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Nieuwe Maan
Mechelen over de grens
Graven in ons verleden
Klaas kookt

mechelen en de zomer

da's liefde!

In de kijker
Mobiele speelteams brengen speelplezier
De vrijwilligers van de mobiele speelteams zijn een groep
speelvogels. Tijdens de zomervakantie trekken ze naar
pleinen en speelstraten. Daar halen deze enthousiastelingen de kinderen uit hun huis om samen buiten te spelen. Van maandag tot en met donderdag schudden ze een
uitgebreid spelaanbod uit hun mouw. Dat doen ze voor
kinderen van vijf tot ongeveer dertien jaar. Elke week rijden er drie mobiele speelteams uit: twee naar speelstraten
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en één met de Knalpot richting een speelplein. De Knalpot is een kleurrijke speelmobiel. Hij zit volgeladen met
de zotste animatoren en heel wat speelmateriaal. Deze
pretcamionette tovert elk plein in een mum van tijd om
tot een speelparadijs. Elke week houdt de Knalpot ergens anders halt. Hou dus in juli en augustus de mobiele
speelteams in ’t oog!
W www.mechelenkinderstad.be > Vandaag

Komaan
Mechelaars weten wat
zomeren is
Veel buitenlanders zijn jaloers op de gezellige en hartelijke
uitstraling van Mechelen. Nu zijn twee Nederlanders
zelfs in grootstad Amsterdam begonnen met het 'Café
van Mechelen'. Ze serveren daar Mechelse bieren en
specialiteiten in een Mechels decor. Het blijkt daar een van
de best draaiende cafés te zijn. Niet dat het ons verbaast
natuurlijk. De Mechelaars weten immers wat zomeren is.
Een zonnestraal en je vindt geen plek meer op de Vismarkt of
tussen de lenen van de IJzerenleen. Die unieke sfeer is Mechels
exportgoed.
Ik weet het wel, bij mooi weer lopen de terrassen in alle steden
vol, maar die gezelligheid op mensenmaat is toch typerend voor
onze stad.
Ik wens alle Mechelaars ontspannende zomermaanden. Misschien
ontmoeten we elkaar wel eens op een zonnig Mechels terras.

In de bloemetjes
© Sven Van Haezendonck

MAANZAPPER

Bart Somers,
burgemeester

Kasteel Tivoli in het Tivolipark
heeft een nieuwe uitbater en is
sinds enkele weken weer open. Je
kan er iets drinken, lekker eten in het
restaurant en een feest of zakelijke
vergadering organiseren. Wist je
trouwens dat een stadje bij Rome
dezelfde naam heeft? De oorspronkelijke eigenaar van onze Tivoli haalde
daar begin negentiende eeuw z’n
inspiratie om dit kasteel te bouwen.

De bewoners van de Kattestraat
(Hombeek) hebben de eer in de
Schoonste Straat van Mechelen
te wonen. Hun overwinning levert hen
een straatfeest op ter waarde van
€ 1000. Basisschool Sint-Lambertus
(Muizen) en secundaire school De
Beemden zijn beiden ‘Schoonste
School’. Zij kregen elk € 500.
Dankjewel wedstrijddeelnemers. Jullie
maken van Mechelen nog meer een
Stad om te Zoenen!

Speel je graag bowling? Een spelletje
tegen nieuwe Mechelaar Wim
Claessens kan je moeilijk winnen.
Deze 26-jarige Maneblusser werd
immers Belgisch Kampioen 2013
in het bowlen. In zijn finale gooide
Wim negen strikes. Hij kwam daardoor uit op een eindscore van 277
punten. Dat leverde hem meteen de
eindwinst en de nationale titel
op. Proficiat Wim!
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de Medaille
De Mechelaars zijn goed bezig. Daarom deelt Nieuwe Maan deze maand meerdere medailles uit.
Vrijwilligers 2013
Jaarlijks reikt de stad de ‘Stedelijke Prijs voor de Vrijwilliger’ uit. Hiermee wil ze alle mensen die zich inzetten
voor het goede doel een hart onder de riem steken. Er werden twee prijzen uitgereikt: eentje aan een
persoon en eentje aan een organisatie. Johan Dils en de vrijwilligers van CBE Open School zijn de winnaars.

CBE Open School

CBE Open School is een vzw die onderwijs verstrekt
aan kortgeschoolde Nederlands- en anderstaligen.
Het krijgt daarbij de hulp van zo’n twintig vrijwilligers.
Ze ondersteunen de anderstaligen bij het aanleren
van Nederlands en bij alfabetisering. Ze slaan bovendien de brug tussen Nederlandstalige en anderstalige
cursisten: de vrijwilligers bevorderen het wederzijds
contact en begrip. Door hun begeleiding verbetert
ook het leertempo en het leerrendement van de
leerlingen.

Johan Dils

Johan helpt bij archeologische opgravingen. Met
zijn eigen metaaldetector vond hij al honderden
muntjes, ringetjes, gespjes … vondsten die hij netjes
reinigt en trouw overmaakt aan de archeologen.
De stadsarcheologen beschouwen Johan als een
vaste waarde en als een eerlijke, gemotiveerde en
goedlachse man. “Zijn inzet is een mooi voorbeeld
van hoe vrijwilligerswerk aanvullend is aan
beroepskrachten”, aldus de jury.

4

“Eenzelfde taal,
wederzijds contact
en begrip voor
elkaar vormen de
basis voor een geslaagde integratie.
Hier zetten we met
z’n allen op in!”
Marc Hendrickx, schepen
van Diversiteit en Onderwijs

Komaan

wedstrijd

Stuur ons je kaartje vanop vakantie!
Hoe mooi en bruisend Mechelen ook is, af en toe doet een
stapje over de grens ons al eens deugd. Trek jij er deze
zomer op uit? Stuur dan voor 12 augustus een vakantiekaartje
van op je bestemming naar Nieuwe Maan! Richt je kaartje
aan Nieuwe Maan, afdeling Marketing & Communicatie, Grote
Markt 21, 2800 Mechelen, België. Vergeet je naam, adres
en contactgegevens niet te vermelden. Uit alle ingezonden
kaartjes loten we een gelukkige. Die mag na terugkomst nog
wat verder genieten met Mechelenbons ter waarde van € 60.

Winnaars JazzContest
zot van Mechelen

Deze kan je uitgeven in bijna 150 adressen in het Mechelse.
Alle kaartjes krijgen een mooie plek in het Huis van de
Mechelaar. Veel succes! En veel vakantieplezier gewenst!
De oplossing van de rebus in vorig nummer was ‘Ik ben
een Maneblusser en daar ben ik fier op!’. Heel wat fiere
Maneblussers stuurden een juiste oplossing. Daaruit werd
Paul Speelman geloot als winnaar. Hij krijgt een mand vol
lekkere streekproducten cadeau.

UiTBLinker

Vier enthousiaste, jonge muzikanten van het Jennik
Verlinden Quartet wonnen op 21 april de eerste Jazz
Contest én … zijn zot van Mechelen.
Jennik Verlinden: “De jazzcontest was een heel leuke
ervaring. We hebben genoten van dit evenement!
De organisatie was super, waardoor het zeer leuk
spelen was, op aangename locaties in Mechelen. We
begonnen zonder verwachtingen aan dit verhaal met
gewoon veel goesting om te spelen. Winnen? Dat hadden we totaal niet verwacht!”
“Samen met wat vrienden van het conservatorium van
Antwerpen wilde ik mijn eigen muziek maken. Nu spelen we al jaren samen in al dan niet verschillende formaties. We delen eenzelfde idee: de muziek zelf vertelt ons
wat de volgende noot kan zijn. Een zalig en vrij gevoel.”

“We zijn blij met deze prijs. We groeien erdoor. Wie
weet kunnen we straks met onze muziek ons brood
verdienen. En nog een bonus? We ontdekten Mechelen:
wat een mooie stad! Het lijkt me fantastisch om hier
te wonen: vriendelijke mensen, gezellige straatjes en
winkels, toffe culturele locaties. Mechelaars zijn terecht
fier op hun stad.”
Jennik Verlinden Quartet: Thomas Jillings (sax),
Raphael Malfliet (bas), Stijn Demuynck (drums), Jennik
Verlinden (gitaar)
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Graven in het verleden

Archeologisch onderzoek
Waar je ook in Mechelen een spade in
de grond steekt, stoot je op vondsten uit
een ver of nabij verleden. De Mechelse
bodem is de laatste jaren al regelmatig
omgewoeld. Kazerne Dossin, de Wollemarkt, de Melaan ... Archeologen
waren er steeds te vinden net vóór
de plek een ander uitzicht kreeg.

