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Nieuwe Maan
Groenrijders

Lente-uitje op Wandeldag
Posse Leest = feest!

Stad om te zoenen

Maak Mechelen
op z’n paasbest

iedereen

welkom
Het onthaalteam
wijst je de weg

Een vraag voor de stad? Een reispas nodig? Nieuw in Mechelen? De
onthaalploeg maakt je wegwijs. Zonder omwegen en met de glimlach.
T 015 28 00 00 of E infobalie@mechelen.be

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 verwachten 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 - Hombeeksesteenweg 264, T 015 45 13 80

Komaan
Leftrompet
Tijdens bewonersvergaderingen, wijkfeesten, informatieavonden of zomaar op straat
spreken bewoners me dikwijls aan over ons beleid. Als ik hen vraag wat volgens hen
nog beter kan, dan vermelden ze opvallend vaak kleine dingen in hun onmiddellijke
woonomgeving. Dat gaat over zwerfvuil in de straat, een voetpad in slechte staat of
een gebrek aan parkeerruimte in de buurt. Ik begrijp dus heel goed hoe belangrijk
het is om naast de grote projecten ook te investeren in het dagelijkse onderhoud
en het gebruikscomfort van ons openbaar domein, in alle wijken, dorpen en
buurten.
We zetten veel mensen en middelen in om onze wijken netjes en verzorgd
te houden. De voorbije maanden namen we de omgeving van de Generaal
De Ceuninckstraat extra onder handen. Enkele maanden daarvoor de
Sint-Katelijnestraat en het begijnhof. Met resultaat! Deze wijken liggen er
properder en onderhouden bij. Succesformules inspireren en dus zullen we
die leefbaarheidsacties ook organiseren in andere wijken die er het meest aan
toe zijn. Met deze acties geven we een voorbeeld.
In enkele buurten, zo ook weer in de Sint-Katelijnestraat, kocht de stad leegstaande
of verkrotte panden op om ze casco gerenoveerd opnieuw te presenteren aan de
markt. We zien dat dit voorbeeld het privé-initiatief aanmoedigt om hetzelfde te
doen. Mechelaars raken geprikkeld om zelf hun gevel te verfraaien of een leegstaand pand te renoveren. De aantrekkelijke renovatiepremies zijn daar natuurlijk
niet vreemd aan. Wat me verheugt, is dat we samen meer dan ooit de handen in
mekaar slaan om te werken aan de uitstraling van Mechelen.

GOED BEZIG

Bart Somers,
burgemeester

Mechelen geïnspireerd?
Zij dragen hun steentje bij!

Reis je deze maand door Israël, neem
dan zeker een kijkje op de biënnale
van hedendaagse kunst in Haifa. Daar
exposeert de Mechelse kunstenaar
Herman Van Ingelgem.
Met in elkaar geknutselde huishoudtoestellen, tentoongesteld in
containers, laat hij zien hoe onze
consumptiemaatschappij geregeerd
wordt door trends. Een voorsmaakje?
www.hermanvaningelgem.be

Jaak Vervotte is vaste klant
bij de Oxfam-wereldwinkel in de
Hoogstraat. “Voor deze hebbedingen
krijgen de producenten een eerlijke
prijs. De winst gaat naar sociale
projecten over de hele wereld.” Sinds
zestien jaar staat hij ook achter de
toonbank als vrijwilliger. “De kabouter
Wesley-zak is mijn favoriete product,”
glundert Jaak. Helpende handen zijn
altijd welkom: T 015 26 15 08.

Tom Suykerbuyk (foto) en
Bernhard De Paepe van
het Mechelse bedrijf Fosfor wonnen
met hun Beci Bike Project de Ecodesign Award. Ze ontwierpen
voor de stad Brussel een duurzaam
fietsenrek voor traditionele fietsen én
plooifietsen (www.fosfor.be). Het systeem kun je opstellen op een gewone
parkeerplaats. Een mooie stap naar het
einde van de verkeersproblemen.

3

Nieuwe Maan voor
uitwijkelingen

de medaille
Nieuwe Maan reikt de Medaille uit aan
Mechelaars met lef. Deze maand rinkelt ze
aan de voordeur van een van ‘s lands duurzaamste Bed & Breakfasts: De Groene Maan.
Marijke Goyens (31) en Klaas Verheyden (32) openden in september vorig
jaar een B&B in de Rik Woutersstraat. Hun duurzame levensstijl resulteerde in de eerste groene B&B in Mechelen. Nog geen zes maanden later had
De Groene Maan al een nominatie voor ‘Duurzame Bed & Breakfast van het
jaar’. Van condensatieketel tot zonnepanelen, De Groene Maan heeft het
allemaal. En wie er ’s morgens vanonder de spaardouchekop komt, grijpt
naar ecologische sojahanddoeken om even later de benen onder een ontbijttafel vol bioproducten te zwieren. Klaas en Marijke laten trouwens geen kans
onbenut om onze stad te promoten. Bezoekers die toch een uitstap buiten de
Mechelse muren maken, krijgen een plooifiets mee. Vrienden op bezoek die
een slaapplek zoeken? Je vindt De Groene Maan en andere Mechelse B&B’s
op bedandbreakfast.be.
Ken jij iemand die de MEDAILLE verdient? Mail zijn/haar naam naar
nieuwemaan@mechelen.be en we prikken ze op zijn/haar borst.

mechelen telt
De Benefietactie ‘Mechelen steunt Haïti’ bracht maar liefst
38 700 euro op. Bedankt milde schenkers! 650 000
uitleningen en 16 000 lezende leden in 2009:
de Stedelijke Openbare Bibliotheek is terecht tevreden. Wie
nog voor 15 april deelneemt aan hun publieksonderzoek
maakt kans op een iPOD. Meer op mechelen.be. Niet enkel
bij Nieuwe Maan kan je Medailles krijgen. Op de eerste
internationale wedstrijd Ierse dans in België kaapte de
Mechelse Dansstudio Marlynes er ineens 160 weg. De gratis
parking aan Perron M, goed voor 150 wagens, krijgt er
binnenkort 80 plaatsen bij. Technopolis, waar
experimenteren fun is, viert een heel jaar lang haar 10de
verjaardag. Sinds de opening in 2000 kreeg Technopolis al
2,8 miljoen bezoekers over de vloer. Proficiat!
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Ik ben onlangs verhuisd naa
r een andere
stad, maar ik draag Meche
len nog wel
een warm hart toe. Ik kom
dan ook nog
dikwijls naar de Dijlestad,
bijvoorbeeld
tijdens de braderie of om van
een voorstelling te genieten. Daarom vin
d ik het spijtig
dat ik Nieuwe Maan niet me
er krijg. Is het
mogelijk om het stadsmaga
zine toch nog te
ontvangen?
P.P.

Antwoord van de stad: Daar zorgen we graag voor. Ook wie niet in
Mechelen woont, kan een exemplaar
krijgen. Stuur gewoon een mailtje
naar nieuwemaan@mechelen.be of
telefoneer naar de afdeling Communicatiebeleid op T 015 29 80 26. Om
het milieu te sparen, verkiezen we om
Nieuwe Maan digitaal door te sturen.
Maar wie dat wenst, krijgt een papieren exemplaar in de brievenbus.

