekomst geven. Een toekomst die ze
niet hadden in hun eigen land, omdat ze
daar niet aanvaard werden. Omdat mijn
landgenoten niet kunnen accepteren dat ik
een gezin gesticht heb met een Afghaanse
man. Maar het is mijn leven, mijn hart,
mijn beslissing. Ik ben op Mujtaba verliefd
geworden en ik kan niet zomaar ophouden
met hem graag te zien. Dat weiger ik.”

LUISTER NAAR DE LIEFDE
Iedereen heeft zijn eigen
liefdesverhaal. In de podcast
Parcours d’Amour toont Ans
De Bremme de vele gezichten
van de liefde. Zes mensen
vertellen hun liefdesverhaal.
Over de mooie, maar ook
over de minder mooie kanten.
Soms kwetsbaar, dan weer
verrassend of herkenbaar.

Meer verhalen lezen?
www.mechelenmakers.be/
dromen-over-thuis

Was jij al eens tot over je oren
verliefd? Ken je de pijn van
een gebroken hart? Of ben je
een happy single?

Beluister nog tot en met
zaterdag 2 april de podcast
in het Vrijbroekpark. Daar
kom je via een uitgestippelde
wandeling verschillende
banken tegen waar je een
QR-code kan scannen om
een verhaal te beluisteren.
Of wandel meteen naar een
specifiek bankje.

Info: www.mechelen.be/parcours-damour
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Kort

LIVE POP EN
JAZZ IN HET
CONSERVATORIUM
De leerkrachten van de
afdeling Pop/Jazz van het
Conservatorium zijn stuk voor
stuk topartiesten die actief
zijn op nationale en internationale podia. Wil je ze eens aan
het werk zien? Kom dan naar
het jaarlijkse lerarenconcert
op donderdag 10 maart om
19.30u in het Cultuurcentrum.
De leerkrachten pakken uit
met een swingende avond vol
bekende hits, aangevuld met
eigen werk.
Meer info en tickets vind je op
conservatoriummechelen.be/
kalender.

-voordeel
GRATIS TICKET VOOR
VADERLANDLOOS
Op zijn identiteitskaart stond niet Belg of
Zuid-Afrikaan. Maar wel VADERLANDLOOS,
in drukletters. Als kind creëerde hij dan
maar zijn eigen land waarin hij met al zijn
demonen ging wonen.

De
top 3
van …

JACQUELINE
Nergens beter dan thuis: “Ik woon al
21 jaar aan de Zoutwerf, met zicht op
onze Binnendijle. Mooier kan je toch
niet wonen in Mechelen?”
Kommisses doen: “Mijn
boodschappen doe ik bij Piet,
in het Sophia Centrum. Da’s de
natuurvoedingswinkel aan de
Korenmarkt.”
Blitse mondmaskers: “Ah, gij wilt
weten waar mijn mooi mondmasker
vandaan komt? Dat verkopen ze in
apotheek De Vijfhoek.”

Mechelaar Ludwig Janssens
schreef de spannende
thriller MS Sapphire, maar
net voor de lancering
van het boek stierf hij
onverwacht. Zijn kinderen
besloten om het boek
toch uit te geven en een
stukje van hun fantastische
papa met de wereld te
delen. Intussen werd het
boek genomineerd voor
de Fintro Debuutprijs.
Koop jouw exemplaar via
beefcakepublishing.be of bij
boekhandel De Zondvloed.

TIJDELIJKE SLUITING
MUSEUM HOF
VAN BUSLEYDEN
Tot het najaar van 2023 kan
je de vaste opstelling van
Museum Hof van Busleyden
niet meer bezoeken.
De buitenzijde van het
16de-eeuwse stadspaleis
wordt gerestaureerd. Het
museum blijft wel actief
met tentoonstellingen in
de ondergrondse ruimte, in
De Garage en op andere
locaties in de stad.

In deze nieuwe creatie neemt Junior
Mthombeni je met zijn muzikale kompanen
mee in een bijzonder (familie)verhaal dat
onder je vel kruipt.
Heb je 25 UiTPAS-punten gespaard? Ruil ze
om aan de balie van ARSENAAL/LAZARUS
voor een gratis ticket voor de voorstelling
‘Vaderlandloos’ op vrijdag 18 of zaterdag
19 maart. Maximaal 1 gratis ticket per
UiTPAS, zolang de voorraad strekt.
Info & tickets: www.arsenaallazarus.be

Mechelaar Yasmina El
Messaoudi schreef het
prachtige boek ‘Straatkat’,
over opgroeien tussen
twee culturen en het
overlijden van haar moeder.
Koop jouw exemplaar via
uitgeverijvrijdag.be of in
de boekhandel.
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“IN DE JEUGDBIB IS HET
ALTIJD EEN TOFFE BOEL”

Jaan

Marte

22

UiTgevraagd

HELDEN EN SCHURKEN VEROVEREN
DE BIB TIJDENS DE JEUGDBOEKENMAAND
Maart is Jeugdboekenmaand! Dit jaar is het thema
‘Helden en schurken’. Want zeg nu zelf, wat is een verhaal
zonder een echte schurk en een moedige held? Bibman
en bibliotheekassistent Jaan ving voor ons de vrolijke
boef van Het Predikheren, publieksmedewerker Marte,
zodat wij met haar een babbeltje konden slaan.