Liesbeth Troubleyn werkt al twaalf jaar als archeologe.
Ze spitte heel wat gronden in Mechelen om op zoek naar
sporen uit het verleden. “Als archeoloog leg je het leven
bloot van de gewone mensen die 800 jaar geleden op
dezelfde plek kwamen. Je ziet hoe hun huizen gebouwd
waren, waar ze kookten en wat ze aten. Wij ontdekken hoe
de Mechelaars vroeger leefden en stierven. Geen valse
romantiek of veronderstelde traditie. Dit is echt. Dat maakt
dat de job altijd boeiend blijft. De regen en kou nu en dan
neem ik er voor lief bij.”

Het oudste Mechelen
“Een van de grootste opgravingen was die van het SintRomboutskerkhof enkele jaren geleden. Daar werden
naast de meer dan 4000 skeletten ook enkele munten
en mantelspelden gevonden. Een van die munten werd
geslagen rond 870. Dat is zowat de periode van de vroegste vermelding van Mechelen in historische bronnen. Als
stadsarcheologen zijn we natuurlijk op zoek naar hét oudste Mechelen. Die munt kwam toch dicht in de buurt.”
Maar sommige vondsten gaan nog veel verder terug. “De
oudste vondsten zijn tussen de 8500 en 5500 jaar oud.
Het zijn kleine prehistorische werktuigen in vuursteen die
we vorig jaar terugvonden op de site Stompaertshoek
(waar de stad het politiecommissariaat uitbreidt).”

Wat gebeurt er met vondsten?
“We splitsen alle vondsten op volgens het soort materiaal.
Aardewerk wassen we en puzzelen we indien nodig terug in
elkaar. Dan trachten we het te dateren en te tekenen. Vervolgens gaat het naar het depot.

“Als archeoloog leg je het leven
bloot van de gewone mensen
die 800 jaar geleden op dezelfde
plek stonden. Wat wij vinden is
écht. Dat maakt de job enorm
boeiend.” (Liesbeth)
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Mechelen vandaag

in Mechelen
Metaal, glas en leer worden eerst geconserveerd. Dierlijk bot
wordt gewassen en idealiter bestudeerd door een archeozoöloog. De stalen die we van consumptieresten nemen,
spoelen en drogen we. Soms laten we die bestuderen door
een specialist. Menselijke resten worden met respect behandeld, ook al zijn de personen in kwestie al eeuwen geleden
overleden. Elk skelet wordt gewassen, gedroogd en ingepakt
overgemaakt aan een fysisch-antropoloog. Die tracht het geslacht, leeftijd, gestalte en mogelijk de doodsoorzaak van de
persoon te achterhalen. Daarna digitaliseren en analyseren
we alle opgravingsplannen en beschrijvingen. Tezamen met
de dateringen van het aardewerk en eventuele munten leidt
dit tot een opgravingsrapport.”

Prehistorische werktuigen van
minimum 5000 jaar oud

Wist je dat de

dienst Archeologie …

Mantelspeld uit 870

Weetje

Rijke stinkerds?
Onlangs troffen archeologen bij onderzoek in de
Sint-Romboutskathedraal onder de verzakte vloer
van een koorkapel een 17de eeuwse grafkelder
aan, met daarin de resten van Jacques Liebaert.
Deze man was de voorzitter van de Grote Raad
der Nederlanden. Vroeger werden belangrijke en
welgestelde personen vaak onder de kerkvloer
begraven, liefst zo dicht mogelijk bij het altaar. In
een aantal kerken zorgde dat oude gebruik echter
voor geuroverlast. Volgens sommigen zou daarvan
de uitdrukking ‘rijke stinkerds’ komen.

halfjaarlijks een nieuwsbrief uitgeeft,
die je nu ook digitaal kan doorbladeren? Blijf
op de hoogte van de nieuwe edities door de
Facebook-pagina leuk te vinden
www.facebook.com/archeologie.mechelen
nu nog steeds bezig is met de skeletten op
het Sint-Romboutskerkhof, gevonden tussen
2009 en 2011? Deze worden na vondst zorgvuldig gewassen, geanalyseerd en opgeborgen.
al bijna 10 jaar bestaat? De dienst werd opgericht
in 2004 na de zeer succesvolle en druk bezochte
opgravingen op de Grote Markt (2001-2002) en
de Veemarkt (2002).
voortdurend op zoek is naar vrijwilligers?
Informeer je via archeologie@mechelen.be
of via 015 29 77 37.
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Komen eten voor
Lekker gaan eten en
tegelijk een bijdrage
leveren aan het goede
doel? Met ‘Klaas kookt’
kan het. Vrienden Klaas,
Elke en Jonas staan met
veel goesting en een
groot hart tweewekelijks
een avond achter het
fornuis.

Klaas

Elke

Elke: “Klaas kookt is een soort ‘Komen
eten’ voor het goede doel. Zes tot acht
mensen komen bij ons eten. Je betaalt
€ 30 voor een aperitief, soep, hoofdgerecht, dessert en koffie of thee. Wij
schuiven ook mee aan tafel. Samen
maken we er een gezellige en lekkere
avond van.”
Jonas: “De volledige winst schenken
we aan Amnesty International, Artsen
zonder vakantie, Damiaanactie of Oxfam.
Aan onze gasten vertellen we over deze
initiatieven. Tijdens het etentje vragen
we hen welk project ze het liefst zouden
steunen. Op het einde van het jaar
tellen we alle stemmen op. Het goede
doel met de meeste stemmen krijgt de
volledige opbrengst van een jaar ‘Klaas
kookt’. Zo hopen we eind dit jaar een
kleine € 1500 te kunnen wegschenken.”

Culinaire solidairen
Klaas: “Als piloot kom ik op allerlei
plaatsen in de wereld. Vaak hebben
mensen het daar veel slechter dan wij
hier. Daar wilde ik iets aan doen. Toen
ik vorig jaar op oudejaarsavond moest
koken voor vrienden, besefte ik dat ik
graag achter het fornuis sta. Waarom
beide niet combineren?
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“Klaas kookt is geen restaurant.
We zijn drie vrienden die op
afspraak voor je koken.”

Maneblussers

het goede doel
Jonas

“We gebruiken onze
hobby om geld in
te zamelen voor zij
die het minder goed
hebben.”

Klaas en Elke stellen eveneens het
menu op. Ik regel de planning en reservaties, onderhoud onze Facebookpagina en zoek kandidaten. Al is dat
laatste niet meer echt nodig, want dit
jaar zijn we volgeboekt.”

Een grote opbrengst
Elke: “De etentjes kosten wel wat
werk, maar de voldoening is groot. We
ontmoeten op deze manier heel wat
boeiende mensen. Bovendien beleven
we altijd superleuke avonden. Maar
het hoofddoel blijft zo veel mogelijk
geld in te zamelen. Ik denk dat we
goed bezig zijn.”
Klaas: “Na afloop laten we onze gasten
weten hoeveel hun etentje heeft
opgebracht. En we sturen hen fotomateriaal. Op het einde van het jaar
vertellen we aan alle deelnemers welk
project het geld heeft gekregen. Zij
hebben het recht te weten wat er met
hun geld gebeurd is.”

Klaas’ zomereditie
Jonas en zijn vriendin Elke waren al langer vrienden en al snel bleek dat ook
zij snel voor het idee gewonnen waren. We kozen voor ‘Klaas kookt’ als naam,
gewoon omdat het goed in de mond ligt.”
Jonas: “Klaas en Elke zijn het perfecte keukenteam. Als er een gerecht is waar
de ene problemen mee heeft, dan springt de ander bij. Zelfs wanneer het eens
misloopt achter de kookpotten, blijven ze optimistisch.

Jonas: “Eerst genieten we van een
vakantie. Daarna gaan we voor een
zomereditie. Misschien ‘Klaas barbecuet’. Volgend jaar doen we zeker
verder, met een teller die terug op nul
staat en met nieuwe goede doelen.
Inschrijvingen blijven welkom!”
W www.facebook.com/klaaskookt
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Zalig zomeren in Mechelen

Naast enkele vaste waarden staan er dit jaar aangename verrassingen op het
Mechelse zomerprogramma. Nieuwe Maan geeft je alvast 10 toffe zomertips.
Allemaal gratis. Hou je agenda bij de hand en plan een gezellige zomer.
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Dossier M

1

Vertrek met MEC
2 maanden plezier

Deze zomer ligt het stadscentrum niet meer onder de
Toren, maar nabij de Antwerpsesteenweg. Samen met de
dienst Economie en vzw Mechelse Feesten vormt de vzw
PopSitti de verlaten garage Joossens om tot het Mechelen
Event Center (MEC). Bertrand Lekeux (Popsitti): “Het beste
dat Mechelen te bieden heeft, komt deze zomer naar het
MEC. Elk weekend van juli en augustus zijn er optredens,
sport, muziek, dans, humor …”

“Het MEC staat voor een hele
zomer lang sport, muziek,
cultuur, dans en lekker eten.”
(Bertrand, initiatiefnemer)
Het MEC wordt een zomerbegrip voor Mechelaars. “Het
aanbod is meer dan divers. Je kan er kunstige workshops
fotografie volgen, retrospullen kopen en verkopen op een
vintagemarkt, feesten met DJ Ricky Dick Soundsystem …
Senioren genieten er van een seniorendag, sportievelingen van volleyball of frisbee, collega’s van de wekelijkse afterworkbar op donderdag en fijnproevers van
een heerlijke cocktail. Elke zondag is er ‘koffie-klasj’ met
taart, gazet en live interviews met (bekende) Mechelaars.
Je kan er zelfs met je band komen repeteren. Het MEC
wordt een smeltkroes voor alle MEChelaars.”