Gebouw in ere hersteld
Telkens ik op de Liersesteenweg voorbij
het
gebouw van Telenet rijd, kijk ik eens om
naar
de prachtige uitbreiding van het complex.
De
glazen wanden en de lange trap stralen echt
karakter uit! Net omdat ik zo’n fan ben van
het
gebouw, meld ik toch even dat er in Nieu
we
maan 4 een fout stond op p. 7. Ik meen me
te
herinneren dat het project de tweede prijs
won
en niet de derde.
W.M.

Antwoord van de stad:
Je opmerkzame blik heeft meer dan
gelijk. De Kantooruitbreiding en het
computergebouw Telenet, een project
van Poponcini & Lootens ir. Architecten BVBA, won de tweede prijs,
een gedeelde plaats met het project
Ontvangstgebouw dierenpark Planckendael van DGI Architecten. Niet
de derde prijs dus, zoals op de foto
vermeld stond. Onze excuses aan de
architecten.

Komaan
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Antwoord van de stad: Wie zijn hond
uitlaat, moet een hondenpoepzakje
bij hebben. De politie houdt hier
verhoogd toezicht op. Hardleerse
hondeneigenaars lopen dus vroeg of
laat tegen de lamp. De boetes lopen
op tot €100, ook voor het wegsmijten
van een vol zakje. We hopen dat alle
Mechelaars hun verantwoordelijkheid
nemen en onze straten netjes houden. Want een propere stad, is een
stad om te zoenen!

L
AAN TAFE

Mijn restaurant
Ruim een maand geleden sloeg een
VTM-ploeg haar tenten op aan de voet van
de Sint-Romboutstoren. Jeroen en Isaura
doen flink hun best om er ‘hun’ restaurant
uit de grond te stampen. Over enkele weken
zwaaien ze de deuren open voor het grote
publiek. Hun Frans-Italiaanse keuken zal je
zeker smaken. En vergeet vooral niet te
stemmen. Go Jeroen! Hup Isaura!
© VTM

En de onze…
Bierhijser of fijnproever? Het superhandige
tweede caféplan/restoplan is spek voor ieders
bek! Je vindt er alle 201 Mechelse restaurants
en cafés op een overzichtelijke kaart. De laatste
etappes van je kroegentocht halen en daarna
de weg naar huis vinden, mag nu geen
probleem zijn.

Op restaurant, thuis
en op de Grote Markt

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

Donderdag is Veggiedag.
De stad wil je zo motiveren om minstens één
keer per week lekker
vegetarisch te eten. Eén
dag in de week zonder
vlees of vis, maar met
veel groenten en fruit.
Fastfoodfans hebben
geen excuus om niet
mee te doen. Dat zij die
sappige VeggieMechel© RUMO
Burger maar eens testen!
• Mechelen Klimaatstad steunt Donderdag Veggiedag en
organiseert de Langste Veggietafel op donderdag 15 april.
Vanaf 18u sta je met je eigen vegetarische avondmaaltijd
op de Grote Markt, de rest is voorzien!
• Zelf een VeggieMechelBurger bakken?
Praktische info? www.mechelenklimaatstad.be
Mechelen Klimaatstad
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CURSIEF

‘Aave roemmel’
Ik krijg stilaan een hekel
aan het woord ‘stadskanker’.
Een jaar of negen geleden
kwam dat ineens op. Dat
was in verband met de oude
Lamot, de oerstadskanker
als het ware, en sindsdien
is het gebruik van die term
almaar meer verspreid
geraakt.
We zijn zover dat bij een op
de twee televisie-optredens
van onze verkozenen
minstens een keer het
woord ‘stadskanker’ valt. De Europarking was er één, de
Ganzendries tegenwoordig ook, de Katelijnestraat zat vol
stadskankers en oude parkeergarages mogen nu ook zo

genoemd worden. Je kunt het zo gek niet bedenken of het
is een stadskanker.
En ik ben dat meer dan beu gehoord. We hadden trouwens
al een paar woorden voor bovenvernoemde: ‘krot’, ‘koterij’,
‘aave roemmel’. Zijn die niet voldoende soms? En ze
klinken nog sympathieker ook. Ik hoor veel liever “Dat
we die aave roemmel is dringend moeten oepkeussen”
dan “Het wordt hoog tijd dat we komaf maken met deze
stadskanker”. Je zegt toch ook niet “Toen ik gisterenavond
in beschonken toestand de drankgelegenheid verliet,
raakte ik betrokken in een handgemeen”?
Het ergste is dat ik zelf bijna tien keer het gehekelde
woord moet gebruiken om mijn punt duidelijk te maken.
En er had ooit toch eens iemand gezegd dat Mechelaars
moesten stoppen met kankeren?
Christophe Netels, www.mechelenblogt.be

Zoek de G-plek van de stad!
wedstrijd

Winnaar van de vorige
wedstrijd is Theo De Ronghé.
Hij herkende, net als enkele
andere lezers, de gevel in
de Krankenstraat. Dit soort
katrollen werd vroeger
gebruikt om goederen
omhoog te takelen.

Waar in Mechelen vind je deze gevel met inscriptie?

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

Komaan
elen
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Wat een beeldige stad!
Veel meer dan een schildersezel of een lens
heb je niet nodig om van Mechelen letterlijk
en figuurlijk een beeldige stad te maken.
Mechelen inspireert tot kunst, vroeger en nu.

Stad met verve

Voor kunstenares Vera Cauwenberghs (48) bestaat er geen
dankbaarder onderwerp dan water. Aan de Vismarkt (foto) en de
Dijle stelt ze geregeld haar schildersezel op. “Met mijn stillevens
vol kleuren wil ik mensen, terecht, fier maken op hun stad. Van
de Antwerpenaren kunnen we op dat vlak nog veel leren…”

Geflitst!

Weinig steden hebben zo’n
uitgebreide fotocollectie.
De Mechelse Flickrgroep
verzamelde al meer dan
30 000 beelden, waaronder
die van amateurfotograaf
Jan Smets (49). “Een hobby
die uit de hand liep. Vooral het
Begijnhof fascineert me, maar
ook het Mechelen buiten de
‘vesten’, de waterkant en onze
rijke stadsgeschiedenis.”
Op www.mechelenblogt.be
ontdek je Mechelen
in beeld en tekst.
Geen gebeurtenis gaat
voorbij of de bloggers posten
er hun foto en relaas.
Sinds kort publiceert ook
www.malinesgraphique.be
dagelijks een Mechelse foto.

© Vera Cauwenberghs

Al gezien?

Mechelen doet zijn beeldhouwtraditie alle eer aan: de binnenstad charmeert je sinds kort met
vrouwelijk naakt dankzij kunst van
Frans Walravens. ‘Kijken naar de
maan’ (foto), een kubistisch werk
uit 1928, staat op de Haverwerf. Je
bewonderende blik krijgt de maan
en de Sint-Romboutstoren gratis bij
het decor. Walravens’ beeldengroep
rond kunstenaar Alfred Ost zie je in
het Huis van de Mechelaar.

