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Stadsverfraaiing, maanzinnig mooi!

Samen snugger snorren

Welkom aan Trinny en Susannah

SiNT-RoMbouTSkeRkhof

eerst historie, 
dan heraanleg



Samen snugger snorren
Van het aantal jonge verkeersslachtoffers met bromfiets ga je bromberen. Via 
de preventiecampagne ‘Snugger Snorren’ trekt de politie aan de noodrem. 
Van 8 tot 12 maart leren jongeren veilig rijden in Perron-M. Filmfragmenten 
choqueren, een (brom)fietsparcours test de behendigheid en de dode hoek 
van vrachtwagens komt tot leven. “Na de campagne mogen jongeren zich ver-
wachten aan grote controles,” zegt schepen van Preventie Ali Salmi. Werken 
je remmen en heb je een verzekering op zak? Snor snugger, en het zit snor 
met je veiligheid! 

Oefenen in het verkeerspark? Biesieklette, Vrijbroekpark - Hombeeksesteen-
weg 264, T 015 45 13 80

SaMeN SNuggeR 
SNoRReN
Er zijn nog te veel jonge verkeersslachtoffers met bromfiets. Via 
de preventiecampagne ‘Snugger Snorren’ trekt de politie aan 
de noodrem. Van 8 tot 12 maart leren jongeren veilig rijden in  
Perron M. Filmfragmenten choqueren, een (brom)fietsparcours 
test de behendigheid en de dode hoek van vrachtwagens komt tot 
leven. “Na de campagne mogen jongeren zich verwachten aan  
grote controles”, luidt het bij de politie. Werken je remmen en heb je 
een verzekering op zak? Snor snugger, en het zit snor met je veiligheid! 

oefenen in het verkeerspark? biesieklette, Vrijbroekpark - 
hombeeksesteenweg 264, T 015 45 13 80



Mechelen graaft in ons verleden 
De opgravingen in het Sint-Romboutskerkhof zijn volop aan de gang. Zoals jullie  
ongetwijfeld al weten, bouwen we hier ondergronds een parking en leggen we bovengronds 
een groen plein aan, geïnspireerd op de binnentuinen van begijnhoven. En dat houden we 
sober, want de inrichting moet immers een verwijzing worden naar de vroegere functie 
van het plein als stedelijke begraafplaats.

Maar voor het zover is, focussen we op de archeologische vondsten. Ik ben alvast heel  
benieuwd. Treffen we straks restanten aan van de abdij van Sint Rombouts? Hoe 
leefden de eerste Mechelaars? Met wie onderhielden mijn en jullie voorouders contact? 
Enkel met de directe omgeving? Gebruikten ze wel eens producten uit andere delen van 
Europa? Op deze en andere vragen hoop ik samen met jullie een antwoord te krijgen. 
Allicht zullen de resultaten enkele gaten in de geschiedenis van Mechelen kunnen opvullen.

De archeologen onderwerpen de skeletten ook aan DNA-onderzoek. Dit brengt ons  
ongetwijfeld nieuwe inzichten over familiebanden en over leef- en eetgewoonten van de 
eerste Mechelaars. De wieg van de eerste Mechelaar zullen we daar allicht niet vinden,  
maar toch kunnen de resultaten spectaculair zijn. Ik volg ze alleszins met argusogen.  
Ook jullie kunnen dit stap voor stap meebeleven van op de eerste rij en peter of meter  
worden van een skelet. En misschien komen jullie of ikzelf nog onvermoede  
familiebanden op het spoor! Wordt vervolgd...  

Bart Somers,
burgemeester

De Mechelse tenor JohN ReelS 
won de hoofdprijs van Una voce 
Particolare, een prestigieuze zang-
wedstrijd op de Nederlandse televisie. 
Meer dan 350 klassieke nachtegalen 
waagden hun kans. Dit avontuur 
zorgde er ook voor dat John Reels 
nog een andere prijs in ontvangst 
mocht nemen, namelijk die van 
VeRdieNSTeliJke  
MechelaaR.

ViJfeNNegeNTig JaaR 
eeN WiNkel uitbaten, de familie 
SchockaeRT op de IJzeren-
leen slaagt erin! In 1915 opende de 
zaak de deuren en sindsdien stonden 
er vier generaties achter de toonbank. 
Harry Schockaert hervormde de win-
kel tot een speciaalzaak van kazen en 
ontwikkelde ook De Mecheleir, een 
kaas gerijpt in Carolusbier. Binnenkort 
neemt zijn dochter de fakkel over.

De jaarlijkse Barco-prijs gaat dit jaar 
naar ToM VeRSchooTeN. 
Deze Mechelaar VoNd eeN 
appaRaaTJe uiT waarmee je 
test of een inwendig gehoorapparaat 
nog werkt. Hij maakte dit toestelletje 
als eindwerk voor zijn studies aan de  
Lessius Hogeschool. Tom is blij dat zijn 
uitvinding mensen kan helpen. Met de 
prijs van 2500 euro schaft hij zich een 
computer en gitaaraccessoires aan.

Mechelen aan de top?
Zij dragen hun steentje bij!goed beZig

lefTRoMpeT

Komaan 
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de 500ste van  
Malinwalegende Rik coppens

4

felicitaties uit Jamaica

In de zomer van 2009 heb ik de stad  

Mechelen leren kennen en nu heb ik er mijn 

hart verloren. Ik logeerde in jeugdherberg  

De Zandpoort, wat bijna een driesterrenhotel 

is. Het weer was prachtig om rond te kuieren 

en om de gezellige pleintjes van Mechelen  

te verkennen, vooral bij de Dijle. Soms was 

het moeilijk om te kiezen waar iets te drinken 

of te eten. Mijn broer is een echte Mechelaar 

en toch heb ik hem nog enkele nieuwe tips 

kunnen geven. 
In de zomer is de stad prachtig versierd met 

bloemen. Het vuurwerk op 21 juli op de Grote 

Markt is een geweldig succes, al de kraampjes 

met lekkere maatjes en drankjes. Ik hou van 

die atmosfeer. Veel mensen samen en genieten 

van muziek, vuurwerk en gezellig praten. Na 

30 jaar in Kingston, Jamaica, is Mechelen 

voor mij dan ook een kosmopolitische stad 

met heel vriendelijke mensen. 

A.P.

antwoord van de stad: Het klopt 
dat er momenteel alleen fietskluizen 
beschikbaar zijn aan de randparkings 
Douaneplein en Rode-Kruisplein. 
Voor dit jaar is een budget voorzien 
om een proefproject te starten met 
fietskluizen in de binnenstad. De 
locaties hiervoor liggen nog niet vast. 
De dienst Ruimtelijke Planning en 
Mobiliteit neemt uw suggesties dan 
ook graag op in de lijst met mogelijke 
locaties.

brieven

heT geheugeN

fietskluis huren
Vandaag las ik in de Nieuwe Maan dat de stad in de toekomst verhuursystemen voor fietskluizen wil voorzien. In het verleden heb ik deze vraag reeds enkele malen  gesteld, aangezien er in onze straat  (Stationsstraat) een groot aantal fiets-gebruikers zijn die geen stalling hebben. Tot op heden kreeg ik steeds een negatief antwoord. Vandaar een oproep met de vraag om dit in overweging te nemen. Over het aantal fietsen in de buurt dat onderdak zoekt, heb ik momenteel geen cijfers.  Maar ik kan dit bevragen zodat jullie zicht hebben op onze noden.

S.V.

Nieuwe maan reikt de Medaille uit aan 
Mechelaars met lef. deze maand bengelt 
ze rond de hals van historicus patrick de 
greef, beschermengel van Mariabeelden. 
Op een mooie dag kreeg Patrick een gift 
van een onbekende mecenas, te beste-

den aan een religieus object. Het werd de straatkapel op de hoek van de  
Gerechtstraat en Augustijnenstraat, die smeekte om een opknapbeurt. Tien 
jaar duurde het, maar “archiefrat” Patrick – zoals hij zichzelf noemt - vond 
een foto van het originele beeld. Hij klopte aan bij een vermaard restaurateur 
en harkte de nodige €16 000 bijeen. Hij liet er zowaar het subsidieregle-
ment voor veranderen. Het resultaat mag er zijn: het beeld heeft opnieuw 
het uitzicht van 1869. Niets doet nog vermoeden dat Maria tijdens de Franse 
Revolutie jarenlang onder het stof lag op de zolder van een bakker en dat het 
nadien een flinke lik latexverf kreeg. Onze medailleman zoekt nu sponsors 
voor het Mariabeeld in de Keizerstraat. Wedden dat het hem weer lukt?

ken jij iemand die de Medaille verdient? Mail zijn/haar naam naar  
nieuwemaan@mechelen.be en we prikken ze op zijn/haar borst.  

de Medaille

de kleine gwendolina coppens, fier op de arm van 
papa - en stervoetballer - Rik coppens.