Enkele mensen die je vast en zeker
tegenkomt op het MEC:
“Op de vintage markt koop
en verkoop je leuke en
originele spulletjes uit de
jaren ’50, ’60, ’70 en ’80.”
Roos en Fanny (kenners van vintage)

“Natuurlijk zullen ook de creatieve
wolven van de partij zijn. Leer in
het MEC zelf onder meer magazines
of mobiele radio maken.”

© Ken Bekaert

Eigenlijk is het MEC een drievuldigheid.
Het bestaat immers uit:
een bar waar je in intieme sfeer bij een
kop koffie en een stuk taart luistert
naar muziek, comedy, concerten, enz.
een strand waar je luiert, zont, sport,
bbq’t, film kijkt of feest bij mooi weer.
een club die door haar grootte
ideaal is voor feestvierders,
sportmanifestaties, recepties, grotere
concerten, tentoonstellingen en veel
meer groots plezier.

Meer weten?
Volg MEC op facebook.com/
hetMEC. Je vindt er programmainfo, nieuws over de activiteiten en
leuke weetjes. Je ziet bovendien
direct welke Mechelse vrienden en
kennissen er misschien hun neus
gaan binnensteken. Overal in de
stad zal je flyers en affiches van
het MEC tegenkomen: het Huis
van de Mechelaar, H30 ...
Mechelen Event Center (MEC), O.
Van Kesbeeckstraat 17, 11.07-31.08,
donderdag vanaf 16u, vrijdag,
zaterdag & zondag vanaf 10u

Ninah (Project Wolf)
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Twee feestdagen op 10 dagen tijd

Naar jaarlijkse traditie kan je in Mechelen twee keer feesten op tien dagen
tijd. Op 11 juli vieren we de Vlaamse Feestdag, op 21 juli de Nationale
Feestdag. Telkens weer sluiten we de dag af met een feestelijk vuurwerk.

11 juli

© Violet Brock

vier je met Mechelaar en
topartiest Günther Neefs. Hij komt
die dag optreden, in de Kruidtuin op
Parkpop voor eigen publiek. Günther:
“Ik ben hier geboren en getogen. Als
ik in Mechelen optreed, word ik vaak
aangesproken door oud-klasgenoten,
buren en vrienden. Dat is toch eens
iets anders. Ik ben bovendien blij dat
ik op Parkpop mag optreden. Ik kom ’s
zomers zelf wel eens naar de Kruidtuin
voor deze gezellige optredens in een
groen kader. Dat ik op een feestdag
mag komen, vind ik een eer. Ik breng

die avond Nederlandstalige en
Engelstalige hits met mijn band. Die
geeft extra karakter aan het optreden.
Na mijn show ga je naar de Grote
Markt, voor het mooie vuurwerk."
Nog een zomertip van Günther:
“De Nekker en
Technopolis zijn
vernieuwd. Ik zou
er eens een kijkje
gaan nemen.”

21 juli is van oudsher de dag

waarop we België in de bloemetjes
zetten. In Mechelen doe je dat ’s
avonds met feest.
Op 21 juli staan we ook stil bij het feit
dat we het in België best goed hebben. We leven in een democratie waar
je kan zeggen en denken wat je wil.
Dat hebben we voor een groot deel
te danken aan onze oud-strijders. Tijdens de wereldoorlogen zetten zij hun
leven op het spel voor een vrij land.
Uit respect en dankbaarheid legt de
stad elk jaar bloemen neer voor hen
aan het Monument der Gesneuvelden
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(Sint-Romboutskerkhof). Dat is een
belangrijk moment voor oud-strijder
Georges (89): “Tijdens de oorlog zat
ik in het verzet. Dat was gevaarlijk.
Veel van mijn verzetskameraden zijn
immers betrapt, opgepakt en zelfs omgekomen. Hun heldendaden mogen
we niet vergeten. Daarom ga ik elk
jaar op 21 juli naar het Sint-Romboutskerkhof. Het maakt niet uit hoe oud ik
ben.” Kom een kijkje nemen, na het
Te Deum om 11 uur in de kathedraal.
De Koninklijke Muziekkapel van de
Mechelse Politie speelt er eveneens
eremuziek voor de overleden verzetsoldaten.

“Op 21 juli eert de stad haar dappere
helden uit de oorlogen. Daar ben ik als
oud-strijder blij om.” (Georges, 89 jaar)

Dossier M
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“Als je optreedt voor eigen stad,
kom je vaak oud-klasgenoten,
buren en kennissen tegen.
Dat is bijzonder.” (Günther)
Programma 11 juli
Kruidtuin
19.30u
20.30u
22u
23u

start met orkest Paul Severs
Paul Severs
Günther Neefs
Band on the Run via Bruul naar Grote Markt

Grote Markt

Pop in het park
Elke donderdag

Parkpop is er niet enkel op 11 juli. Elke donderdag van de
zomervakantie zakken Mechelaars van alle leeftijden af
naar de Botaniek voor een heerlijk avondje muziek, dans
en babbel in het groen. Telkens weer een enorm gezellige
avond.
donderdagen juli en augustus, Kruidtuin, gratis

23.45u vuurwerk Grote Markt

Wij zijn ondertussen verlost van de dictatuur en terreur
van tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar in sommige
landen is het nog steeds moeilijk om in vrijheid te leven.
Als je hierover meer wil weten, bezoek dan Kazerne
Dossin. Het museum en memoriaal brengen je terug
naar de moeilijke tijd van de wereldoorlogen en naar
huidige problemen elders in de wereld.

Kazerne Dossin, Goswin de Stassartstraat 153, alle dagen
open (behalve woensdag), 10-17u, T 015 29 06 60,
E info@kazernedossin.eu, W www.kazernedossin.eu

Programma 21 juli
Grote Markt
20u
coverband Ontpopt
22u
Barbara Dex
23.05u vuurwerk
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Plons voor een
propere Dijle
Big Jump op 14 juli

Altijd al eens in de Dijle willen springen? Doe het met de
Big Jump. Je geeft met je sprong politici een origineel
signaal voor proper water.
14-15.30u, Haverwerf, info: Natuurpunt Mechels
Rivierengebied, T 015-43 61 09,
E bc.mechelsrivierengebied@natuurpunt.be,
W www.natuurpunt.be/mechelsrivierengebied
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Grote Markt wordt sportveld

16de keer Beachvolley onder den Toren
Van 25 tot en met 28 juli wordt het marktplein een
heus volleybalstrand van 1600 m². Daarvoor kapt de
stad er maar liefst 700 ton zand uit. Hedwig en haar
volleybalvrienden maken er graag gebruik van. Hedwig:
“Het is leuk om in het midden van de stad tegen teams uit
de eigen regio te spelen. Stel je voor: de politie verslaan
in een tornooi (lacht). We hebben al meer dan vijf keer
meegedaan. Elke keer viel het weer reuze mee. Voor
familie en vrienden is het evenzeer een toffe dag. Zij
drinken een pintje, praten wat bij … Wees bovendien niet
bang dat je te oud bent voor volleybal. In mijn team zitten
spelers tussen de 40 en 93 jaar.”
Sporten onder den Toren - Beachvolley, 25.07 (bedrijven),
26-28.07, Grote Markt, inschrijven en info:
W www.sportenonderdentoren.be

Klassiek in den Botaniek

klassieke muziek voor iedereen

Klassiek in den Botaniek, 11.08, 17u, Kruidtuin, gratis

Een andere muziektip zijn de parkconcerten in Park
Tivoli. Ook daar luister je naar livemuziek in een groene
omgeving.
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© Marco Borggreve

Klassiek in den Botaniek trok vorig jaar zo’n 1000
Mechelaars. Zij genoten er van een gezellige avond
Italiaanse klassieke muziek in de Kruidtuin. “Het publiek
was vol lof. Velen leerden het genre toen pas kennen”,
aldus Ben Haemhouts, dirigent van de Belgische
Kamerfilharmonie die speelt op Klassiek in den Botaniek.
Door het succes komt er dit jaar een tweede editie.
Ben: “We kiezen voor Slavische muziek. Die is erg
opbeurend. Het leuke aan dit concert: het is toegankelijk
voor iedereen. Je kan in een t-shirt en sandalen naar de
Kruidtuin komen en er een supergezellige avond van
maken. We hopen net als vorig jaar jong en oud aan te
trekken. Het is toch uniek, zo'n gratis topconcert midden in
de stad én in het groen.”