© Jan Smets

© Jan Smets

Hallo voorouders

© Stadsarchief Mechelen - www.beeldbankmechelen.be

De Regionale Beeldbank (www.beeldbankmechelen.be) flitst je
terug in de tijd met meer dan 20 000 foto’s, prentbriefkaarten,
tekeningen en ander regionaal beeldmateriaal. Glunderde voetballegende Rik Coppens van trots na een wedstrijd? Wat verkochten ze voor
1914 op de markt aan de Ijzerenleen (foto)? En in welke kleren vierden
onze voorouders carnaval? Eén antwoord: snuister in de waardevolle
collecties van verenigingen en privé-verzamelaars!
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Beter een goede buur dan
een verre vriend. In deze
rubriek bewijzen buren dat
ze meer met elkaar delen
dan een ‘goeiemorgen’ en
het laatste weerbericht. De
organisatie van volksfeest
Posse Leest bijvoorbeeld…

Altijd feest

Dominique Monami en Willem Mees zorgen er
mee voor dat de Mechelse jaarmarkt Posse Leest
voor duizenden bezoekers een succes wordt.
De voormalige tennisvedette woont al zes jaar
in Leest en is een vaste waarde op Posse Leest.
“Met mijn dochter sta ik voor mijn huisdeur op de
rommelmarkt. In ons kraampje vind je bijvoorbeeld decoratie, dvd’s en kledij. Mijn dochter verkoopt haar speelgoed en boeken, de winst spendeert ze ’s namiddags op de kermis. We eten ook
steevast smoutebollen. Echt genieten dus.”

“Leuk om te zien dat zo’n
klein dorp zo’n groot evenement kan organiseren.”
Dominique
De aanraders van
Dominique en Willem
• Willem: “Een klassieker van formaat is de
‘weging van de vette os’: wie het gewicht het
dichtst benadert, gaat met een mooie prijs
naar huis.”
• Dominique: “Bezoek zeker ook de ambachten- en dierenmarkt!”
• Willem: “Wij zijn dan wel geen tieners meer,
maar ook dit jaar sluit Posse Leest af met een
spetterende jongerenfuif in de verwarmde
feesttent.”
• Dominique: “Willem, je komt toch zeker
naar mijn rommelkraampje, hé?” “En of!
Dan koop ik misschien wel deze hoed.”
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Postbode op rust Willem stond als vrijwilliger mee aan de
wieg van Posse Leest. “Ik steek de handen uit de mouwen
sinds de allereerste editie in 1991. Maar ook als jonge snaak
bezocht ik de festiviteiten in Leest. Er stonden alleen wat
kermiskramen, en we dansten in cafés, maar de pret was
toen ook al groot.”

Burenplezier

op Posse Leest
Posse Leest –
Posse feest!
Wat? Op Paaszondag is
het familiedag met veel
kinderanimatie, dans en
muziek. ’s Maandags kun
je tussen 9 en 17 uur naar
de jaarmarkt onder een
eerste lentezonnetje. In het
centrum vind je de kermis.
Wie de drukte even wil
ontlopen, kan terecht op
het lenteterras van de
Chiro (Kouter 1A).
Wanneer? Paaszondag
4 april en Paasmaandag
5 april
Extra handig? Dit jaar zorgt
Posse Leest voor een flinke
uitbreiding aan parkeerzones. De vele wegwijzers op
alle toegangswegen naar
Leest leiden je duidelijk
naar een van de parkings.
Meer info?
www.posseleest.com

Ondertussen groeide Posse Leest uit tot een grootschalig
evenement. De laatste jaren krijgt Leest meer dan 20 000
mensen over de vloer. En dat vraagt om helpende handen: “Ik
zet mee de tenten op en help de auto’s om een parkeerplaats
te vinden. Tijd om naar de kraampjes te kijken is er dus niet,
maar na het werk drink ik uiteraard frisse pinten.”

“Mijn tip? Raad het
gewicht van de vette
os en je valt in de
prijzen!” Willem
9
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“Dankzij dit unieke
wandelnetwerk kan
elke Mechelaar
volop genieten van
de prachtige natuur
van het Hombeeks
Plateau.”
Karel Geys, schepen van
Natuurbehoud en voorzitter
van Regionaal Landschap
Rivierenland
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© Fototheek Toerisme Scheldeland / www.eye-flash.be
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wandelen!
Met de lente in het land strekken ze
de benen, willen ze vooruit maar staan
ze ook stil bij de natuur. Dagtrippers
komen helemaal aan hun trekken met
het gloednieuwe Wandelnetwerk Rivierenland op het Hombeeks Plateau. Op
18 april stuurt de stad je wandelen naar
het openingsevent!
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Openin
In de omgeving van de wandelpaden zullen
kleine landschapselementen aangelegd of
hersteld worden en erfgoed zoals veldkapelletjes en monumenten gerestaureerd.
Thomas (29): “Zo voel je je een beetje toerist in eigen streek. De restauratieplannen
klinken veelbelovend!”

Wandelnetwerk
Rivierenland
KNOOPPUNT

startplaatsen: Dorpshuizen Heffen, Leest, Hombeek
en Arkkade te Battel
eindpunt wandelingen: Paardenmelkerij De Beck
16u - ofﬁciële opening wandelnetwerk met animatie

18 april 2010
Hombeeks Plateau

45
RIVIERENLAND
TOERISME VLAANDEREN

Meer informatie? info@rlrl.be
015/21 98 53 - 0475/84 91 20
www.rlrl.be
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KNOOPPUNT

In de groene zone rondom Mechelen loop je
van knooppunt naar knooppunt. Startplaatsen zijn de kerken van Niel, Rumst, Tisselt,
Leest, Battel, Heffen en Hombeek, het Broek
van Blaasveld, De Schorre, Roosendael, Midzeelhoeve en het Vrijbroekpark. Wegwijzers
vanuit de stations geven de weg aan naar
de knooppunten.
Evy (24): “Ik popel al om de wandelroutes
langs de mooiste landelijke wegen, dijken
en paadjes uit te testen!”

Dankzij Wandelnetwerk Rivierenland wandel
je langs maar liefst 310 kilometer paden in
onze regio. Net als met het fietsnetwerk
stippel je zelf je favoriete wandeling uit.
Ingrid (48): “310 kilometer bewegwijzerd
wandelgebied, daar ben ik een tijdje zoet
mee. Ik ben benieuwd naar welke nieuwe
plekjes die routes zullen leiden.”

Alle knooppunten krijgen een duidelijke
bewegwijzering met wijnrode bordjes op
eikenhouten palen. Tussen knooppunten,
op bijvoorbeeld kruispunten of splitsingen,
geven doorverwijsbordjes aan welke weg je
moet inslaan om het volgende knooppunt te
bereiken.
Catherine (48): “Verdwalen zullen we dus
niet doen. Eindelijk onbekommerd
wandelen.”
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REGIONAAL LANDSCHAP

RIVIERENLAND
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Langs Nete, Dijle, Zenne & Rupel

VU: Regionaal Landschap Rivierenland - Vrijbroekpark - Hombeeksesteenweg 264 - 2800 Mechelen
GELIEVE DEZE FLYER NIET OP DE OPENBARE WEG TE GOOIEN.

www.rlrl.be

RIVIERENLAND
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Gratis wandeldag 18 april
Bij de opening van het Wandelnetwerk Rivierenland
ligt er een gratis wandelbrochure in alle dorpshuizen, met daarin 15 uitgestippelde parcours langs de
Zennevallei en het Hombeeks Plateau.
Startplaatsen: Dorpshuizen Heffen, Leest, Hombeek
en Arkkade in Battel. Vertrek van 9 tot 15u.
Eindpunt wandelingen: Paardenmelkerij De Beck
Om 16u start de officiële opening met animatie.
Meer weten? E info@rlrl.be, T015 21 98 53 of
0475 84 91 20, www.rlrl.be