Leuk pakje, Marte. En je collega
Jaan ziet er ook geweldig uit.
“‘t Is niet elke dag dat je gefotografeerd wordt voor Nieuwe Maan, hè
(lacht). En zo kunnen we ineens aan
de Mechelaars tonen wat een toffe
boel het in de jeugdbib is. Spreek ons
gerust aan als je ons ziet. Wij maken
graag kennis met onze bezoekers én
schudden met veel plezier verrassende boekentips uit onze mouw.”

Wat voor leuks hebben jullie in
petto voor de jeugdboekenmaand?
“De verhalen in jeugdboeken puilen
uit van onverschrokken helden en
geheimzinnige schurken. In de jeugdbib kan iedereen zijn favoriet tekenen,
knutselen, beschrijven … Alle creaties vormen samen een helden- en
schurkententoonstelling. Zo inspireert
iedereen elkaar voor het uitkiezen van
een volgend boek.”

Vind de held of
schurk en ruil hem
in voor een supercoole plaktattoo

“Daarnaast hebben we heel wat
helden en schurken verstopt tussen
de pagina’s van allerlei boeken.
Ontleen deze maand dus zeker een
verhaal uit de jeugdbib. Wie een held
of schurk vindt, mag die komen ruilen
voor een supercoole plaktattoo.”
Voorzien jullie ook voorleesmomenten?
“Zeker! Naast de tweewekelijkse
voorleesmomenten op zondag, lezen
we in maart ook elke woensdagnamiddag om 14u en om 14.30u spannende,
mooie of ontroerende helden- en

schurkenverhalen voor. Voor alle
kinderen vanaf 3 jaar.”
Mogen we ons verwachten aan
enkele speciale bezoekjes?
“Op zaterdagen 5 en 26 maart komt
Musée Muys langs voor de workshop
‘Schurk met Laarsjes’. Kinderen vanaf
5 jaar ontmoeten dan allerlei ondeugende boekenpersonages. Daarna
gaan ze aan de slag met herbruikbare
materialen zoals oude tijdschriften
en lege doosjes om hun eigen brave
schurk te knutselen.”
“Ten slotte kunnen kinderen vanaf
8 jaar op zondag 20 maart naar
de voorstelling ‘Wat je moet doen
als je over een nijlpaard struikelt’
van theatergezelschap Kleinood
komen kijken. Daarbij gaan Anke
Verschueren en Jelle Marteel op zoek
naar antwoorden op grote levens
vragen, gebaseerd op de gedichten
van Edward van de Vendel.”
Doen jullie iets speciaal voor klassen?
“Tijdens de Jeugdboekenmaand zijn
er extra rondleidingen voor klassen.
Ben je juf of meester? Kom dan zeker
eens langs: alle klassen vanaf de
derde kleuterklas zijn welkom.”

JEUGDBOEKENMAAND
Ontdek het hele programma
op hetpredikheren.be.
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't Zal schoon zijn als het
af is - Adriaan Van den Hoof

1

theater • Stadsschouwburg,
20.15 > 21.30u, € 26

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

Babymassage samen genieten
lezing • CM Campus, 10 > 11.30u,
gratis

Voorleeswoensdag
lezing • Het Predikheren, 14 &
14.30u, gratis

DO 10 MAART
6 MANNAHATTA Renée Goethijn

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

WO 2 MAART

ZA 5 MAART

Levende cluedo in het
Mechels Broek (detectivespel
voor kinderen)

21.02.2021 - De wereld in
één dag, één dag in de wereld
– Nico Boon en ARSENAAL

spel • Bezoekerscentrum Mechels
Rivierengebied, 14 > 16.30u

Voorleeswoensdag
lezing • Het Predikheren,
14 & 14.30u, gratis

DO 3 MAART
21.02.2021 - De wereld in
één dag, één dag in de wereld
– Nico Boon en ARSENAAL
1

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

Letters 2 Dance
(première) - Femke Gyselinck
2

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

Soirée MuzE - Siddert
en beeft, galgenaas!
lezing • Het Predikheren,
20 > 21u, € 6

Leesclub Ezelsoor bespreekt
‘De kolibrie’ van S. Veronesi
lezing • Het Predikheren,
15 > 17u, gratis

