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25 jaar
Maanrock
Mechelen host
Special Olympics

"Alles geven!"

De Tinelsite
is bijna klaar

ZATERDAG MARKTDAG
Wat is er gezelliger dan een bezoekje aan de markt op
zaterdagvoormiddag? Met meer dan 100 marktkramen
is het aanbod groot en divers: van bloemen en planten,
kleding, accessoires en huishoudartikelen tot verse
voedingskramen met elk hun specialiteiten. En krijg
je honger, dan lonken de eetkraampjes. Maar het
leukste van al? Dat zijn de babbeltjes die je
kan slaan op de markt. Je komt er altijd wel
bekenden tegen.

Deze maand
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Welkom

25 JAAR
MAANROCK
Deze zomer is Maanrock toe aan zijn 25ste
editie. Daarmee is ons zomerfestival bij
Mechelen gaan horen zoals de beiaard
bij de toren. Al sinds de start, midden
jaren negentig, is Maanrock het grootste
gratis stadsfestival van Vlaanderen. Jonge
Mechelaars hebben nooit anders geweten
dan dat Maanrock de Mechelse zomer
afsluit. Ook vele Vlaamse artiesten en bands
noemen Maanrock hun favoriete festival.
Alles wat je wil weten over deze bijzondere
verjaardagseditie lees je in deze Nieuwe
Maan. Daarnaast heeft de Mechelse zomer
natuurlijk nog meer in petto, voor groot en
klein. Tijdens de zomermaanden willen we
onze stad van haar mooiste kant tonen.
Samen met onze partners zetten we de
stad letterlijk en figuurlijk in bloei. Wie liever
ontsnapt aan de drukte kan gaan verpozen
in een van de vele nieuwe parken en tuinen
die we de voorbije jaren hebben ingericht,
ook bij jou in de buurt.

UIT IN MECHELEN
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De Zomer is
van Mechelen

Wat je ook kiest, ik wens je een heerlijke
zomer in Mechelen!
Alexander Vandersmissen,
burgemeester

26 Agenda: wat te doen
in juli en augustus?
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Vraag
KAN IK INTER
NATIONALE
KRANTEN LEZEN
VIA DE BIB?
Ik blijf graag op de hoogte van
zowel het nationale als het internationale nieuws. Kan ik in de
bibliotheek ook internationale
kranten lezen?
Met vriendelijke groeten,
Sergej

Dag Sergej,
Ja, dat kan. Het Predikheren
heeft een abonnement op Press
Reader. Daarmee kan je meer
dan 7000 kranten en magazines
uit meer dan 120 landen en in
65 talen online inkijken.
Hoe werkt het? Download de
app PressReader op je smartphone of tablet, kom naar de bib
en verbind daar je smartphone
of tablet met het internet via de
gratis wifi. Open vervolgens de
app. Daarna kan je ter plekke of
thuis een week lang gratis alle
kranten en tijdschriften lezen.
Na die week kan je opnieuw
naar de bib komen en hetzelfde
proces herhalen. Je kan ook
naar pressreader.com surfen
op een internetcomputer in de
bibliotheek en daar de internationale kranten en magazines
lezen. Wist je trouwens dat er in
de bib ook Arabische, Russische
en Chinese toetsenborden zijn?
Vraag ernaar aan de balie.
Meer info vind je op mechelen.
bibliotheek.be/pressreader. Of
vraag het even in de bib. Alvast
veel leesplezier.
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BRUG VOND NAAM
Na een sluiting van negen
maanden ging eind april de brug
van de Smisstraat in de wijk
Arsenaal weer open voor het
verkeer. De spoorwegbrug die de
Leuvensesteenweg met het noordelijk deel van Muizen verbindt,
dateerde van begin jaren 1900
en was aan vervanging toe. De
stad maakte van de gelegenheid
gebruik om zowel het wegdek
als de voet- en fietspaden aan te
pakken. Nu de brug afgewerkt
is, kreeg ze net als de Johnny
Ronaldobrug iets verderop een
nieuwe naam. En het werd …
Hanswijkbrug. De naam werd
gekozen door de buurt zelf en
verwijst naar het vroegere klooster
Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk
dat zich op de plaats van het containerpark bevond.

MECHELEN IS
FIETSSTAD VAN VLAANDEREN
Elke dag zetten we ons in om
fietsen in Mechelen aangenamer
en veiliger te maken. We voorzien
overal fietsenstallingen, verbeteren de fietspaden en moedigen
ondernemers aan om leveringen
met de fiets te doen. En dat zijn
nog maar een paar voorbeelden.
Op mechelen.be/fiets ontdek je
wat we nog allemaal doen.

Voor onze inspanningen kregen
we een goed rapport van de
Mechelaar, een studiebureau
en een vakjury, en mogen we
ons officieel dé fietsstad van
Vlaanderen noemen. Daarvoor
willen we ook jou bedanken.
Bedankt Mechelaar, om zo talrijk
en zo veel te fietsen.

Kort

2004

Vroeger en nu

De keuze is
duidelijk:
heel de wijk
kiest voor
Hanswijk!
Patrick Princen,
schepen van
Openbare werken

Getal

1500
Zoveel ton beton spaart
Jacobs Beton uit op de
KOMET-site. Dat doet het
Mechelse bedrijf door oude
materialen te hergebruiken.
Als eerste in België geeft
het zo duurzaam bouwen
en wonen een duw in
de rug. Lees meer op
mechelen.be/jacobs-beton.

In 1907 liet Isidoor Devos de Mechelse
bouwmeester Pieter Jozef Rooms (18711929) de gevel van zijn huis aan de Melaan
ontwerpen. Voor de versieringen aan de
buitenkant deed hij een beroep op de
getalenteerde kunstenaar Paul Cauchie
(1875-1952). Die verfraaide de gevel met
decoraties volgens de sgraffito-techniek. Hij
bracht een lichtkleurige dunne pleisterlaag
aan bovenop een donkere. Daarna ‘kraste’
hij in de toplaag vrouwenhoofden en florale
motieven tot op de donkere basislaag zodat
de lijntekeningen vanop grote afstand
zichtbaar waren.
Paul Cauchie versierde op die manier
honderden gevels in ons land, waarvan een
twintigtal in Mechelen. Benieuwd welke je
vandaag nog kan zien? Elke 28ste van de
maand (tot en met september) neemt een
gids van het Cauchiehuis je tijdens een
unieke wandeling mee naar het Mechelen
rond 1900. De wandeling start telkens
om 14u aan de gevangenis (hoek Frans
Halsvest en Liersesteenweg) en eindigt
twee uur later aan de Vismarkt. Meer info
vind je op cauchie.be/evenementen.

Wil je weten hoe
je meehelpt aan
een afvalarme en
groenere planeet?
Surf naar ivarem.be/
gratis-workshops.

SPEELGOED RUILEN
Heb je nog wat speelgoed of kinderboeken
liggen die je kind niet
meer gebruikt? Leg ze
dan in de ruilkast in
het Huis van het Kind
in het Sociaal Huis. En
pak gerust iets anders
mee voor je kind.

Te warme dagen
zijn gevaarlijk voor
ouderen en kinderen.
Check zeker de tips
op warmedagen.be en
houd je hoofd en je
huis koel.

KWISPELSTAPPERS
Goesting om wat te
bewegen en nieuwe
mensen te leren
kennen in je buurt?
Schrijf je dan in voor
de Kwispelstappers
en ga elke week op
stap met vrijwilligers
en een hond in je
eigen buurt. Als je zelf
een hond hebt, is die
natuurlijk ook welkom.
www.mechelen.be/
kwispelstappers
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Mechelenmakers

Tijdens de zomer
lopen heel wat
Mechelaars en nieuw
komers elke dinsdagavond
en vrijdagvoormiddag
samen in het Vrijbroekpark.
Abdeslam liep vier
jaar geleden voor het
eerst mee.

