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Nieuw station op de sporen

Stad sponsort je veilig gevoel

Win BBQ en uitstap

MecheleN 
krieBelt

trappen,  
stappen  
& spelen



SAMeN  
PleZier 
MAkeN 
DieNSt kiNDeroPvANg  
tovert gliMlAch oP 
joNge SNuitjeS
Op zoek naar het beste plekje voor jouw kind? De 
stad helpt je in deze belangrijke zoektocht en biedt 
zelf ook kinderopvang aan. 

t 015 29 83 24, of e kinderopvang@mechelen.be



Mobiel Mechelen
Een burgemeester moet af en toe eens wat hoger durven mikken. Zo heb ik links  
en rechts beweerd dat ik van Mechelen de ‘Hoofdstad van de Mobiliteit’ wil maken.
Bij nader inzien niet eens zo’n gek idee: binnenkort staat de oudste boot van  
België, een lange prauw uit de periode tussen 500 en 200 voor Christus, terug  
in Mechelen. Hij werd opgegraven in Nekkerspoel in 1904. Jarenlang stond hij 
stof te vergaren in een nis van een Brussels museum. Ook op onze Hoogbrug, 
’s lands oudst gebruikte brug, mogen we trots zijn. Rond 1490 dokkerden dan 
weer de eerste postkoetsen in Mechelen naar het Hof van Margareta van  
Oostenrijk. Precies 175 jaar geleden reed, zoals jullie wel weten, de eerste  
trein op het Europese vasteland tussen Mechelen en Brussel. En het houdt  
niet op, want De Lijn vestigde haar hoofdkwartier ook hier. Op een boogscheut 
van Mechelen, ten slotte, liggen de luchthavens van Zaventem en van Deurne.  
Je ziet het: Mechelen is altijd pionier en unicum geweest voor diverse vormen  
van mobiliteit. Vanaf volgend jaar breien we daar een vervolg aan, en wat voor één! 
Het masterplan voor de nieuwe Mechelse stationsomgeving is klaar. We dienen nu 
de bouwaanvraag in, zodat we in maart 2011 kunnen beginnen. Het doorgaand  
verkeer gaat ondergronds, Mechelen krijgt het modernste station van Vlaanderen  
en een hele nieuwe stadswijk. In deze Nieuwe Maan vind je al een voorproefje. 
Dit project zal Mechelen gedeeltelijk hertekenen en naar een hoger niveau tillen. 
Meer dan ooit worden we burgers van het centrum van Vlaanderen, en van onze 
Hoofdstad van de Mobiliteit! Bart Somers,

burgemeester

leo leNAertS zette zijn eerste 
stapjes in de lederwarenwinkel van 
zijn vader en staat daar nog steeds. 
“In 1870 maakte mijn overgrootvader 
zadels voor paarden in het Begijnhof. 
Sinds 1904 vind je ons in de Bruul en 
met een steeds ruimer assortiment. 
We bestaan 140 jAAr en daar 
komen er nog vele bij, want mijn zoon 
zal de zaak overnemen.” Neem een 
virtueel kijkje via www.lenaerts.be.

Circusschool Circolito ontving de 
tweejaarlijkse cultuurPrijS, 
tot grote vreugde van coördinator Lie-
ven Leemans (39): “Ik ben aangenaam 
verrast met deze erkenning en draag 
de prijs op aan onze 250 leerlingen 
van 4 tot 44 jaar. Het beeldje krijgt 
een ereplaats en de geldprijs van 250 
euro is mooi meegenomen.” Wie ook 
wil jongleren en balanceren, surft naar 
WWW.circolito.Be.

Bij WAlter jANSSeNS blinkt 
sinds kort de trofee SPortver-
DieNSte vAN het jAAr. 
Als secretaris van de Cano Club  
Mechelen maakte hij de vereniging  
tot een topclub. “Zelfs kajakkers uit 
Leuven en Lier willen lid worden  
om wedstrijden te varen. Noem een 
Europese of Olympische kampioen  
en de kans is groot dat hij in onze  
club sport.”

Mooi zo, Mechelaars!goeD BeZig

leftroMPet

Komaan 
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Dure autogordel 

Ik kreeg een boete omdat ik mijn veiligheidsgordel niet om had. 

Hoewel ik dit tegenspreek, gelooft de politie me niet. Betaal ik de 

50 euro niet, dan verhogen ze het bedrag naar 60 euro. Als ik voor 

de politierechtbank moet verschijnen, dan zouden de kosten zelfs 

kunnen oplopen tot 120 euro. Het is mijn woord tegen dat van de 

politie, luidt het verdict, niets aan te doen. Of toch? Zijn er stappen 

die ik volgens jullie kan ondernemen? Uit het verhaal van de politie 

maak ik op dat ik sowieso moet betalen. 