Meer nostalgie: www.beeldbankmechelen.be  
en www.mechelen.be/stadsarchief

Op 27 december 1953 
speelde Rik Coppens (1918-

2003) zijn 500ste wed-
strijd voor KV Mechelen. 
Coppens, met vrouw en 

dochter op de foto, werd 
gehuldigd voor de aftrap. 

De toen tweejarige  
Gwendolina Coppens  

herinnert het zich leven-
dig: “Ik gaf apetrots een 

bloementuil aan mijn grote 
voetbalidool: mijn papa. 

Slechts één krant wist dat 
ik een meisje was, voor de 

andere bleek ik een  
jongen te zijn.”



Komaan 
MecheleN TelT

De digitaalsten der Belgen vind je in Mechelen: maar  
liefst 82% van de maneblussers is actief internet-
gebruiker, zo bleek uit een onderzoek van Memori. Blaas 
jij graag eens uit tijdens je fiets- of wandeltocht? Test dan 
binnenkort zeker onze 30 nieuwe zitbanken langs Dijle en 
Vaart uit. Je zult 9 houten banken tellen, 20 exemplaren in 
gerecycleerd materiaal en 1 picknickset. Sinds 1 januari zijn 
we met 80 885 Mechelaars. Een nieuw record. Vorig 
jaar kwamen er 701 nieuwe maneblussers bij. De meesten, 
dat zijn er 65 084, wonen in het centrum. Muizen is met 
5124 inwoners de grootste deelgemeente, verder tellen 
we 3843 Hombekenaars, 2763 Leestenaars, 2203 
Heffenaars en ten slotte 1868 Walemse Mechelaars.
Onze noorderburen vinden Mechelen best enig. Wel 3185 
Nederlanders passeerden vorig jaar langs de infobalie van 
UiT in Mechelen. De Spanjaarden staan met 1687 bezoe-
kers op de tweede plaats, gevolgd door 459 Duitsers.
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pover Station

Ik vind dat ons station er maar pover en  

onfris bij ligt. En dan spreek ik nog niet over 

hoe moeilijk het is om (op latere leeftijd) 

sommige perrons te bereiken. Volgens mij is 

er een tekort aan roltrappen en bij aankomst in 

Mechelen is het een heel gevaarlijke klus om 

veilig beneden te geraken, zelfs met een koffer 

op wieltjes en handbagage. Gelukkig zijn er 

soms nog helpende handen aanwezig.

Zou het niet een goed idee zijn daar aan te  

verhelpen? Heel wat Mechelaars hebben 

beslist meer aan roltrappen dan aan zo veel 

bloemen langs de weg.

M.

antwoord van de stad: Het huidige 
stationsgebouw in Mechelen is meer 
dan 50 jaar oud en wordt dagelijks 
door meer dan 40 000 treinreizigers  
gebruikt. Zoiets laat sporen na. 
Daarom is er binnen het grote  
stationsproject ‘Mechelen in  
beweging’ beslist om een volledig 
nieuw station te bouwen. Volgens de 
huidige planning wordt daar in 2013 
mee gestart. Het wordt uiteraard een 
station dat niet alleen vooruitstrevend 
zal zijn op het vlak van architectuur, 
maar dat ook zal voldoen aan de 
hoogste comforteisen. 
De perrons zullen bijzonder makkelijk 
bereikbaar zijn voor voetgangers, fiet-
sers, busreizigers en automobilisten. 
En uiteraard wordt speciaal rekening 
gehouden met de noden van minder 
mobiele mensen, niet alleen door 
middel van roltrappen, maar ook door 
de ingebruikname van speciale liften. 
Tot aan de start van de bouw van het 
nieuwe station wordt getracht om alle 
problemen zo goed mogelijk op te 
lossen, zonder nu al te dure infrastruc-
tuurwerken uit te voeren. 
Meer informatie over het project  
‘Mechelen in beweging’ vind je op 
www.mecheleninbeweging.be.

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

brieven

WaT WoRdT heT? 

het mooiste  
station van 
belgië
Mechels chauvinisme?  
Een beetje wel, maar terecht: 

de gerenommeerde architect  
Salvatore Bono tekent het  

ontwerp voor het nieuwe Mechelse 
station en de omgeving ervan. Deze 

Italiaan, die al jaren woont en werkt in 
Gent, was nauw betrokken bij het ontwerp  

campus De Vest van de Katholieke Hogeschool Mechelen en werkte 
mee aan een internationaal gelauwerd congrescentrum in China.  
Het enthousiasme is groot. “Mechelen zal station Luik-Guillemins 
overtreffen, zodat het tot een knooppunt op de lijn Parijs-Amsterdam 
kan uitgroeien”, klinkt het bij het stadsbestuur. Het trein- en busstation 
wordt een esthetisch maar ook functioneel paradepaardje dat  
makkelijk bereikbaar is per auto, met voldoende aandacht voor  
voetgangers en fietsers. Eind dit jaar starten de werken. 

een voorproefje? Neem een kijkje op www.mecheleninbeweging.be.



Waar in Mechelen hangt  
deze stenen bal?

Win en wij betalen jouw culinaire lekkernij ter waarde van €75 in  
een Mechelse eetgelegenheid naar keuze. Stuur je antwoord voor  
13 maart naar nieuwemaan@mechelen.be of naar Communicatiebeleid 
– Nieuwe Maan, Grote Markt 21, 2800 Mechelen.

Winnaar van de vorige wedstrijd is Mehdi ebrahimi, een van de 
tientallen lezers die de gevel van Comet aan de Koningin Astridlaan 
herkende. Laat het smaken …!

De NV Comet speciali-
seerde zich rond 1960 
in de productie van 
biervaten. Het gebouw 
staat momenteel leeg 
maar valt nog steeds 
op met zijn gedurfde 
gevel in expo ’58-stijl. WedSTRiJd

Zoek de g-plek van de stad!
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expo ’58 aan de ring.

cuRSief

Laatst bezocht ik een 
tentoonstelling - we 
bevinden ons in de 
artistieke wereld - van een 
zekere Koen Vanmechelen. 
Een kunstenaar met de 
naam van uw thuisstad 
in zijn naam, dat trekt 
de aandacht! Het ging 
op deze tentoonstelling 
hoofdzakelijk over kiekens 
en zonder in details te 
vervallen, draaide het 
eigenlijk rond een bepaald 

ras van kiekens, de Mechelse Koekoek, u welbekend. 
De kunstenaar kruist verscheidene kippenrassen met de 
Mechelse Koekoek en creëert aldus telkens een nieuw 
Mechels kieken. De Mechelse Koekoek, prachtig beest, 
een der schoonste stukken pluimvee die er onder de zon 

lopen. En geen klein kieken bovendien, nee, een groot, 
sterk beest is dat, de gorilla onder de kiekens als het ware! 
Soit, dat majestueuze dier, genoemd naar onze stad, speelt 
de hoofdrol in een tentoonstelling van een kunstenaar 
die Mechelen in zijn naam draagt... En waar moest ik zijn 
voor die expo? Awel mijnheer, in Leuven. Jawel, Leuven, 
hélemaal op het einde van de Leuvensesteenweg. Vanop 
de toren en bij helder weer ziet ge het in de verte liggen, 
met een verrekijker.
Allez, dat had toch bij ons moeten zijn hé. Komaan serieus, 
Mechelse Koekoeken, Vanmechelen... Alstublieft... Het 
museum daar in Leuven heet zelfs “M”, zoals in... inderdaad!
Maar helaas hebben we bij ons geen museum “M”, en dat 
is toch wel een beetje een spijtige zaak, we hebben met de 
Brusselpoort weliswaar een interessante ruimte, maar als 
ik daar wil geraken, voel ik mij net een beetje die kikker uit 
het computerspel Frogger, u ook?

christophe Netels, www.mechelenblogt.be

Musea, Mechelse kiekens 
en een kikker
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fraaie architectuur, 
fiere stad
Ze verrassen, ze innoveren en het is er heerlijk wonen. achttien 
geselecteerde nieuwbouwprojecten dongen naar de Stedelijke 
prijs Stadsverfraaiing. het woon-project aan de Tenderstraat 7 
kaapte de eerste prijs weg, ter waarde van 1000 euro. 