“Samen Lopen is een initiatief van
de stad waarbij nieuwkomers die
nog niet goed Nederlands spreken
samen gaan lopen met Mechelse vrijwilligers. Voor nieuwkomers is het de ideale
manier om op een sportieve wijze de taal
te oefenen en andere mensen te leren
kennen. En voor de andere Mechelaars
is het fijn om mensen te helpen met hun
Nederlands en terwijl te kunnen sporten.”
“Er zijn drie niveaus: startende lopers,
gemiddelde lopers en ervaren lopers.
Vier jaar geleden startte ik zelf als nieuwkomer. Vanaf deze zomer begeleid ik
het groepje met het gemiddelde loopniveau. Heb je zin om mee te lopen? Je
vindt ons elke dinsdagavond om 19u
en vrijdagvoormiddag om 10u aan het
bezoekerscentrum in het Vrijbroekpark.
En op 25 september doen we met z’n
allen mee aan Dwars door Mechelen, een
superleuke afsluiter voor ons allemaal.”
Loop je graag eens mee?
Meer info en inschrijven via
mechelen.be/samen-lopen.
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Rubriek
Inzicht

SPECIAL
OLYMPICS
IN MECHELEN

Groot nieuws: volgend jaar vinden de Nationale Spelen van de Special
Olympics Belgium in Mechelen plaats. Een bijzondere eer voor onze stad.

WAT?

WANNEER?

WIE?

WAAR?

Special Olympics
Belgium biedt het hele
jaar door olympische
sporten aan voor
mensen met een verstandelijke beperking,
om zo hun zelfvertrouwen, gezondheid
en mogelijkheden in
het dagelijkse leven
te verbeteren. De
organisatie wil taboes
rond personen met
een verstandelijke
beperking doorbreken,
en respect en waardering voor hen creëren.
De Nationale Spelen
vormen hét sportieve
hoogtepunt van het
jaar voor meer dan
3000 atleten.

Volgend jaar, tijdens
het Hemelvaart
weekend, vindt de
39ste editie van de
Nationale Spelen
plaats in Mechelen.
Op woensdag 17 mei
starten de Spelen
traditiegetrouw
met een fakkelloop
en een feestelijke
openingsceremonie.
Op donderdag 18 mei
starten de wedstrijden. Zaterdag 20
mei sluiten we af met
opnieuw een prachtige
ceremonie. De stad
wil van deze editie van
de Nationale Spelen
alvast de mooiste en
warmste ooit maken.

We ontvangen over de
3000 atleten en 1200
coaches uit meer dan
250 Belgische clubs.
Tal van ambassadeurs
dragen en promoten
de Nationale Spelen,
zoals de Mechelse
wereldkampioen judo
Maarten Poel, zanger
Gunther Neefs en
KV Mechelen-icoon
Piet den Boer die het
gezicht van de campagne is. Ook andere
bekende Vlamingen
zoals Fatma Taspinar,
Bart Cannaerts,
Mark Uytterhoeven,
Jutta Verkest en Jan
Hautekiet zijn van
de partij.

Aan het Provinciaal
Sport- en Recreatie
centrum De Nekker
komt het olympische
dorp en vinden heel
wat wedstrijden
plaats. Net als in
de Nekkerhal, de
turnhal Gymnopolis,
het zwembad
Geerdegemvaart
en op de terreinen
van de Koninklijke
Mechelse Tennisen Hockeyclub
in Hombeek. De
openingsceremonie
zelf beleef je in het
AFAS Stadion van KV
Mechelen. Meer info:
www.mechelen.be/
specialolympics.

De Special
Olympics
maken ons
bewust van al
het talent en
doorzettings
vermogen,
ongeacht een
beperking.
Rina Rabau, schepen
van Toegankelijkheid
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Al 25 jaar lang het schoonste stadsfestival
van Vlaanderen. Dat mag, nee, moet gevierd worden!
Jij komt toch ook af voor deze zilveren jubileumeditie?
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Dossier

Theatertuin

Mechels podium

JE FAVORIETE
ARTIESTEN
HIER OP
HET PODIUM

Groot podium
De Speelplaats

Feest podium

De Smaakstraat

Moes en Rommy's zomertuin

PRAGA KHAN
THE SUBS
CLOUSEAU
COMPACT DISK DUMMIES LAURA TESORO
METEJOOR
DE KREUNERS
REGI LIVE
PARDON SERVICE
CLEMENT PEERENS XP
#LIKEME
DISCOBAAR A MOEDER
PSYCHONAUT
HAIRBABY
DJ LICIOUS
DAVE LAMBERT
JEROEN DELODDER
MICHAEL MIDNIGHT
ILSE LIEBENS
RADIO BOTANIQUE
RADIO ROMMY
WILLY ORGAN
SEM THOMASSON BOBBY EWING

MOODY MAE
TACH KREMER

MELTHEADS
AXELLE
KESTIFIED KENN COLT

EN NOG VEEL MEER OP
WWW.MAANROCK.BE
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De broers Koen en Kris
Wauters vormen al meer
dan 37 jaar samen Clouseau
en zorgden al tot drie keer
toe voor een tjokvolle Grote
Markt tijdens Maanrock.
En ook voor deze editie
verwachten we niks meer
en niks minder van deze
energieke mannen. Dus,
kom erbij en dans.

CLOUSEAU IS HEADLINER VAN EERSTE FESTIVALAVOND MAANROCK

“NA TWEE JAAR CORONA
HEBBEN WE GOESTING
OM TE KNALLEN”
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Dossier

Maanrock viert dit jaar zijn 25ste
editie met drie dagen festival. Jullie
sluiten de eerste festivalavond
af op de Grote Markt. Zin in?
Kris: “Amai nog niet. Door de coronacrisis hebben we nog altijd het gevoel
dat we een grote achterstand aan
liveoptredens in te halen hebben.
En een stadsfestival zoals Maanrock
staat hoog op ons lijstje van favoriete
festivals. Alleen de locatie doet het
al: een Grote Markt tjokvol dansende
en meezingende mensen met op de
achtergrond de prachtig verlichte
Sint-Romboutstoren. Da’s machtig.
Daarnaast is het fijne aan zo’n festival
dat je heel wat andere artiesten
ontmoet. Vaak komen we speciaal wat
vroeger, zodat we zelf nog wat optredens kunnen meepikken backstage.”
Koen, jij was zelf lang
Mechelaar. Maakt dat Maanrock
voor jou specialer?
Koen: “Ja, klopt. Tot vier jaar geleden
woonde ik in Heffen. Eigenlijk zou
ik er zo terug gaan wonen, want ik
mis Mechelen wel. Het is nog altijd
een belangrijke plek voor mij: mijn
kinderen zijn hier opgegroeid en ik
heb hier heel wat vrienden wonen
natuurlijk. Dus in dat opzicht voelt een
Maanrockoptreden een beetje als een
thuismatch aan.”
20 jaar geleden stonden jullie
voor het eerst op Maanrock.
Weten jullie nog hoe dat was?
Koen: “Ja, ik was toen zat (lacht).
Kris en ik deden dat jaar voor de
10de keer mee aan de 24 Uren van
Zolder, een jaarlijkse autorace op
Circuit Zolder.”

“We werden tweede en dat was de
eerste keer dat we in zo’n grote race
het podium haalden. In elk geval: dat
moest gevierd worden en de appeljenever werd aangerukt. Eigenlijk drink
ik nooit, maar ik durfde niet goed te
weigeren. En ja, appeljenever smaakt
wel een beetje naar appelsap (lacht).
Dus na twee appeljenevers stond ik al
helemaal op mijn kop. En we moesten
nog naar Mechelen voor Maanrock.”