Wonder-wandelkaart
Een water- en scheurbestendige wandelkaart bundelt het hele Wandelnetwerk Rivierenland. Op de
kaart zie je:
 de topografische onderlaag van alle routes,
waaruit je kan afleiden of ze langs bos, weiland
of een historisch monument lopen
 de afstand tussen elk paar knooppunten, zodat
je kunt inschatten hoe lang je uitgestippelde
wandeling duurt
 de aard van de ondergrond, zodat je geschikt
schoeisel kunt aandoen
 infovriendelijke horecazaken en hoeveverkooppunten voor een eet- of drankpauze.
Aanschaffen? Ga naar UiT in Mechelen,
Hallestraat 2-4-6 of je dorpshuis. Prijs: €8
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Helden

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

elen.be

Sportsterren
met een handicap
Greet Wijckmans (45): “Alle kinderen hebben
recht op zinvolle sportieve vrijetijdsbesteding.
Ook kinderen met een handicap. Maar tien
jaar geleden konden ze nergens terecht.
Daarom richtte ik ‘Buitengewoon Sportief’
op. Ik wil de samenleving een correct
beeld geven van mensen met een
handicap. Dat lukt, want er komen heel
wat supporters. En ook aan reguliere
sportactiviteiten, zoals het jaarlijkse
turnfeest van MK Gym, doen we mee.
Door naar een sportclub te gaan, voelen
de kinderen zich niet buitengesloten.
Sommige groeien zelfs door naar
reguliere clubs. Intussen geef ik
ook lichamelijke opvoeding in
Den Anker, een school voor
buitengewoon onderwijs.
Het is dus veel meer dan
een hobby!”
Buitengewoon Sportief
contacteren? T 015 76 13 33,
E info@buitengewoonsportief.be
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Lefwereld
Mooi, warm, rustig

Maak je stad
om te zoenen

Zeg het met een bloem, zeg het met een lach. Dat je van Mechelen en
de lente houdt, bijvoorbeeld. De jongste jaren steekt de stad de handen
uit de mouwen voor een gezellig straatbeeld. De vele projecten en
premies willen allemaal hetzelfde: een mooie, warme en rustige stad.
Ook jij kunt je stad opfleuren via sprankelende doe-tips.

Mooie stad
stad om te zoenen_bannier_3.indd 1

DE VOORZET
De voorbije jaren kreeg Mechelen
een grondige opknapbeurt. Zo werd,
bijvoorbeeld, na de Sint-Katelijnestraat
ook in Gen. De Ceuninckstraat overlast
ingedijkt. En kijk, de straat lag er nooit zo
netjes en veilig bij.
Een proper Mechelen is zeker ook te
danken aan het onderhoudsteam. Onkruid,
pleinen zonder bloemen, schuine paaltjes?
De keerborstels en boormachines van de
onderhoudswerkers stellen paal en perk
aan elk verwaarloosd hoekje. Koen: “Ons
onderhoudsteam werd net vernieuwd,
waardoor we sneller en beter dan ooit
werken. We zijn met trots de Mr. Propers
van onze stad!”
Weten wanneer het team Onderhoud
Openbaar Domein naar je buurt komt?
www.mechelen.be rubriek ‘Leven’ >
‘Openbare Werken’
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nu jij!
Ook jij kunt het straatbeeld mooier maken door je voorgevel in de bloemetjes te
zetten. En je staat er niet alleen voor: de stad organiseert samen met een aantal
buurtcomités, wijkraden en dorpsraden ook dit jaar de actie Fleur je straat op!

Vul gratis je bloembak

In het weekend van 8 en 9 mei kan elk Mechels gezin gratis een bloembak
laten vullen met potgrond en vijf eenjarige plantjes in een verdeelpunt
(zie hiernaast). Hang de bloembak aan de straatkant en het is voor alle
voorbijgangers op en top lente!

Leg een tegeltuintje aan
Ongetwijfeld heb je ze al gezien: enkele weggenomen stoeptegels langs de
voorgevel waarin vaste planten of klimplanten groeien. Tegeltuintjes zorgen
voor een groene straat, het hele jaar door. Wil je er één aanleggen, dan is deze
actie het geschikte moment om je aanvraag in te dienen.
Aanvraag indienen? www.mechelen.be > dienst Natuur- en
Groenontwikkeling > ‘aanvraagformulier straattegeltuin’

LEFSTEM

Word peter of meter
van een stukje grond
Wil je een stap verder gaan in je engagement? Word dan peter of meter van een
stukje openbaar domein. De schoonheidsmissie gaat van onkruid wieden in een
plantvakje of een wegberm, tot het proper
houden van een zitbank op een pleintje, het
opruimen van zwerfvuil in de straat, … Ook
in groep kun je aan het werk. Van de stad
krijg je vuilniszakken en ander materiaal.
Je bent ook verzekerd. Op een bedankingsmoment doen we het andersom: dan zetten
we jou in de bloemetjes.

Win met je straat!

Op 8 mei lanceren we de derde editie van
Stad om te zoenen. Deze campagne met
lef roept je op om samen de stad proper en
fleurig te houden. Springt je straat er echt
uit? Doe in je wijk mee aan de leuke
stratenwedstrijd. Inschrijven vanaf 8 mei
op www.beleefmechelen.be!

“Met 200 peters en
meters houden we
de stad netjes. Maar
we doen ook beroep
op jouw fierheid om
Mechelen leefbaar
te houden.”
Bart Somers, bevoegd voor
Citymarketing

Meer weten over Fleur je straat op? Ga langs bij je wijk- of dorpshuis
of contacteer de afdeling Wijk- en dorpszaken, T 015 29 83 55,
E andy.frans@mechelen.be.
stad om te zoenen_bannier_3.indd 1
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Lefwereld
Op deze plaatsen kun je tijdens het actieweekend
van 8 en 9 mei meedoen met Fleur je straat op!
datum

deelnemer/organisatie

plaats verdeelpunt

tijdstip

ARSENAAL

zaterdag 8 mei

Buurtcomité Leuvensesteenweg

Wijkhuis Arsenaal, Hamerstraat 21-25

13u - 16u

BATTEL

zondag 9 mei

Wijkraad Battel

Wijkhuis Battel, Marterstraat 18

10u - 13u

zondag 9 mei

Wijkraad Battel

Café De Welkom, Leestsesteenweg 123

10u - 13u

CENTRUM

zaterdag 8 mei

Buurtcomité Groot Begijnhof

Buurtlokaal, Moreelstraat

10u - 12u

zaterdag 8 mei

Het Parlement - Heihoek

Den Deigem, Karmelietenstraat 13

10u - 13u

zaterdag 8 mei

Buurtcomité Klein Begijnhof

De Rooster, Klein Begijnhof 16

10u - 12u

zaterdag 8 mei

Vrienden van Betaniënpolder
en Kinderwerking Beta

P. De Troyerstraat 21

14u - 16u

zondag 9 mei

Freinetschool Villa Zonnebloem

Berthoudersplein 22

10u - 12u

HEFFEN

zaterdag 8 mei

Dorpsraad Heffen

Parochiezaal, St.-Amandusstraat 7

10u - 12u

HOMBEEK

zondag 9 mei

Dorpsraad Hombeek

Dorpshuis Hombeek, Leibeekstraat 2

10u - 12u

LEEST

zaterdag 8 mei

Dorpsraad Leest

Dorpsplein Leest

10u - 11u30

MECHELEN-NOORD

MECHELEN-ZUID

MUIZEN

NEKKERSPOEL

TERVUURSESTEENWEG

WALEM

zaterdag 8 mei

Buurtcomité Caputsteen

Campus Lyceum, Caputsteenstraat

13u30 - 16u

zondag 9 mei

Buurtcomité Galgenberg

Buurthuis Albatros, Holmlei 64

10u - 12u00

zaterdag 8 mei

Buurtcomité Katanga

Buurthuis Katanga

14u - 16u

zaterdag 8 mei

Buurtcomité Pennepoel

M. Sabbeschool, Leperleestraat 19

10u - 12u

zaterdag 8 mei

Buurtwerking Wittebrood

Hoek Wittebroodstr. - Sint-Gommarusstr.

