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Nieuwe Maan
Meer kinderopvang
Samen energie besparen
Valentijn festijn

Straat, markt, vest,
kade, vliet én plein

Facelift van
het openbaar
domein

Samen voor een propere stad

STOEP
ZONDER
TROEP
Onder het motto ‘stad om te zoenen’
ruimen de reinigingsdiensten sneeuw
en afval. Ook jij kunt het voetpad voor je
huis veilig en netjes houden. Sloddervossen
overtreden het politiereglement en riskeren
een boete. Houden we niet allemaal van
propere schoenen en ongebroken benen?
Deze Mr. Propers geven het voorbeeld!
Sluikstort in je straat? Verwittig de uitvoeringsdiensten op T 015 56 99 47.

Komaan
Leftrompet

Liefde voor ‘ons’ Mechelen
Beste Mechelaar,
Februari is de maand voor de verliefde harten. Hopelijk ben jij als Mechelaar ook een beetje
verliefd op je stad. Ik alleszins. Ik kan me laten charmeren en verleiden door de schoonheid
en de troeven van Mechelen. Ik kan me fier voelen als ik door haar straten wandel. Ik kan me
aangevallen voelen als anderen kwaad spreken over ‘ons’ Mechelen.
Want liefde is betrokkenheid. En vanuit die betrokkenheid werken wij elke dag om Mechelen
nog meer glans te geven. Natuurlijk is niet iedereen het altijd eens met alle beslissingen of
initiatieven. Maar waar vroeger de klaagzang de overhand nam, hoor je de laatste jaren steeds
meer positieve geluiden. Buiten, maar ook binnen onze stadsmuren. De Mechelaar is niet
alleen kritisch meer, maar ook trots. En dat is goed. Laten we samen onze verantwoordelijkheid opnemen om onze geliefde stad in de bloemetjes te zetten, om haar in ere te houden.
En het begint met dat kleine stukje stad voor onze eigen deur.
Het doet mij plezier dat velen onder jullie Mechelen in jullie hart hebben gesloten. Dat zal
zichtbaar worden als straks de Valentijnsharten boven de straten zweven. Een hartverwarmend initiatief van de handelaarscomités. Cupido is aan deze stad veel pijlen verloren.

GOED BEZIG

Bart Somers,
burgemeester

Mechelen geïnspireerd?
Zij dragen hun steentje bij!

In één dag van het Boliviaanse Sucre
in de Andes tot het Marokkaanse Nador in het Riffgebergte. De jaarlijkse
Global Fiesta maakte die
vogelvlucht en won de ‘Thuis in
de Stad’-prijs voor het meest
vernieuwende bewonersinitiatief in
Vlaanderen. Met Berbergezang en
Boliviaanse folklore ging de Mahatma
Gandhiwijk voluit voor culturele
diversiteit.

Met een stekelvarken viel Emma
Verlinden (9) in de prijzen. Ze
kreeg het Stadsjuweel voor
haar puike voordracht van het gelijknamige boek van Roald Dahl en voor
haar vertolking van ‘Een sprookje’
van Hugo Matthysen. “Plankenkoorts
had ik niet echt, ik deed vooral mee
voor het plezier.” Het prestigieuze
Dr. De Gruytertornooi heeft al dit
lijstje van bekende laureaten:
Thomas Vanderveken, Jelle Cleymans
en Frank Deboosere.

Spiegeltje spiegeltje aan de wand,
wie is de mooiste van het land?

Kenny Hollevoet (11)
mag zich de nieuwe jeugdprins van Mechelen
noemen. Alle jongens en meisjes
tussen 9 en 14 jaar konden deelnemen aan de verkiezing van
carnavalsvereniging De Knullen.
Op de carnavalstoet van 7 maart
rijdt het kersverse prinsenpaar op
zijn praalwagen door de stad.
Kom dat zien!
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Sinte Mette

de medaille
Nieuwe maan reikt de Medaille uit aan
Mechelaars met lef. Deze maand bengelt ze rond de halsjes van de tweeling
Micheline en Jetely Elexil Sablain.
Ze waren amper zes maanden oud toen
Petra en Luc de Haïtiaanse tweeling negen
jaar geleden adopteerden. Toch leven de
zusjes intens mee met de slachtoffers van
de ramp in hun Haïti. Toen ze het nieuws
hoorden, rolden ze meteen de mouwen
op en… doopten de keuken van mama
en papa om tot koekjesfabriek. Omringd door helpende handen bakten Micheline en Jetely er duizenden heerlijke hartvormige koekjes. De
symbolische hartjes voor Haïti brachten ze aan de man op hun school in
Hombeek en op de Mechelse Grote Markt. De twee kids vulden de opbrengst nog aan met hun zuurverdiende Sint-Maarten-centjes. In totaal
2500 euro! Een mooie som voor de vzw Finado die de slachtoffers in
Haïti steunt.
Ken jij iemand die de MEDAILLE verdient? Mail zijn/haar naam naar
nieuwemaan@mechelen.be en we prikken ze op zijn/haar borst.

Kinderen tegen malaria
De Mechelse Kinderraad droeg haar muzikale
steentje bij voor Music for
Life. Samen met DJ Pita
maakten de kinderen het
Kinderlied for Life,
met malaria als thema.
De kinderen schreven de
tekst en kozen een stoer
muziekje. Op 23 december
werd de verkoop van de
cd afgesloten en kon De
Kinderraad €1000 schenken aan het Rode Kruis.
Op die manier hielpen de
Mechelse kinderen 200
gezinnen uit Burundi aan
een muskietennet.
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Antwoord van de stad: Dat is inderdaad zo.
De Sint-Maartenvieringen zijn niet erkend als
werelderfgoed. Maar zoals je aanhaalt, wél als
immaterieel erfgoed van Vlaanderen.

Veilig op fietspaden
Normaal moeten auto’s stoppen aan een
zebrapad, maar die voorrang durf ik al lang niet
meer nemen. Ik stop dus maar tot 1 van de
autobestuurders het respect opbrengt om mij
te laten oversteken. Het zebrapad aan de
Nekkerspoelstraat is daar een mooi voorbeeld
van. De automobilisten zien de fietsers al van ver
aankomen, maar als je dan het zebrapad oprijdt,
schrikken ze en moeten ze bruusk remmen.
L.V.H.

Mechelen zingt

Antwoord van de stad: Er gebeuren
inderdaad heel wat ongevallen op
zebrapaden. Het klopt echter niet dat
voetgangers altijd voorrang hebben.
Bestuurders moeten enkel voorrang geven
aan voetgangers die aanstalten maken
om over te steken. Voetgangers mogen
die voorrang dus niet zomaar opeisen.
Uiteraard moeten alle autobestuurders
vertragen bij het naderen van een
zebrapad en moeten ze kunnen stoppen.
We hopen dus op wederzijds begrip.
Tenslotte zijn de meeste autobestuurders
ook al eens voetganger, en omgekeerd.

Komaan
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Een Nieuwe Maan
voor Mechelen
Wat vind jij van ons nieuwe stadsmagazine? Er liepen heel wat meningen
binnen. Een greep uit de reacties:

“Ik was aangenaam verras
t door het magazine. Het is een onderhoud
end boekje
geworden… We zijn vanuit
de schaduw
van ‘den Toren’ gekropen.
” J.S.
“Ik vond het maar een mager
beestje. In
‘Onder den Toren’ had je nog
een hele pagina met tips over theater en
dergelijke.” F.
“Heel mooi en interessant
magazine…
Eerlijk is eerlijk. ‘Nieuwe
Maan’ heeft
een goeie start genomen.”
W.
“Jammer dat de papierkwa
liteit verminderd is. Maar doordat het een
maandelijks
infoblad is, kan men wel kor
ter op de bal
spelen.” J.G.
“Het nieuwe tijdschrift oog
t jong en dynamisch. Het had voor mij we
l wat ‘dikker ’
gemogen want ik had het vee
l te snel uitgelezen… De stad denkt ook
aan het milieu
want gedrukt op gerecycle
erd papier.” M.
“Tof blad!” A.-S.
“In het eerste nummer von
d ik de witte tekst
op blauwe achtergrond nog
al moeilijk om
lezen maar voor de rest pro
ficiat!” L.V.C.