Maanrock staat hoog
op ons lijstje van
favoriete festivals

“Het werd een memorabel optreden
waaraan ik nog vaak herinnerd word
door sommige crewleden. Ach ja, ik
ben heel blij dat we het dubbel en dik
konden goedmaken tijdens de 10de
en 15de editie van Maanrock. Toen
hebben we echt geknald.”
Met welke nummers gaan jullie
knallen voor de 25ste editie?
Kris: “We gaan sowieso enkele liedjes
spelen van onze nieuwe plaat ‘Jonge
Wolven’. Maar uiteraard brengen
we ook wat nummers uit de goede
oude doos. Of dat nu ‘Anne’, ‘Vonken
& Vuur’ of ‘En Dans’ zal zijn, weten
we nog niet. Da’s het enige minpunt
aan een festival: ons concert duurt
veel minder lang dan pakweg in het
Sportpaleis. Dus moeten we altijd met
pijn in het hart nummers schrappen.
Maar knallen doen we so-wie-so.”

Maanrock is onze Mechelse feestdag,
een moment om met z’n allen samen
te vieren. Van harte welkom allemaal!
Kristof Calvo, voorzitter van vzw Mechelen Feest
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Al 25 jaar lang sluiten Mechelaars
hun zomer af met een glimlach
dankzij Maanrock. Tijd voor
een terugblik op die kwarteeuw
aan uitgelaten feestgedruis.

Foto 1

Praga Khan (2006)
In 2006 moest Natalia al
haar optredens schrappen
wegens stemproblemen.
Maanrock kon Praga Khan
als vervanger strikken. De
groep stopt ermee en zal
dit jaar zijn laatste optreden
geven op zaterdag.
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Foto 2

Foto 4

Maanrock affiches
Herken je deze affiches uit
2005, 2012 en 2016 nog?

Compact Disk
Dummies (2021)
De Compact Disk Dummies
lieten zich helemaal gaan
tijdens Maanrock in het
Park. Dit jaar gaan ze
opnieuw alles geven!

Foto 3

Dj Roony (2016)
Dit voorjaar hebben
we afscheid moeten
nemen van een Mechels
fenomeen. Dj Roony
was een koning in het
mixen van nostalgische
vinylplaten. Herinner je je
Maanrock 2016 nog? Na
drie nummers vulde een
lege IJzerenleen zich met
dansende feestgangers.

Foto 5

Hete zomer (1998)
Gelukkig zorgden onze
vrijwilligers voor de nodige
verkoeling.
Foto 6

Milow (2019)
Belgische singer-songwriter
Milow bracht een akoestische versie van ‘Sleeping
Bag’ vanop de Dijle.
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Foto 7

Foto 9

Foto 11

Groot Podium (2019)
Doorheen de jaren hebben
de podia er al vaak heel
verschillend uitgezien.
Na een sabbatjaar in 2013
werd de uil van Maanrock
in het leven geroepen.
Sinds 2014 geeft die meer
kleur en karakter aan
het festival.

Kinderen van Radio
Botanique (2019)
De discobar van Radio
Botanique brengt het
publiek al jaren aan
het dansen, zingen en
springen. Hun kinderen zijn
uiteraard hun trouwste fans.

Natalia (2005)
Met de komst van Natalia
en Clouseau moest de
Grote Markt uit veiligheid
voor de eerste keer
worden afgesloten.
Niemand had zo’n grote
massa verwacht.

Foto 8

Sam Gooris (1997)
Als trouwe Muizenaar was
Sam Gooris er bij de eerste
edities van Maanrock bij.

Dossier

Haal van 15 augustus tot
2 september herinneringen op aan
25 jaar Maanrock op de eerste
verdieping van Cinema Lumière.
De fotomuur hangt daar vol met
iconische Maanrock-beelden.
Daarna kan je er gezellig nog
eentje drinken in LUX28, de stijl
volle bar op dezelfde verdieping.

Foto 10

Project Wolf (sinds 2012)
Maanrock kan elk jaar
rekenen op het jonge en
enthousiaste team van
Project Wolf voor toffe
sfeerfoto’s en video’s.
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ACHTER DE
SCHERMEN VAN
MAANROCK
Nele is teamverantwoordelijke
van het Eco-team.
"Ik ben al van in de begindagen lid van de M-Crew,
de fantastische groep vrijwilligers van De Zomer is
van Mechelen en andere feestelijkheden in de stad.
Sinds 2015 leid ik het Eco-team. Wij doen het vuile
werk (lacht). We zorgen er bijvoorbeeld voor dat de
vuilnisbakken op tijd leeggemaakt worden en het
afval weggebracht wordt. Sinds kort ruilen we ook
ingezamelde herbruikbare bekers om.”
“Registreer je je als vrijwilliger? Dan kan je kiezen
waar je terecht komt: bij het allroundteam, de
horecapunten, de parkingverantwoordelijken, de
toegangscontrole … Sfeerbeheerders kunnen we
ook altijd gebruiken. Zij houden een oogje in het
zeil zodat er geen conflicten uit de hand lopen
en iedereen zich amuseert."

TOFSTE CREW VAN ‘T LAND
“Vrijwilligerswerk is geven en nemen. Ik probeer er
vaak te zijn wanneer de M-Crew aan de slag gaat.
En ik heb me letterlijk al uit de naad gewerkt bij de
podiumopbouw toen mijn broek scheurde (lacht).
Maar ik krijg er veel voor terug. De ploeg hangt goed
aan elkaar en er wordt
veel gelachen. De sfeer en
flow waarin je terechtkomt
tijdens die Maanrockdagen
zijn zalig.”

De sfeer en
flow waarin je
terechtkomt
zijn zalig

“Iedereen die 16 jaar of ouder is
en zin heeft om de handen uit de
mouwen te steken, is welkom bij de
M-Crew. Ook mensen die in ander werk
hun draai niet vinden door eventuele drempels. We zijn één team en we bouwen samen iets
op door in te zetten op de sterktes van iedereen.
Vrijwilligerswerk bij de M-Crew is bovendien een handige manier om nieuwe
mensen en de stad te leren kennen. Je bouwt binnen de kortste keren een enorm
sociaal netwerk op. Ik heb er in ieder geval al veel vrienden aan overgehouden,
zoals Jolien.”
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Nele

Maneblussers

Jolien is verantwoordelijke
van team Hospitality.
“Ik geef sinds 2015 leiding aan een team van vier à vijf mensen
die instaan voor het reilen en zeilen van de backstage van het
hoofdpodium op Maanrock. We zijn een vast aanspreekpunt
voor de artiesten en zorgen er samen voor dat ze ten allen
tijde tevreden zijn, zich kunnen focussen op hun optreden
en alles krijgen wat ze willen, al zijn er natuurlijk wel
grenzen (lacht).”

Jolien

“Om van meet af aan
alles in goede banen
te leiden, maak ik
voor mijn teamleden een fiche van
elke artiest. Daarop
staan onder andere
hun aankomstuur,
het uur waarop ze
moeten optreden
en eventuele speciale verzoeken. Dat
gaat meestal over
eten of drinken, van hummus en kokoswater tot
een bepaald merk van sterke drank. Al bij al zijn
ze redelijk braaf en kan ik geen spectaculaire
voorvallen uit de doeken doen hoor.”

We zijn een
hechte groep
vrienden en
dat is heel fijn
samenwerken

“Het enige minpuntje aan backstage werken, is dat
ik weinig artiesten on stage zie en minder de sfeer
op Maanrock kan opsnuiven. Al heb ik wel een uitzondering gemaakt voor Bart Peeters (lacht).”