MaaNZiNNig Mooi 

De Stedelijke Commissie voor Monumentenzorg looft het ontwerp 
omwille van zijn originele vorm en oplossingen op een niet zo 
evident bouwperceel. “Kenmerkend voor de bouwkavel is zijn gril-
lige vorm, de ongunstige oriëntatie en de ligging naast de drukke 
spoorlijn Mechelen-Brussel. Het ontwerp werd dan  
ook vanuit de plek zelf geconcipieerd. 
Een compact bouwvolume met een 
gesloten noordgerichte tuin- 
gevel en een open zuidgerichte 
straatgevel.” 

“Mechelen zit duidelijk in de lift als woonstad.  
Ook bij deze kandidaturen neemt wonen een  
prominente rol in binnen het bouwprogramma.”  
 Karel Geys, schepen van Monumentenzorg

Ontvangstgebouw  
dierenpark  
Planckendael,  
Leuvensesteenweg, 
Muizen
Bouwheer: Koninklijke 
Maatschappij voor  
Dierkunde Antwerpen
Architect: DGI Architecten 
(Ilse Diddens &  
Willy Goossens)

Kantooruitbreiding en  
computergebouw Telenet, 
Liersesteenweg 4,  
Mechelen
Bouwheer: Telenet nv
Architect: Poponcini &  
Lootens ir. architecten 
BVBA

Zes nieuwbouwprojecten vielen in de prijzen.  
Naast het winnende ontwerp stonden deze twee  
op het hoofdpodium:

david driesen: “de moeizame voorgeschiedenis van 
het project loont. Niet alleen architecturaal: deze 
nieuwe sociale woning verhelpt de verloedering in 
de arbeiderswijk. iedereen heeft recht op een mooie, 
comfortabele woning.”   

1ste prijs

2de prijs

3de prijs

Winnende architect

Woonproject Tenderstraat 7, Mechelen
Bouwheer: Volkswoningen Duffel cvba
Architect: Architectenbureau dmvA  
(David Driesen & Tom Verschueren)
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Voor de verfraaiing van de  
omheining rond de site klopte de 
dienst archeologie aan bij h30, 
de artistieke werkplek voor jon-
geren in de hanswijkstraat. daar 
zijn immers nogal wat graffiti-
kunstenaars kind aan huis. of 
hoe een werf tot mooie samen-
werkingen kan inspireren.
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Net als de Keizerstraat, de Grote Markt en al die andere straten, 
wordt het Sint-Romboutskerkhof in een nieuw kleedje gestoken. 
Dat was en is het (master)plan. Alleen krijg je er een unieke  
bonus bovenop: een jaar lang leggen de werken tien eeuwen  
Mechelse geschiedenis bloot, in het historische hart van de  
stad. Of hoe de heraanleg van een plein met parkeergarage  
de aanleiding kan zijn voor een avontuurlijke reis, 1.000 jaar  
terug in de tijd, tot waar het voor Mechelen allemaal begon.

Lefwereld 

Mechelen  
vangt bot

SiNT-RoMbouTSkeRkhof  
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“Op echte resultaten van het archeologisch 
onderzoek is het uiteraard wachten tot na de 
analyse van onze vondsten. Maar uit het eer-
ste botmateriaal kunnen we toch al een en 
ander afleiden, onder meer over de voeding 
van de middeleeuwse Mechelaar, maar ook 
over de ziekten waar hij/zij mee te kam-
pen kreeg. Uit bottrauma’s of breuken valt 
bijvoorbeeld iets te leren over de beweging 
die er mogelijk de oorzaak van was. Zelfs 
over migratiegroepen in het middeleeuwse 
Mechelen kun je heel wat afleiden uit die 
oude botten. 

We verwachten zo’n 4.000 skeletten terug 
te vinden. Van een selectie van die skeletten 
nemen we ook DNA-stalen uit de kiezen. De 
kwaliteit van het DNA zal ongetwijfeld niet 
altijd goed genoeg zijn, maar is ze dat wel, 
dan kan daar een heleboel info uit worden  
afgeleid. Met welke ziekten – denk aan de 
pest – de middeleeuwse Mechelaar te kam-
pen kreeg, bijvoorbeeld, en of mensen in 
éénzelfde graf familie van elkaar zijn,…”

onder het Sint-Romboutskerkhof ligt een onwaarschijnlijke schat aan  
Mechelse levensverhalen verborgen. Van het magische jaar 1000 tot in 
1785 werden er vele duizenden Mechelaars begraven die nu, dankzij  
archeologisch onderzoek, een tiental eeuwen Mechelse geschiedenis  
ontsluiten. archeologe eva Van loock licht een eerste tip van de sluier.

eeuwenoude  
Mechelaars  
zoeken peters  
en meters
Sinds eind februari kun 
je voor de luttele som 
van €15 peter of meter 
worden van een van  
de skeletten die een jaar 

lang door archeologen worden bestudeerd op het oude Sint-Rom-
boutskerkhof. in ruil krijg je een Vip-rondleiding op de archeologi-
sche site, maar ook een fiche met informatie over de identiteit van 
‘jouw’ skelet. Via e-mail verneem je de allerlaatste weetjes over je 
mete- of petekind. al 100 skeletten vonden een peter of meter!

peter of meter worden? Schrijf €15 over oprekeningnummer  
091-0095613-97 met vermelding peTeR/MeTeR en mail je naam, 
postadres en e-mailadres naar archeologie@mechelen.be. 
of schrijf je in via www.archeologiemechelen.be.

“Welvaartsziekten 
en slechte tanden”

MiddeleeuWSe MechelaaR?

Scheppen en schrapen...

ontbloten en ontdekken...

Veel
peterschap
gewenst!

Word peter of meter
van een skelet
voor slechts 15 euro!
Steun ons archeologisch project en blijf als eerste op de hoogte!

info: mechelen.be/archeologie

Archeologisch onderzoek van het 
Sint-Romboutskerkhof
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Sprekende skeletten
De stoffelijke resten van de eeuwenoude Mechelaars 
die op het Sint-Romboutskerkhof begraven liggen,  
krijgen een jaar de tijd om hun fascinerende verhalen  
te vertellen. Voor jou als ongetwijfeld geïnteresseerde 
Mechelaar is het maar een kwestie van je oor te  
luisteren te leggen...

•	 Volg	de	opgraving	‘live’:	elke	werkdag	tussen	 
8 en 16u langs de archeologische site.

•	 Geef	je	ogen	de	kost	bij	de	infopanelen	of	op	de	
mini-tentoonstelling in de infocontainer op de site. 

•	 Surf	naar	www.archeologiemechelen.be	
voor wekelijkse updates over de  
opgraving.

•	 Reserveer	een	rondleiding	via	UiT	in	 
Mechelen; kost slechts €5 per persoon.

•	 Pik	een	Opensleufdag	mee	op	25	april	
(Erfgoeddag), 27 juni en 19 september 
(Autovrije zondag)

Meer weten?  
www.archeologiemechelen.be

kloosterlingenziekte
“Interessant is ook dat sommige Mechelaars kennelijk 
eeuwen geleden al aan welvaartsziekten leden. Zo 
hebben we de ziekte van Forestier vastgesteld, die  
traditioneel het gevolg is van een heel eiwitrijk dieet en 
diabetes. Daarom wordt ze ook de kloosterlingenziekte 
genoemd. Net zo kunnen slechte tanden met veel  
cariës erop wijzen dat Mechelaars vroeger ook al graag 
snoepten, al is dat niet de enige mogelijke verklaring.

Daarnaast kijkt de fysisch antropologe in ons team ook 
naar de houding waarin de Mechelaars vroeger begra-
ven werden. Daar kun je dan weer veel uit afleiden over 
begrafenisrituelen, zoals kist, lijkwade, open grond. Op 
enkele persoonlijke elementen na, zoals ringen, hangers, 
en kledingaccessoires, werden aan overledenen evenwel 
nauwelijks zogeheten bijgaven meegegeven, wat voor 
archeologen natuurlijk jammer is. 