H.V.W.

Antwoord van de stad: Als je niet betaalt, gaat het dossier naar het 
parket. Je mag wel aangeven waarom je niet akkoord gaat. Ook kun 
je een brief sturen naar de procureur. Die kan jouw argumentatie of 
die van de politie steunen. In dat laatste geval stuurt hij een minne-
lijke schikking van 60 euro. Betaal je die niet, dan gaat het dossier 
naar de politierechtbank. Zij kunnen inderdaad een nog zwaardere 
straf uitspreken. 

Antwoord van de stad: In het kader 
van het nachtnet rond Leuven was 
het de bedoeling om een nachtbus 
van Leuven tot in Mechelen te laten 
rijden. Voor De Lijn Vlaams-Brabant 
bleek dit budgettair niet mogelijk, 
waardoor de bus nu haar eindhalte 
heeft in Hever. De stad Mechelen blijft 
vragende partij bij De Lijn om ook 
later op de avond een busbediening 
aan te bieden. 

te laat voor De lijn
Wie in en rond Mechelen aan enig sociaal leven wil deelnemen, kan niet rekenen op het openbaar vervoer. Kijk maar naar de dienst-regeling van De Lijn, meer bepaald naar de verbinding Mechelen-Leuven. Dan merk je dat er laatavondbussen zijn van Leuven tot en met Hever, in beide richtingen. Zit ik op een vrij-dag- of zaterdagavond na 23 uur in Leuven, dan geraak ik niet terug thuis met het openbaar vervoer. Graag een woordje uitleg vóór het begin van de zomer- en muziekfestivals.

J.D.P.

Prangende fase uit racing Mechelen – AA gent (1950).

Bv’s toveren gouden jaren 
van racing Mechelen terug

Begin jaren ’50 kende Racing Mechelen zijn 
absolute hoogtepunt. De club behoorde tot 
de beste van het land, en dat zeker ook dank-
zij de voetballersbenen van Rik De Saedeleer. 
“Op de foto zie je hoe we met 3-1 wonnen 
van Gent. Ik maakte toen 2 doelpunten,” weet 
Rik uit het hoofd. “We speelden elke match 
voor een uitverkocht stadion.”

Het Oscar Van Kesbeeckstadion nog eens vol 
laten lopen zoals in de jaren ’50? De makers 
van het één-programma ‘Goeie Vrijdag’ nodi-
gen je uit voor een gratis derby met BV’s op 
zondag 16 mei. Surf naar www.een.be.

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

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

het geheugeN



Komaan 

MecheleN telt
Dijlestad fietsstad: je stalen ros kan nu  
al kiezen uit 2813 fietsenstallingen en 
daar komen er nog 544 bij dit jaar. 
De teller staat dan op 3357. In maart 
sloegen surfers het bezoekrecord van  
www.mechelen.be aan diggelen. De  
stadssite werd toen 54 251 maal be-
zocht: een stijging van 6,5%! Op 5 april 
vestigden 172 mama’s in Planckendael 
een nieuw Benelux-record ‘simultaan 
borstvoeding geven’. De 295 zoogdieren 
mochten niet meedoen. Het laatste record 
is voor de ‘vetten os’ van Posse Leest.  
Die woog 1241 kg, de vetste ooit. 
Met 30 000 bezoekers was Posse Leest 
een groot succes, dat al doet uitkijken  
naar de 20ste editie.
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Nieuwe Maan reikt de Medaille uit aan Mechelaars 
met lef. Deze maand spelden we ze op het heiligen-
kleed van carl van der Zeyp, op verzoek van zijn 
buurtbewoners. hij organiseert geschiedkundige 
wandelingen in de wijk galgenberg.

Je herkent Carl haast niet wanneer hij, verkleed als  
Sint-Rombout, zijn historische wandeling presenteert. 
Zijn hele ornaat, tot aan de sandalen toe, is authentiek, 
net als de weetjes die hij vertelt. “Vroeger stond de abdij 
van Rombout in de wijk Galgenberg, en sinds 1381 hing 
er een galg in de Galgestraat, vlak bij een belangrijke  
invalsweg naar de stad. Bezoekers wisten meteen dat  
ze hier hun manieren moesten houden.” De ludieke 
wandeling brengt heel wat wijkbewoners op de been. 
Hetzelfde geldt voor de straatfeesten in de Ruimtevaart-
straat, waar Carl ook zijn schouders onder zet. Het is 
duidelijk: deze Medailleman kent zijn buurt als geen  
ander! Heb je als buurtbewoner Interesse in de gratis 
historische wandeling? Vorm een groepje van maximum 
20 mensen en bel Carl op 015 20 52 54.