Parkconcerten, 14.07, Koninklijke Fanfare Vrolijke Vrienden
(Hombeek), 28.07, Mannen Van Goeden Wil (Muizen), 11.08,
Mechels Harmonie Orkest, 25.08 Koninklijke Harmonie
(Mechelen), gratis, Tivoli, Antwerpsesteenweg

Dossier M
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Mechelen is top
voor hiphop

Vis-Pop krijgt Vis-Hop
Wist je dat er in Mechelen een bloeiende hiphopscene
is? Negen Mechelse artiesten werden onlangs zelfs
genomineerd voor de Vlaamse Rap Awards. Ken Flamant
– gekend als Fatty K – is alvast helemaal fan: “Ik ben zelf
beatboxer en trok enkele jaren geleden naar Mechelen.
Bewust: in Mechelen kan ik samenwerken met topartiesten
als Baz, Safi of Made Men Muzik Beast.”
Daarom dat Vis-Pop dit jaar een extra podium voorziet
voor R&B, hiphop en urban: Vis-Hop. “Zelf organiseer ik
met andere Mechelse rappers het programma. Ik vind
het belangrijk dat Mechelen hen een podium geeft. Zo
krijgen ze meer bekendheid in eigen stad. Dat verdienen
ze. Bekijk maar eens filmpjes van hen op YouTube: de
professionaliteit druipt ervan af. Kortom, op 31 augustus is
Vis-Hop de plek waar je moet zijn. Niets zo opzwepend als
een goed hiphopconcert.”
Uiteraard blijven ook de andere podia van Vis-Pop de
moeite waard. Organisator Erik Daems: “De variatie aan
muziek maakt het festival tot het zomerse hoogtepunt op
de Vismarkt. Bovendien gaat de opbrengt van dit festival
naar goede doelen.”
Vis-Pop/Vis-Hop, 31.08, 18u, Vismarkt & Haverwerf,
gratis, Vis-Pop komt tot stand in samenwerking met
vzw Mechelse Feesten

Zomerstad
kinderstad

		

Net als de vorige jaren amuseren kinderen zich twee
maanden rot in Mechelen. Je las op p. 2 al over de
Knalpot. Hier volgen nog enkele kindvriendelijke
vakantieknallers van formaat.
Bezoek het Speelgoedmuseum. Hou jij ook van je
teddybeer of andere speelgoeddieren? Kom dan naar
het Speelgoedmuseum. Er loopt een tentoonstelling
over deze schattige troeteldieren. Ga ze snel
bewonderen in het plezantste museum van Mechelen.
Nekkerspoelstraat 21, di-zo, 10-17u, € 8 volwassenen,
€ 5,5 kinderen, € 7 studenten en 65+, T 015 55 70 75,
W www.speelgoedmuseum.be
Planckendael. Ken je de wallaby’s al? Het zijn kangoeroes. Leer ze kennen in Planckendael. Het is bovendien
de kans om een kijkje te gaan nemen bij Kai-Mook, die
er zich na een jaar al helemaal thuis voelt.
Leuvensesteenweg 582, 10-19u, € 24 (+18 jaar), € 17,5
(3-17 jaar, studenten, +60 jaar), W www.planckendael.be
Tivoli. Breng eens een bezoekje aan het mooie
kasteelpark, waar je heerlijk kan spelen. Of geniet
van de dieren in de kinderboerderij (gratis). Wist je
trouwens dat Kadodder er zijn thuis heeft?
Domein Tivoli, Antwerpsesteenweg 94, alle
dagen, 7.30u-zonsondergang (zomer),
kinderboerderij: weekdagen, 7.30-17.30u,
T 015 20 66 84, E tivoli@mechelen.be
Jeugdbibliotheek. Tijdens de zomervakantie kan je het
zomerspel van Vlieg spelen in de jeugdbib. Dat is een
spannende zoektocht doorheen de jeugdbib. Er is er
een voor kleuters vanaf vier jaar en eentje voor zes- tot
twaalfjarigen. Bezoek de jeugdbib en vraag ernaar. Wist
je trouwens dat de uitleentermijn voor boeken in de
zomervakantie zes weken is in plaats van drie?
Jeugdbibliotheek Mechelen, Moensstraat 19,
zomervakantie: ma, 11-19u, di-za, 10-16.30,
T 015 40 44 70, E jeugd.bibliotheek@mechelen.be
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Hanswijkcavalcade en Ommegang
Het oudste evenement van Mechelen

Na 75 jaar is Joanna terug van de partij
Het einde van de zomervakantie wordt een hoogtepunt.
Na 25 jaar wachten gaan de Hanswijkcavalcade Mechelen en de Mechelse Ommegang weer uit. Een bijzonder
moment voor Mechelen.
Deze grootse stoet bestaat uit twee delen: een religieus
deel, de Hanswijkcavalcade, en een niet-religieus deel,
de Ommegang.

Joanna (links) en Joske (rechts)

“Ik ben zo blij dat ik de
Hanswijkcavalcade voor de
vierde keer mag meemaken.
Ik ga er graag nog eens in mee.”
(Joske, 93 jaar)

Het religieuze deel komt voort uit de Mariaverering in Hanswijk die al meer dan duizend jaar bestaat. Daar doen dit jaar
twee bijzondere dames aan mee: Joanna en Joske, beide
93 jaar oud. Zij maken de cavalcade al voor de vierde (!)
keer mee. Joske: “Als jonge meisjes mochten we meelopen
in de Hanswijkcavalcade van 1938. Zo’n groot evenement
hadden we nog nooit gezien.” Joanna: “Zelfs koning Leopold
III kwam kijken. Ik liep achter ‘Maria, de moeder der smarten’.
Wat een eer.” Sindsdien is er in het leven van de vrouwen
wel een en ander veranderd. Joske: “Beeld je maar eens
in: in 1938 was er zelfs van de Tweede Wereldoorlog nog
geen sprake. Twee jaar later zaten we er middenin. Later
zijn we getrouwd, kregen we kinderen …” 75 jaar later is
Joanna nog altijd een kwieke dame: “Ik zet me dit jaar weer
in voor de cavalcade. Zo help ik mee aan de kostuums. Ik
ga nog eens in de optocht mee, maar dan op een wagen. In
augustus zou het wel eens erg warm kunnen zijn. Dan valt
zo’n lange wandeling me wat zwaar. Ik hoor vaak zeggen
dat je de Hanswijkcavalcade maar drie keer in je leven kan
meemaken. Wel, we zien ze nu voor de vierde keer”, aldus
een trotse Joske.

Het thema van de Hanswijkcavalcade

"In Mechelen is het
de hele zomer feest.
Met de Cavalcade
en Ommegang als
niet te missen blikvangers."
Bart Somers, burgemeester
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is ‘Ja | leven | beleven’. Denk bijvoorbeeld aan ‘ja’
zeggen tegen het leven. ‘Ja’ zeggen ook de tientallen
ruiters die te paard meerijden in de optocht, samen
met praalwagens die taferelen uitbeelden uit de
Bijbel en de geschiedenis.
Heb je een paard? Wil jij een van de vele ruiters zijn
die meerijden in de Cavalcade? Geef een seintje aan
Frieda Van Vaeck, T 015 420 140,
E frieda.vanvaeck@skynet.be.