Iets te vertellen?
Kruip in je pen en stuur je brief
van maximum 100 woorden naar
nieuwemaan@mechelen.be of naar
Communicatiebeleid - Nieuwe Maan,
Grote Markt 21, 2800 Mechelen

2009 was een goed jaar voor de gemeenschapswachten:
ze bewaakten maar liefst 32 124 fietsen en graveerden
er bovendien 1798. Omdat onze wegen in december en
januari wel een snuifje zout konden gebruiken, strooiden
30 stadsmedewerkers met 13 machines en 1 vrachtwagen
maar liefst 510 ton zout. Voor jullie veiligheid! Met meer
dan 1000 zijn ze: vrijwilligers die belangeloos de handen
uit de mouwen steken bij stadsdiensten, OCMW en andere
organisaties. Met de Week van de Vrijwilliger van 28 februari tot 6 maart 2010 is het dan ook hún week. In 10 jaar tijd
wil Mechelen 230 sociale koopwoningen realiseren. Sociale bouwmaatschappij Kleine Landeigendom bouwt er de
komende 3 jaar al 65. 20 aan de Ganzendries, 15 aan SintLibertus en 30 in de Zonnestraat. Vis-Pop bindt de strijd
aan tegen armoede. De 4250 euro winst die het festival
de voorbije zomer boekte, gaat integraal naar vzw De Lage
Drempel. Sinds de lancering op 23 november 2009 kreeg de
nieuwe stadssite mechelen.be vorig jaar nog 3 miljoen
bezoekers over de digitale vloer. Met 21,8% meer consultaties is ook het nieuwe e-loket een heus succes.

Cinemaan

Deflo doet
Mechelen
thrillen…

Misdaadauteur Luc Deflo doet Mechelen bibberen en dat binnenkort zelfs op
groot scherm. De Vismarkt en de Sint-Romboutstoren krijgen slippertjes, moorden op
zwangere vrouwen, psychologisch chagrijn en bits
venijn voorgeschoteld. Dat is althans het opzet: het scenario van Deflo’s
debuut ‘Naakte zielen’ kreeg een scenariopremie en wordt binnenkort
opnieuw geëvalueerd door het Vlaams-Audiovisueel Fonds (VAF). “Mijn
psychologische thriller wordt echt een Mechels project. In een kleinere
stad als deze is er altijd wel iemand die door het raam kijkt als je denkt
alleen rond te lopen. Een gezellige plek met soms een duistere onderhuid,” aldus Luc Deflo. Ambitie is deze schrijver duidelijk niet vreemd:
“Een steengoeie film of geen film. Ik kom graag in de buurt van de Zaak
Alzheimer.” Wie niet kan wachten tot het najaar, lees het boek!
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CURSIEF

Valentijn: dat het maar rap
mooi weer wordt
14 februari is de dag - voor
wie er belang aan hecht
tenminste - waarop ge uw
geliefde kunt plezieren met
een boske bloemen. Allez,
in principe ga ik ervan uit
dat de levenspartner van
het moment alle dagen van
het jaar blij kan gemaakt
worden met wat veredeld
onkruid, maar goed,
naar aanleiding van een
14de-eeuws gedicht valt dé dag waarop het vooral moet
gebeuren dus ergens midden februari.
Voor mezelf is midden februari, de 14de zoals u wil, de
periode waarin ik de winter stilaan beu begin te worden.
Rond die tijd besluit ik meestal dat we het qua koude wel
gehad hebben. Dat vijf lagen kleding er eigenlijk vier te

veel zijn, dat er niks plezant is aan op een koude wc-bril
zitten en dat kleingeld tellen met handschoenen aan nooit
vlot zal gaan. En dan zwijg ik nog over de vreselijkste kou
van allemaal: de eerste kou die je overvalt wanneer je ‘s
ochtends uit bed kruipt. Vooral tijdens de week. Werkendag
zoals ze zeggen. Een mens moet erdoor, willens nillens.
Neen merci, ik heb niks tegen de winter, maar hij mag niet
te lang duren. Een beetje sneeuw zo rond de feestdagen
voor de sfeer is meer dan genoeg. Eigenlijk ben ik meer
een echt zomermens: fietstochtje, terraske, Duveltje,
fluitende vogeltjes en zomermuizen, u kent dat wel.
En als die Sint Valentijn een échte heilige is, zo een die
mirakels voor mekaar krijgt, wel, een goeie vroege lente
gevolgd door een lange zomer... dat kan toch niet te veel
gevraagd zijn zeker?
Christophe Netels, www.mechelenblogt.be

Zoek de G-plek van de stad!
wedstrijd

Waar in Mechelen bevindt
zich deze glazen muur?

Win en wij betalen jouw culinaire lekkernij ter waarde van €75 in
een Mechelse eetgelegenheid naar keuze. Stuur je antwoord
voor 18 februari naar nieuwemaan@mechelen.be of naar
Communicatiebeleid – Nieuwe Maan, Grote Markt 21, 2800 Mechelen.
In de vorige editie van Nieuwe Maan stond een detail afgebeeld van
de Minderbroedersbrug aan het Jef Denynplein. Dat heeft ook winnaar
Jan De Graef goed opgemerkt. Proficiat!
Om te verhinderen dat de
zijmuren van de brug naar
buiten vallen, werden vroeger onder de weg stalen
trekijzers geplaatst die de
muren met elkaar verbonden. De ronde platen die je
op de foto ziet, zitten aan
het uiteinde van de trekkers
en houden de muren vast.
Met het blootleggen van de Melaanvliet zag
de brug in 2007 terug het licht.
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Komaan
Mechelen zoekt

Skelet zoekt peter/meter
Sinds kort kun je peter of meter worden van een skelet. Griezelig?
Allerminst! Archeologen zijn sinds november vorig jaar aan de slag op
het Sint-Romboutskerkhof en vinden er het ene graf na het andere. Bij het
wetenschappelijk onderzoek zijn specialisten uit binnen- en buitenland
betrokken. De onderzoekers hopen meer te weten te komen over onze
voorgangers: hoe ze leefden, hoe oud ze werden, hoe ze werden begraven.
Peters en meters ontvangen een infofiche over hun skelet, krijgen actueel
nieuws over de laatste vondsten en een uitnodiging voor een speciale
rondleiding op de site. Word ook een VIP in de tijdmachine!
Inschrijven doe je door het formulier in te vullen op www.mechelen.be.
Stort €15 op rekeningnummer 091-0095613-97 met vermelding van
peter/meter en je naam.

Politieharmonie zoekt stembanden
De Koninklijke Muziekkapel van de Mechelse politie wil vers
nachtegalenbloed. Het huidige team bestaat voornamelijk uit oudere
muzikanten. Met Bart Van Buggenhout (29) heeft de harmonie alvast
een jonge dirigent in huis, die dynamisch werkt aan de kwaliteitsverbetering. Sinds 1946 verzorgt de Muziekkapel officiële en
vaderlandslievende plechtigheden in Mechelen, tot zelfs in het
buitenland. Hoewel opgericht binnen de schoot van de politie,
zingen vooral bekwame muzikanten mee, eerder dan ware
politiemannen of -vrouwen. Daarom lanceerde de politie een
oproep naar het eigen en de omliggende politiekorpsen.
Wie in een toffe sfeer zowel bij wandelconcerten als zittende concerten en repetities wil meespelen, mag altijd contact opnemen met
voorzitter Ghislain Herman op T 015 28 67 07.