Een andere vondst die voor de geschiedenis van de  
geneeskunde van belang is, is een schedel waarvan de 
bovenkant is afgezaagd. Uit eerdere studies wisten  
we dat er al vroeg post mortem onderzoeken werden uit-
gevoerd. Nu kunnen we dus aantonen dat dit ook in het 
Mechelen van de 16de-17de eeuw het geval was.”

de wieg van de stad
Hoe verder het onderzoek vordert, des te meer hoop 
koesteren de archeologen om ook de allervroegste 
sporen van de stad op te graven. Archeologe Eva Van 
Loock: “Onder het kerkhof hopen we nog resten terug te 
vinden van de Abdij van Sint-Rombouts uit de negende 
eeuw. Die religieuze instelling vormt samen met een han-
delsnederzetting op de hoge oever van de Dijle, echt de 
alleroudste kern van Mechelen, de wieg van de stad.”

Snoepten oude Mechelaars veel, 
aan welke ziekten  
leden ze en wat waren hun  
begrafenisrituelen? We  
komen het allemaal te weten.

reconstrueren en assembleren...

analyseren en concluderen.

Lefwereld 
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Zowel het Sint-Romboutskerkhof als de Wollemarkt worden rustpunten in de 
stad, waar je kunt kuieren, zitten, praten of gewoon genieten van het decor. 
Op die manier bezorgt de stad nabijgelegen levendige plekken zoals de 
Grote Markt en de IJzerenleen een meer bedaarde tegenhanger langs de 
flank van de kathedraal. Zo’n groene oase in het midden van de stad komt 
trouwens tegemoet aan wat zowel bewoners als bezoekers van Mechelen 
verwachten. En het nieuwe ontwerp respecteert de historische wortels van 
het plein: rust blijft een belangrijk ingrediënt.

gras en ander groen
Ook in de vorm wordt het verleden gerespecteerd: ontwerpers Secchi en 
Vigano (die eerder al Grote Markt, Haverwerf en Veemarkt hertekenden) 
haalden de mosterd voor hun design bij de binnentuinen van begijnhoven. 
Vandaar het centrale grasveld, de hoogstammige bomen en de haag rondom. 
Zitbanken hadden begijnhoftuinen wellicht niet, maar ook die zijn niettemin 
voorzien. Dankzij de nieuwe, ondergrondse parking (zie p.13) houdt de stad 
het plein bovendien helemaal autovrij. Resultaat: een rustige en gezellige 
groene plek in het hart van de stad. Samen met de vernieuwing van het 
Sint-Romboutskerkhof krijgen trouwens ook deze aanpalende locaties een 
facelift: de Wollemarkt, het plein ter hoogte van het aartsbisschoppelijk paleis 
en de Oude Beggaardenstraat, de pleintjes voor de school TSM en figuren-
theater De Maan.

Tot rust komen 
onder de bomen

WaT VooR eeN pleiN Zal heT ZiJN?

pleinen heb je in soorten en maten in Mechelen. Je hebt er die 
zich bij uitstek lenen tot pintelieren en aanverwant plezieren. 
er zijn pleinen om stoom af te laten, vrienden te zien of uren te 
zitten bijkletsen. Je hebt pleinen die je liefst snel snel oversteekt, 
andere waar je graag afspreekt. pleinen om te dineren, te feesten 
of te paraderen... het nieuwe Sint-Romboutskerkhof wordt vooral 
een plein om te relaxen, te genieten en te verpozen in het groen.

Waar belanden de 
oude bomen?

Viviane Vanroy, contactper-
soon wegenwerken: “eind 
oktober werden al twee 
bomen geveld. Twee andere 
bomen liet de stad verplaat-
sen naar het Thiebroekbos. 
alles samen verdwijnen er vijf 
bomen bij de heraanleg van 
het Sint-Romboutskerkhof, 
maar op het dak van de onder-
grondse parking komen er 
uiteindelijk 14 nieuwe,  
hoogstammige bomen  
in de plaats.”

“Zoals de Grote Markt  
moet bruisen van het 
leven, zo moet je op het 
nieuwe Sint-Rombouts-
kerkhof in het groen van 
de rust kunnen genieten”
 Greet Geypen,  
 schepen van Openbare Werken
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auto duikt onder de grond 
131 exTRa oNdeRgRoNdSe paRkeeRplaaTSeN

op het vernieuwde Sint-Romboutskerkhof zal zo goed 
als geen auto meer te bespeuren zijn. al wat er aan 
auto’s bovengronds overblijft, zijn een taxistrook,  
een parkeerzone voor andersvaliden en een uitwuifzone 
aan de kant van de Sint-katelijnestraat.

Ondergronds komt er des te meer parkeergelegenheid: 
in de nieuwe parking onder het Sint-Romboutskerkhof 
vinden 131 auto’s een plekje, verdeeld over twee  
ondergrondse verdiepingen. “Voor uitspraken over exacte 
tarieven en voorwaarden voor bewonersparkeren is  
het nog wat vroeg,” laat de regioverantwoordelijke  

van bouwheer en exploitant Vinci Park Wim Peeters  
weten. “Als de bouw eind dit jaar van start zou kunnen 
gaan, dan zal de nieuwe parking in het beste geval  
pas einde 2011 operationeel zijn.”

Vanaf dat moment rijd je de nieuwe parkeergarage  
in via de Sint-Katelijnestraat en uit aan de andere kant  
van het plein, ter hoogte van de Wollemarkt. Voor het 
traject van of naar je ondergronds geparkeerde auto  
heb je de keuze uit trappen, een hellend vlak of een lift. 
Net als op de Grote Markt vertrekt de lift vanuit  
een glazen paviljoen.

Na het archeologische onderzoek is de aanleg van de onder-
grondse parking aan de beurt. pas daarna kan de heraanleg 
van het plein beginnen. drie fasen dus en één streefdatum: 
mei 2012.

• fase 1. archeologisch onderzoek. Sinds november 2009 
spitten archeologen 12 maanden lang de ondergrond uit.

• fase 2. aanleg van de ondergrondse parking. Zou ongeveer 
vier maanden duren.

• fase 3. heraanleg van het plein. Wordt ongeveer een jaar 
voor uitgetrokken.

De heraanleg van het Sint-Romboutskerkhof vormt trouwens 
het sluitstuk van het masterplan voor de Mechelse binnenstad 
(Keizerstraat - Veemarkt - Befferstraat - Grote Markt - Sint-Rom-
boutskerkhof), waarbij de stad tal van straten en pleinen in een 
nieuw kleedje steekt.

uiteraard doet de stad er ook dit keer alles aan om de  
hinder van de werken zo miniem mogelijk te houden.  
Viviane Vanroy, verantwoordelijke communicatie wegen-
werken: “de stad is de minderhindermaatregelen zeker  
niet vergeten: ze worden samen met alle betrokken partijen 
op punt gesteld en kenbaar gemaakt voor de start van de 
aanleg van de ondergrondse parking (start fase 2).”

deadline: mei 2012

Lefwereld 



14

Je buur, je vriend?  
Of beter nog: je kleur- 
en stijladviseur. Het 
kan. In deze maande-
lijkse rubriek bewijzen 
buren dat ze meer met 
elkaar delen dan een 
‘goeiemorgen’ en het 
laatste weerbericht. 
Plannen voor het Warm  
Welkom Weekend  
bijvoorbeeld…

Samen voor  meer stijl

else heeft in de IJzerenleen een speciaalzaak voor keukenattributen, eva 
een lingeriewinkel. Ze verkopen, wonen en winkelen er. Dat laatste vaak 
bij elkaar. “Eva heeft zo’n mooie beha-setjes. Elke week liggen er andere  
modellen in haar etalage. Dan kom ik nieuwsgierig kijken.” En ook ‘kookfreak’ 
Eva haalt haar kookarsenaal bij de buurvrouw. Tijdens het Warm Welkom 
Weekend geven consulenten in hun straat stijladvies. Eva, voorzitster van het 
buurtcomité, trommelt alle handelaars op om mee te doen en heeft er als 
modieuze dame veel zin in, net als Else: “ik ben heel benieuwd hoe mooi 
Mechelen er daarna zal uitzien!”