VERBINDEND VRIJWILLIGERSWERK
“De M-Crew is een vaste kliek geworden. We zijn een
hechte groep vrienden en zo is het heel fijn samenwerken.
Positief kunnen terugblikken na een feestweekend, leuke
interviews regelen, complimenten krijgen van de organisatie,
van de artiesten horen dat alles goed verlopen is … Daarom blijf
ik dit vrijwilligerswerk doen. Dat is zo leuk om te horen en werkt
echt motiverend.”

WORD VRIJWILLIGER
Goesting om het grootste gratis stadsfestival van Vlaanderen van heel
dichtbij mee te maken? Surf naar dezomerisvanmechelen.be/m-crew.
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Echte
Maanrockers
Aan Maanrock
werken heel wat
Mechelaars mee.
En they rock!
Drie ervan halen
herinneringen op.

GEBOENK IN DE KEUKEN
Patricia (ex-Maanrock-vrijwilliger):
“Ik was er al bij op de allereerste editie van Maanrock in 1995.
Samen met drie vriendinnen
vormden we het keukenteam en
zorgden we er zes jaar lang voor
dat de artiesten konden genieten
van heerlijke catering. We kregen
in 2001 zelfs een trofee voor onze
inzet, de Maanrocky. Het waren
echt plezante tijden, die vergeet
ik van z’n leven niet.”
“De artiesten konden kiezen
tussen twee menu’s. Onze taak
was ervoor zorgen dat alles op
tijd klaarstond. Het grootste deel
deden we op voorhand, maar het
gebeurde ook dat we in allerijl
frietjes stonden af te bakken. Had
een artiest speciale verzoekjes?
Dan zorgden we daarvoor. In het
mate van het mogelijke natuurlijk.
Onze job vergde veel verantwoordelijkheid, want zonder goed
eten kan je geen goed optreden
verwachten (lacht).”

“Wij hoorden in de keuken vooral
veel geboenk, maar konden niet
echt genieten van de optredens.
Aan de ene kant is dat jammer,
maar anderzijds zag ik al die
grote artiesten wel van dichtbij.
Natalia, Clouseau, The Magical
Flying Thunderbirds … En geen
Maanrock zonder De Kreuners
natuurlijk. De kans is dus groot dat
je mij daar op zondag tegen het lijf
loopt (lacht).”

MASSA'S VOLK
Thaïs (Mechelen Feest): “In 2005
mocht ik als 15-jarige voor de
eerste keer met vrienden alleen
naar Maanrock. Er had zelfs iemand
een vip-bandje voor ons geregeld.
Ik was serieus onder de indruk van
de drukte. Ze hebben toen zelfs de
Grote Markt moeten afsluiten voor
Natalia en Clouseau. Wij waren
net naar buiten gewandeld en
mochten niet meer binnen. Ook
in de vipruimte zijn we toen niet
binnengeraakt ... Gelukkig kreeg
ik het jaar nadien een nieuwe
kans om ‘I’ve Only Begun To
Fight’ mee te kwelen.”
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EERSTE KEER
Jana (Mechelen Feest): “Mijn allereerste Maanrock was onvergetelijk.
K’s Choice stond op het podium - ik
moet een jaar of twaalf zijn geweest en ze zongen ‘if your girlfriend has a
penis, something’s wrong’. Vandaag
een beetje politiek incorrect, maar
mijn zus en ik zongen blijkbaar
luidkeels mee ‘if your girlfriend
has some peanuts, something’s
wrong’. Leve de naïviteit, leve dat
schitterend optreden, leve Maan
rock en leve Sam Bettens!”

De dag van

HET NOODDORP
Midden mei namen de eerste Oekraïense
vluchtelingen hun intrek in het nooddorp
op de grindparking aan de Nekker.
Gelukkig kunnen we rekenen op allerlei
mensen om de bewoners te ondersteunen.
9u

14u

Yahya: “Zes jaar geleden
vluchtte ik met mijn vrouw
vanuit Syrië naar België.
Omdat ik IT heb gestudeerd
in Oekraïne, kan ik de taal
heel goed. Ik heb niet lang
getwijfeld toen ik de vacature
voor tolk zag: ik weet wat het
is om alles achter te moeten
laten, dus ik ben blij dat ik
deze mensen kan helpen.”

Yahya: “Op donderdag
namiddag zitten Eline en ik
afwisselend bij de mutualiteiten. Daar helpen we
bij praktische zaken zoals
een bankrekening openen,
nagaan wat de mensen
nog nodig hebben of het
vertalen van medische
documenten.”

9u

10u

16u

Mariana: “Momenteel zorg
ik ervoor dat de Oekraïense
vluchtelingen ingeschreven
raken in het vreemdelingen
register en een A-kaart
krijgen. Da’s een soort elektronische identiteitskaart voor
vluchtelingen. Omdat ik zelf
afkomstig ben uit Oekraïne,
kan ik mensen vlot helpen
bij vragen.”

Eline: “School’s out. Op
maandag en vrijdag geef ik
les aan Oekraïense kinderen. Ze zijn zo flexibel dat ze
zich hier al helemaal thuis
voelen. Ook de meeste
volwassenen die ik spreek,
voelen zich hier goed in
hun vel. Daarvoor wil ik echt
iedereen van het Sociaal
Huis bedanken. Zij doen
enorm hun best.”

11u

16.30u

Eline: “Ik werkte zo’n tiental
jaar bij Torfs, maar wisselde
mijn job in om als Oekraïense
tolk aan de slag te gaan.
Ik ben Oekraïens, dus op
deze manier kan ik echt iets
betekenen voor de mensen
uit mijn geboorteland.”

Mariana: “Ik ga elke dag
langs het nooddorp om te
zien of ik daar nog met iets
kan helpen. Intussen ken ik
er al veel bewoners.”

10u

11u

14u

16u

16.30u
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Straffe starter

“IEDEREEN MOET
ZICH GOED KUNNEN
VOELEN IN ZIJN VEL”
In de Bruul opende het Mechelse
plussize-model Romy Schlimbach samen
met de zaakvoersters van de Aarschotse
kledingwinkel Lari & Larossa een pop-upmodewinkel met kleding voor alle maten,
van maat 36 tot 56. “Uit onderzoek blijkt
dat Vlaamse vrouwen gemiddeld maat
44 hebben. Toch verkopen kledingwinkels bijna nooit kleren vanaf maat 46
of hoger. Da’s toch absurd?”

BODY POSITIVITY
Op sociale media is Romy vooral
bekend als de bodypositivityactiviste
Romy Curvy. “Trots zijn op je eigen
lichaam is niet altijd makkelijk in onze
huidige maatschappij. We worden om
ons hoofd geslagen met woorden als
‘coronakilo’s’ of tips om zo snel mogelijk
dat perfecte bikinilijf te hebben. Terwijl
iedereen het verdient om zich goed te
voelen in zijn vel. Dikke mensen zijn niet
per se ongezonde mensen, maar krijgen
wel vaak die stempel. Ik wil zoveel
mogelijk respect en gelijkwaardigheid
creëren voor alle soorten lichamen.”
Je kan de pop-upstore LaRi & LaRossa x
Romy Curvy nog tot en met juli bezoeken in het oude pand van Lederwaren
Lenaerts. In augustus opent Romy de
gloednieuwe winkel ‘The Curvy Store’
aan het Bruulcenter, waar zich eerder de
Pacific Boardshop Outlet bevond. “Daar
verkoop ik vooral de maten 40 tot 56
omdat er al meer dan genoeg aanbod
voor kleine maten is in Mechelen.”