EHBH zoekt huiswerkhulp
“Hoe begin ik daaraan?” “Ga ik dat ooit snappen?” en “Wanneer mag
ik eindelijk tv kijken?” – de wanhoopskreten klinken je misschien bekend
in de oren. Eerste Hulp Bij Huiswerk (EHBH) zoekt vrijwilligers voor de
begeleiding van kinderen, individueel of in groep. De begeleidingen vinden
plaats op school of in een kinderwerking in en om Mechelen én aansluitend
op de schooluren. Ben je enthousiast met kinderen, lees en schrijf je vlot
Nederlands en hou je van diversiteit? Dan is deze vrijwilligerservaring
met professionele ondersteuning je op het lijf geschreven. Een vorming,
onkostenvergoeding en verzekering krijg je als extraatje. Ruim de
moeite waard!
Interesse? Vragen? Contacteer Ellen Neefs, Dienst Onderwijsondersteuning stad Mechelen, T 0486 86 95 82 of E ellen.neefs@mechelen.be.
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Maan roos ku

Wat doe jij met Valentijn?
Valentijn verovert je hart of laat je koud. Twee romantici,
een gouden bruiloftspaar, een verwende vrouw en een
gentleman vertellen over hun Valentijn. Recht uit het hart.

Daniel (31) is een
keukenprins. Voor
zijn prinses tovert
hij graag een
driegangenmenu
uit zijn kookpot.
❤ date? “Laat ons
beginnen met
een avocadoslaatje, daarna
aardappelpuree met zalm
en erwtjes, en
als toetje een
chocoladetaart.
Met chocolade
doe je bij vrouwen nooit iets
verkeerd.”
❤ cadeau? “Ik koop
niets, maar trek
wel een hippe
keukenschort en
speciale ovenhandschoenen
aan. In die outfit
ben ik om op te
eten, giechelt
mijn vriendin
dan.”
❤ Valentijn? “Als je
hard werkt en je
komt laat thuis,
dan is zo’n dag
welkom. Maar ik
verkies wel spontane romantiek.”
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Valentijn
Voor Geert (45) hoeft het niet met kaarslicht en op een
cruiseschip, maar even rustig genieten van Valentijn – en
zijn vrouw – doet hij wel. Graag!
❤ date? “We gaan elk jaar gezellig uit eten. Ik vermoed dat
het dit jaar weer een pastamenu wordt.”
❤ cadeau? “Soms koop ik iets, bijvoorbeeld bloemen. En
kom ik met lege handen, dan betaal ik wel de rekening
op restaurant.”
❤ Valentijn? “Het
is een perfect
alibi voor een
avondje uit
zonder de
kinderen.
Handig, maar
veel meer
ook niet.
Wanneer valt
Valentijn ook
weer?”

Victor (73) en
Juliette (69)
zijn al vijftig jaar
getrouwd, en
Valentijn prikkelt
hen nog steeds!
❤ date? “Onze
Valentijnsdineetjes zijn
nog altijd even
romantisch. Ik
trek mijn das
aan, mijn vrouw
een mooie
jurk.”
❤ cadeau? “Ik
krijg vaak een
after shave.
Juliette houdt van crèmes
en zachte geurtjes. Soms spuit ik die pardoes in haar
gezicht. Meisjes plagen is…”
❤ Valentijn? “Je mag elkaar toch wat verwennen?”

Vlindervrouw Tinne (45) straalt: “Ik heb het echt getroffen
met mijn man!”
❤ date? “Mijn partner zorgt op Valentijn nog méér voor
mij. Hij dekt de tafel, maakt een feestmenu en fluistert
me lieve woordjes toe.”
❤ cadeau? “We geven elkaar elke dag iets. Op Valentijn
hoeft dat niet. Dit memobord waarop je liefdesgedichtjes kunt
prikken, zou
wel niet misstaan thuis.
Mijn man moet
dit absoluut
lezen.”
❤ Valentijn? “Ja,
waarom niet?
Is niet elke
dag een beetje
Valentijn?”

Geen moeite te
veel voor Gwen
(30). Met zijn
handpalmen als
meetlint stapt
hij een lingeriewinkel binnen
voor vriendin
Mariella.
❤ date? “Het
is niet omdat
Valentijn een
trend is dat ik
meedoe. Gewoon
thuisblijven, vind
ik zeker geen
probleem.”
❤ cadeau?
“Voor Mariella’s verjaardag heb ik ooit met bh’s haar
naam geschreven. Ik had toen wel vijftien stuks gekocht.
Ze heeft er dus genoeg, maar wie weet koop ik nog wel
eentje extra.”
❤ Valentijn? “Wat een commerciële dag. Niets voor mij.”
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Stad smukt nog
meer straten op

Het zijn natuurlijk in de eerste plaats de Mechelaars die van
Mechelen een blijgemutste stad maken. Maar in een mooie straat
of op een aangenaam plein is het uiteraard makkelijker om
blijgemutst te zijn. Vandaar dat de stad kosten noch moeite spaart
voor een sprankelend openbaar domein.
“Waar straten
en pleinen
vernieuwd
worden, zie je
onze stad heropleven.”
Greet Geypen, schepen voor Openbare Werken

Straten in
de steigers
1.	Hoogstraat-Ganzendries-Korenmarkt
2.	Lange Heergracht
3.	Tervuursesteenweg
4. Galgenberg
5.	Sint-Romboutskerkhof
6. Keldermansvest
7. Kazernestraat + deel Steenweg op Heindonk
8.	Heraanleg Pasbrugplein.
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De komende maanden staat voor alweer een handvol
straten en pleinen een facelift of zelfs een complete
make-over op het programma. Zo wordt de passage
Hoogstraat-Ganzendries-Korenmarkt volledig vernieuwd
vanaf augustus 2010. In de Lange Heergracht wordt
het vlietje opengelegd vooraleer de straat wordt
heraangelegd; in een eerste fase worden daarvoor alvast
de nutsleidingen verplaatst.
“De Tervuursesteenweg krijgt tegen eind 2011 – de
werken beginnen dit voorjaar – niet enkel extra brede
nieuwe fietspaden,” weet Greet Geypen, schepen voor
Openbare Werken, “maar zelfs een volledig nieuw plein
aan de Colomabrug, waardoor de gelijknamige school
meer verbonden wordt met het water.”
De Kazernestraat en een deel van de Steenweg op
Heindonk worden op dit moment al heraangelegd, net
als het Pasbrugplein. Op de Galgenberg wordt de
invoering van gescheiden rioleringen gecombineerd met
de heraanleg van enkele straten. Ook daar starten de
werken in maart om hopelijk af te raken tegen het einde
van de zomer van 2011.
De Keldermansvest krijgt met de heraanleg een wandelpad mee dat al in juli 2010 wandelklaar zou moeten zijn.
En het Sint-Romboutskerkhof, tot slot, waar op dit
moment nog archeologisch onderzoek wordt gedaan,
krijgt een nieuwe functie als ondergrondse parking met
daarbovenop een al even fraai heraangelegd openbaar
domein. In november 2010 starten de werken aan de
parking; in maart 2011 is alles klaar.

Lefwereld

Wandel langs het water
onder 80 verlichte lindebomen
Stel je voor. Nazomer 2010. Je wandelt – arm in arm, wie weet – langs de onlangs gestabiliseerde kademuren van
de Keldermansvest. Onder je voeten ontvouwt zich een betonstraatstenen wandelpad in drie bijdetijdse tinten
beige. Onder 80 even stevige als geurige lindebomen, komt ledverlichting de schemering aflossen...
Een droom? Welja, maar hij komt er wel.
En snel: in juli 2010 moet het wandelpad
aan de Keldermansvest al klaar zijn. De
kranten maken nu al gewag van een
Mechelse “groene boulevard”...

Romantisch én praktisch

De heraangelegde Keldermansvest belooft
overigens niet enkel bij romantisch aangelegde
Mechelaars in de smaak te vallen. Zo krijgt
bijvoorbeeld ook het wegdek een nieuwe laag
asfalt én zijn er voor bewoners maar liefst
120 parkeerplaatsen gepland. Voetgangers
mogen rekenen op een 1,75m breed voetpad én
op plantvakken aan de oversteekplaatsen.

Waterloopwedloop

Mechelen herontdekt haar waterlopen. Dat is al langer
een opzet van de stad en is ook nu de inzet van de
herinrichting van de Keldermansvest. Bij springtij liep het
Dijlewater soms letterlijk door de muren. Dat oud zeer is
dus binnenkort van de baan.