10u - 14u

zaterdag 8 mei

Buurtcomité Kauwendaal

Speelplein Kadodderstraat

10u - 12u

zaterdag 8 mei

Buurtcomité De Plein ism Kinder- en Tienerwerking Noord

Lokalen Kinder- en Tienerwerking Noord,
Basketbalplein Lijsterstraat

14u - 16u

nog te bepalen

Geburenkring Otterbeek en
Kinderwerking Otterbeek

Kinderwerking Otterbeek, Tivolilaan 45

nog te
bepalen

zaterdag 8 mei

vzw Torentje

Schooltje, Kerkhoflei 47

13u30 - 16u30

zaterdag 8 mei

Leefmilieugroep Mechelen-Zuid

Geerdegem-Schonenberg 41

09u - 12u

zaterdag 8 mei

Leefmilieugroep Mechelen-Zuid

Kleine Veldekensstraat 6

09u - 12u

zaterdag 8 mei

Leefmilieugroep Mechelen-Zuid

Zemstbaan 19

09u - 12u

zondag 9 mei

Feestcomité

Wijkhuis Zuid, Dijkstraat 41

14u - 16u

zaterdag 8 mei

Buurtcomité De Spreeuw

Pleintje St.Albertuskerk –
G. Gijselssstraat

14u - 15u30

zaterdag 8 mei

Dorpsraad Muizen

Magdalenasteenweg 49

10u - 13u

vrijdag 7 mei

Werkgroep Ontmoeting

August De Boecklaan (OCMW zaaltje)

13u - 15u

zondag 9 mei

Werkgroep Ontmoeting

Ontmoetingsruimte Papenhof

14u - 17u

zaterdag 8 mei

Buurtcomité Gouden Elf

Elf Novemberstraat 37

10u - 13u

zondag 9 mei

Buurtcomité Verenigde Straten

Voetbalstraat 103

12u - 16u

zondag 9 mei

Werkgroep Ontmoeting

Wijkzaal, M. Gandhistraat 25

9u30 - 12u30

zaterdag 8 mei

Dorpsraad Walem

Dorpshuis Walem, T. Vinckxlaan 9

10u - 12u

Geef het bonnetje ingevuld af in het
lokale verdeelpunt. In ruil krijg je een
volle bloembak. Minder mobiel? Geef
je bon aan iemand mee en laat de
plantjes thuis bezorgen.
Hang de affiche in het hart van
Nieuwe Maan zeker aan je raam!

Bon
Bloembakkenactie

Naam: ........................................................................................................
Adres: ........................................................................................................
.....................................................................................................................

Opgelet : aanbod geldig zolang de voorraad strekt.
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Warme stad

DE VOORZET

Maar liefst 10 000 Mechelaars helpen vrijwillig ziekenhuispatiënten, scholieren, kansarmen, … maar ook familie en buren. Jaarlijks geeft Mechelen al deze mensen een pluim.
Twee van hen krijgen de Prijs voor de vrijwilliger: Josy Mariën en Collectief Kanaga.
Josy Mariën zet zich al 17 jaar belangeloos in voor zijn buurt, onder meer als boegbeeld
van Buurtwerking Wittebrood. Als ware duivel-doet-al zoekt hij sponsors en coördineert hij
talrijke laagdrempelige buurtactiviteiten, zoals sociale wandelingen en samenwerkingsprojecten met andere buurtcomités en werkgroepen. Van de buur met de wandelstok tot het
gezin met buitenlandse roots: hij nodigt iedereen uit tot samenwerking. Samen met een hele
ploeg vrijwilligers maakt hij van zijn buurt een inclusieve en warme verbroederingsplek.

LEFSTEM

De Mechelse vzw Collectief Kanaga zet zich in voor
ontwikkelingsprojecten in Mali. De vier vrijwilligers
zorgen onder meer voor verpleegkundige opleidingen
en computerklassen. In maart 2010 start, dankzij de
opbrengst van hun initiatieven, de restauratie van een
waterput in het West-Afrikaanse dorp Tireli. Dat ook een
kleinschalig ontwikkelingsproject tot belangrijke resultaten kan leiden, bewijst Collectief Kanaga als geen ander.

Zet je stoel aan de voordeur
op Burendag

“Het persoonlijk
en maatschappelijk
engagement van
vrijwilligers zijn
de motor van een
socialer Mechelen.”
Ali Salmi, schepen van Welzijn
en Gelijke kansen
ENT IS

OCHT

VERK

dinsdag

25 mei

vanaf 18u

OCHT

VERK

Met de affiche van Burendag aan je raam kan de pret beginnen!

V.U. Hilde Rekkers, Grote Markt 21, Mechelen

Zet je stoel op straat en sla een praatje met je buren
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Inschrijven voor Burendag? Stuur je inschrijving voor 1 mei
naar je buurtcomité, naar dorpshuis.walem@mechelen.be
of via de post naar Stad Mechelen, dienst Wijk- en
Dorpszaken, Grote Markt 21, 2800 Mechelen.

ENT IS

ENEM

DIT EV

mECHELSE
BURENDAG
Oxfam
Wereldwinkels

Een goede buur is meer waard dan een verre vriend.
Reden te meer om op dinsdag 25 mei vanaf 18u je stoel
aan de voordeur te zetten! Beleef, net als de 171 deelnemende
straten van vorig jaar, straatplezier op Burendag. Via deurhangers, te verkrijgen bij de dienst Wijk- en Dorpszaken,
kun je buren uitnodigen. Elke deelnemende straat krijgt
bovendien een leuk feestpakket.

Vermeld zeker waar je het feestpakket afhaalt:
• Oxfam wereldwinkel Mechelen, Hoogstraat 59,
van 18 mei t.e.m. 25 mei
• Oxfam wereldwinkel Leest, Pastoor De Heuckstraat 2, op zaterdag 22 mei
• Dienst Wijk- en Dorpszaken, M. Sabbestraat 119, op dinsdag 18 mei van 9u tot 18u
en hoeveel deurhangers je wenst

ENEM

DIT EV

nu jij!

www.mechelen.be

Oxfam
Wereldwinkels

11/03/10 15:40

Combineer Burendag met een straatfeest
Maken jullie van Burendag graag een klein straatfeest? Dien zo snel mogelijk een
aanvraag in voor een straatfeest bij de dienst Wijk- en Dorpszaken. Je kunt een
subsidie krijgen van maximum €250 waarmee je meteen de onkosten voor feestmateriaal betaalt. Voor meer info kun je terecht in je wijk- of dorpshuis.