Dossier M
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“We zitten met
z’n vier op het
Ros Beiaard,
gedragen door
onze helden:
voetballers van
KV en Racing.”
(de broers
Adikti)
Vier broers op een reuzenpaard
De Ommegang ontstond in 1303. De Mechelaars vierden
toen een roemrijke overwinning op Hertog Jan II van Brabant met een optocht. In die stoet lopen figuren mee die
tot ieders verbeelding spreken. Denk aan een draak, een
eenhoorn, een walvis, een familie reuzen, kamelen, een
schip van meer dan 400 jaar oud en het reuzenpaard Ros
Beiaard met daarop vier broers.
Die laatste behoort al sinds 1415 tot het trouwe gezelschap
van de Ommegang. Het paard trekt traditiegetrouw met
vier Mechelse broers op zijn rug door de straten. Die vind
je vandaag niet meer zo snel: opeenvolgend geboren
broertjes. Gelukkig zijn er Michel (14 jaar), Jacob (12 jaar),
Samuel (8 jaar) en Lucas (6 jaar) Adikti.
Zij zullen dit jaar op het Ros Beiaard zitten. Daar kijken ze
enorm naar uit. Jacob: “Het wordt keispannend, met al
die mensen die naar ons zullen kijken. Het Ros Beiaard is
trouwens een heel groot (houten) paard. Ik heb er al eens
opgezeten, maar ik ben niet bang hoor.”

Het thema van de Ommegang dit jaar is
de wereld in de stad, en de stad in de wereld. Wist
je dat er meer dan 123 nationaliteiten in Mechelen
wonen? Daarom zullen er verschillende nationaliteiten meewerken en meelopen in de stoet. Kijk naar
de broers voor het Ros Beiaard. Zij zijn van TurksAssyrische afkomst.

De broers zijn speelse rakkers, die dol zijn op voetbal. Dat
enkele spelers van KV en Racing Mechelen het Ros Beiaard – met de broers erop – zullen dragen, vinden ze dus
fantastisch. “Ik ga een handtekening vragen aan álle spelers”, zo neemt een opgewekte Jacob zich voor. En hoewel
de knapen elkaar graag plagen, zullen ze op 25 augustus
en 1 september de Mechelse eer hooghouden. “Het is vaak
rumoerig in huis, maar mijn hechte zonen steunen elkaar
door dik en dun”, aldus een fiere mama Süreyya.

Praktisch:
Hanswijkcavalcade Mechelen en Mechelse
Ommegang, 25.08 & 01.09, 15u, gratis tenzij
tribuneplaatsen
parcours: Keizerstraat - Veemarkt - Befferstraat - Grote
Markt - Frederik de Merodestraat - Van Hoeystraat Goswin de Stassartstraat - Sint-Romboutskerkhof Steenweg - IJzerenleen - Guldenstraat - Korenmarkt Hoogstraat - Van Benedenlaan - Louisastraat - OnzeLieve-Vrouwstraat - Hanswijkstraat.
info en reservaties: W www.cavalcade.be of bij
UiT in Mechelen
programmaboek: € 5, te koop bij Onthaal Aartsbisdom, Wollemarkt 15 of bij UiT in Mechelen,
Hallestraat 2-6
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Ontdek je thuisstad

over de grens

Mechelen heeft door de jaren heen tal van sporen nagelaten over de
grens. Zoals een paardenbloem heeft de Dijlestad haar zaadjes met de
wind verspreid over de wereld,
en her en der een stukje
Mechelen geplant. Ideetje nodig
voor een vakantie-uitstap?

© Patrick Hattori

Café ‘Van Mechelen’ in
Amsterdam
Nederlanders Rik en Pieter hebben hun hart verloren aan
Mechelen. De stad inspireerde hen om in Amsterdam een
café te openen dat helemaal het Mechelengevoel uitademt. “We zijn op zoek gegaan naar straatnaamborden,
posters en andere attributen uit Mechelen om onze zaak
mee in te richten. Van de stad kregen we heel wat. Daarnaast hebben we in de Mechelse beeldbank gegraven.
We hebben in het archief oude foto’s en prentbriefkaarten
gevonden. Deze hebben we laten vergroten tot posters.
Het gaat allemaal om het gevoel dat we wilden oproepen:
een Vlaams stadje waar je graag naartoe wil. En dan kom
je uit bij Mechelen.”
“Stadscafé Van Mechelen staat voor Bourgondisch genieten in een informele sfeer en in een prachtige industriële
ruimte, aangevuld met Mechelse accenten. We hopen zo
onze liefde voor jullie stad door te geven aan onze klanten
en hen Mechelen beter te doen leren kennen.”
Café Van Mechelen, Sloterkade 96-97, Amsterdam,
W facebook.com/stadscafevanmechelen
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(M)aanblik
Nog meer Mechelen
in het buitenland
Je vindt Mechelse sporen niet enkel terug in Nederland. De volgende stukjes Dijlestad zijn een bezoekje
waard tijdens jouw reis naar de zon.

© Jan Smets

• Mechelaar Henrik Van den Broeck, beter bekend als
Arrigo Paludano, schilderde in de zestiende eeuw
mee aan een muur (de verrijzenis van Christus uit het
graf) in de wereldberoemde Sixtijnse kapel. Die vind
je in Vaticaanstad, middenin Rome.

Het kleine broertje van de Toren
in Zierikzee
Onze beroemde Sint-Romboutstoren werd opgetrokken
door de familie Keldermans. Dat waren architecten, glasschilders en beeldhouwers uit Mechelen. Een aantal onder
hen werd stadsarchitect en later zelfs hofarchitect bij keizer
Karel V (1500-1558). Ze ontwierpen ook enkele gebouwen
over de grens. Een daarvan is deze St.-Lievensmonstertoren of ‘de Dikke Toren’ in Zierikzee, Zeeland. De gelijkenis met grote broer de Sint-Romboutstoren is treffend. Het
was de bedoeling deze toren veel hoger te maken dan
de 58 meter die hij nu is. De slechte tijdsomstandigheden
in het begin van de zestiende eeuw maakten dit echter
onmogelijk. De Zeelanders bouwden dus enkel tot aan de
eerste verdieping. Anders had hun toren er vrijwel exact
hetzelfde uitgezien als de onze.

• In Savoye in Bourg-en-Bresse staat het praalgraf
van voormalig landvoogdes van de Nederlanden
Margareta van Oostenrijk en haar derde man
Filibert van Savoye.
• In Beaune in Bourgondië vind je Hötel Dieu, dat mee
werd gesticht door zes Mechelse gasthuisnonnen.

© Shutterstock

Sint-Lievensmonstertoren, Kerkplein, Zierikzee,
beklimming: € 2
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juli - augustus 2013

Vernieuwende Vlaamse
Meester in Lamot

't ARSENAAL brengt
Hannibal

Prosper De Troyer verrast en ontroert

Groots spektakel op Zomer van Antwerpen

Lamot brengt een unieke overzichtstentoonstelling
rond schilder/tekenaar Prosper De Troyer. Nog tot eind
september ontdek je er het werk van een belangrijke
Belgische expressionist én kunstvernieuwer uit de
jaren twintig en dertig, die een verfwinkel had aan de
Brusselse Steenweg.
Prosper De Troyer schildert en tekent de ‘nieuwe schoonheid’: beweging en techniek inspireren zijn haast filmische
schilderijen. Maar ook Bosch en Breughel beïnvloeden zijn
werk. Algauw wordt De Troyer een nieuwe Vlaamse meester genoemd. Toch blijft hij minder bekend dan tijdgenoten
Permeke of Rik Wouters. En misschien zelfs minder gekend dan zijn kleinzoon Marc Uytterhoeven vandaag.
De tentoonstelling rond De Troyer brengt daar verandering
in. Ze focust op zijn meest vernieuwende periode: 19151935. Schilderijen uit Belgische musea worden aangevuld
met zelden of nooit getoond werk uit privécollecties.
Ontdek waarom De Troyer zo’n bijzondere kunstenaar
was. Geniet van zijn verrassend moderne beeldtaal:
gebalde stadstaferelen, vervreemdende kleuren en een
krachtig lijnenspel.
Congres- en erfgoedcentrum Lamot, Haverwerf,
Mechelen, 06.07-22.09, 13-17u, gesloten op woensdag

Alle vrijetijdsinfo en tickets: UiT in Mechelen,
Hallestraat 2-4-6, 2800 Mechelen
T 070 222 800, E uit@mechelen.be,
W www.uitinmechelen.be
ma-vr 9.30-17u, za 10-16u, zo 12.30-16u
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Vuur, bezwerende muziek, opzwepende oorlogsspeeches
en ongehoorde stereogeluiden… 't ARSENAAL pakt deze
zomer uit met een groots openluchtspektakel. Het brengt
het verrassend actuele verhaal van de historische oorlogsheld Hannibal Barkas op… de Zomer van Antwerpen.
Een Mechels theatergezelschap op een toonaangevend
cultuurfestival? Met een stuk dat Michael De Cock, artistiek
leider van onze Mechelse Ommegang, schreef én regisseert? Genoeg redenen om hieraan aandacht te besteden.