Ali (21): “De Keldermansvest kan veel groener.
Wedden dat Mechelen met de Keldermansvest
weldra schoonheidswedstrijden kan winnen?”
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Je fietst voortaan veilig
op de Tervuursesteenweg
Op de heraangelegde Tervuursesteenweg kun je binnenkort veel veiliger fietsen dan vroeger dankzij extra brede
nieuwe fietspaden. Fietsers als Charlotte en Pieter-Jan
slaken alvast een zucht van verlichting.
“Ik ben heel blij dat ze
bij de heraanleg ook
aan de veiligheid van de
fietsers denken”, vertelt
Charlotte. In het eerste
deel tussen Colomaplein
en Sint-Jozefstraat wordt
zone 30 ingevoerd en
komen fietssuggestiestroken. Verderdoor waar
de Steenweg breder
wordt, worden verhoogde
fietspaden aangelegd.
Charlotte (20): “Nieuwe fietspaden zijn welkom!
De miserie tijdens de werken neem ik er graag bij.”

Op het Pasbrugplein valt
koning auto van zijn troon
Toen het huidige Pasbrugplein werd ingericht, in de jaren ’70, was de auto duidelijk nog koning.
Niet groen, maar steen zette toen de toon. De tijden zijn veranderd. En dat moet binnenkort ook
aan het heraangelegde plein te zien zijn.
“De Pasbrugstraat, de Canadadreef en het Pasbrugplein
ondergaan een behoorlijk ingrijpende metamorfose,”
weten ze beter dan waar ook op de dienst Ruimtelijke
Planning en Mobiliteit. “Het nieuwe plein wordt de
toegang naar de wijk Nekkerspoel. Een grote luifel en
een stopplaats voor de bus versterken dat effect. Het
frietkraam blijft op zijn huidige plaats staan. En daarbovenop komen er kansen om bijvoorbeeld te petanquen of om
een feesttent of terras te plaatsen. Behalve ruimte voor
ontmoeting, moet ook een zitmuur met bomenrij het plein
een intiem karakter geven.”
Voorts zorgen een veilig fietspad, parkeerplaatsen en
brede voetpaden ervoor dat het plein uitstekend toegankelijk blijft. Met het heraangelegde Pasbrugplein krijgt
Nekkerspoel er kortom een aangename én veilige plek bij.
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Lefwereld
Sint-Romboutskerkhof:
parkeercomfort onder Italiaans design
Rustige pleintjes met veel groen. Dat is, heel kort samengevat, de visie van de Italiaanse architecten Studio Secchi &
Vigano voor het Sint-Romboutskerkhof en de Wollemarkt. Ze
lieten zich voor hun ontwerp inspireren door de binnentuinen
van begijnhoven: met een centraal grasveld, veel forse bomen
en een haag errond. Zo blijft toch iets van de oude sacrale
functie van deze plek intact.
Onder het Sint-Romboutskerkhof ligt een millennium
Mechelse stadsgeschiedenis begraven. Vandaar ook dat
de archeologische site een heel jaar de tijd krijgt om zijn
verhaal te vertellen. Op het vernieuwde Sint-Romboutskerkhof zul je niet meer kunnen parkeren, maar eronder
wel: in de nieuwe ondergrondse parking
vinden 131 auto’s een plekje, op twee
verdiepingen. Je rijdt er binnen via de
Sint-Katelijnestraat en weer buiten ter
hoogte van de Wollemarkt. Nabij de ingang
van de parking komt ook een taxistrook,
een parkeerzone voor andersvaliden en
een uitwuifzone. Groot voordeel van dat
ondergronds parkeren is uiteraard dat er
bovengronds ruimte komt voor zitbanken en
vooral: meer groen. Er sneuvelen weliswaar
vijf bomen, maar er komen 14 nieuwe, hoogstammige exemplaren in de plaats.

Annette (47): “Ik vind
altijd meteen een parkeerplaats. Je moet niet
vijf meter van het centrum staan. Een beetje
stappen is toch niet erg?”
Vicky (28): “Ik juich een
verkeersvrije binnenstad
absoluut toe. En wat
meer groen kan zeker
geen kwaad!”

Aan Ganzendries duik je onder de grond
Staat voor 2010 eveneens op de agenda: de heraanleg van de
Hoogstraat en Korenmarkt. De stad wil graag van die gelegenheid
gebruik maken om ook onder de Ganzendries een ondergrondse
parking te creëren met minstens een negentigtal parkeerplaatsen.
De Korenmarkt kan op die manier een compleet verkeersvrij plein
worden.

Sarah (20): Ik hoop dat het prijskaartje van ondergronds parkeren
niet te veel mensen zal tegenhouden om onze stad te bezoeken.
En hopelijk weerhouden de werken
mijn klanten niet van een terrasje.”

Marie en Ben zien de parkeergarage helemaal zitten. “Iedereen zit
erop te wachten. De parkeerplaatsen zijn van levensbelang voor
de Hoogstraat.” Hun buren delen die mening. “We hopen wel dat er
bovengronds nog een aantal parkeerplaatsen behouden blijven,”
reageren ze.
Philip heeft zijn twijfels: “Extra parkings zijn meer dan welkom, maar ik
zie ze liever aan de rand van de stad.” Een verkeersluwe binnenstad en
randparkings zouden Mechelen aantrekkelijker maken. “De meeste
Mechelaars hebben er geen moeite mee om de Antwerpse Meir af te
stappen, maar bij ons zijn de 500m van de Nekkerspoelparking tot de
Grote Markt blijkbaar te veel…”
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Ward

Later
word ik…

Gitte

Johanna

Ze kijken naar de toekomst.
Ze maken plannen voor hun
studies. Ze gaan voor een droomjob. Lefdromers met grootse
plannen en een blik vooruit.

Emma

De speeltijd lijkt over, het lokaal voor de volgende les staat
op een kier. Acht leerlingen - uit basisschool De Spreeuwen,
het Sint-Romboutscollege, de secundaire scholen Bimsem,
KA Lyceum en TSM – kijken uit naar middelbare of hogere
studies. Wat zijn hun plannen en verwachtingen?

Kiezen voor moderne
of latijn of ...
Emma

Ward

Volgend jaar volg ik Latijn, in dezelfde klas als mijn
vriendinnen. Ik heb nog niet veel gelezen over de
Romeinen, maar ben wel nieuwsgierig naar hun
godenverhalen en geschiedenis.
Ik kijk uit naar toffe klasgenoten. Hoe meer nieuwe vrienden,
hoe beter!
Raad vraag ik aan mijn ouders, die me inschreven voor Latijn,
en aan vrienden die al in mijn toekomstige school les volgen.
In mijn droomschool hebben leerlingen veel inspraak en
hangt er een vriendelijke sfeer.

Volgend jaar zit ik in de moderne. Ik geef toe dat ik zo’n
nieuwe klas best spannend vind. We zullen dan wel weer de
kleintjes zijn van de school.
Ik kijk uit naar alles en niets, omdat ik niet weet wat me te
wachten staat.
Raad vraag ik aan vrienden. Je hoort veel over andere
scholen, maar de keuze voor een school blijft een gok.
In mijn droomschool zitten dromen van leraars!

Johanna

Volgend jaar leer ik een heel oude taal: Latijn. Ik ben ontzettend benieuwd. Sommigen zeggen wel dat die taal tot niets
dient, maar volgens mij hebben ze het mis.
Ik kijk uit naar de voorbereiding op Diergeneeskunde. Wie
Latijn kent, leert al die wetenschappelijke termen gemakkelijker uit het hoofd.
Raad vraag ik aan leraren en aan mijn ouders. Ze kennen me
en weten welke richting ik uit wil.
In mijn droomschool spelen de studentenraad en andere
leerlingenorganen een belangrijke rol. Ik geef de school
graag mee vorm.