Lefwereld
Rustige stad

DE VOORZET

Geluidsoverlast, sluikstort of vandalisme: John
hoort en ziet alles. Als
huisbewaarder staat hij
de sociale woonblok van
Vennekant deskundig bij
in geval van technische
problemen en bij het
onderhoud. “Ik maakte
uitgebreid kennis met de
bewoners en heb het gevoel dat ze mijn advies en
gezelschap waarderen. De
wijk ligt er al rustiger bij.”
Ook de wijken Otterbeek
en Kruisbaan hebben
een huisbewaarder. Dit
sociaal-economisch project, ondersteund door de
Vlaamse overheid, werd
positief geëvalueerd en
daarom verlengd tot 2011.
© Josy Mariën

Word
vrijwilliger

Weinig tijd, wel zin in
vrijwilligerswerk? Met
je Mechels bedrijf kun je
een halve dag tijd geven
aan projecten met een
maatschappelijke meerwaarde. Time4Society
(www.time4society.com)
zoekt mee een initiatief
op maat en verzorgt de
organisatie!

Ook Mohamed en Khalid houden als mobiele speelpleinwerkers een oogje in het zeil.
Khalid: “Als kinderen met steentjes gooien of te veel lawaai maken, grijp ik in en geef ik
het goede voorbeeld.” Zo’n 50 jobstudenten werken op verschillende speelpleintjes,
‘s woensdags, tijdens het weekend en in de schoolvakanties. Een vormingstweedaagse,
een initiatie EHBO en individuele coaching stomen hen helemaal klaar voor deze speelpleinmissie. “Wedden dat we binnenkort de meest aangename speelpleinen krijgen?”

nu jij!

Ssht…

Hou je net als Mohamed, Khalid en John orde in je huis en op je
plein? Blijft het rustig tussen 22u en 6u ’s morgens? Dan wordt Mechelen
écht een stad om te zoenen.
Meldingen geluidsoverlast? www.politiemechelen.be
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Tot je dienst
Fitter met
de FITbus
De FITbus heeft één missie: de fitste
gemeente van de provincie Antwerpen
vinden! Op 26 april is het zover en
rijdt de FITbus de Mechelse parking
Zandpoortvest op. In deze mobiele
teststudio onderga je een fietsproef en
een vetmeting. De resultaten en een
persoonlijk trainingsschema krijg je
mee naar huis.
Opwarmen? Surf naar www.fitbus.be
of fitbus.wordpress.com.

Afvalarm
buurtfeest?
Gratis muziek!
Organiseer je binnenkort een buurt- of
straatfeest? Doe dit dan op een afvalarme manier en je krijgt een muzikale act
of kinderanimatie cadeau. Profiteerde je
al eens van deze aanbieding? Maak dan
een extra milieubesparende keuze en je
krijgt opnieuw een gratis optreden.
Meer weten? IGEMO, T 015 28 77 53
en www.igemo.be

Nieuwe alcoholwet
beschermt kinderen
Alcohol schenken aan jongeren onder de 16 is al
een tijd verboden. Maar wist je dat je vanaf dit jaar
geen alcohol mag verkopen aan min 16-jarigen?
Om verkopers en klanten op de hoogte te brengen,
loopt er deze maand een campagne in alle Mechelse
winkels, tankstations en nachtwinkels.
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Tot je dienst
Help, mijn computer
spreekt Chinees!

de duim

Ida (70) heeft sinds kort een computer, op aanraden van
haar kleinkinderen. “Ze hebben me alles uitgelegd, hoe
ik de pc opstart en hoe ik e-mails naar hen verstuur, maar
dat lukt me nog niet zo goed.” In plaats van haar kleinkinderen met vragen te overladen, gaat ze langs bij Digidoe.
“Op eender welk moment, bijvoorbeeld als ik plots mijn
pc niet aan de praat krijg, kan ik met mijn vragen terecht
bij Digidoe. Er is telkens iemand die er alles van afweet.”
Maandag overdag en in de namiddag op dinsdag, woensdag en vrijdag staan de computerexperts van Digidoe je
met raad en daad bij, of je nu een beginnende computergebruiker bent of één met basiskennis. En dat zelfs
helemaal gratis! Ondertussen stuurt Ida probleemloos
e-mails naar haar kleinkinderen. “Nu ik de kneepjes begin
te kennen, wil ik me graag inschrijven voor een groepscursus in Digidoe. Chatten met mijn kleinkinderen, dat is de
volgende stap!”

© Layla Aerts

Waar? Digidoe, wijkhuis Den Deigem, Karmelietenstraat 13
Meer weten? E pepijn.bleuze@atel.be, T 015 55 69 36
en www.digidak.be

Kaarten DIFTAR-containerpark

Wil je naar een DIFTAR-containerpark, dan heb je een elektronische
identiteitskaart of een speciale toegangsbadge nodig. De bestaande toegangskaarten worden nu vervangen door een groen exemplaar, enkel bruikbaar op de containerparken. De komende weken en maanden kun je op het
DIFTAR-containerpark je oude kaart inruilen voor een nieuwe. Opgelet, je
kunt de kaart pas omruilen wanneer je je aanmeldt op het containerpark.
Koop je voor het eerst een toegangsbadge, dan krijg je meteen een nieuwe
en betaal je €10.
Waar? Blarenberglaan 29a, T 015 27 30 89. Maandagvoormiddag,
donderdag en zondag gesloten.

Veilig uit

BIN-Z, het Buurt Informatie
Netwerk voor Zelfstandigen,
krijgt er na een positieve
evaluatie een broertje bij:
BIN-H, een beveiligd netwerk
voor Mechelse horecazaken.
Met dit sms-systeem kan elke
aangesloten horeca-uitbater
abnormaal gedrag of een
onveilige situatie aan de politie
melden en zo andere handelaars
snel op de hoogte brengen.
Die verhoogde sociale controle
en het verhoopte veiligheidsgevoel komen onder meer het
uitgaansleven ten goede.
Meer dan 50 uitbaters zijn al
vragende partij.
Horeca-uitbater met
interesse? T 015 29 83 92,
E koert.hendrickx@mechelen.be
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Groenrijders

Rij de toekomst
tegemoet
Mechelen is voortrekker in duurzame mobiliteit en zet de wagen
van de toekomst in de kijker. De WATT Roadshow zorgt ervoor
dat hybride wagens en alternatieve brandstoffen geen verre
toekomstmuziek meer zijn.
Tijdens deze info- en demomarkt ontdek je alles over elektrische wagens, tweewielers,
hybride wagens, voertuigen op aardgas en alternatieve brandstoffen. Bond Beter Leefmilieu en een resem standhouders lichten je uitgebreid in, terwijl je de voertuigen
zelf kunt uittesten! Je bezoek aan de WATT Roadshow en de testritten zijn volledig
gratis. Probeer vandaag je voertuig van morgen!
Waneer? 25 april, 11 tot 17u
Waar? Grote Markt
Meer weten? www.wattroadshow.be

Van 18 tot 25 april is het Week van de Aarde. Die staat in het teken van
biodiversiteit, natuurbehoud en verantwoord recreatief medegebruik.
Het programma lees je op www.bondbeterleefmilieu.be/weekvandeaarde!
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Maankalender april-mei
Een must
voor zangfans