Michael De Cock en ’t ARSENAAL maken van Hannibal een
opwindende theaterervaring. Meer dan 2000 jaar geleden
streed Hannibal Barkas tegen Rome om de macht over de
Middellandse Zee, en doorkruiste hij Europa. In zijn kielzog? Veertig olifanten en zeventigduizend soldaten uit alle
hoeken van de toen gekende wereld.
De voorstelling Hannibal is brandend actueel – met thema's
als oorlog en economie, propaganda en strategie, migratie
en melancholie, en ... Europa. Een schare internationale
acteurs zet een beklijvend universum neer: Hannibal goes
Mad Max. Niet te missen!
Een productie van 't Arsenaal Mechelen, Le Manège Mons,
Moussem, Zomer van Antwerpen, GEN2020 en Metaalbad/
Steunpunt Tewerkstelling vzw.
Zomer van Antwerpen, www.zva.be, 15-27.07, elke dag,
behalve op zondag, 21 u

CONTOUR 2013: cultuur als avontuur
Van 24 augustus tot 3 november
presenteert de Mechelse kunstorganisatie Contour voor de zesde
keer de Biënnale voor Bewegend
Beeld. Dat betekent dat je tijdens die
periode hedendaagse kunst (film,
video en installaties) van internationale kunstenaars kan ontdekken op
bijzondere plekken in de stad.
Kunst: vrije tijd, straf of discipline?
Kunst en voetbal: hoe zit dat? En wat
gebeurt er als je kunstenaars binnenlaat in een gevangenis? Contour geeft
het antwoord! De titel van de biënnale
spreekt alvast tot de verbeelding:
‘Leisure, Discipline and Punishment’
(vrije tijd, discipline en straf).

JULI
01.07
Concert: Beiaardconcert | Margaret
Pan, 20.30u, Cultuurplein
Sport: Sport@rk, 13-16u, Otterbeek
02.07
Spel: Bingo, 14u, LDC De Smis
Sport: Sport@rk, 13-16u, Vennekant
03.07
Film: Dark Skies | Drive-in Movies,
start film 22u, Utopolis
Lezing: De meerwaarde van emoties
benoemen op de werkvloer, 9.30u,
Sodiwe
Lezing: YFU infosessie, 19u, YFU
Vlaanderen
Sport: Sport@rk, 13-16u, Bethanië
04.07
Concert: Parkpop, 20.30u, Kruidtuin
Film: The Internship | Drive-in Movies,
start film 22u, Utopolis
Sport: Sport@rk, 13-16u, J. Verbertstraat
05.07
Film: World War Z | Drive-in Movies,
start film 22u, Utopolis
Sport: Open training ultimate
frisbee | Freespect, 19.30u,
Voetbalveld Leest
Sport: Sport@rk, 13-16u, 't Hofke
06.07
Eten en drinken: Wereldwinkel
zomert, 11-15u

Drie belangrijke plekken in Mechelen
vormen de inspiratiebron voor het
thema: de gevangenis, de voetbalstadions van KV en Racing Mechelen
en de historische Onze-Lieve-Vrouwover-de-Dijlekerk. Mensen gaan om
allerlei redenen naar deze locaties:
voor het plezier, uit noodzaak,
vanuit een geloof of onder dwang.
De kunstenaars gingen er op bezoek
om er ideeën op te doen of nieuw
werk te maken.
De kunstwerken zijn niet alleen te
zien op deze drie plekken. De kern
van de tentoonstelling bewonder je in
het pas vernieuwde Stedelijk Museum
Hof van Busleyden. Daar kan je bo-

Fietstocht: Ronde van Leest, 8-15u,
start aan Café Vivelamour
Film: Despicable Me 2 | Drive-in
Movies, start film 22u, Utopolis
07.07
Feest: wijkfeest Global Fiësta,
13.30-20.30u, Mahatma Gandhistraat
Feest: Servus’ Sommerfest, 10.30u,
Sint-Pieterscentrum
Film: Monsters University |
Drive-in Movies, start film 22u,
Utopolis
Sport: Buurtsportcocktail, 14-17u,
M. Gandhistraat
08.07
Concert: Beiaardconcert |
Eddy Mariën & Thomas Lee,
20.30u, Cultuurplein
Sport: Sport@rk, 13-16u, Papenhofke
09.07
Sport: Sport@rk, 13-16u, Arena Walem
10.07
Film: Star Trek Into Darkness |
Drive-in Movies, start film 22u,
Utopolis
Sport: Sport@rk, 13-16u, Esptweg
Leest
11.07
Concert: Parkpop, 20.30u, Kruidtuin
(11-juli viering)
Film: Man Of Steel | Drive-in Movies,
start film 22u, Utopolis

vendien van een drankje genieten in
de leuke herfstbar in de tuin of in de
ontmoetingsruimte.
Contour 2013, 6de Biënnale voor
Bewegend Beeld, 24.08-03.11,
do-vrij 10-17u; za-zo 10-18u,
W www.contour2013.be

12.07
Festival: Openingsfeest, 20-03u, M.E.C
Film: The Heat | Drive-in Movies, start
film 22u, Utopolis
Sport: Sport@rk, 13-16u, Dorpsplein
Heffen
Sport: Open training ultimate frisbee |
Freespect, 19.30u, Voetbalveld Leest
13.07
Eten en drinken: Wereldwinkel zomert,
11-15u
Film: Monsters University | Drive-in
Movies, start film 22u, Utopolis
14.07
Film in het Bos: Brave, 20.30u,
Vrijbroekpark
Festival: Straattheaterfestival, 13-17u,
PSRC De Nekker
Film: Fast & Furious 6 | Drive-in
Movies, start film 22u, Utopolis
Film: Filmhuis Mechelen Projecteert,
20.30u, M.E.C
Markt: Vlooienmarkt, 11-18u, M.E.C
Parkconcert: Koninklijke Fanfare
Vrolijke Vrienden, 15u, domein Tivoli
15.07
Concert: Beiaardconcert | Koen
Cosaert, 20.30u, Cultuurplein
Sport: Sport@rk, 13-16u,
Betsebroekstraat Muizen
16.07
Sport: Sport@rk, 13u, Moerbeistraat
Hombeek
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26.07
Concert: Wannes en jazz, 20u, de
jazzzolder
Film: Pacific Rim | Drive-in Movies,
start film 22u, Utopolis
Sport: Open training ultimate frisbee |
Freespect, 19.30u, Voetbalveld Leest
27.07
Concert: Beiaardconcert | Luc
Rombouts, 15u, Tuin van de pastorie
Eten en drinken: Wereldwinkel
zomert, 11-15u
Festival: Korenmarkt Zomert!, 10-22u
Film: World War Z | Drive-in Movies,
start film 22u, Utopolis
17.07
Film: The Internship | Drive-in Movies,
start film 22u, Utopolis
Sport: Sport@rk, 13u, Oud Oefenplein
18.07
Concert: Parkpop, 20.30u, Kruidtuin
Film: After Earth | Drive-in Movies,
start film 22u, Utopolis
Sport: Sport@rk, 13u, Berkenhof
19.07
Film: The Hangover Part III | Drive-in
Movies, start film 22u, Utopolis
Sport: Open training ultimate frisbee |
Freespect, 19.30u, Voetbalveld Leest
Sport: Sport@rk, 13u, speelplein Battel
20.07
Eten en drinken: Wereldwinkel
zomert, 11-15u
Film: Film in het bad | Terra Nova, 17u
Film: Pacific Rim | Drive-in Movies,
start film 22u, Utopolis
21.07
Film: Filmhuis Mechelen Projecteert,
20.30u, M.E.C
Film: World War Z | Drive-in Movies,
start film 22u, Utopolis
22.07
Concert: Beiaardconcert | Marc Van
Bets, 20.30u, Cultuurplein
24.07
Film: The Wolverine | Drive-in Movies,
start film 22u, Utopolis
25.07
Concert: Parkpop, 20.30u, Kruidtuin
Film: The Hangover Part III | Drive-in
Movies, start film 22u, Utopolis
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28.07
Dans: Salsa para todos, 12-22u, M.E.C
Film: Filmhuis Mechelen Projecteert,
20.30u, M.E.C
Film: The Wolverine | Drive-in Movies,
start film 22u, Utopolis
Parkconcert: Mannen Van Goeden
Wil, 15, domein Tivoli
29.07
Concert: Beiaardconcert | Malgosia
Fiebig, 20.30u, Cultuurplein
31.07
Film: Now You See Me | Drive-in
Movies, start film 22u, Utopolis
AUGUSTUS
01.08
Concert: Parkpop, 20.30u, Kruidtuin
Film: Fast & Furious 6 | Drive-in
Movies, start film 22u, Utopolis
02.08
Film: The Lone Ranger | Drive-in
Movies, start film 22u, Utopolis
Sport: Open training ultimate
frisbee | Freespect, 19.30u,
Voetbalveld Leest
03.08
Concert: Moonshack @ M.E.C, 11-03u
Eten en drinken: Wereldwinkel
zomert, 11-15u
Festival: Korenmarkt Zomert!, 10-22u
Film: The Smurfs 2 | Drive-in Movies,
start film 22u, Utopolis
04.08
Film: Filmhuis Mechelen Projecteert,
20.30u, M.E.C
Film: R.I.P.D. | Drive-in Movies, start
film 22u, Utopolis