Volgend jaar kakel ik ‘rosa, rosam, rosas’. Hoe moeilijk
de Latijnse les ook zal zijn, ik geef niet op!
Ik kijk uit naar de verschillende leraren, één voor elk vak.
Raad vraag ik aan iedereen met een klare kijk. Ik ging al
naar heel wat opendeurdagen. Uiteindelijk volg ik wel mijn
eigen willetje.
In mijn droomschool staan er veel activiteiten op het
programma, zoals een stedentrip, een sportwedstrijd,
een talendag, …
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Gitte

Lefdromers
Mike

Sara

Archeoloog of kinesist of ...
Kylie
Volgend jaar ga ik archeologie studeren. Mijn interesse in
geschiedenis houd ik over aan een vakantie in Egypte.
Ik kijk uit naar een leven op eigen benen! In studentikoze
drankgelagen en dooprituelen heb ik minder zin. Daar hoor ik
vreemde verhalen over.
Raad vraag ik aan alumni en beroepsarcheologen. Tijdens de
infoavond kom ik hopelijk alles te weten.
Later wil ik oude objecten en kunstschatten opgraven. Ook al
besef ik dat er niet veel werk is voor archeologen, toch koester ik
die droom!

Natacha

Kylie

Natacha
Volgend jaar volg ik in Leuven een opleiding tot kinesist. Naar
een kinesist ben ik nog nooit geweest, maar ik heb wel een
voorliefde voor spieren en sport in een wetenschappelijk jasje.
Ik kijk uit naar een kot. Feestjes en studies moeten wel in balans
blijven. Als ik me maar niet mispak aan dikke cursussen. De vele
uren wiskunde en wetenschappen die ik nu krijg, zullen ruim van
pas komen.
Raad vraag ik aan alumni en tijdens de meeloopdagen in
februari. Dan mag ik een kinesist van nabij volgen.
Later wil ik mensen van hun gewrichtspijnen helpen. Wie bij mij in
behandeling komt, moet zich nadien goed in zijn vel voelen.

Mike

Kom dan naar de onderwijsbeurs van Mechelen.
De toegang is gratis.
Wanneer? Woensdag 24 februari van 16 tot 20u.
Waar? Perron M.

Volgend jaar volg ik ofwel de studierichting voor ingenieur
bouwkunde, ofwel kies ik voor een militaire opleiding. Ik worstel
nog met die keuze. Maar dat ik niet wil stilzitten aan een bureau
weet ik wel zeker!
Ik kijk uit naar het einde van kinderachtige regels. Nu moet je
voor het minste een toestemmingsbriefje aanvragen.
Raad vraag ik aan vrienden die ingenieurwetenschappen
studeren. Maar het blijft natuurlijk mijn eigen keuze.
Later wil ik veel actie. Een carrière als luitenant zie ik zeker zitten.
Maar ook technische berekeningen uitvoeren als ingenieur lijkt
me interessant.

Op weg naar een beroep?

Sara

Op zoek naar een secundaire school?

Op BIAM (Beroepen Informatie Avond Mechelen)
kom je in contact met zo’n 120 professionals uit
diverse sectoren en beroepen. Via de school kon
je twee droomrichtingen opgeven. Die hebben
binnenkort alvast geen geheimen meer voor jou.
Wanneer? Donderdag 4 maart vanaf 19u.
Waar? Nekkerhal.

Volgend jaar leer ik de knepen van het onderwijs. Ik wil in de
lagere school of kleuterschool lesgeven.
Ik kijk uit naar ontmoetingen met nieuwe mensen. Maar soms
boezemt het me angst in: in een grote aula kunnen professoren
niet alles tien keer herhalen. Vaarwel betutteling!
Raad vraag ik aan mijn ouders en op informatiebeurzen.
Later wil ik een toffe maar ook wel strenge juf zijn, waar kinderen
veel van opsteken.
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Helden

Ken jij ook een echte HE
LD?
Mail ons! nieuwemaan@m
ech

elen.be

Gesprek met de
vergeten medemens
PRAATCAFE
DEMENTIE

“Ik heb
geleerd
in hun
leefwereld
te stappen”

Mit Van Loon (79): “2010 is het tiende
jaar dat we mensen samenbrengen
die met dementie te maken hebben.
Voordien was ik mantelzorger voor
mijn man die aan Alzheimer leed.
“Hoe doe je dat toch?”, kreeg ik vaak
te horen. Met een premie van 10 000
Belgische frank, die mijn dochter had
gewonnen, organiseerden we ons
eerste praatcafé. Op die avonden krijg
je niet enkel meer inzicht in dementie
maar besef je ook dat je niet alleen
staat. Met een demente leven, is
immers niet vanzelfsprekend.
Dementerenden worden opnieuw kind.
Kun je niet mee in hun wereld stappen, dan lukt het niet. De nominatie
voor De Pluim eind vorig jaar en de
bijbehorende 500 euro zijn een mooie
bekroning. En natuurlijk zijn er ook de
vele aanmoedigingen om ermee door
te gaan.”
Mit organiseert viermaal per jaar
een praatcafé rond dementie.
Zin om op 22 februari te komen?
Bel T 015 43 19 46 of mail
E miavanloon@skynet.be.
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Maankalender
expo
Stenen kantwerk, jouw trots
Een echte Mechelaar weet alles over zijn Sint-Romboutstoren. Een snelcursus nodig? Haast je als de bliksem naar deze unieke expo! De expo loopt
nog maar enkele dagen. Rep je dus voor het te laat is! Tot 16 februari kun
je in het Museum Schepenhuis een tentoonstelling bezoeken over de familie
Keldermans. Hun familienaam doet het niet meteen vermoeden, maar ze
zijn beroemd om het ontwerp en de bouw van onze enige echte Sint-Romboutstoren.
Maar liefst vijf opeenvolgende generaties van deze familie ontwierpen en
bouwden de toren. Het ontwerp dateert van 1445, zeven jaar voor de eerste
steen. De bouw werd in de zestiende eeuw gestaakt toen elders in NoordEuropa torens instortten. Bovendien ging alle aandacht naar de ontploffing
van de Zandpoort en een grootschalige verwoesting van Mechelen.
Samen met enkele andere bouwmeesters en kunstenaars ligt de familie
Keldermans aan de bron van de Brabantse gotiek. Opvallend voor deze stijl
uit de veertiende eeuw is de lichtgekleurde zandsteen. De buitenkant is
meestal overdadig maar met versieringen zo fijn als kantwerk.
De expo ‘Stenen Kantwerk: Keldermans, Bouwmeesters van Brabantse
Gotiek’ toont onder meer een document met de handtekening van Margareta van Oostenrijk, voor wie Antoon II en Rombout II Keldermans tussen
1507 en 1520 een paleis bouwden. Ook krijg je de originele ontwerptekening
te zien die Rombout II Keldermans maakte van het Paleis van de Grote Raad.
Dit gebouw staat nu in Mechelen bekend als de ‘Keldermansvleugel’.
Stenen Kantwerk: Keldermans, Bouwmeesters van Brabantse Gotiek,
Museum Schepenhuis, Steenweg 1, nog tot 16 februari van 10 - 17u. Info en
tickets (gratis): T 015 29 40 30 of E stedelijkemusea@mechelen.be.

theater
Hoe thuis is thuis?
George Vandaele en vrouw Monique Vandaele zitten
in hun nieuwe huis. Een negentiende-eeuwse herenwoning met mooie parktuin, inkomhal met trapzaal,
oranjerie, vijf kamers, dressing, twee badkamers,
authentieke wijnkelder, zolder met eiken dakgebinten.
Afgeschermd van de wereld. Maar het zijn niet altijd
de grote wereldproblemen die aan een mens vreten.
Het kleine, persoonlijke venijn of de subtiele tederheid
binnen vier muren maken het verschil. Naar een tekst
van Hugo Claus en geregisseerd door Yves De Pauw
en Iris Van Cauwenbergh.
Thuis, ‘t ARSENAAL en compagnie lodewijk/louis,
Hanswijkstraat 63, 27.02 (matinee), 28.02 (matinee),
4.03, 5.03, 6.03 om 20.15u en matinee om 15u.
Info en tickets (€13/€10): T 015 42 25 44
of E reservering@tarsenaal.be.
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geschiedenis
Kijk eens naar de
middeleeuwen
Nooit gedacht dat het SintRomboutskerkhof zo’n archeologische schatten verborg. Schrijf
je in voor een rondleiding langs
middeleeuws Mechelen, elke
tweede zaterdag van de maand.
Je komt te weten hoe archeologen speurneuzen. Wat leer
je van menselijke skeletresten
uit het verleden? Hoe werden
mensen in de middeleeuwen
begraven en waarom precies
op die plek? 1000 jaar bewogen stadsgeschiedenis in één
wandeling.
Archeologische wandelingen,
dienst archeologie, elke tweede
zaterdag van de maand.
Vertrek: Hallestraat 2-4-6 om 14u.
Reservatie en tickets
(€5/€2,5/€2):
E uit@mechelen.be of
T 070 222 800.