24.04-22.05

Waarom? Het Festival van Vlaanderen
verwent je met schitterende vocale
concerten op wonderlijke locaties.
Nieuwe lente, nieuwe naam, met
‘Mechelen hoort Stemmen’ kiest het
Festival voor een programma waarin de
menselijke stem de hoogste noot zingt.
Wanneer? Van 24 april tot 22 mei. Kom
zeker naar het openingsfeest op zaterdag
24 april. Vanaf 14u geniet je voor €5 per
concert van toptalenten zoals Capilla
Flamenca en Zefiro Torna. ‘s Avonds beleef
je op het binnenplein het gratis slotfeest met
de allermooiste en meest ontroerende aria’s
uit de klassieke muziek.
Waar? Voor het openingsfeest moet je in
het stadhuis zijn. Heel Mechelen wordt
daarna ondergedompeld in muziek.
Tip? Tik een beker op de kop! Haal je festivalbeker bij UiT in Mechelen, Huis van de
Mechelaar of een ander verdeelpunt. In het
Festivalcafé ruil je hem op 24 april in voor
een gratis drankje.
Nu reserveren?
www.mechelenhoortstemmen.be
of UiT in Mechelen,
Zin om onder leiding van
Hallestraat 2-4-6
professioneel dirigent Edwig Abrath
T 070 222 800
het beroemde ‘Slavenkoor’ van
E uit@mechelen.be of
Giuseppe Verdi te zingen? Thomas
www.uitinmechelen.be
Vanderveken treedt op als gastheer en
Vraag naar interessante
praat alles aan elkaar. Schrijf je in op
abonnementsformules!
www.mechelenhoortstemmen.be en
steel zelf de show met het publiekskoor, de apotheose van het
openingsfeest!

ZING MEE!

p.22

WAK
In de Week van de
Amateurskunsten,
van 23 april tot
2 mei, krijgen alle
creatieve talenten
een podium.

Altijd iets te beleven in Mechelen!
Surf naar www.uitinmechelen.be

p.22
p.23
Erfgoeddag:
fake?
De jaarlijkse Erfgoeddag,
op 24 april, zet je met
toffe activiteiten op het
verkeerde been.
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Week van de amateurkunsten
23.04-02.05

Voor de zevende keer op rij krijgen álle kunstenaars met een creatieve passie een podium. Je vindt het hele
programma her en der in de stad! Deze week, van 23 april tot 2 mei, beleef je helemaal gratis! Afspraak in het
Cultuurcentrum.

Le wak, c’est chic

Le wak, c’est freak

Het openingsfeest neemt de magie over van foor
en circus. Bill Khartoum, de oudste circusdirecteur
van het land, toont spraakmakende acts uit zijn
nieuwste show. Vanaf 13u vullen de circustent en
het terras zich met muziek, theater en dans, van
kleinkunst tot bigband, van straf toneel tot sierlijke
dans. Beeldende kunstenaars tonen kunst in een
houten bak of dagen het publiek uit om deel te
worden van hun werk. Om 19u worden de winnaars
bekend gemaakt van de wedstrijd ‘kunst in nen
houten bak’. De lichtjestent gaat de nacht in met
een wervelwind van swingende plaatjes voor jong
en oud. Het plein zal geuren naar smoutebollen,
warme koffie, fruitige cava en nog veel meer.
Cultuurcentrum, 24.04 vanaf 13u

Jong muzikaal geweld verzamelt zich voor een straffe avond.
Verwacht je aan talent met een hoog ‘kamikaze’ gehalte.
Genres wisselen elkaar af, alles kan en alles mag. Wie wil
jammen: breng je instrument mee!
Cultuurcentrum, 30.04 vanaf 19u

Le wak, c’est partout

Verenigingen en kunstenaars zetten hun deuren open en
tonen hun artistiek werk. Een kans om anderen te ontdekken, om te proeven en te beleven.
Diverse locaties, 23.04 tot 02.05
Programmabrochure in Cultuurcentrum en UiT
T 015 29 40 00, E cultuurcentrum@mechelen.be

MECHELEN HOORT STEMMEN 08.05-20.05

LEFSTEM

Sint-Rombouts
goes classic

© Aude Vanlathem

Tijdens de concertreeks geniet je
driemaal van klassiek in de kathedraal:
Paul Van Nevel en zijn Huelgas Ensemble,
bijgestaan door de saxofonisten van
BL!NDMAN (foto), een exclusief verjaardagsconcert met Italiaanse barokmuziek
van Les Arts Florissants en het Vlaams
Radio Koor dat de Mechelse koorcomponist Vic Nees muzikaal in de bloemetjes
zet. Het volledige programma vind je op
www.mechelenhoortstemmen.be.
Sint-Romboutskathedraal,
8.05 Les Arts Florissants, 15.05
BL!NDMAN & Huelgas Ensemble,
20.05 Vlaams Radio Koor
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“Voor mij is de
stem het mooiste
instrument.”
Frank Nobels,
schepen van Cultuur

Maankalender
evenement 25.04

Erfgoeddag: fake?
Echt of fake? Dat is dé vraag bij erfgoed. Ook musea,
archieven en erfgoedverenigingen bezitten zo’n ‘twijfelachtig’
materiaal, zoals oude verhalen en tradities die we hebben
‘van horen zeggen’.
Tijdens Erfgoeddag krijg je tips om het onderscheid te zien.
Galerij CG verklapt je de geheimen van oude kasten. Het Horlogeriemuseum neemt je mee naar trucageland. De Kolveniersgilde laat
je proeven van ganzenwerpen. In het Aartsbisschoppelijk Archief
lees je een brief van kardinaal Mercier in een ‘middeleeuws’
kleedje. Een stadsgids onthult de waarheid achter stadslegenden
en historische personages. En in Lamot leer je alles over valse tanden, de echte Sinte-Mette, traditionele dansen en Mechelse kant.
Maak je er graag een sportieve dag van? Spring op de fiets en
volg de fietsknooppunten in de brochure. Zo snor je ook voorbij
erfgoed in de buurgemeenten.
Diverse locaties, 25.04, 10 tot 18u, gratis, T 015 29 49 10
Brochure incl. fietskaart in Lamot of bij UiT in Mechelen,
www.uitinmechelen.be en www.erfgoedcelmechelen.be

zondag

© Phile Deprez

WWW.ERFGOEDDAG.BE

25.04

© Sabien Clement

Erfgoed in Mechelen Kinderstad:
vals of echt?
Sta je te springen om een erfgoedexpert te worden? Haal je
kinderdoeboek in Lamot. En dan de baan op! Onderweg
verzamel je kaartjes met leuke opdrachten. Je eigen voornaam
op z’n middeleeuws versieren in het Aartsbisschoppelijk Archief
of een kruiswoordraadsel oplossen in het Spoorwegmuseum?
Het kan allemaal!

EXPO tot 22.05
Outsider Art

tot 06.06
Expo Mitja Tuŝek

Laat je verrassen door kunst van ‘kwetsbare’ mensen.
Artiesten met een verstandelijke beperking of een
psychiatrisch verleden tonen een authentiek palmares.
Ontdek ‘oorverdovend stil’ werk van Sylvain Cosijns of
naïeve kunst van Klaus Compagnie.

In 1992 selecteerde Jan Hoet deze Sloveense kunstenaar voor Documenta 9 in Kassel. Nu, vele jaren later,
leeft en werkt hij nog steeds in Brussel. Zijn semi-transparante, broze schilderkunst en de was die hij op alle
mogelijke manieren kleurt, zijn een must voor het oog.

Galerie Duende, Sint-Katelijnestraat 3, tot 22.05,
zat. 10.30 tot 17.30u, gratis, E lettanymia@hotmail.com,
T 0473 56 44 35

De Garage, Onder den Toren, tot 06.06,
do. tot zo. van 11 tot 18u, gratis,
www.ccmechelen.be
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CONCERT 17.04
Vienna Magical Violins Event
The Beatles en ABBA op viool? Het kan! De
Weense stervioliste Barbara Helfgott (foto) en
Rondo Vienna brengen een ‘Wiener Melange’
van populaire klassiekers, van Mozarts
Toverfluit, operette en
musical tot internationale pophits uit de
jaren zestig tot tachtig.
Tussen de optredens
geniet je van een
glaasje Wienersekt
en een Weens
walking dinner.