05.08
Concert: Beiaardconcert | Joey Brink,
20.30u, Cultuurplein
06.08
Spel: Bingo, 14u, LDC De Smis
Sport: Krav Maga Training, 20.45u,
Royal Gym Mechelen
07.08
Film: Pacific Rim | Drive-in Movies,
start film 22u, Utopolis
Lezing: YFU infosessie, 19u, YFU
Vlaanderen
08.08
Concert: Parkpop, 20.30u, Kruidtuin
Film: R.I.P.D. | Drive-in Movies, start
film 22u, Utopolis
09.08
Concert: David Thomaere Trio, 20u,
de jazzzolder
Film: The Wolverine | Drive-in Movies,
start film 22u, Utopolis
Sport: Open training ultimate
frisbee | Freespect, 19.30u,
Voetbalveld Leest
10.08
Eten en drinken: Wereldwinkel
zomert, 11-15u
Film: The Lone Ranger | Drive-in
Movies, start film 22u, Utopolis
11.08
Markt: 9e Battelse Rommelmarkt,
10-18u, Arkkade
Markt: Tweedehands Boekenmarktje,
09-16u, Doorlaerhoeve
Markt: Vlooienmarkt, 11-18u, M.E.C
Film: Filmhuis Mechelen Projecteert,
20.30u, M.E.C
Film: The Smurfs 2 | Drive-in Movies,
start film 22u, Utopolis
Parkconcert: Mechels Harmonie
Orkest, 15, domein Tivoli
12.08
Concert: Beiaardconcert | Robin
Austin, 20.30u, Cultuurplein
14.08
Film: Elysium | Drive-in Movies,
start film 22u, Utopolis
15.08
Concert: Parkpop, 20.30u, Kruidtuin
Film: Percy Jackson: Sea Of Monsters |
Drive-in Movies, start film 22u, Utopolis

16.08
Film: Film in het bos | Terra Nova,
20.30u, Vrijbroekpark
Film: We’re The Millers | Drive-in
Movies, start film 22u, Utopolis
Sport: Open training ultimate
frisbee | Freespect, 19.30u,
Voetbalveld Leest
17.08
Eten en drinken: Wereldwinkel
zomert, 11-15u
Film: The Internship | Drive-in Movies,
start film 22u, Utopolis

Lezing: Carole Vanderlinden:
NOCTURNE, 18u, De Zondvloed
Sport: Sk8fest, 10-01u, M.E.C
25.08
Feest: Hanswijkcavalcade, 15u,
binnenstad
Film: Filmhuis Mechelen Projecteert,
20.30u, M.E.C
Film: Man Of Steel | Drive-in Movies,
start film 22u, Utopolis
Markt: Vintage Market, 11-18u, M.E.C
Parkconcert: Koninklijke Harmonie
Mechelen, 15u, domein Tivoli

18.08
Eten en drinken: Kaas in de brouwerij |
Terra Nova, 14u, Brouwerij Het Anker
Film: Filmhuis Mechelen Projecteert,
20.30u, M.E.C
Film: The Lone Ranger | Drive-in
Movies, start film 22u, Utopolis

26.08
Concert: Beiaardconcert | Tom Van
Peer, 20.30u, Cultuurplein

19.08
Concert: Beiaardconcert | Kenneth
Theunissen, 20.30u, Cultuurplein

29.08
Concert: Parkpop, 20.30u, Kruidtuin
Film: Pain & Gain | Drive-in Movies,
start film 22u, Utopolis

20.08
Eten en drinken: Wereldwinkel
zomert, 11-15u
21.08
Film: Pain & Gain | Drive-in Movies,
start film 22u, Utopolis
22.08
Concert: Parkpop, 20.30u, Kruidtuin
Film: Red 2 | Drive-in Movies, start film
22u, Utopolis
23.08
Concert: LG Jazz Collective, 20u,
de jazzzolder
Film: Kick-Ass 2 | Drive-in Movies,
start film 22u, Utopolis
Sport: Open training ultimate
frisbee | Freespect, 19.30u,
Voetbalveld Leest
24.08
Concert: Beiaardconcert | Luc Dockx,
15u, Tuin van de pastorie
Concert: Scarlatti meets
Purcell | Aquil’altera, 20.30u,
Scheppersinstituut
Eten en drinken: Wereldwinkel
zomert, 11-15u
Film: Film in het bad | Terra Nova, 17u
Film: We’re The Millers | Drive-in
Movies, start film 22u, Utopolis

28.08
Film: After Earth | Drive-in Movies,
start film 22u, Utopolis

30.08
Sport: Open training ultimate frisbee |
Freespect, 19.30u, Voetbalveld Leest
Film: We’re The Millers | Drive-in
Movies, start film 22u, Utopolis
31.08
Eten en drinken: Wereldwinkel
zomert, 11-15u
Festival: Vis-Pop/Vis-Hop ‘013, 17-01u,
Vismarkt
Film: Drive-in Movies, start film 22u,
Utopolis
Juli en augustus
Spel: Vlieg mee langs kunst in de bib
(3+), dagelijks
Evenement: MEC, do-zo,
www.m-e-c.be
Tentoonstellingen
Tot 01.08, Mechelen de Heerlijke,
Galerij CG, Sint-Janstraat 9
Tot 31.08, Van poeslief tot
beresterk, Speelgoedmuseum,
Nekkerspoelstraat 21
Tot 31.08, St.-Rombouts anders
bekeken, Sint-Romboutskathedraal
Tot 31.08, Fototentoonstelling CVOTSM, V.O.C., Guldenstraat 27
Tot 01.09, Na-apen, Technopolis,
Technologielaan

Tot 01.09, Over de soep en de
patatten, Technopolis
Tot 07.09, Carole Vanderlinden:
NOCTURNE, De Zondvloed
Tot 07.09, Kunst Kaapt Mens | René
Carael, huisvandeMens,
H. Consciencestraat 9
Tot 30.09, Poezen in de kunst, Huis
Kuper, Persoonshoek 7
Van 10.08 tot 11.08, Tivoli verwelkomt
Kunst, domein Tivoli
Van 06.07 tot 22.09, Prosper De
Troyer. Schilder in beweging, Lamot
Van 24.08 tot 03.11, Contour 2013,
verschillende locaties
Locaties
Cultuurplein, Minderbroedersplein
Tuin van de Pastorie, OLVkerkhof 5
Royal Gym Mechelen,
Lemmensstraat 31
Sodiwe, Van Benedenlaan 32
YFU Vlaanderen, Frans Halsvest 92
Voetbalveld Leest, Dorpsstraat 69
Café Vivelamour, Dorpsstraat 1, Leest
Wereldwinkel Mechelen,
Hoogstraat 59
Sint-Pieterscentrum, Nekkerspoel 81
M.E.C, Oscar Van Kesbeeckstraat 17
Domein Tivoli, Antwerpsesteenweg 94
Brouwerij Het Anker,
G. Gezellelaan 49
de jazzzolder, Sint-Romboutskerkhof 2
LDC De Smis, Leuvensesteenweg 129
Arkkade, Battelse Bergen, Battel
Doorlaerhoeve, Ten Doorn 9, Heffen
De Zondvloed, OLVstraat 70
Scheppersinstituut, Melaan 16
PSRC De Nekker, NekkerspoelBorcht 19
Vrijbroekpark, Ridder Dessainlaan 65
Utopolis, Spuibeekstraat 5
Uw activiteit ook in de UiTkalender?
Voer minstens 4 weken voor het begin
van de maand waarin uw activiteit
doorgaat in de UiTdatabank in.
Workshops worden niet opgenomen.