Op de hoogte blijven van de
opening en de nieuwe winkel?
Volg @curvy_store op Instagram.
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Kort

BEWEEG
MEER MET
EEN COACH

KRUIDTUIN
VOLLEDIG ROOKVRIJ
Vanaf 1 juli mag je niet meer roken
op het terras van het ViaVia Joker
Reiscafé in de Kruidtuin. Daardoor
krijgt het hele park het label van
Generatie Rookvrij, een beweging
die wil dat niemand die vanaf 2019
geboren wordt, ooit nog begint met
roken. De voorbije jaren maakten we
samen met Generatie Rookvrij stap
voor stap onze Mechelse speel- en

sportterreinen rookvrij. Net als het
Vrijbroekpark, de speelzones in onze
parken en andere plekken waar veel
kinderen komen. Want zien roken,
doet roken. De uitbaters van het
ViaVia Joker Reiscafé zijn de eerste
horecaondernemers die deze belangrijke stap durven zetten. Op naar
een rookvrije toekomst! Meer info:
www.mechelen.be/generatie-rookvrij.

Ook nood aan meer
beweging in je dagelijkse leven? Dan kan je
huisarts je doorverwijzen
naar een Bewegen Op
Verwijzing-coach in jouw
buurt tegen een erg lage
prijs. In Mechelen is dat
de sympathieke Jasper.
Hij maakt samen met
jou een beweegplan op
maat, zodat jij meer kan
bewegen, op jouw eigen
tempo. Resultaat? Een
actiever leven en je voelt
je beter in je vel.
Meer info:
www.mechelen.be/
bewegenopverwijzing

Straatbabbel
WAT WAS JOUW MOOISTE REIS OOIT?

Changruea: “Ik ging
vorig jaar naar Rome met
twee vrienden. Dat was
een droom die uitkwam.
Ik hou van geschiedenis
en historische gebouwen, en Rome heeft dat
uiteraard in overvloed.
Geen enkel gebouw
ontsnapte aan onze
aandacht.”

Paul-Emmanuel: “Toen
ik 19 jaar oud was, ben
ik op eigen houtje naar
Londen getrokken.
Ik denk dat ik overal
wel eens binnengelopen ben (lacht). Maar
het meest herinner ik
mij toch die speciale
energie en coole vibe
die er in de stad hangt.”

Inga: “Samen met
enkele vrienden heb ik
een rondreis gemaakt
door Vietnam. Een
vriendin was er al een
keer geweest, dus zij
speelde gids. Het is
een prachtig land met
superlekker eten. Je
moet wel koriander
lusten (lacht).”

Jasper is de Bewegen Op
Verwijzing-coach in Mechelen
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TINEL
BIJNA KLAAR
In het noorden van de binnenstad,
tussen de Goswin de Stassartstraat en de
Van Busleydenstraat, ligt de Tinelsite. Dat
stukje stad zijn we al lange tijd onder handen
aan het nemen. En het einde is eindelijk in
zicht. Waar wij het meeste naar uitkijken?
Het nieuwe Tinelpark natuurlijk.
Het eerste deel van het Tinelpark kan je al be
zoeken sinds 2018. Het gaat om de groene zone
naast onze bibliotheek Het Predikheren. De
waterpartij is een echte hit tijdens warme dagen.

NOG MEER GROEN
Binnenkort komen er nog twee stukjes natuur
bij. Ter hoogte van het gebouw Baskerville
zorgen we voor extra groen, net als tussen
de gebouwen Adjudant en Holmes in het
Gendarmenhof. We behouden de aanwezige
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esdoorns en planten nog meer bomen, struiken en bloemen aan. Tijdens de zomer zal je
dus stilletjesaan het park tot bloei zien komen.

VOOR GROOT EN KLEIN
Al die nieuwe parkzones vullen we verder in
met leuke speelplekken zoals een voetbalkooi
die mooi opgaat in het park, en kleine, natuurlijke spelelementen. We voorzien ook meer
dan genoeg zitplaatsen. De langste zitbank
van Mechelen, waarvan het eerste afgewerkte
deel er nu al staat, zal namelijk helemaal doorlopen tot aan de nieuwe groenzone rond het
gebouw Baskerville. Het Tinelpark wordt dus
de ideale plek om gezellig te verpozen met
vrienden en familie.

WAT VIND JE ALLEMAAL
OP DE TINELSITE?
De Tinelsite is vandaag vooral bekend door
onze bibliotheek in het prachtig gerenoveerde
Predikherenklooster. Al heeft dit gebouw

© OMGEVING

Project

_
_
_
_

De parkzones vullen
we verder in met
kleine natuurlijke
spelelementen

Zomer 2022
Einde restauratie
Predikherenkerk
Najaar 2022
Tinelpark klaar
Najaar
2022-2024
Inrichting
Predikherenkerk
tot culturele
hotspot
Begin 2023
Heraanleg Van
Busleydenstraat

nog veel meer in petto: vergaderruimtes,
een binnentuin, lunchplek Bar Bib en
sterrenrestaurant Tinèlle.
En ook het Holocaust- en Mensenrechten
museum Kazerne Dossin is een echte
blikvanger en trekpleister. Rond deze
zomer zal ook de restauratie van de
Predikherenkerk afgerond zijn, om tegen
2024 helemaal ingericht te zijn als nieuwe
culturele hotspot voor voorstellingen, expo’s
en bijeenkomsten.

Daarnaast vonden heel wat mensen een nieuwe
thuis in een van de woongebouwen Adjudant,
Baskerville, Brigadier, Holmes en Poirot. De
invulling van het gebouw Sjampetterke zijn we
momenteel nog aan het bekijken.
Bezoek je de Tinelsite met de auto? Dan
kan je die makkelijk kwijt in de nabijgelegen
ondergrondse Tinelparking. De inrit bevindt
zich aan de Edgard Tinellaan.
Meer info: www.mechelen.be/tinel

Er is lang en
hard gewerkt
aan deze
site, en het
resultaat
mag er zijn.
Greet Geypen,
schepen van
Stadsontwikkeling
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Hou je agenda deze zomer vrij, want deze
evenementen wil je niet missen! Wat dacht je
van heerlijke openluchtconcerten, originele
workshops en zinderende zoektochten?
Voor iedereen die graag luiert,
kuiert of rondstuitert.
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DZIVM

DE HELE ZOMER

PREDIKHEERLIJKE ZOMER
Een vaste waarde deze zomer wordt
de Predikheerlijke Zomer. Vanaf juli tot
begin september kan je op het gezellige
binnenplein van Het Predikheren komen
genieten van een boeiend en bontgekleurd aanbod van films, literatuur, theater

en muziek voor jong en oud. Allemaal
in samenwerking met verschillende
Mechelse partners, waaronder Café
Malvine, Casco Phil, Filmhuis, Jazzzolder,
KleinKunstCircuit Mechelen, Calacas en
de jeugddienst van Stad Mechelen.

Wanneer? Ieder weekend van
begin juli tot begin september
Waar? Het Predikheren
Prijs? Afhankelijk van
de voorstelling
www.dezomerisvanmechelen.be

PARKPOP
Naar goede gewoonte is het op donderdagavond Parkpop in de Kruidtuin.
Leer nieuwe artiesten kennen of kom
shaken op de nummers van oude
bekenden. Voor en na de liveoptredens
geniet je telkens van de deuntjes van
de legendarische Radio Botanique.
30 juni		
7 juli		
14 juli		
21 juli		
28 juli		
4 augustus
11 augustus
18 augustus

Wanneer? Elke donderdag
avond tijdens de zomervakantie
van 19 tot 23u
Waar? De Kruidtuin
Prijs? Gratis
www.dezomerisvanmechelen.be

2 Fabiola
Guido Belcanto
Olivia
Sandra Kim
WEGSFEER
Mydonna
Noémie Wolfs
The Kids
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HET BANKJE
Hoewel het initiatief uit het corona
tijdperk komt, blijven we fan van
Het Bankje. Dat is een podcast met
intieme en uit het leven gegrepen
verhalen die je kan beluisteren
op Mechelse bankjes met een
QR-code. Ideaal voor een korte
pauze tijdens een wandeling of
fietstocht. Da’s pas ontspannen.