Cultuurcentrum/Kerk,
17.04, 19.30u, €57,
tickets: UiT in Mechelen,
T 070 222 800,
www.uitinmechelen.be

09.04
Constantinople Ay!Amor
‘Ay! Amor’ luidt de titel van het muzikale en poëtische avontuur
van het Canadese ensemble Constantinople en de Franse
zangeres Françoise Atlan. Ze brengen oude liefdesliederen uit
het Midden-Oosten, Perzië en het Middellandse Zeegebied.
De vele talen, culturen en toonaarden maken van dit concert
een sterke en originele must voor wie grenzeloos wil genieten.
Françoise Atlan (zang), Kiya Tabassian (setar),
Saeed Kamjoo (vedel), Ziya Tabassian (percussie)
Cultuurcentrum, 09.04, 20.15u, €15/€13.50/€12, T 015 29 40 00,
E cultuurcentrum@mechelen.be

Rennie McIntosh

LEZING 07.04

Maak kennis met de fascinerende Schotse kunstenaar Charles Rennie Mackintosh die naam
maakte als binnenhuisdecorateur en architect. Hij ontwierp ‘The Glasgow School of Art’, één van
de mooiste interpretaties van de art nouveau. De sobere architectuur vormt het uitgangspunt
van de latere Wiener Werkstätte. In 1895 wordt zijn werk in Europa op applaus onthaald. Na
diverse tentoonstellingen gaat hij in zee met de Wiener Sezession, die aan de basis ligt van de
geometrische Sezessionstijl. Mackintosh tekende voor de creatie van de befaamde ‘Tea Room’interieurs. Deze ‘Tea Rooms’ bevochten het alcoholisme bij arbeiders in de Schotse steden.
’t Oud Conservatorium, Wollemarkt Lezing ikv IN-zicht, €10/€9, T 015 55 56 02,
E mechelen@vtb.be, www.vtbkultuur.be/mechelen

BEURS GROEN 25.04
Nationale Plantenbeurs – 20 jaar

Balcazar

Hombeek centrum, 25.04,
€3/gratis (<12), T 015 41 55 33,
www.groenbeurs.be

Cultuurcentrum, 06.05,
14 tot 17u, €5
(incl. taart en koffie),
T 015 29 79 01 en
www.balcazar.be
deuren open vanaf 13u

Kom naar de grootste tuin van België en koop
je planten voor een prikje. Liefst 200 kwekers
en liefhebbers uit binnen- en buitenland stellen
de meest diverse planten aan je voor. Ter gelegenheid
van deze 20ste editie krijgen de eerste 10 000 betalende bezoekers een zeldzame tuinplant cadeau. Met een
kop koffie of wijntje belooft het een dag vol tuinplezier.
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DANS 06.05
Plaats eens een dansje op de
dansvloer! Bij een tasje koffie en
heerlijk stuk taart kom je op adem.
Eddy Smets speelt ten dans.

Maankalender
wedstrijd 16.04-18.04

AMATEURTHEATER 30.04-07.05

Vlaams Open Brassband
Kampioenschap
Liefst 24 brassbands uit België, Nederland en
Duitsland spelen de pannen van het dak in de stadsschouwburg. Op vrijdagavond luiden 2 gerenommeerde orkesten het kampioenschap feestelijk in:
het koperensemble van het Koninklijk Harmonieorkest van de Belgische Gidsen (o.l.v. Yves Segers) en
Brassband Willebroek (o.l.v. Frans Violet). Je hoort er
onder meer de Belgische euphoniumster Glenn Van
Looy, die internationale prijzen won. Vier juryleden
spitsen het hele weekend de oren. Jij ook?
Galaconcert, 16.04, 20u, €15/€12
Afdeling A, 17.04, 18u, €12/€15
Afdeling B, 17.04, 12u, €7/€10
Afdeling D, 18.04, 10u, €5
Afdeling C, 18.04, 14u, €5
T 015 42 30 09, E tickets@vobk.org, www.vobk.org

Een geur van bloemen
Een jonge vrouw is pas overleden. Hoe nam ze afscheid van
haar leven en van de hoofdrolspelers? De personages blikken
terug op de belangrijke momenten.
Theater De Moedertaal, Hoveniersstraat,
30.04, 1.05, 7.05, €8/€10, T 015 43 08 96,
E reservatie@demoedertaal.be,
www.demoedertaal.be

FAMILIEVOORSTELLING 23.04-24.04
Christophe en Willy
Christophe kijkt op naar zijn vader. Jammer genoeg heeft hij hem al een hele tijd
niet gezien. Zijn vader Willy is er heilig van
overtuigd dat zijn zoon als doelwachter
een lange schitterende carrière te wachten staat. Dit theater op het voetbalveld
vertelt over de dromen en verlangens van
een vader en een zoon die hun best doen
om elkaar graag te zien. Tragikomedie met
dans en muziek.
Vrijbroekpark, Hombeeksesteenweg,
23.04 om 20.15u, 24.04 om 15u en 20.15u,
€8/€7/€6/€5, T 015 29 40 00,
E cultuurcentrum@mechelen.be

NATUUR 15.04
Vieze beestjes?
Ga je mee op zoek naar
kleine bodemdiertjes in
het Mechels Broek? Met
een loep en een zoekkaart
herken je zeker enkele
beestjes. Daarna vilten we
een uurtje in het bezoekerscentrum. Met zachte
wol, zeep en water maak
je een spannende slang!
Natuurpunt Mechels
Rivierengebied - Mechels
Broek, 15.04, 14 tot 16.30u,
9 tot 12 jaar, €1 (volw.)/
gratis (kinderen)

© Raymond Mallentjer

Nog meer vakantietips? In de Seizoenskrant van Mechelen Kinderstad vind je 1001 tips voor activiteiten, uitstapjes
en voorstellingen. Haal je krant bij UiT in Mechelen of in het Huis van de Mechelaar.

Alle vrijetijdsinfo en tickets: UiT in Mechelen, Hallestraat 2-4-6,
T 070 222 800, E uit@mechelen.be, www.uitinmechelen.be
Wil je ook aan bod komen in Maankalender? Geef zelf je activiteit in
via UiTdatabank.be. Deadline: min. 6 weken voor de 1ste van de maand
waarin de activiteit plaatsvindt.
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Na meer dan zes jaar is de buitenrestauratie van de
imposante Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk klaar.
Zie haar nu eens stralen!
Is het een elf? is het een vogel? Tijdens de carnavalstoet
paraderen de meest fantastische creaturen door de
binnenstad.
Onder het motto ‘Mechelen maakt je mooi’ keken
stijlgoeroes Trinny en Susannah naar heel wat borsten,
billen en brillen. Het resultaat, te bewonderen op de
catwalk in de Vleeshalle, mocht er zijn!

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 11, E info@ocmwmechelen.be
Vragen over sociale hulp- en dienstverlening? Sociaal Huis, T 015 44 51 11
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www.mechelen.be
Lentezon, het ideale weer om je buurt nog meer
in de bloemetjes te zetten. Want een mooie,
kiplekkere en propere stad is een stad om te zoenen.
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