Achter de coulissen van het Mechelse erfgoed
Vanaf 25 februari kun je
erfgoeddeskundigen gepassioneerd én toegankelijk
horen vertellen over hun
onderzoek. Als het onderwerp het toelaat, neemt de
spreker je zelfs mee op locatie. In de eerste reeks lezingen kom je te weten hoe echt
(of vervalst) erfgoed kan zijn.
Foto’s, relieken, drukkers,
beeldhouwers en manuscripten worden voorzien van
commentaar. En het decor?
Een gezellige zaal in Lamot,
met een drankje op tafel. Laat
je verleiden door de vele
gezichten van ons erfgoed.
Soirée Lamot, Van Beethovenstraat 8-10
(ingang Haverwerf), elke tweede en vierde
donderdag van de maand om 20u. Meer info op
www.erfgoedcelmechelen.be. Tickets (€5/€2):
T 070 22 28 00 of E uit@mechelen.be.

literatuur
Liefdesverdriet
Oorlog en liefde, niet het gebruikelijke duo met Valentijn maar
wel de leidraad van ‘Chagrin d’Amour’. Een nu eens bloedernstig
dan weer hilarisch programma van Behoud de Begeerte. Over het
gedoe, het getreiter, kuisheid en onvervuld verlangen, en over de
transformatie van gentleman in klootzak en van dame in tang.
Kortom: over alles wat mensen elkaar in naam van de liefde
aandoen, en dat alles verheven tot literatuur en muziek. Op de
affiche staan de klinkende namen Jan Mulder, Jeroen Olyslaegers,
Annelies Verbeke, Dimitri Verhulst en vele anderen.
Chagrin d’Amour door Behoud de
Begeerte, Stadsschouwburg,
Keizerstraat, 18.02 om 20.15u. Info en
tickets (€20/€18): T 015 29 40 00 of
E cultuurcentrum@mechelen.be.
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Dames aan zet
Tijdens ‘Open Boek Grand Cru’ vertellen
Eva Brems en Phara de Aguirre over hun
favoriete boeken en culturele voorkeuren.
Allebei drukbezette dames, maar voor
literatuur maken ze graag tijd. Maak je
ook een agendagaatje vrij? Boekentips
verzekerd!
Open Boek Grand Cru, CC Mechelen,
Minderbroedersgang, 14.02 (Eva Brems)
en 28.02 (Phara De Aguirre) om 11u. Info
en tickets (€6,50/€4): T 015 29 40 00 of
E cultuurcentrum@mechelen.be.

Maankalender
muziek
Sta je mee in
vuur en vlam?

Beleef de IJslandse magie
Met zijn dromerige mix van klassiek en
elektronica zwermt de IJslander Jóhann
Jóhannsson van ingetogen naar theatrale,
telkens ontroerende muziek. Hoewel hij
zelden of nooit op de radio gespeeld wordt,
is zijn laatste album ‘Fordlandia’ naast een
artistiek ook een commercieel succes.
Zie en hoor het zelf op zijn concert.
Vooraf brengt Hildur Gudnadottir
hypnotiserende muziek op cello. Ze is
net als Jóhannsson lid van de artistieke
denktank Kitchen Motors.

Valentijn is dan al voorbij,
maar met ‘Intimacy’ gaat het
elan gewoon door. In 2000
werd Venus in Flames derde
op Humo’s Rockrally, en ook
vandaag geven de pareltjes
van Jan De Campenaere je
nog steeds kippenvel.
Verstilde schoonheden,
zachte strelingen. Voor wie
niet genoeg krijgt van de
liefdesmaand.
Intimacy, Venus in Flames, CC Mechelen, Minderbroedersgang,
5.03 om 20.15u. Info en tickets (€13/€10): T 015 29 40 00 of
E cultuurcentrum@mechelen.be.

Johan Johansson en Hildur Gudnadottir,
CC Mechelen, Minderbroedersgang,
11.02 om 20.15u. Info en tickets
(€19/€16): T 015 29 40 00 of
E cultuurcentrum@mechelen.be.

evenement
Lekker lang Valentijn

… of juist wel. nO new
artists festival is een
publiek platform voor
nieuw podiumgeweld/
-talent. Met onder andere
de première van Aitana
Cordero (‘3 ways to
master a kiss or a twentyfiveminutes kiss at
your neck’), Bryssinck
& Peeters (‘Zanahoria’),
Ivo Dimchev en meer
jeugdige gekte. Zonder
meer te ontginnen terrein.
Elke avond woon je twee
voorstellingen bij voor de
prijs van één.

Nog geen
cadeau voor
Valentijn?
Twijfel je tussen een leuke
degustatie, een
avondje comedy of
een stijlvol cadeau
met designallures?
Voor een combi ben je in HANGAR311
aan het goede adres. Je geniet van
een heus Valentijn-Weekend met een
expo van topdesign en opkomend
talent, schilderijen, sculpturen en ‘art
de table-collecties’. Als afsluiter word
je een grote portie humor en hapjes
geserveerd, met liefde gemaakt.

nO new Artists, kc nOna,
Begijnenstraat 19,
4.03, 5.03, 6.03, 11.03,
12.03, 13.03. Info en
tickets (€12/€8/€5,5):
T 015/20 37 80 of
E reservering@nona.be.

Christa Reniers
© Hangar 311

nO new Artists

Valentijn-Weekend, HANGAR311,
Battelsesteenweg 311, 12.02 en 13.02
van 14 tot 18u, 14.02 van 11 tot 15u.
Matinee op 14.02 om 16u. Info en
tickets (gratis met uitzondering van
matinee (€15): T 015 715 888 of
E art@hangar311.be.
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Maankalender
vorming
Vind de Mechelaar in Beethoven
Dat Ludwig van Beethoven Vlaamse roots heeft, is al langer
geweten. Zijn grootvader, Lodewijk, was een Mechelaar en
een geniaal muzikant. Stadsgids Rudi De Mets ontrafelt het
leven van diverse Beethovens in onze stad.

De Brabantse en Mechelse roots van Ludwig van
Beethoven, Okra, Pastoraal Centrum, Varkensstraat 6,
22.02 om 14.30u. Info en tickets (€6/€4): T 015 40 57 45
of E mechelen@okra.be.

natuur
Vogels in nesten
Het is buiten nog koud, de lente kriebelt stilaan onder de dauw. De vogels beginnen
binnenkort aan hun nest te bouwen. Voor elke vogel een ander nest. Ontdek mee welke
vogel in welk nest woont. Bouw zelf een nestkastje en hang het thuis. Wedden dat je in
je tuin vrolijk getjilp hoort?
Tip: Wie zwaluwen aan nestjes helpt, kan een premie krijgen van de stad.
Check www.mechelen.be.
Vogels in nesten, Mechels Rivierengebied, afspraak op parking Broekstraat in Blaasveld,
7.03 om 14u. Tickets (€5, inclusief materiaal en drankje) en inschrijving (voor 21.02):
Ine Colpaert, T 03 866 14 52. Info: www.mechelsrivierengebied.be. Voor kinderen
van 9 tot 12 jaar.

krokustips
De Grabbelpas komt eraan!
Nimmermeer
‘Nimmermeer’, voor
kinderen ouder dan
acht, rijgt vier bekende
kortverhalen van Edgar
Allan Poe aan elkaar tot
een visuele raamvertelling. Op een speelse
manier dartel je langs
alle emoties, van spanning tot ontroering, met
onderweg een scherpe
bocht richting humor.
Nimmermeer, De Maan,
Minderbroedersgang,
14.02 tot 16.02 om
15u. Info en tickets
(€7/€6/€5):
T 015 200 200 of
contact@demaan.be.
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Vanaf 15 februari is het weer grabbelen in de krokusvakantie. Inschrijven kan in het Huis van de Mechelaar of via het
internet. Het Grabbelpasboekje met alle activiteiten vind je
op www.mechelen.be, ‘Jeugddienst’. Kruis snel aan welke
activiteiten je graag doet!
Grabbelpas, vanaf 15.02. Info: lien.treunen@mechelen.be.