HEAVY METAL ROUTE

TORENTERRASSEN

Ontdek de beiaard zoals je die
nog nooit gezien én gehoord
hebt met deze uitgebreide
podcastwandeling. Liefhebbers,
Mechelaars en (oud-)leerlingen
van de beiaardschool vertellen
over hun passie voor dit machtige
instrument. Download de uitgebreide podcastwandeling op de
app van Visit Mechelen en laat je
meevoeren en verrassen door de
veelzijdige beiaardcultuur in dé
beiaardstad. Ook beschikbaar in
het Frans, Duits en Engels.

Nestel je op zomerse zondagen in
de schaduw van de Sint-Rombouts
toren voor de beste terrasjes. De
Torenterrassen, een blijvertje na
corona, zorgen voor extra sfeer
met muziek en optredens.

Waar? Binnenstad
Prijs? Gratis
Info? www.visitmechelen.be/
deheavymetalroute

Wanneer? Elke zondag in juli en
augustus tussen 14 en 18u
Waar? Horecapleinen op de
Grote Markt, IJzerenleen,
Vismarkt en Korenmarkt
Prijs? Gratis

ZOMERBAR GAZON GASTON
Het grasveld, boven Parking
Bruul op de hoek van de Hendrik
Speecqvest en de Hanswijkstraat,
wordt met zomerbar Gazon
Gaston misschien wel de gezelligste tuin van de stad. Kom relaxen
in de loungezetels, geniet van
heerlijke cocktails en proef van
culinaire barbecuegerechten.
Allemaal op de juiste zomerbeats.
Wil je overdag een leuke workshop organiseren? De tent is gratis
ter beschikking voor alle lokale
verenigingen en clubs.
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Wanneer? Van 1 juli tot 30
september
Waar? Het centrum, de wijken
en de dorpen
Prijs? Gratis
Info? cultuurcentrum.
mechelen.be/het-bankje

Wanneer? Van 25 juni tot en met
4 september
Waar? Boven Parking Bruul
(Hendrik Speecqvest)
Info? www.gazongaston.be

DZIVM

BEIAARDCONCERTEN
Ofwel heb je het al gehoord, ofwel
wordt het hoog tijd. Al sinds 7 juni
kan je elke maandagavond genieten van een beiaardconcert. De
artiesten bevinden zich in de SintRomboutstoren. Vanop de gratis

zitplaatsen op het Cultuurplein zie
je hen via televisieschermen live
in actie. Wil je van thuis volgen of
een concert herbekijken? Surf naar
mechelen.be/beiaardconcerten.

Wanneer? Elke maandagavond tot
12 september van 20.30 tot 21.30u
Waar? Cultuurplein

Prijs? Gratis
Info? www.mechelen.be/
beiaardconcerten

MAANPAD

SCHATTEN
VAN VLIEG
Ouder dan drie jaar? Dan dagen
Rommy en Vlieg je uit voor een
leuke zoektocht. Ze verstopten
zeven schatkisten in Mechelen
Kinderstad. Ga jij ze zoeken? Als
je drie van de zeven schatten
vindt, kan je jouw stempelkaart
inruilen voor een bezoek aan
de Sint-Romboutstoren.
Wanneer? Van 1 juli tot
31 augustus
Waar? Museum Hof van
Busleyden, Het Predikheren,
UiT in Mechelen, het
Speelgoedmuseum,
Kazerne Dossin, het
Vrijbroekpark en Tivoli
Prijs? Gratis
Info? www.mechelenkinderstad.be/
schatten-van-vlieg

Wat dacht je van een leuke
zomerzoektocht in de binnen
stad? DE MAAN organiseert
eentje vol knotsgekke
opdrachten. Volg het MAANpad,
vind de stenen en draag zelf
je steentje bij! Je kan een
zoekboekje ophalen bij café
KUUB, UiT in Mechelen en Het
Predikheren. Al spelenderwijs leer
je met nieuwe ogen naar de stad
te kijken.

©D

iego Franssens

Wanneer? Van 1 juli tot 31 augustus
Waar? Binnenstad
Prijs? Gratis
Info? www.demaan.be

MECHELEN BEACH
Een strand, palmbomen, zomerse
drankjes, foodtrucks en een
streepje muziek: dat klinkt als
Mechelen Beach, een vakantie
in eigen stad. Deze eerste
editie omvat een vierdaags
volleybaltornooi, een strandbar
en een speel- en sportstrand.
Allemaal in één, met activiteiten voor jong en oud.
Wanneer? Van 28 juli tot
15 augustus
Waar? Transit M
Prijs? Gratis toegang
Info? www.mechelenbeach.be
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JULI
MECHELEN ZINGT

BEATS FOR BEASTS

Schraap je keel en warm die stembanden op, want op de vooravond
van de Vlaamse feestdag komen
we weer samen om te zingen.
Afspraak in de Kruidtuin, waar we
de vogeltjes het nakijken zullen
geven met ons prachtige zangspel.

Kom je staartveren losdansen op
deze overdagfuif van Natuurpunt
voor meer natuur. Ben je verkleed
als een beest? Dan krijg je een
gratis Maneblusser in je klauwen
of poten geduwd. Het aantal plaatsen is beperkt, dus wacht niet te
lang met inschrijven.

Wanneer? 10 juli tussen 14 en 18u
Waar? Kruidtuin
Prijs? Gratis

ZOMERKERMIS
Sla je spaarvarken al maar aan
diggelen, want de Zomerkermis
komt eraan. Op de tweede
kermisdag, 30 juni, kan je van de
drukte ontsnappen tijdens een
prikkelarm moment van 13 tot 15u.
Op 6 juli is het familiedag met
kortingen en animatie. Afsluiten
doen we op 11 juli met nóg
meer animatie.
Wanneer? Van 29 juni tot 11 juli
Waar? Grote Markt
Prijs? Gratis toegang

 @dzivm
 #dzivm
 facebook.com/

dezomerisvanmechelen
DEZOMERISVANMECHELEN.BE
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Wanneer? 9 juli van 14 tot 22u
Waar? Refuge
Prijs? 10 euro
Info? www.beatsforbeasts.be

DZIVM

AUGUSTUS

STILLE DISCO IN HET TIVOLIPARK
Stille Disco komt voor een XXLeditie naar Mechelen. Niet in een
donkere discotheek, maar op het
19de eeuwse domein van Tivoli.
Stille Disco maakt gebruik van
draadloze hoofdtelefoons waarbij
je zelf kan kiezen uit drie muziekkanalen: een commercieel kanaal,
een meezingerskanaal en een
house- en technokanaal. Op elk
kanaal speelt er een andere dj. Een

oorverdovend stil feest dus. Om de
fauna en flora in het Tivolipark te
respecteren, is er een maximum
capaciteit van 1500 mensen.
Wanneer? 13 augustus
Waar? Tivolipark
Prijs? Gratis toegang, huur van de
hoofdtelefoons kost 14 euro
Info en tickets? www.facebook.com/
stillediscoamsterdam

60 JAAR DAHLIA'S
Dahlia’s, ze brengen voor heel wat
mensen mooie herinneringen naar
boven. In het Vrijbroekpark staan
ze intussen al 60 jaar. Tijd voor
een zomers feestje! Kom genieten
van optredens, een zomers terras,
dahliabingo, geleide wandelingen, een meet-and-greet met
de tuinmannen, een foto-expo,
een buurtrommelmarkt en toffe
workshops. Alleen op deze dag
kan je een uniek handgemaakt
Vrijboekvaasje kopen. En wie zijn
of haar 60ste verjaardag viert, kan
rekenen op een extraatje.
Wanneer? 20 augustus van
13 tot 18u
Waar? Vrijbroekpark
Prijs? Gratis
Info? www.vrijbroekpark.be >
Kalender > 60 jaar dahlia’s