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

en plots heb 
je een tuin
Planckendael, dat is nog eens 
een Mechelse stadstuin! Wist je 
dat je met een abonnement het 
hele jaar geniet van de dieren, 
de avonturenpaden, de speeltui-
gen en de kinderboerderij?  
Als Mechelaar – en ‘nieuwe’ 
abonnee, minstens een jaar  
geen lid – krijg je tot 31 augustus 
2010 een korting van 10% op 
vertoon van je identiteitskaart.  
Je vindt meer informatie op  
www.tuinvanhetleven.be.

Planckendael deelt zelfs prijzen 
uit. Maak kans op een barbe-
cue met 20 vrienden. Hoeveel 
dagen per jaar kun je genieten 
van avontuur en ontspanning in 
Planckendael? Stuur je antwoord 
ten laatste op 31 mei 2010, met 
vermelding van ‘BBQ Plancken-
dael’, naar uit@mechelen.be!

Abonnement

n

en plots
heb je
een
tui

www.tuinvanhetleven.be
giraf Romboutstoren.indd   1 13/04/2010   13:02:20

10% kortiNg 
éN kANS oP eeN 
BeeStige BBQ!

Dit weekend 
kun je shoppen 
in autovrije 
straten en  
tussen je  
winkelbe-
zoekjes door 
genieten van 
een brass-
band, een 
draaiorgeltje 
en kraam-
pjes. Alles 
kan en mag 
op de Lente-
braderie.

EEN ORGANISATIE VAN DE MECHELSE HANDELSCOMITÉS

Muziek, animatie en uitzonderlijke 

koopjes in de Mechelse winkelstraten.
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fotografi e: Layla Aerts

Weekend 14-15 
mei: lentebraderie
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curSief

Voor ‘Jaloezie’, mijn nieuwe 
misdaadroman, vond ik inspiratie bij 
een bevriend Mechels koppel. Ze 
hadden pas gebouwd in een leuke 
gezinsbuurt. Nu ja, te leuk. Met de 
buren, die hun deur letterlijk plat 
liepen, ging het serieus de foute 
kant op. Even aanbellen vonden ze 
overbodig, want “echte vrienden 
hebben toch geen geheimen voor 
elkaar?” En had daar maar eens iets 

op tegen. Het bevriende koppel kwam in een spiraal van 
haat, nijd en jaloezie terecht. Geen stap konden ze nog 
zetten of die buren waren daar. Resultaat: ze zijn verhuisd. 
Is jaloezie typerend voor de Mechelse mentaliteit? Is elke 
Mechelaar per definitie een kruidvat vol afgunst dat vroeg 
of laat afgaat?

De indruk dat ik geobserveerd word en dat ik op mijn 
tellen moet letten als ik hier een terrasje doe, het gevoel 
dat mijn bekende schrijverskop nauwlettend in de gaten 
wordt gehouden. Dat elke misstap geregistreerd wordt. 
Nee, dat ervaar ik nooit. Jaloezie staat niet in het Mechelse 
woordenboek. Wel begrippen als trots, samenhorigheid en 
gezelligheid. Mechelaars zijn een joviaal volk dat zich goed 
in zijn vel voelt. Jaloezie? Ik ken dat gevoel niet. Oké, Stieg 
Larsson verkoopt veel meer boeken dan ik. Maar die man is 
dood, niets om jaloers op te zijn dus. Laat mij maar stilletjes 
groeien. Pieter Aspe een concurrent? Nee, dat is gewoon 
een vriend. Maar zijn deur laat ik wel staan.

luc Deflo, www.deflo.be
‘jaloezie’, de nieuwe misdaadroman van luc Deflo,  
is nu te koop.

jaloezie onder Mechelse buren

Winnaar van de vorige wedstrijd 
is guy janssens. Hij herkende de 

achtergevel van het voormalige 
zwembad aan het Rode-Kruis-

plein. Rond 1924 namen naburige 
arbeiders en gezinnen er een 

douche, bij gebrek aan een  
badkamer thuis.

WeDStrijD

Zoek de g-plek van de stad!

De ingang tot de douches achter 
het rode-kruisplein.

Waar in Mechelen vind je deze muur met mozaïek?
Win en we betalen je culinaire lekkernij ter waarde van €75 in een Mechelse  
eetgelegenheid naar keuze. Stuur je antwoord en adres voor 13 mei naar  
Communicatiebeleid – Nieuwe Maan, Grote Markt 21, 2800 Mechelen.  
Vanaf nu kun je ook deelnemen via www.mechelen.be/nieuwemaan.