VR 4 MAART
21.02.2021 - De wereld in
één dag, één dag in de wereld
– Nico Boon en ARSENAAL
theater • ARSENAAL/LAZARUS,
20.15 > 22u, € 16
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theater • ARSENAAL/LAZARUS,
20.15 > 22u, € 16

Bras Rommelmarkt
rommelmarkt • Nekkerhal, € 5

Sapphire Soiree

De nieuwe man - de KOE
theater • kunstencentrum nona,
20.30 > 21.30u, € 16

concert • Cultuurcentrum,
19.30 > 21.00u, € 10

VR 11 MAART

fuif • Domein Tivoli, € 120

De nieuwe man - de KOE

Wandeling van de maand:
WATER IN DE STRATEN

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

begeleide uitstap • Schepenhuis,
15 > 16u

Hyphen - Charlotte Vanden
Eynde & Nicolas Rombouts

ZO 6 MAART

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

3

Volume 2 - Cinema Paradiso

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

Bras Rommelmarkt
rommelmarkt • Nekkerhal, € 5

Begga-festival: vrouwen
op het Begijnhof
festival • Begijnhofkerk, € 11

MA 7 MAART
Praatcafé: Maakt
dementie Onbekwaam?
lezing • 't moNUment,
19 > 21.30u, gratis

WO 9 MAART
In Perspectief - Beladen
erfgoed in vloeibare tijden
4

Letters 2 Dance (première) Femke Gyselinck

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

dansvoorstelling • kunsten
centrum nona, 20.30 > 21.30u,
€ 16

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

5

De nieuwe man - de KOE

2

Lerarenconcert Pop/Jazz
Conservatorium Mechelen

7

ZA 12 MAART
JazzLab releaseconcert Lara Rosseel Quintet

3

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

De nieuwe man - de KOE
theater • kunstencentrum nona,
20.30 > 21.30u, € 16

KleinKunstCircuit Mechelen
organiseert: vrij podium
concert • Podiumzaal Campus
Tesse, 19 > 22.30u, gratis

ZO 13 MAART
Trouwbeurs Something New
beurs • Salons Van Dijck,
10 > 17u, € 12,50

Voorleeszondag
lezing • Het Predikheren,
10.30 > 11.30u, gratis

4

Agenda

DI 15 MAART
De klimaatoplossing in
minder dan een uur
theater • Het Predikheren,
20 > 22u, gratis

WO 16 MAART
Voorleeswoensdag
lezing • Het Predikheren, 14 &
14.30u, gratis

DO 17 MAART
L’Europe noire: Some Girls
want to go to Europe Lisette Ma Neza
concert • kunstencentrum nona,
20 > 21u, € 16

Presentie en nabijheid

Natuurwerkdag in het
Mechels Broek
opendeurdag •
Bezoekerscentrum Mechels
Rivierengebied, 10 > 15u

De Koffietafel
theater • Café Bar On De Baronie, 20 > 22.30u

ZO 20 MAART
KleinKunstCircuit Mechelen
presenteert: Jan Cannaerts
concert • café Het Maanlicht,
19 > 20.30u, € 10

Wat je moet doen als je over
een nijlpaard struikelt?
theater • Het Predikheren,
15 > 18u, gratis

lezing • Cultuurcentrum,
19 > 21.30u, gratis

Koor voor mensen die niet
noodzakelijk kunnen zingen

Afghanistan - Café Parole

concert • Cultuurcentrum,
15 > 17u, € 5

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

VR 25 MAART
The Life of Mechelen #5
Het Afscheid + Overzichtsexpo
9

theater • ARSENAAL/LAZARUS,
19 > 21u, € 12

ZA 26 MAART
KleinKunstCircuit Mechelen
organiseert: vrij podium
concert • Podiumzaal Campus
Tesse, 19 > 22.30u, gratis

The Life of Mechelen #5 Het
Afscheid + Overzichtsexpo

ZO 27 MAART
Voorleeszondag
lezing • Het Predikheren,
10.30 > 11.30u, gratis

The Life of Mechelen #5 Het
Afscheid + Overzichtsexpo
theater • ARSENAAL/LAZARUS,
19 > 21u, € 12

Seizoenswandeling lente

theater • Stadsschouwburg,
20 > 21.30u, € 20

Pop/Jazz concerten
in kc nona

Begeleide uitstap •
Vrijbroekpark, 10 > 12u

De Koffietafel

concert • kunstencentrum nona,
19.30 > 00u, € 5

MA 28 MAART

VR 18 MAART

Familiegroep jongdementie+:
Zeg ‘ja’ tegen nieuwe
avonturen

8 Vaderlandloos – Jr.cE.
sA.r, ARSENAAL en KVS

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

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

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

DI 22 MAART

theater • Café Bar On De Baronie, 20 > 22.30u

Brabants Volksorkest
“‘t avond gaat ons feeste aan”
concert • Conservatorium,
19 > 22u, € 10