Else
De Trinny’s en 
Susannahs van 
Mechelen
aan hun klanten geven  
eva en else deze tips:

lingerie
 Ken je maat. Veel 

vrouwen kopen hun 
beha veel te klein.  
Voorgevormd of niet? 
Het maakt niet veel uit, 
zolang je maat juist is. 

 Kies een kleurtje, een stof en 
een model waarvan je houdt.  
En daarbij mag je gerust afwijken 
van je kleurenkaart. Met elke 
geschikte beha, groot of klein,  
zie je er op en top vrouw uit.

keukentools
 Investeer in goed basismateriaal. 

Beter één goede kookpot, een 
pan en twee scherpe messen dan 
honderd keukenhulpjes die in 
een lade belanden. 

 Goed basismateriaal herken je 
aan een perfecte warmtegelei-
ding en minieme slijtage. Er is 
niets in huis dat zo lang meegaat. 

TRiNNy &  

SuSaNNah koMeN 

NaaR MecheleN!  

Welk adVieS WilleN 

Jullie VaN deZe  

STiJlgoeRoeS? 

Zie p. 22-23 
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Burenplezier 

Samen voor  meer stijl

Warm Welkom 
Weekend
Tijdens dit weekend leggen de 
handelaars je extra in de watten. Hun 
verwenkuur bestaat uit hapjes, warme 
chocomelk, misschien ook een 
korting op je koopjes én het veelbelo-
vende programma hieronder. 

•  Wanneer? 12, 13 en 14 maart

•  Thema? Mechelen Maakt je Mooi 
– kleur- en stijladvies doorheen de 
binnenstad.

•  Programma? 
 12 maart. Trinny & Susannah, 

bekend van tv-zender Vitaya, 
restylen twintig Mechelse vrouwen. 
Zie ook p. 22-23. ’s Avonds stellen 
de twintig vrouwen hun nieuwe 
look voor aan het grote publiek. De 
modeshow is meteen het startschot 
van het Warm Welkom Weekend! 
Tot 20u voorzien de  
handelaars een avondopening. 

 13 en 14 maart. In tenten rondom 
het kernwinkelgebied krijg je gratis 
kleur- en stijladvies van professio-
nele consulenten. Op de Veemarkt 
kun je terecht voor kleuradvies, op 
de Vijfhoek voor een figuuranalyse,  
de Korenmarkt zoekt de ultieme 
make-up voor je en de IJzerenleen 
van Eva en Else geeft stijladvies. 

Eva

“Alleen al je  
winkeletalage 
inrichten, vergt 
heel wat kleur- en 
stijltalent!” Else

“Stijladvies is er niet alleen voor  
vrouwen. Mannen willen toch  
ook weten welke kleur van tapijt  
bij hun woonkamer past of welke  
bril hen goed staat?” Eva
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greta Maes (78): “Mijn man en ik werken al sinds 1967 
als vrijwilliger in het dierenasiel. We zijn nu met zo’n 
12 vrijwilligers. Ons takenpakket? Af en toe met de 
honden wandelen, ze te eten geven en controleren of 
de beestjes het goed hebben bij hun nieuwe baasje. 
Als een dier vertrekt na een lang verblijf in het asiel, dan 
is het alsof ik mijn eigen huisdier verlies. Zo was ik erg 
aangedaan toen een blinde hond eindelijk een nieuwe 
thuis vond in een porseleinwinkel. En die heeft trouwens 
nooit iets gebroken! Heb je in je buurt zwerfkatten die 
overlast veroorzaken, dan kun je ons bellen. Wij vangen 
ze en steriliseren, zodat ze zich niet langer voortplanten. 
Mijn grootste wens is mensen te vinden die ons werk  
zullen overnemen als wij er niet meer zijn.”

Wie adopteert de lieve florian (6 jaar, zie foto)?  
dierenbescherming Mechelen, Slachthuislaan 3,  
T 015 20 52 87, www.dierenasiel-mechelen.nu.  
opendeurdag: 12 en 13 juni.

43 JAAR VRIJWILLIG DIERENBESCHERMER
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 Helden 

een hart voor 
dieReN

ken jij ook een echte held?  Mail ons! nieuwemaan@mechelen.be

“Het stadsbestuur ondersteunt de  
dierenbescherming financieel.  
Vrijwillige inzet moedigen we graag aan.  
In een stad is dat immers onmisbaar.”   
Marina De Bie, schepen van Leefmilieu



ken jij ook een echte held?  Mail ons! nieuwemaan@mechelen.be

Opa Malyn vzw 
‘Open atelier Mechelen’, of kort-
weg ‘Opa Malyn’, geeft jonge en 
beginnende kunstenaars atelier-
ruimte aan een scherpe prijs. Ook 
onder andere initiatieven rond 
hedendaagse kunst zet deze vzw 
zijn schouders. 

Maar Opa Malyn is meer dan  
een broedplek voor actieve 
kunstenaars. Alle kunstminnaars 
komen in dit ontmoetingspunt 
aan hun trekken. Op regelmatige 
tijdstippen organiseert Opa Malyn 
tentoonstellingen, lezingen,  
studiereizen en workshops, vaak 
in samenwerking met andere 
organisaties. 
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iN de kiJkeR

open atelier
OPEN ATELIER is een wekelijkse ontmoetingsplek voor iedereen met een 
 hart voor hedendaagse kunst. Dinsdagavond is hét moment voor je eerste of 
honderdste stap in de hedendaagse kunst, als artiest of als geïnteresseerde.  
Een plek om te denken én te doen.

aangeboren of aangeleerd
OPEN ATELIER krijgt een thematische opbouw over vier maanden. De eerste peri-
ode, van 2 maart tot 29 juni, draait rond ‘Aangeboren of aangeleerd?’. Elke veertien 
dagen vertelt een gastspreker een uur over het thema. Hij vertelt én stelt je twee 
vragen bij wijze van conclusie en als aanknopingspunt voor de volgende spreker. 
Tijdens het vrije open atelier is er ruimte voor workshops en een gesprek.

in maart komen volgende gasten, telkens van 19 tot 22u
•	 2	maart	Samuel	Vanderveken	+	Wannes	Behaegel	(Opa	Malyn	+	artists)	
•	 9	maart	VRIJ	OPEN	ATELIER
•	 16	maart	Tamara	VAN	SAN	(artist)
•	 23	maart	VRIJ	OPEN	ATELIER
•	 30	maart	Stef	VAN	BELLINGEN	(curator)
Organisatie:	Opa	Malyn	vzw	Adres:	Kerkhoflei	49,	2800	Mechelen		
T	0478	80	52	23,	E	info@opamalyn.be	www.opamalyn.be

pRogRaMMa MaaRT

De studierichting Woord van het  
Conservatorium organiseert om 
de drie jaar de Dag van het woord. 
Ditmaal pikt het Conservatorium 
in op het thema ‘Beestig Bezig’. 
Op zaterdag 6 maart vuren jonge 
leerlingen en volwassen studenten 
op verschillende locaties verbaal 
vuurwerk op je af. Van Conserva-

torium en Academie, via het Cultuurcentrum tot in het  
Scheppersinstituut doorloop je een parcours gevuld met 
tekst, theater en poëzie. Een greep uit de voorstellingen:

•  Meneertje Satie Poëtische en absurde vertelling, verteld en 
muzikaal begeleid door leerlingen. Auditorium, 15u 

•  Het Schaampaard Poëtisch en tegelijk humoristische 
voorstelling over het toiletgebeuren bij mens en dier (naar 
Kees van Kooten) Academie voor Beeldende Kunsten, 15u

•  Bremen en zo Over weg willen, maar niet durven. 
Omdat het te kil is en de reis alleen. Tot er een ferm  
ventje verschijnt, Tommeke Trom. Conservatorium, 14u

Stedelijk conservatorium, Melaan 3-5, 
T 015 28 29 80, e conservatorium@mechelen.be 
www.conservatoriummechelen.be

Dag van het woord Buitenspeel-
dag
Speel jij graag buiten? 
Dan is de Buiten-
speeldag je hoogdag! 
Op woensdag 31 
maart wordt spelen in 
Mechelen een feest. 
Bouw je eigen kamp 

of boomhut midden op de Grote Markt. Avontuur 
verzekerd dus in het hartje van de stad! Sport en 
speel volop in een Speelstraat in je buurt of bij tal 
van sportclubs. Keuze genoeg dus om buiten te 
spelen. En… dit is slechts een voorbereiding op de 
Mechelse SPEELdag op zondag 30 mei.