SOLDEN EN
KOOPZONDAGEN
Zin om koopjes te scoren in ons
bruisende winkelcentrum? Goed
nieuws: de solden starten op 1 juli
en op 3 juli is het koopzondag
met extra animatie, zoals op elke
eerste zondag van de maand.
Bonuspunten voor wie de gratis
Shopping Shuttle neemt. Die rijdt
vanaf juli niet alleen tussen de
Nekkerhal en de Grote Markt,
maar ook tussen de parking van
Retail Partners en de Korenmarkt.
Volg @shoppeninmechelen op
Instagram voor meer info en leuke
wedstrijden.
Wanneer? Start solden op 1 juli
en koopzondag op 3 juli van
13 tot 18u
Info? www.shoppeninmechelen.be
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MA 11 JULI

ZA 23 JULI

Beiaardconcert

Boottocht 'Mechelen by Night'

concert • Cultuurcentrum,
20.30 > 21.30u, gratis

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

DI 12 JULI
Boottocht van Mechelen en
Kampenhout naar Leuven

ZO 24 JULI

begeleide uitstap •
Hanswijkvaart 11, 10 > 14u, € 15

sportactiviteit • Zaal Ter Coose,
7 > 15u, € 3

DO 14 JULI
Parkpop - Olivia
concert • Kruidtuin, 19.00 > 23u,
gratis

VR 15 JULI
Boottocht 'Mechelen by Night'

DO 30 JUNI
1

Parkpop - 2Fabiola

concert • Kruidtuin, 19 > 23u,
gratis

VR 1 JULI
2

Boottocht 'oep ze Mèchels'

begeleide uitstap • aanlegsteiger
Haverwerf, 18.30 > 19.30u, € 13

3

Pasar zomert in Hombeek

concert • Kruidtuin, 19 > 23u,
gratis

concert • Jazzzolder (in Het
Predikheren), 19.30 > 23u,
€ 12,50

ZA 9 JULI
Buitengewone zonsondergang
begeleide uitstap • Jef
Denynplein 4-6, 20.30 > 22.30u,
€ 20

fuif • Parking Hangar S, 18u, gratis

BEATS FOR BEASTS

Bezoek aan de SintPieter-en-Paulkerk

festival • Refuge, 14 > 22u, € 10

begeleide uitstap • Sint-Pieteren-Paulkerk, 15 > 16u, € 7,50

begeleide uitstap • aanlegsteiger
Haverwerf, 21 > 22u, € 16

ZO 3 JULI
Sunny Side Up

Martini Sessions

ZA 16 JULI

PREDIKHEERLIJKE ZOMER:
Foliez-Iannello-Laplaca
Jazz Manouche

festival • Bardok, 16 > 0u, gratis

DI 26 JULI

concert • Kruidtuin, 19 > 23u,
gratis

concert • Jazzzolder (in Het
Predikheren), 19.30 > 21.15u,
€ 12,50

Sunny Side Up

concert • Cultuurcentrum,
20.30 > 21.30u, gratis

DO 28 JULI

PREDIKHEERLIJKE ZOMER:
Sal La Rocca Quintet (S L R 5)

Afterwork Openlucht
Aperitief - Apérotime

Beiaardconcert

Parkpop - Guido Belcanto

begeleide uitstap • aanleg
steiger Haverwerf, 21 > 22u,
€ 16

begeleide uitstap • aanlegsteiger
Haverwerf, 21 > 22u, € 16

MA 25 JULI

DO 7 JULI

Boottocht 'Mechelen by Night'

Boottocht 'Mechelen by Night'

concert • Tivolipark, 15 > 16.30u,
gratis

concert • Jazzzolder (in Het
Predikheren), 19.30 > 23u,
€ 12,50

begeleide uitstap • aanlegsteiger
Haverwerf, 21 > 22u, € 16

ZA 2 JULI

Kioskconcert

4 PREDIKHEERLIJKE ZOMER:
Frank Deruytter Trio

VR 8 JULI

festival • Bardok, 16 > 0u, gratis

begeleide uitstap • aanleg
steiger Haverwerf, 21 > 22u, € 16

33ste Zennetochten

sportactiviteit • Parking
Eglegemvijver, 19u

Boottocht 'Mechelen by Night'

Sunny Side Up
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DI 5 JULI

begeleide uitstap • aanleg
steiger Haverwerf, 21 > 22u,
€ 16

Boottocht 'Mechelen by Night'

ZO 10 JULI

Buitengewone zonsondergang
begeleide uitstap • Jef
Denynplein 4-6, 20.30 > 22.30u,
€ 20

Boottocht 'Mechelen by Night'
begeleide uitstap • aanlegsteiger
Haverwerf, 21 > 22u, € 16

Dagtocht van Mechelen naar
het Scheldeland (Temse)
begeleide uitstap •
Hanswijkvaart 11, 9 > 16.15u, € 20

MA 18 JULI
Beiaardconcert
concert • Cultuurcentrum,
20.30 > 21.30u, gratis

DO 21 JULI
5

21 juli-viering

plechtigheid • SintRomboutskathedraal,
11.30 > 12.30u, gratis

Parkpop – Sandra Kim
concert • Kruidtuin, 19 > 23u, gratis

Mechelen Zingt

VR 22 JULI

concert • Kruidtuin, 14 > 18u,
gratis

Boottocht 'Mechelen by Night'

festival • Bardok, 16 > 0u, gratis

Kioskconcert

begeleide uitstap • aanlegsteiger
Haverwerf, 21 > 22u, € 16

MA 4 JULI

concert • Tivolipark, 15 > 16.30u,
gratis

Beiaardconcert

Servus' Sommerfest

PREDIKHEERLIJKE ZOMER:
Montis, Goudsmit en Directie

concert • Cultuurcentrum,
20.30 > 21.30u, gratis

feest • O.-L-.V.-van-Hanswijk
basiliek, 12 > 17u, € 45

concert • Jazzzolder (in Het
Predikheren), 19.30 > 23u,
€ 12,50

concert • De Vleeshalle, 18 > 21u

Parkpop - WEGSFEER

VR 29 JULI
Boottocht 'Mechelen by Night'
begeleide uitstap • aanleg
steiger Haverwerf, 21 > 22u,
€ 16

PREDIKHEERLIJKE ZOMER:
Jeroen Reggers Quartet
concert • Jazzzolder (in Het
Predikheren), 19.30 > 23u,
€ 12,50

ZA 30 JULI
Fietstour ‘Bier van hier’
begeleide uitstap • station
Mechelen, 14 > 17.30u, € 34

Boottocht 'Mechelen by Night'
begeleide uitstap • aanleg
steiger Haverwerf, 21 > 22u,
€ 16

Fietstocht/wandeling
in Mechelen
begeleide uitstap • station
Mechelen, 13 > 18u

ZO 31 JULI
Mechelen 'Leisure city'
begeleide uitstap • Leuningen
IJzerenleen, 14 > 17u, € 8

Aandacht voor erfgoed
en geschiedenis
begeleide uitstap • Fort van
Walem, 14 > 17u, € 3