Voor snelle beslissers met museumlef
Gewapend met een opdrachtenkist bezoek je op een speelse manier de tijdelijke
tentoonstelling ‘Who’s afraid of the museum’. Ontdek op 17 februari met het hele gezin
de wisselwerking tussen hedendaagse kunst en de vaste collectie van het museum.
Aansluitend maken jullie je ‘gezinskunstwerk’. Wie zei dat musea saai waren?
Who’s afraid of the museum, Stedelijke Musea Mechelen, Minderbroedersgang 5,
17.02 van 10 tot 13.30u. Info en tickets (€5/€3): T 015 29 40 30 of
E arne.vandelanotte@mechelen.be. Reserveren doe je via T 015 29 40 30 of
E stedelijkemusea@mechelen.be. Voor kinderen van 4 tot 12 jaar.
De tentoonstelling loopt nog tot 21.02.

Surf naar www.uitinmechelen.be voor alle up-to-date info en vrijetijdskalender.

Maneschijn
1

3
4

2

6
5

wij waren er bij
1+2
3+4
5+6

Ook Mechelen deed mee aan Music for Life. Een recordpoging lopen, een openluchtvoetbalwedstrijd en een
vuurshow brachten duizenden malarianetten op!
30% 50% 70%. Hoe hoger het getal, hoe sneller benen
naar de winkels trokken. Met welke solden ging jij aan
de haal?
Een sneeuwman hier, een valpartij daar. Sneeuw doet
je hart smelten of laat je koud. Eén ding is zeker: deze
witte kerst glijdt niet snel uit ons geheugen!
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Je buur, je vriend?
Of moeilijker
nog: je meester,
je vriend? Het
kan. In deze
rubriek bewijzen
buren dat ze meer
met elkaar delen
dan een ‘goeiemorgen’ en het
laatste weerbericht. Samen
energie besparen
bijvoorbeeld…

Samen energie
Josy

Peter en Josy namen de
uitdaging aan: 8% energie
besparen in zes maanden.
Met tien gezinnen uit hun
‘klimaatwijk Wittebrood’ draaien
ze aan de spaardouchekop,
zetten ze de thermostaat een
graadje lager en zweren ze bij
de spaarlamp. Energiemeester
Peter stuurt zijn buren mails met
energietips en gaat rond met
de energiemeter. Is hij tevreden
over de inspanningen? “Ja, ik
heb een brave klas. Ze vullen
elke week hun meterstand in.
De kans is groot dat we net
als vorig jaar de 8% halen.”
Leerling-buur Josy deelt zijn
enthousiasme: “Peter volgt ons
heel goed op. We steken er al
onze energie in, figuurlijk toch!”

Klimaatwijk! Watt?
Het stadsbestuur daagt je uit om met vijf tot vijftien gezinnen 8%
minder energie te verbruiken. Een vrijwillige energiemeester begeleidt
de groep. Hij krijgt daartoe een gratis opleiding ‘energie besparen’ en
een hoop nuttige hulpmiddelen. Na de tussentijdse energieborrel van
februari volgt in juni de prijsuitreiking. Vorige winter hebben meer dan
250 inwoners in 20 klimaatwijken gemiddeld 12% energie bespaard!
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Wens je meer informatie en wil je
aan een volgende editie deelnemen,
steek dan je (spaar)licht op bij de dienst
Duurzame ontwikkeling en energie,
Befferstraat 25, T 015 29 75 45 of
E duurzame.ontwikkeling@mechelen.be.

Burenplezier

besparen
5

energietips

van meester Peter

Peter

1

Zet ‘s avonds een
half uurtje voor je naar bed
gaat de verwarming op
nachtstand, bijvoorbeeld
op 15 graden.

2

Een spaardouchekop
verbruikt 40% minder water
en energie dan een gewone
douchekop. Terwijl het
comfort hetzelfde blijft.

3

Kook zoveel mogelijk
met het deksel op je pan.
Zonder deksel koken verbruikt driemaal meer energie.

4

Wegens zijn snelheid is
een microgolfoven de helft
zuiniger dan een klassieke
oven of een fornuis. Behalve
dan voor grote hoeveelheden.

5

Schakel je oven uit enkele
minuten voor het einde van
de bereiding.
© Joris Casaer

Twee initiatieven om van te ‘Joulen’
Van Tupperware naar E-ware: bij een (h)eerlijk glaasje wijn
of fruitsap brengt een medewerker bij je thuis energietips
aan de man. Trommel je buren, familie en vrienden op voor
dit gloednieuwe initiatief in de regio. En uiteraard krijgt de
gastheer of –vrouw een leuk E-geschenkje. De organisatie
gebeurt door Igemo of een energiemeester. Meer info krijg
je bij Igemo, T 015 28 77 50 of E info@igemo.be.

Op 6 maart organiseert Mechelen Klimaatstad, in samenwerking met Igemo en de stad, een klimaatrally. De klimaatwijken
maar ook verenigingen zoals de scouts of je hobbyclub kunnen op missie trekken door Mechelen. Via allerhande vragen
en opdrachten dagen we je uit om Mechelen 2090 te redden
van een klimaatramp. Heb je lef, heb je zin? Laat het weten
aan info@mechelenklimaatstad.be.
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Een plekje voor ieder

kind?

Meer kinderopvang in Mechelen!
Kinderopvang
was nooit eerder
zo’n probleemkind.
Tegen het tekort aan
plaatsen en het
hoge dagtarief
onderneemt de stad
Mechelen actie.

Met de handige hulp van grootouders
en ouderschapsverlof vinden sommige ouders een oplossing voor hun
kinderzorg. Maar niet alle ouders.
De stad wil daarom meer nieuwe
initiatieven zodat elk kind dat opvang
nodig heeft een plekje in de kinderopvang vindt.

Tekort wegwerken
“Vooral ouders van jonge kindjes
wacht een helse zoektocht”, zegt
Marc Lammar van de dienst
Kinderopvang. “In 2009 werden met
€320 000 toelage al 187 nieuwe
opvangplaatsen gecreëerd. Hiermee
halen we de Barcelona-norm, die
opvang vooropstelt voor minstens
33% van de min-driejarigen.” Mechelen
ondersteunt àlle initiatieven die het
tekort helpen wegwerken: van
publieke tot particuliere.
Starters met plaats voor minder dan
acht kinderen hebben recht op een
toelage van €500. Voor nieuwe initiatieven met meer dan acht plaatsen is

een bedrag van €1750 uitgetrokken.
En wie een inkomensgerelateerd (IKG)
tarief invoert, starter of niet, krijgt een
extra toelage van €500 per plaats.
“Meer dan welkom!”
“Zonder de startpremie zou ik het
financieel heel moeilijk hebben”, zegt
Ilke De Keersmaecker van crèche
Tinkerbel. Ze verhuist binnenkort naar
een groter pand, met ruimte voor niet
7 maar 21 kindjes. “De bedjes en het
speelgoed – voor de ouders graag
splinternieuw – moeten er meteen
staan. Een fikse investering dus.”
Tinkerbel krijgt als IKG-opvang een
extra premie. “Financieel meer dan
welkom. Nu haken ouders wel eens
af of ze betalen hun factuur niet. Het
inkomensgerelateerd tarief maakt het
voor veel ouders goedkoper.”
Missie geslaagd?
Ilke: “Ik zal dankzij de verhuis meer
kindjes kunnen opvangen, maar zonder de steun van de stad is dat niet
mogelijk. Dat Mechelen zo hard investeert, vind ik echt een goede zaak.”