De boodschap: speel avontuurlijk in je straat! 

De Buitenspeeldag is een initiatief van De Vlaamse 
Overheid en Nickelodeon. Voor de Mechelse versie 
werken samen: dienst Jeugd, dienst Sport, jeugd-
verenigingen, sportclubs, kinder- en tienerwerkingen. 
En jij doet mee? Volg het programma met de juiste 
locaties op www.mechelenkinderstad.be

Maankalender 



Mechels Carnavalsweekend
Carnaval betekent twee dagen feest! De aftrap belooft een werve-
lende showavond met de kleurrijke travestiegroep ‘Les Filles de Ma-
lines’ met zang en dans in prachtige kostuums. Op zondag 7 maart 
zie je nog meer pracht en praal tijdens de jaarlijkse carnavalstoet.

Nieuwe	Stadsfeestzaal	Mechelen,	Fr.	de	Merodestraat,		
6/3,	21u,	€10/€8,	Mechels	Carnavalcomité,	T	15	41	60	19,		
E	malou.samison@skynet.be		Stoet	vertrek	15u,	Veemarkt	–	Grote	
Markt	–	Bruul	–		OL.	Vrouwstraat	–	Ijzerenleen	–	Grote	Markt

Het Jongerenkoor O.-L.-Vrouwkoor Mechelen 
en het Jeugdkoor van het Stedelijk Conserva-
torium Mechelen vullen de kathedraal met  
hemelse klanken. Onder leiding van Paul 
Schollaert en met koren en kamerorkesten  
van het Lemmensinstituut, brengen ze de  
beroemde Mattheuspassie van Bach.

Sint-Romboutskathedraal,	26/3,	19u,	€15/€12,	
tickets:	boekhandels	Salvator,	Forum,	vzw		
De	Sint-Romboutskathedraal,	T	015	33	60	45		
of	E	kathedraalconcert@telenet.be

paaSTipS 

Matthäus-Passion 
(Johann Sebastian 
Bach) 

paSeN

caRNaVal

Grabbel in je Paasvakantie
Op maandag 5 april start de Paasvakantie 
alweer. De Grabbelpas stoomt een avontuurlijk 
programma voor je klaar. Geloof je in buitenaard-
se wezens of ben je een ruimtefanaat? Of houd 
je meer van acrobatentoeren en circusstreken? 
Van 5 tot 16 april is het al ruimte en circus wat de 
klok slaat.

Sportieve kids leven zich tijdens de sportkampen 
uit in tal van balsporten, gaan paardrijden,  
skeeleren tot zelfs skiën. 

Haal	de	folder	bij	UiT	in	Mechelen.		
Rep	je	vanaf	zaterdag	20	maart		
naar	de	Jeugddienst	en	reserveer		
je	plaatsje	voor	Grabbelpas	of		
sportkamp.	Of	schrijf	je	online	in		
op	www.egrabber.be/mechelen.

Jeugddienst,	Zakstraat,	
T	015	29	77	66,		
E	lien.treunen@mechelen.be	
Dienst	sport,	T	015	29	25	96,		
E	dirk.mottie@mechelen.be

Passiespel 
Een voorstelling waarin Jezus’ 
leven en dood onthutsend 
eerlijk en in een sobere 
vormgeving wordt verteld. 
Met bijbel- en eigentijdse 
teksten, omkranst met poëzie 
en muziek, brengen maar liefst 
60 uitvoerders het bijbelse 
verhaal tot leven.

25/3	en	26/3,	Begijnhofkerk,	
20u30	Krea-Groep	Begijnhof,	
€5,	T	015	41	77	39,		
E	passiespel2010@telenet.be.	
Tickets:	Boekhandel	Salvator

18
In	de	Seizoenskrant	van	Mechelen	Kinderstad	vind	je	1001	tips.	Houd	je	postbus	in	de	gaten	vanaf	12	maart	of	haal	de	
krant	bij	UiT	in	Mechelen	of	in	het	Huis	van	de	Mechelaar.
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Supporter voor  
je voetballer
Hoe word je de ultieme supporter voor je 
jonge voetballer? Carl Huybrechts vist het 
gedurende 2 x 45 minuten voor je uit.  
Vaders Lukaku en Kompany, maar ook  
anderen delen hun ervaring. Een peda- 
gogisch expert en spelers van KV en  
Racing geven hun beste supportertips. 

Cultuurcentrum	Mechelen,		
Minderbroedersgang	5,	22/3,	19u30	tot	20u,	
€3,	Vormingplus	Regio	Mechelen,		
T	015	43	21	20	
www.vormingplusregiomechelen.be	

Dialectwandeling
Verken de verschillende hoeken  
en kanten van de stad met door-
gewinterde stadsgidsen. Acht 
weken lang vertellen ze in rasecht 
Mechels over winkelen, genieten, 
eten en drinken in de stad. Begijn-
tjes, soldaten, pastoors en tal van 
verrassende personages passeren 
de revue. Tijdens de eerste stads-
wandeling neemt Marcel Kocken 
je mee op sleeptouw. 

27/3,	24/4,	29/5,	26/6,	31/7,	28/8,	
25/9,	30/10	Reservatie:		
UiT	in	Mechelen,	T	070	222	800,		
E	uit@mechelen.be.

klaSSiek

NaTuuR
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SpoRTief WaNdeleN

Maankalender 

Les Muffatti Corelli Transalpino
Les Muffatti behoort tot de jonge garde barokorkesten die 
het genre nieuw leven inblaast. Ze streven naar een muzikale 
uitdrukking met veel aandacht voor theatraliteit. Deze gevoels-
matige communicatievorm is niet alleen typisch barok, maar ook 
universeel van karakter. In het programma ‘Corelli Transalpino’ 
brengen Les Muffatti werk van Arcangelo Corelli en van diens 
leerlingen in Rome.

Cultuurcentrum,	Minderbroedersgang,	19/3,	20u.15,	€15/13,5/11,	
T	015	29	40	00,	www.cultuurcentrummechelen.be	

Aanplant en onderhoud fruitbomen
Zin om een boompje op te zetten over je fruitboom? Om zelf 
een boomgaard aan te planten? Leer tijdens deze workshop  
alles over het onderhoud van fruitbomen, van bemesting  
tot snoei.

Natuur-	en	Milieueducatief	Centrum	domein	Tivoli,		
Antwerpsesteenweg	94,	6/3	van	14	tot	17u,	€5.		
Afspraak:	ingang	kinderboerderij,	T	015	20	66	84,		
E	tivoli@mechelen.be,	www.mechelen.be/tivoli

© Stefan Puopolo
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 Maankalender

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

TheaTeR

leZiNg

Braakland/Zhebilding De vreemdeling
Meursault, een jonge man in de Franse kolonie Algerije, begraaft zijn moeder en 
vermoordt een Arabier. Zijn schijnbare gevoelloosheid bij de begrafenis van zijn 
moeder wordt hem kwalijk genomen. Hij krijgt de doodstraf. De sfeer is broeierig, 
de situatie onontkoombaar.
Stadsschouwburg,	Keizerstraat	3,	12/3,	20u.15,	€13/€11,5/€10	

Cie. Parallax Connecting people
Vorig jaar rees een nieuwe ster, Compagnie Parallax, aan het rijke firmament van 
het Mechelse amateurtheater. ‘Connecting People’ heet hun nieuwste creatie. 
Twee passagiers fulmineren tegen de Westerse consumptie- en beeldcultuur 
waarin iedereen van elkaar en van zichzelf vervreemdt. 

Cie.	Parallax,	C-jour,	Sint-Romboutskerkhof	3.	Elke	dag	van	16/3	-	20/3,	20u30,	
€12/€10/€9,	T	0477	79	68	76,	E	cieparallax@skynet.be	en	www.cieparallax.be

[W]interieuravonden is een gratis lezingenreeks waar ontwerpers 
met naam en faam vertellen over hun fascinerende projecten. Leer 
op 3 maart alles over ‘OpenStructures’, een flexibel ontwerpsysteem 
bedacht door Thomas Lommee. Met deze virtuele Meccano ontdek je 
de ontwerper in jezelf.