Vollemaanwandeling
in de Barebeekvallei
begeleide uitstap •
Bezoekerscentrum Mechels
Rivierengebied, 19 > 21.30u

De Koffietafel
theater • Café Bar On De Baronie, 20 > 22.30u

ZA 19 MAART
Vaderlandloos – Jr.cE.
sA.r, ARSENAAL en KVS
theater • ARSENAAL/LAZARUS,
20.15 > 22u, € 16

DI 29 MAART
Een Lola – Compagnie Cecilia
theater • ARSENAAL/LAZARUS,
20.15 > 22u, € 16

concert • De Vleeshalle, 18 > 00u

I, Phone - Rob Smorenberg

WO 23 MAART

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

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

Voorleeswoensdag
lezing • Het Predikheren, 14 &
14.30u, gratis

Lenteschoonmaak
wandelroute • Vrijbroekpark,
13 > 17u

DO 24 MAART

7

Familiegroep jongdementie+:
Zeg ‘ja’ tegen nieuwe avonturen.

Martini Sessions

In Perspectief - Hoe herstel
je na een misdrijf?

6

theater • ARSENAAL/LAZARUS,
15 > 17u, € 12

MA 21 MAART

Henk Rijckaert

5

8

Muziekmakers – Eva De Roovere
concert • De Vleeshalle,
18.30 > 22u, € 30

WO 30 MAART
MET VOORBEDACHTE
RADE - Vincent Rietveld
theater • kunstencentrum nona,
20.30 > 21.30u, € 16

9

Voorleeswoensdag
lezing • Het Predikheren, 14 &
14.30u, gratis

Double bill - Raf Vertessen
Quartet + Identified Flying
Object feat. Ralph Alessi

DO 31 MAART

De vrouw die zich verslikte
in haar ondergoed (6+)
theater • DE MAAN, 15 > 16u,
€ 13

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

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

MET VOORBEDACHTE
RADE - Vincent Rietveld
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MEER VRIJETIJDSINFO?
UIT IN MECHELEN!

1

EXPO
Shelters - Inge Roggeman
> 06.03, Cultuurcentrum, gratis

FRAN - Fran Van Coppenolle
> 13.03, Galerie Transit, gratis
1 Ervaar zinderende
stilte met ‘Sjel’

> 15.03, Zennegat, gratis

Roland Minnaert 'Fotograaf
van de Vrijheid'
> 20.03, vc De Schakel, gratis

Overzichtsexpo The Life of
Mechelen #1, 2, 3 en 4
12.03 > 29.03, ARSENAAL/
LAZARUS
2 Where are you From? Cuba Photography missions

> 17.04, Cultuurcentrum, € 5

Het Kunstuur 3
> 30.04, Het Kunstuur

Een hap cultuur
> 28.05, Galerie M

Universal Human Rights
© Jo Op de Beeck

> 11.12, Kazerne Dossin

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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Jongerenparcours:
Universal Human Rights
> 11.12, Kazerne Dossin, € 10
2

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, dikselspixels,
Stef Stessel & Karin Van Hees
Concept & creatie: Trendhuis
ISSN: 2033-2289
Editienummer: 105
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

Vleeshouwersstraat 6
open: ma-za 10 > 16u,
zo en feestdagen 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
april: 28 februari.
Deze kalender werd afgesloten
op 31 januari. Cursussen,
workshops, kampen en
permanente activiteiten
worden niet opgenomen.

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

#2800love

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

romycurvy
Zaterdag marktdag !❀
#2800love #belgianinfluencer #citylife
#flowerslovers #market #citystroll
#bestcitybreaks

Jeroen Selderslaghs
Bij Mia ... In de tijd.
#GeweldigmooiMechelen
#geentoren #2800love

Greet Reniers
“Toen onze oudste zoon zes jaar werd, hebben we zijn verjaardag gevierd op de
toren. De beiaardier heeft toen ‘Lang zal hij leven’ gespeeld, superfijn.”
#onzetoren #2800love

nathaliespecial
Fine Facades
#facade #facades #gevels #mechelen
#belgie #bw #city #2800love #citytrip
#blackandwhite

pixels_in_a_frame_
somewhere in Mechelen
#mechelen #2800 #2800love
#picoftheday #beautifulday #weekend
#bliss #water #sun #clearsky
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WARM
WELKOM
WEEKEND
Kom winkelen in Mechelen tijdens
het Warm Welkom Weekend en
geniet van leuke extra’s en sfeer.
Op zondag 6 maart zijn de winkels
open van 13u tot 18u.

WWW.SHOPPENINMECHELEN.BE

4 > 6.03