“Onze ambitie is om op het
eind van deze legislatuur voor
40 % van de min-driejarigen
opvang in onze stad te hebben.”
Rita Janssens, schepen van Kinderopvang

Crèche met klasse
Dit schooljaar startten drie Mechelse basisscholen met
een mini-crèche.
’t Spreeuwennestje van basisschool De Spreeuwen zit
al volgeboekt tot december 2010. Er werken ondertussen
drie opvoedsters voor 20 kindjes. Het succes is overweldigend: “Ouders hoeven niet meer van hot naar her te rijden,
en hun kindje kan de minicrèche en de kleuterklas combineren. Gemakkelijk als kleuters in het begin maar halve
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dagen naar school gaan”, vertelt directeur Tom Resseler.
“Bovendien doen de kinderverzorgsters meer dan luiers
verversen en eten geven. Ook voorbereidende educatieve
spelletjes staan op het programma.” Ook de basisscholen
Ursulinen en Victor Van de Walle hebben een mini-crèche.
In de loop van 2010 openen nog twee nieuwe stedelijke
initiatieven hun deuren. Een initiatief toegespitst op sociaal
zwakkere ouders en een volwaardig kinderdagverblijf in
het Klein-Begijnhof.
Mechelen Kindervriend? Ja!

Tot je dienst
Groen aan de top
Vegetatie op je dak, wat kruiden boven je hoofd en wie
weet een premie in je schoot. Omdat groendaken niets
dan voordelen bieden, zowel qua energiebesparing als
isolering en luchtzuivering, geeft Mechelen een premie
van maximum €31 per m² groendak.
Voorwaarden? Je bent een particulier met een groendak
van minstens 6 m². Aangelegde groendaken met planten,
een terras en/of een vijver komen niet in aanmerking. Een
vegetatiedak met mossen en kruiden maakt wel kans.
Aanvragen? Het aanvraagformulier vind je op
www.mechelen.be, bij het item ‘Groendak’.
Meer informatie? Na contact met de dienst duurzame
ontwikkeling en energie is niemand nog groen achter
de oren: Befferstraat 25, T 015 29 75 45,
E duurzame.ontwikkeling@mechelen.be.

Afval gaat
ondergronds
Het wachten op de vuilniskar beu? Vanaf mei
drop je je afval in de vier ondergrondse containers van het milieustraatje op de Vismarkt.
Tenminste als je in een straal van 100 meter
woont. Bij een positieve evaluatie breidt het
proefproject uit naar andere pleinen.
Alvast enkele opmerkelijke voordelen:
je kiest wanneer je je afval wegbrengt,
je hebt minder opbergruimte nodig en geen
PMD-zakken, en ook het straatbeeld vaart
er wel bij. De kosten zijn dezelfde als voor
een vuilniszak. Huisvuil betaal je €0,50 per
20 liter of €1,50 per 60 liter. Voor PMD is
het tarief €0,10 voor 25 liter. Papier, glas en
karton deponeer je gratis.
Wil je je aansluiten bij het milieustraatje,
dan vraag je een badge aan bij IVAREM en
betaal je een voorschot van €20 op een
provisierekening. Om je aan te melden, houd
je de badge voor de badgelezer. Telkens je
restafval of PMD dropt, gaat het bedrag van
je provisie.
Geïnteresseerd? Neem contact op met
de infolijn van IVAREM op het nummer
0800 90 441.

Help een losse straattegel!
Je schoenen en benen kunnen eraan geloven.
“Dat is nu de derde keer dat ik over die tegel struikel!
Te veel van het goede.” Erik (43) belde de
onderhoudsdienst. Ligt de tegel nog los?
“Het heeft tien dagen geduurd, dus dat viel wel mee.
Laten de herstellingen op zich wachten, dan kun je
een klacht neerleggen bij de dienst openbaar
domein. Zo ver kwam het gelukkig niet.”
Erik telefoneerde naar het gratis nummer
0800 20800, “het nummer dat je altijd

de duim
op hun auto’s ziet.” Ook op de site van Mechelen
kun je je grieven kwijt via het meldingsformulier
van de uitvoeringsdiensten. “Dit geldt wel
enkel voor wegen binnen het grondgebied
Mechelen, natuurlijk.” Hebben Eriks arendsogen nog meer gespot? “Ja, ik ga ook
aangifte doen van een omgevallen verkeersbord. Maar voor de rest liggen
de wegen er prima bij!”
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Tot je dienst
Oor voor autisme
Autisme roept vragen op. Hoe herken ik het en hoe begeleid ik
mensen met autisme? Voor familieleden is het vaak een lange
weg naar een luisterend oor, advies en herkenbare verhalen.
De Vlaamse Vereniging voor Autisme zoekt naar antwoorden.
Sinds kort organiseert deze vereniging een regiowerking in
Mechelen, met ondersteunende activiteiten voor en door ouders.
Te hoge drempel? Nee, de kosten zijn laag en je krijgt herkenbare en toegankelijke informatie. De activiteiten vinden plaats
in de vergaderzaal van het Sint-Janshof, Nekkerspoelstraat 358,
van 20 tot 22.30u.
Stip aan in je agenda:
24.02: 	Autisme en gedragsproblemen, hoe je kunt omgaan
met het gedrag van je kind.
31.03: ‘Autisme…wat dan?’, hoe je autisme een plaats kunt
geven in je leven.
21.04: Socratische methode, hoe je kunt communiceren
met je kind.
Meer info? Contacteer Lut Vermeulen, T 0495 80 05 81
of E lutvermeulen2@hotmail.com. Neem ook een kijkje op
www.autismevlaanderen.be.

Wat doe jij met 500 m2 Mechelen?
Komt hier een reservaat voor wandelende takken?
Een landingsplaats voor ufo’s of een oerwoud?
Laat je fantasie werken en stuur je idee vandaag in!
Tot het begin van de werken reserveert de stad 500 m² Tinelsite, vlak bij het
Predikherenklooster, voor je creatief project. Een unieke kans om een stuk
van je stad zelf in te vullen. De reacties lopen vlotjes binnen en we kijken
zeker nog uit naar verse kronkels!
Je project moet enkel aan deze eisen voldoen:
1. uitvoerbaar op 500 m² en in openlucht
2. er kunnen veel Mechelaars van genieten
3. het ontwerp heeft de allures van een tijdelijk ‘mini-evenement’
4. creatief en budgetvriendelijk
Op www.beleefmechelen.be/tinel vind je alle info. Je kunt er na inschrijving
meteen je projectidee indienen.
Geen internet? Geen probleem, post je idee in één van de lefbussen aan de
infobalie van het stadhuis of Huis van de Mechelaar.
Je 500m²-idee inleveren kan nog tot 22 februari.
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Nuttig & nodig
Vragen aan de politie? T 015 28 66 66
De brandweer contacteren? Voor noodgevallen (brand, ongeval en alle
dringende hulpverleningen) T 100 of 015 20 23 45. Voor niet-dringende
hulpverlening (verdelgen wespennest, pompwerken, … ) T 015 28 02 80
Vragen over je pensioen? Rijksdienst voor pensioenen, T 02 529 23 11
Een grabbel- of swappas? Jeugddienst, T 015 29 78 95
Een fuif organiseren? Jeugddienst, T 015 29 77 64
Een boek lenen? Bibliotheek, T 015 40 44 70
Hulp na mishandeling? Slachtofferhulp, T 03 886 28 10
Een apotheker of arts vinden na sluitingstijd? Wachtdienst
apotheken, T 015 43 12 44; wachtdienst dokters, T 015 42 14 14;
wachtdienst tandartsen, T 09 039 99 15
Naar een sportevenement of sportclub? Sportdienst, T 015 29 25 97
Zwemmen? Zwembad, T 015 41 77 44
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? Gratis infolijn, 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
Gebreken aan wegen, problemen met signalisatie of fietspaden?
www.meldpuntwegen.be of www.meldpuntfietspaden.be
Klachten over stadsdiensten? Ombudsman T 015 29 75 72,
E ombudsman@mechelen.be
OCMW contacteren? T 015 44 51 17
Vragen over sociale hulp- en dienstverlening? Sociaal Huis, T 015 44 51 11
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Voorjaar stilaan in het vizier?
Warm je alvast op aan een
Mechelse Valentijn.
En reken op extra veel nieuw
leven in de lente. Meer moet
dat echt niet zijn.

www.mechelen.be