GRATIS	KHM,	Zandpoortvest,	T	015	36	92	40,	E	info@khm.be		
Lezingen:	Thomas	Lommee	(3/3),	Lachaert	&	D’Hanis	(11/3)		
en	A2D	Architects	(18/3)

(W)interieuravonden

Tijdens een gratis workshop ‘Inter-
net voor senioren’ verken je, bege-
leid door een ervaren internaut, het 
wereldwijde web.

9/3,	13u30	–	16u,	VormingPlus,	
Hanswijkstraat	74,	T	015	43	21	20

Kom woensdag 31 maart in de 
jeugdbib luisteren en kijken naar 
de mooiste en spannendste 
verhalen. Als afsluiter van de 
Jeugdboekenweek lezen ervaren 
voorlezers voor uit prachtige 
boeken. 

13-28	maart	‘Recht	op	boeken’	
31/3,	elk	halfuur	van	13u30	tot	
15u30.	Leeftijd:	3	tot	8	jaar.		
Gratis	Stedelijke	Openbare		
Bibliotheek-	Jeugdafdeling	
Moensstraat	19,	T	015	40	44	70,		
E	jeugd.bibliotheek@mechelen.be

Jeugdboekenweek 

Digitale Week 

© Stefan Vanfleteren

‘de vreemdeling’
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WiJ WaReN eR biJ

Maneschijn 

1 Voor het hof van busleyden sluit, om daarna open te gaan als hét 
stadsmuseum van Mechelen, speelt de hedendaagse tentoonstelling 
‘Who’s afraid of the museum’ met de vaste collectie.

2+3 Tijdens krokus waren ze geen huismus: de Mechelse kids amuseerden 
zich knettergek met de grabbelpas. Wie won de leuke quiz? 

4  de Spaanse anche stepte door de stad. “Nu rolt mijn toeristisch 
bezoek vanzelf op wieltjes!” anche’s tip: “Wissel geregeld van been  
en sla je kuiten de hoogte in.” Ze huurde haar step via V-zit  
(e info@v-zit.be en www.v-zit.be).  

5+6  Ropeskippend op de sportkampen in leest sprongen kinderen naar 
de zevende hemel. 

1

2

5

6

3

4



De laatste drie jaar kocht Tom (33) maar liefst tien 
zonnebrillen, allemaal even trendy. “Nu draag ik 
die van Brad Pitt.”
de bril maakt de man als “hij bij je imago past. 
De vraag is niet welke haarkleur je hebt en welke 
vorm van gezicht, maar wel: hoe oud wil je  
eruitzien? Dit model maakt me niet ouder, vind ik, 
en ook niet te jong.”
Mode en stijl “fascineren me. Ik koop wel eens 
een bril in een trendkleur, al belandt zo’n duur 
gadget vroeg of laat in een of andere lade.”
aan Trinny en Susannah vraag ik “wie het best 
met deze bril staat: Brad Pitt of ik?”

22

Ze dromen van een pittig kapsel,  
de beste mascara, een hippe bril en das. 
Deze zes modeliefhebbers maken zich 
op voor het Warm Welkom Weekend 
(zie p.15), wanneer stijlgoeroes Trinny 
en Susannah naar de binnenstad komen. 
Mechelen wordt nog mooier... 

Stijlgoeroes Trinny en 
Susannah in Mechelen
eeN WaRM WelkoM!

Op 12 maart nemen Trinny en Susannah twintig  
Mechelaars onder handen, in de lijn van hun  
populaire Vitaya-programma ‘Trinny en Susannah:  
missie Vlaanderen’.  Welk stijladvies wil Mechelen? 
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Mooimakers 
fanny (31) kleedt zich zoals mama Mia (62) in haar jonge 
jaren: geheel in Vintage van de jaren ’50, ’60 en ‘70! 
de kleren maken de vrouw als “ze rekening houden met 
je maten en je leeftijd.” Mia: “Jurken met bloemetjesmotief 
maken me tot bomma, maar bij mijn dochter zitten ze als 
gegoten, zo fleurig en jeugdig.”
Mode en stijl gaan van moeder op dochter. “Maar mama 
mag gerust wat meer kleur dragen. Ik raad haar aan om die 
zwarte vest met een fel accessoire te combineren.”

aan Trinny en 
Susannah vra-
gen we “kleine 
tips. Hun resty-
lings vinden we 
niet altijd even 
geslaagd. We 
weten meestal 
zelf wat ons  
flatteert. En het 
is belangrijk om 
je eigen stijl  
en karakter te 
behouden.”

En of gunter 
(52) lef heeft! 
Een paarse 
das, een 
roze trui en 
een strakke 
bril, want 
“modieuze 
hebbedingen 
geven je iets 
speciaals.”
de das 
maakt de 
man, “vooral 
als hij deel 
uitmaakt van 
een vol-
ledige outfit. 
Modern maar 
gekleed, zo wil ik door het leven gaan.” 
Mode en stijl “zijn mijn beroep en passie. Van kindsbeen 
af sta ik in de winkel. Na al die jaren zie ik meteen waar 
iemand zijn kleren koopt.”
aan Trinny en Susannah vraag ik “of ze mijn vrouw 
stijlvol gekleed vinden. Ik ben haar persoonlijke stylist. 
Doe ik het goed?”

hakima (24) borstelt net haar krullen glad wanneer 
we binnenwandelen. 
het kapsel maakt de vrouw als “het bij de vorm van 
je gezicht past. Met mijn lang gezicht is een korte snit  
geen goed idee.” 
Mode en stijl “vormen mijn favoriete lees- en gespreks-
onderwerp. De modeshow tijdens het Warm Welkom 
Weekend wil ik voor geen geld missen!”
aan Trinny en Susannah vraag ik “of een schuin 
opgeknipte carré me toch niet op één of andere manier 
zou staan. Ik wil graag mijn stijlidool Victoria Beckham 
achterna!”

alexis (24) en Stefanie (19) volgen de tips van Trinny en 
Susannah op de voet. Met succes!
Make-up maakt de vrouw als “de kleur bij je gezicht en 
bij je kleren past. Voor de ideale look is het vooral veel 
experimenteren geblazen.”
Mode en stijl is hun levensmotto, er goed uitzien hun 
drijfveer. Alexis: “Ik pas de trends nauwgezet toe. Kijk 
maar naar mijn paarse oogschaduw en lange wimpers!”
aan Trinny en Susannah vragen we “hoe we onze 
wenkbrauwen het best epileren en welke kleuren- 
combinatie onze ogen het mooist doet uitkomen.”
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Wijziging  
parkeertarieven
Vanaf 1 maart 2010 betaal je op de parkings Rode kruisplein 
en Zandpoortvest ii 30 cent per uur met een maximum van 
€3 per 24 uur. Je kan er parkeren met een werknemerskaart 
voor €35 per maand of €350 per jaar, wat neerkomt op 
€1,58 per werkdag. Op zaterdag, zondag en feestdagen blij-
ven deze parkings gratis. De OVAM-site (K. De Deckerstraat) 
wordt omgevormd tot een parking waar je gratis staat met 
een bewonerskaart en als bezoeker maximum 2 uur parkeert 
voor €3 of €1,2 voor 1 uur. De gratis parking Douaneplein 
gelegen op 800m van de Grote Markt wordt binnenkort 
uitgebreid met 130 plaatsen. Deze maatregelen kaderen in 
een modern mobiliteitsbeleid: gratis parkeren buiten de 
vesten, zeer goedkoop op de vestparkings en duurder in de 
binnenstad.

Vind je de administratieve wegen van 
het stadsbestuur nodeloos ingewik-
keld? Lees je brieven soms meermaals 
voor je ze begrijpt? Moest je een 
formulier wel eens verscheuren voor 
het correct was ingevuld? Of heb je het 
gevoel dat je van het kastje naar de 
muur wordt gestuurd? Kortom: denk je 
dat het allemaal eenvoudiger kan?
Het nagelnieuwe suggestiepunt voor 
administratieve vereenvoudiging komt 
je tegemoet! Onder het motto ‘Hou het 
simpel’, kun je op de stedelijke website 
tips en klachten kwijt. Schaffen we 
beter een of andere absurde regel af 
of heb je een idee om de dienstverle-
ning vlotter en eenvoudiger te laten 
verlopen? Meld het, schrijf het, laat ons 
vlug iets weten. Je suggesties worden 
één voor één onderzocht. De resulta-
ten verschijnen op de website en in 
Nieuwe Maan.