Agenda

1

MA 1 AUGUSTUS

Stille Disco XXL

Mechelen - Duurzame stad

Beiaardconcert

fuif • Tivolipark, 16 > 01u, € 14

concert • Cultuurcentrum,
20.30 > 21.30u, gratis

ZO 14 AUGUSTUS

begeleide uitstap • Leuningen
IJzerenleen, 14 > 17u, € 8

WO 3 AUGUSTUS
Mechelen 'Leisure city'
begeleide uitstap • Leuningen
IJzerenleen, 19 > 22u, € 8
2

concert • Cultuurcentrum,
20.30 > 21.30u, gratis

MA 15 AUGUSTUS

concert • Kruidtuin, 19 > 23u,
gratis

Beiaardconcert

begeleide uitstap • Leuningen
IJzerenleen, 19 > 22u, € 8

begeleide uitstap • aanleg
steiger Haverwerf, 21 > 22u,
€ 16

concert • Jazzzolder (in Het
Predikheren), 19.30 > 21.15u,
€ 12,50

ZO 7 AUGUSTUS
Mechelen - Mobiliteit

concert • Cultuurcentrum,
20.30 > 21.30u, gratis

Dag voor Haar
markt • De Vleeshalle, 11 > 20u

DI 16 AUGUSTUS
Pasar zomert in Heffen
sportactiviteit • Voetbalplein
Heffen, 19u

WO 17 AUGUSTUS
Mechelen - Het nieuwe wonen
begeleide uitstap • Leuningen
IJzerenleen, 19 > 22u, € 8

begeleide uitstap • Leuningen
IJzerenleen, 14 > 17u, € 8

DO 18 AUGUSTUS

MA 8 AUGUSTUS

concert • Kruidtuin, 19 > 23u,
gratis

Beiaardconcert
concert • Cultuurcentrum,
20.30 > 21.30u, gratis

WO 10 AUGUSTUS
Mechelen - Mobiliteit
begeleide uitstap • Leuningen
IJzerenleen, 19 > 22u, € 8

DO 11 AUGUSTUS
Parkpop - Noémie Wolfs
concert • Kruidtuin, 19 > 23u,
gratis

VR 12 AUGUSTUS
Fietsen op vrijdag
sportactiviteit • Eglegemvijver,
13.30 > 15.30u, gratis

Avondrondvaart
vanuit Mechelen
6

Beiaardconcert

Parkpop - Mydonna

PREDIKHEERLIJKE ZOMER:
Simo Witvrouw quartet

5

Mechelen - Het nieuwe wonen

MA 22 AUGUSTUS

WO 24 AUGUSTUS

DO 4 AUGUSTUS

Boottocht 'Mechelen by Night'

4

concert • Tivolipark, 15 > 16.30u,
gratis
begeleide uitstap • Leuningen
IJzerenleen, 14 > 17u, € 8

VR 5 AUGUSTUS

3

Kioskconcert

begeleide uitstap •
Hanswijkvaart 11, 19 > 22u, € 12

ZA 13 AUGUSTUS
Dagtocht van Mechelen naar
het Scheldeland (Temse)
begeleide uitstap •
Hanswijkvaart 11, 9 > 16.15u, € 20
6

Petanquetornooi De Schijf

Parkpop - The Kids

VR 19 AUGUSTUS
Architectuurwandeling: Het
Interbellum in de stationswijk
begeleide uitstap • station
Mechelen, 14 > 16u, € 18,50

Boottocht van Mechelen en
Kampenhout naar Leuven
begeleide uitstap •
Hanswijkvaart 11, 10 > 14u, € 15

PREDIKHEERLIJKE
ZOMER: Boogaleo
concert • Jazzzolder (in Het
Predikheren), 19.30 > 21.15u,
€ 12,50

ZA 20 AUGUSTUS
Buitengewone zonsondergang
begeleide uitstap • Jef
Denynplein 4-6, 19.30 > 21.30u,
€ 20

60 jaar dahlia’s
feest • Vrijbroekpark, 13 > 18u,
gratis

Mechelen - Duurzame stad

VR 26 AUGUSTUS
Maanrock
festival • Mechelen centrum, gratis

PREDIKHEERLIJKE ZOMER:
Secret Exit Trio
concert • Jazzzolder (in Het
Predikheren), 19.30 > 21.15u,
€ 12,50

ZA 27 AUGUSTUS
Maanrock
festival • Mechelen centrum, gratis

Buitengewone zonsondergang
begeleide uitstap • Jef
Denynplein 4-6, 19 > 21u, € 20

Fietstour ‘Bier van hier’
begeleide uitstap • station
Mechelen, 14 > 17.30u, € 34

ZO 28 AUGUSTUS
Maanrock
festival • Mechelen centrum, gratis

Kioskconcert
concert • Tivolipark, 15 > 16.30u,
gratis

Aandacht voor erfgoed
en geschiedenis
begeleide uitstap • Fort van
Walem, 14 > 17u, € 3

Mark Uytterhoeven Classic
sportactiviteit • Leibeekstraat 2
in Hombeek, € 6

MA 29 AUGUSTUS
Beiaardconcert
concert • Cultuurcentrum,
20.30 > 21.30u, gratis

DI 30 AUGUSTUS
Martini Sessions
concert • De Vleeshalle, 18 > 21u

ZO 21 AUGUSTUS
Vakantiemeeting RAM atletiek
sportactiviteit • De Nekker, € 3

sportactiviteit • ldc De Schijf, € 10
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MEER VRIJETIJDSINFO?
UIT IN MECHELEN!

EXPO
Fototentoonstelling
van de Koninklijke
Mechelse Fotokring

Gewone mensen in oorlogstijd

My Little Pony: 40 jaar magie

16.07 > 18.09, Kazerne Dossin,
gratis

> 30.09, Speelgoedmuseum, € 10

02.07 > 3.09, vc De Schakel,
gratis

Unwelcome Flowers Ouverture - fototentoonstelling
Hannes Couvreur

Herman de Coninck - Vinger
afdrukken op het venster

2

Een hap kunst en cultuur

> 01.10, Galerie M

> 03.07, Het Predikheren, gratis

17.07 > 25.09, BlinkOut Mechelen,
gratis

3 Het Kunstuur Mechelen
Tentoonstelling 4

Ambassadeur van Mechelen
in beeld: fototentoonstelling

Gap in the Clouds Ricardo Brey

Universal Human Rights

> 03.07, Het Predikheren, gratis

Expo 'Vrouw kat kunst'

> 28.08, Museum Hof van
Busleyden, € 12

06.07 > 29.08, Vrijbroekpark,
gratis

> 01.09, Technopolis

1

> 30.11, Het Kunstuur, € 15
> 11.12, Kazerne Dossin

Schrijf je in op de nieuwsbrief en blijf wekelijks op
de hoogte van de vrijetijds
activiteiten in Mechelen.

Jongerenparcours:
Universal Human Rights

Insectopia

1

Vleeshouwersstraat 6
open: ma-vr 10 > 17u,
za 10 > 16u, zo en feestdagen 12.30 > 16u
015 29 76 53
uit@mechelen.be
www.uitinmechelen.be
 UiTinMechelen

> 11.12, Kazerne Dossin, € 10
2

3

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
september: 31 juli.
Deze kalender werd afgesloten
op 31 mei. Cursussen,
workshops, kampen en
permanente activiteiten
worden niet opgenomen.

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
Concept & creatie: Trendhuis
ISSN: 2033-2289
Editienummer: 109
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
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.

miss.tels
Weekendje Mechelen met Gaston
(5 jaar) 💛
#homestay #2800love #framily
#photodump #pinksteren2022

realraven
Global Running Day at the feed of
Queen Ella! 👑🏃🏽👟
#MRC @mechelenrunningcrew
#Vrijbroekpark #Mechelen #2800Love

sarahvandingenen
IJzerenleen.
#2800love #sintromboutskathedraal
#ijzerenleen #mechelen #thisisbelgium

sandravanmackelbergh

Ann Mariën

fun in the city 😆😆😆

Sommige mensen hebben veel foto's van hun kinderen op hun gsm, bij mij zijn dat vooral
foto's van de toren. In elk geval, tchin-tchin op een zalige zomer, Mechelaars.

#2800love #visitmechelen #belgium

#2800love #onzetoren

31

ZO 18.09

ZA 17.09
SUSOBRINO
TOOTARD
DTM FUNK

ARP FRIQUE
KAPITEIN WINOKIO
FLIP KOWLIER
CALACAS
www.ottertrotter.be