Opgelet: vanaf het septembernummer vind je het Mechelse
vrijetijdsaanbod in een maandelijkse kalender die verspreid
wordt op verschillende publieke
plaatsen in de binnenstad.
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Plak zelf je affiche
Organiseer je een evenement in Mechelen en wil je er graag
publiciteit voor maken? Maak dan gebruik van de aanplakzuilen
van de stad. Deze mag je sinds kort zelf vrij beplakken. Let wel: je
affiches moeten nog steeds aan enkele voorwaarden voldoen. Zo
hang je slechts één affiche per zuil (niet groter dan A2-formaat), en
hang je deze niet over de affiche van een ander evenement dat
nog moet komen. Een affiche mag maximum vier weken hangen.
Zo geeft de stad iedereen de kans om publiciteit te maken. Elke
eerste maandag van de maand worden de zuilen schoongemaakt.
Indien je affiche die periode moet overbruggen, vergeet er dan
niet opnieuw eentje aan te plakken.
Bekijk het volledige reglement op www.mechelen.be/vrijetijd

Nieuwe openingsuren
voor UiT, Schepenhuis
en Sint-Romboutstoren
Schepenhuis
(Rik Wouters. Hoogtepunten)
• individuele bezoekers: alle dagen
(behalve op woensdag), 10-12u
(geen geleide bezoeken)
• groepen onder begeleiding van een
museumgids: alle dagen, 13-16u
Sint-Romboutstoren
• alle dagen (behalve op woensdag)
13-18u
• groepen onder begeleiding van een
stadsgids: alle dagen 9-12u
UiTbalie - tot 31 oktober
• maandag tot vrijdag, 9.30-17u
• zaterdag, 10-16u
• zon- en feestdagen, 12.30-16u
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Gemeenschapswachten

voortaan met tablet-pc’s op stap
De gemeenschapswachten dragen sinds kort een tablet-pc in hun hand.
Tabletgebruik zal hun werk eenvoudiger en efficiënter maken. Zo loopt de
dagelijkse briefing en aansturing van de verschillende patrouilles voortaan digitaal. Wanneer een gemeenschapswacht een melding doet, wordt
deze automatisch naar de bevoegde dienst doorgestuurd. Ook vragen van
bewoners worden zo rechtstreeks aan de juiste stadsmedewerker bezorgd.
Interventies kunnen digitaal geregistreerd en opgevolgd worden. Ten slotte
kunnen de gemeenschapswachten bezoekers beter helpen, door hen via
een speciale applicatie de weg te tonen, of info op www.mechelen.be op te
zoeken.
Alweer een goede zet voor een digitale stad als Mechelen!

Tot je dienst

Mechelen Bru(u)lde
Het ontwerp voor de heraanleg van de Bruul krijgt steeds
meer vorm. In april gaven heel wat Mechelaars en bezoekers
hun mening over de nieuwe plannen van de Bruul,
Botermarkt en Vijfhoek. Velen lieten hun stem horen via een
enquête. De ontwerpers houden daar rekening mee voor hun
definitieve ontwerp. Zo zal dat zo goed mogelijk aangepast
zijn aan de noden en wensen van Mechelaars en bezoekers.
Het definitieve ontwerp krijg je te zien in september.

Een greep uit de resultaten:
• velen zijn positief over de vlakke bestrating, de brede
wandelruimte, de duidelijke afbakening van het autoluw
gebied, het omdraaien van de toegang tot het Dijlepad en
het openleggen van de vliet.
• graag meer aandacht voor het afstemmen van de verkeersstromen tussen auto’s, fietsers en voetgangers. Er mag nog
meer groen en zitmeubilair komen. De Botermarkt moet
zeker haar verschillende functies, zoals die van zaterdagmarkt, behouden.
Meer weten? Kijk dan snel op www.mechelen.be/mbl

Gerust op reis?
Tips
Vertrek je binnenkort op
vakantie? Neem dan eerst
even volgende tips door.
Zo ga je gegarandeerd een
zorgeloze vakantie tegemoet.

☑ Sluit alle ramen en deuren goed af.
☑ Trek overbodige elektrische apparaten uit. Het is niet enkel goed voor
☑
☑
☑
☑

het milieu, het is ook veilig.
Via sociale media, je antwoordapparaat of een briefje aan de deur je
afwezigheid aankondigen is een slecht idee. Dieven lezen ook mee!
Geef de indruk dat je thuis bent. Vraag iemand om je brievenbus te legen,
af en toe een rolluik of een gordijn te openen of te sluiten enz.
Heb je een alarm? Stel het in en verwittig de alarmcentrale van jullie
afwezigheid.
Vraag ten laatste een week voor vertrek politietoezicht aan. Dit kan op
het politiecommissariaat of via www.police-on-web.be.

“Een welverdiende
vakantie mag niet verstoord
worden door ongenodigde
gasten!”
Walter Schroons,
schepen van Preventie

25

Maneschijn
© Globe

wij waren
2

© Jelle Hoekstra

1

3

4
26

5

erbij

1 Technopolis, het Vlaamse

doe-centrum voor wetenschap
en technologie, is met 2700m2
uitgebreid. De nieuwbouw
werd feestelijk ingehuldigd
door niemand minder dan
prins Filip en prinses Mathilde.

2 Dankjewel aan studenten

event-concept & creatie Jelle
en Kristof (Thomas More)! Zij
organiseerden als eindwerk
een panna-tornooi voor jongeren uit Mechelse wijken.

3 Tijdens de Europa Cup

Skeeleren kreeg Mechelen
heel wat internationaal volk
over de vloer. 319 skeeleraars
uit 16 landen trachtten op de in
2008 gerenoveerde baan een
goeie tijd neer te zetten.

4 De reuzenfamilie van de

Mechelse Ommegang heeft
er twee vriendjes bijgekregen.
Noa en Amir, van Assyrische
afkomst, werden zelfs ingeschreven in het bevolkingsregister van onze stad.

5 Altijd aleens een balletje

willen slaan in de binnenstad?
Met City Golf kan het vanaf nu.
Boeken kan via info@city-golf.be.

Jouw foto hier?
Maak foto’s van Mechelen
waarin je mensen in beeld
brengt, zet ze op Flickr en
misschien belanden in Nieuwe Maan. Let op: maak je foto
beschikbaar voor download.
Of mail je foto's naar
nieuwemaan@mechelen.be.
Meer uitleg? Alle foto’s bekijken?
W www.mechelen.be/nieuwemaan

Wim Jorissen, Walter Schroons, Bart Somers, Greet Geypen, Marc Hendrickx,
Bart De Nijn, Koen Anciaux, Marina De Bie, Katleen Den Roover, Frank Nobels
www.mechelen.be/stadsbestuur

Nuttige nummers
Vragen aan de politie? T 015 46 44 64
De brandweer contacteren? Voor noodgevallen (brand, ongeval en alle dringende
hulpverleningen) T 112 of 015 20 23 45. Voor niet-dringende hulpverlening
(verdelgen wespennest, pompwerken … ) T 015 28 02 80
Milieuhinder? Dienst Milieu en Landbouw, T 015 29 75 48. Dringende milieuproblemen?
Neem contact op met de politie, ook buiten de kantooruren.
Inschrijven voor Grabbelpas? Dienst Jeugd T 015 29 78 95 of
E jeugddienst@mechelen.be en bij de Sportdienst T 015 29 25 96 of
E sportdienst@mechelen.be
Zwemmen? Zwembad Geerdegemvaart, T 015 41 77 44, Zwembad Nekkerpool
T 015 55 70 05
Huwelijk of geboorte melden? Burgerlijke stand, voor aangifte geboorte,
nationaliteitskeuze, naturalisatie, uittreksels, T 015 29 76 13; voor huwelijken
T 015 29 76 22
Info over huisvuil? Containerpark? Ophaling grof huisvuil?
www.ivarem.be, T 0800 90 441
Melding over toestand openbaar domein? T 0800 20 800
Gasgeur? T 0800 650 65
Probleem met de watervoorziening? PIDPA, T 0800 903 00
Straatlamp defect? T 0800 635 35, www.straatlampen.be
Klachten over stadsdiensten? Ombudsman T 015 29 75 72, E ombudsman@mechelen.be
OCMW - Sociaal Huis contacteren? T 015 44 51 11, E info@ocmwmechelen.be
Meer nuttige nummers? Surf naar www.mechelen.be of sla de infogids open.
Verantwoordelijke uitgever: Erik Laga, stadssecretaris, Grote Markt 21, 2800 Mechelen
Werkten mee aan dit nummer: Caroline Verschaeren (hoofdredactie),
Annick Kumbruck, Sébastien Walder, Ditte Knaepen, Line Geeraerts,
Corinne Lavaerts, Nathalie Bekx, Koen Vermeiren.
Fotografie: Bart Grietens
Concept, vormgeving en eindredactie: Trendhuis
Algemeen oproepnummer van de stadsdiensten: T 015 28 00 00
E-mail: stadsbestuur@mechelen.be
Stedelijke website: www.mechelen.be
Wettelijk Depot: D/2013/0797/038
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www.mechelen.be

De zomervakantie … voor veel Mechelaars
de tijd om uit te rusten. Maar niet om zich
te vervelen: er staat deze zomer heel wat op
het Mechelse programma.