‘hou het simpel’ vind je onder  
de rubriek ‘meldingen’ op  
www.mechelen.be  

 Tot je dienst 

op die vraag  
kwamen meer 
dan 70 antwoor-
den. benieuwd 
naar het lef en de 
creativiteit van de 
voorstellen?  
ga dan naar
beleefmechelen.be

 en beslis! de 
beste drie worden 
tijdens de zomer 
echt uitgevoerd op 

de Tinelsite. aan jou de keuze.  

www.beleefmechelen.be

hou het 
simpel!

WaT doe JiJ MeT 
gRooT? gek? leuk?

500 M2 MecheleN?

STadSbeSTuuR iNgeWikkeld?



haar jaarlijkse lentepoets leverde karin (47) altijd tien 
volle vuilniszakken op. duur en milieuvervuilend. Nu rijdt 
ze met een aanhangwagen naar het containerpark.  
“in geen tijd ben ik weer buiten, met dank aan de  
parkopzichter!”

Het blitzbezoek begint bij het voorsorteren: “Toen ik mijn 
auto vroeger volstouwde, had de parkwachter geen zicht 
op mijn hoop afvalstoffen, zodat het voor sommige 
dingen onmogelijk was de juiste containers aan te 
wijzen. Mijn heen-en-weer-geloop hinderde andere 
bezoekers.” Thuis sorteren of demonteren bespaart 
Karin naast tijd ook geld: “Grofvuil, waarvoor 
je dient te betalen, bestaat vaak uit materialen 
die gratis gedeponeerd kunnen worden, zoals 
metalen, hout en kunststoffen. De samengestelde 
gebruiksvoorwerpen demonteer ik dus!” Is Karin 
nu een sorteerwonder? “Met de gelakte buis van 
mijn haard weet ik even geen raad, maar ik ken 
mijn hulplijnen: de gratis infolijn 0800 90 441 of de 
sorteergids op www.ivarem.be. Anders is er ook nog 
de alwetende parkwachter!”  

Lentepoets!  

Wat dump ik waar?
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Tot je dienst 

WaT doe JiJ MeT 

gympies voor  
senioren
Van sporten blijf je jong, en het is bovendien nog fijner 
in gezelschap. Senioren, haal die kraakwitte turnpantof-
fels uit hun doos en kom naar sporthal IHAM of naar 
zaal Arena, waar op jullie vraag een extra uurtje wordt 
georganiseerd. De spieren gooien we los op dinsdag 
(Arena) en donderdag (IHAM) van 10 tot 11 uur. Tijdens 
de krokus- en paasvakantie is er geen les en mogen 
jullie uitblazen.
Je kunt steeds instappen, zonder vooraf in te schrijven. 
De gevolgde initiatie betaal je ter plaatse. Alleen ben je 
alvast niet: wekelijks werken zo’n dertig sportievelingen 
aan hun conditie. Vrouwen iets meer dan mannen. Aan 
die laatsten: bewijs dat jullie even fit zijn en zorg dat 
jullie erbij zijn!

Waar? Sporthal Arena, Pastorijstraat 50, 2800 Walem en 
gymzaal IHAM, Bautersemstraat 57, 2800 Mechelen

Meer weten? T 015 29 25 97 of E sportdienst@mechelen.be

500 M2 MecheleN?

de duiM Nu ook 

iN SpoRThal 

aReNa 

(WaleM)!

“Mechelen  
investeert in 

sport, weldra 
komt er  
3168 m² 
ruimte om te 
sporten bij.”

Koen Anciaux,  
schepen van Sport
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Mechelen hervormde alle uitvoeringsdiensten en houdt nu, als sluitstuk, 
het vernieuwde en nóg efficiëntere onderhoudsteam boven de doopvont. 
de 30 uitvoeringsexperts werken voortaan sectorgericht. Resultaat:  
een snellere service en een betere kwaliteit!
hervormingen in een notendop:
+ De herstellingswerken worden gebundeld, zodat de uitvoerders zich 

minder hoeven te verplaatsen.
+ Het team bestaat uit vier ploegen: één die het rioleringsstelsel onder-

houdt, een andere die dagelijks instaat voor het centrum, en twee 
sectorteams die elk een volledige week per maand actief zijn in een 
bepaalde buurt (sector).

+  De ploeg die de rioleringen onderhoudt en die in het centrum werken los 
van de andere. Zo kunnen ze snel ter plaatse zijn bij wateroverlast of voor 
een snelle reparatie.

Sectorteams in jouw buurt:
Week 1 maart: Mechelen-Noord + Walem-battel
Week 8 maart: Nekkerspoel + Muizen-arsenaal
Week 15 maart: centrum + Mechelen-Zuid
Week 22 maart: heffen-leest-hombeek + Tervuursesteenweg
Meer data? www.mechelen.be rubriek ‘leven’ > ‘openbare werken’ of 
T 0800 20 800.

   peuter  
zoekt pleeggezin
ouders aan de wieg, ouders bij het huiswerk: het is niet 
alle kinderen en jongeren gegeven. Sommigen hebben 
een tijdje elders een bed en opvang nodig.  
op vraag van het comité voor bijzondere Jeugdzorg of 
de Jeugdrechtbank zoekt kaoS pleeggezinnen. kaoS, 
dienst voor pleegzorg, begeleidt nu 540 kinderen tot 
20 jaar in 350 Vlaamse pleeggezinnen. en er staan nog 
wachtende kinderen in de rij. Zorg jij graag voor hen? 
Maakt niet uit of je een gezin hebt, alleen woont of 
samenwoont, man of vrouw bent. 

Word pleegouder in 2 stappen:
1. Tijdens een vrijblijvende info-avond krijg je een  

algemeen beeld van pleegzorg. De info-avonden 
vinden plaats op KAOS elke tweede dinsdag van de 
maand, om 20 uur. De eerstvolgende data zijn:  
9 maart, 13 april, 11 mei, 8 juni. 

2. Je kunt je die avond zelf of nadien kandidaat stellen. 

Meer weten? KAOS, dienst voor pleegzorg, 
Stuivenbergvaart 76, T 015 43 30 03 en  
E mechelen@kaos.be Of neem een kijkje  
op www.kaos.be  

pony zoekt peter
Kinderboerderij Tivoli heeft heel wat oude en zeldzame 
huisdierrassen uit eigen streek. Helaas leggen de kippen 
geen gouden eieren en kost de verzorging van al die 
dieren handenvol geld. Jij kunt helpen! Adopteer een 
dier naar keuze gedurende een jaar of langer. Zo heb je 
meteen een origineel verjaardags- of huwelijksgeschenk.

Wie? Zowel particulieren als bedrijven kunnen 
adoptieouder worden. Ook scholen, klassen en  
verenigingen komen in aanmerking. 
prijs? Indien je één exemplaar wil adopteren, betaal je 
tussen €30 en €300 per jaar. 
in ruil? Je naam komt op het adoptiebord in de boer-
derij en op de website. Je kiest zelf een naam voor je 
petekind. Verder krijg je een adoptiecertificaat en een 
paspoort van het dier. Met als extra een rondleiding, een 
drankje op het Ottertrotterfestival en een gratis gebruik 
van de boerderijzaal.
hoe? Je bekomt het aanvraagformulier via 
T 015 20 66 84 of E tivoli@mechelen.be.

 Tot je dienst 

Vaarwel  
losliggende 
klinkers en  
afvallig asfalt!

MecheleN ZoekT

Je buurt in nóg betere handen



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

Verantwoordelijke uitgever: 
Erik Laga, stadssecretaris,  
Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Werkten mee aan dit nummer:
Bram Beeck, Joris Casaer,  
Michael Dehaspe, David Legrève,  
Christophe Netels, Yves van Dun,  
Sabine Anné, Stadsarchief Mechelen.

bladconcept, vormgeving en eindredactie: 
Bekx&X

algemeen oproepnummer van  
de stadsdiensten: T 015 28 00 00

e-mail: stadsbestuur@mechelen.be

Stedelijke website: 
www.mechelen.be

Wettelijk depot: 
D/2010/0797/026



www.mechelen.be

Voel je de lente kriebelen? Mechelen staat stilaan in bloei, 
en de eerste zonnestralen maken gelukkig. Vlij je neer en geniet...