Helden  
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Yves Stok (36): “Het lot van de Iban, een stam die in het 
oerwoud van Borneo leeft, bezorgt me al een hele tijd 
koude rillingen. Bedrijven kappen er bossen weg. Voor de 
plaatselijke kinderen, die daarvoor nooit een auto zagen, 
verandert het leven van de ene op de andere dag. Als ze 
niet dringend onderwijs volgen, vinden ze nooit werk en 
gaat deze nieuwe maatschappij aan hen voorbij. Daarom 
organiseer ik een benefiet ten voordele van het onder-
wijs ginder. Ik kocht een heleboel skateboards en laat 
kunstenaars de borden beschilderen of verwerken in een 
sculptuur. Deze zomer veil ik de kunstwerken voor het 
goede doel tijdens een benefietoptreden in Mechelen.”

kunstenaars kunnen zich melden via
boards4borneo@yahoo.com.

BorDeN 
voor  
BorNeo

ken jij ook een echte helD?  

Mail ons! nieuwemaan@mechelen.be



groen om te doen
AlS MecheleN krieBelt, Moet je StAPPeN eN trAPPeN

Mechelen loopt de buitenlucht in voor een lentebad aan activiteiten. 
Met groene vingers alleen raak je niet ver. Kom op met die  
fietskuiten, wandelbenen, speelkriebels en lentestraat!

Na Eeklo en Knokke-Heist krijgt Mechelen de hoofdrol in de gewaardeerde wieler-
ronde door België. Aan het centrale punt Brusselpoort kun je massaal supporteren 
voor je sportheld(en). Of geniet van de prachtige satellietbeelden op je tv-scherm. 
Voor hun aankomst in Mechelen hebben de eliterenners al zo’n 150km in de benen. 
Vanuit Knokke-Heist gaat hun derde rit naar Willebroek om te eindigen in Mechelen, 
waar ze een plaatselijke ronde afleggen. Deze speelt zich volledig af in je buurt en 
gaat langs de historische binnenstad. Rond 15.45u rijden de eerste renners over de 
finish in de Koningin Astridlaan. Na de Eneco Tour in 2008 ontvangt wielerminnend 
Mechelen opnieuw een belangrijke koers. Mechelen is een wielerstad, onder meer 
dankzij de hulp van stadsdiensten, lokale politie, het Mechels Koerscomité en de  
talloze seingevers. Verder leidt het internationale sportmarketingbureau Golazo  
alles mee in goede banen. De straten van het parcours zijn bij de doortocht  
afgesloten en sommige volledig ingesloten. Meer info en een plannetje over  
het volledige parcours vind je op www.mechelen.be/rondevanbelgie.

8

lefSteM

volg het peloton 
Renners komen vanuit Willebroek, via Steenweg op Blaasveld, Gentse-
steenweg, Battelcomplex over E19, Guido Gezellelaan, Olivetenvest, Ko-
ningin-Astridlaan (extra-muros), voor Brusselpoort 180°, Koningin Astridlaan 
intra-muros, Olivetenvest, Guido Gezellelaan, Sint-Katelijnestraat, Onder-
den-Toren, Steenweg, Ijzerenleen, Grootbrug, Guldenstraat, Korenmarkt, 
Hoogstraat, Brusselpoortstraat, Brusselsesteenweg, Mechelsveldstraat, 
Europalaan, Molenweide, Kruisbaan, Egide Walschaertsstraat, Uilmolen-
weg, Stuivenbergvaart, Baroniestraat, Gentsesteenweg, Battelcomplex 
over E19, Guido Gezellelaan, Olivetenvest → aankomst Koningin Astridlaan.

ronde van frankrijk

Op zondag 4 juli rijdt ‘s werelds belang-
rijkste wielerevent door de binnenstad 
via de Sint-Katelijnestraat richting Grote 
Markt, Ijzerenleen en Hoogstraat. Reden 
genoeg om hier een groots volksfeest 
rond te bouwen. Info volgt op  
www.mechelen.be/rondevanfrankrijk.

fietSkuiteN
“Wielerliefhebbers  
worden extra  
verwend. Dit  
topevenement  
geeft Mechelen  
een internationale 
uitstraling.”
Koen Anciaux,  
schepen van Sport

175 jAAr SPoorWegStAD                Mechelen was op 5 mei 1835 de eindbestemming van de allereerste commerciële     treinverbinding op het europese continent: Brussel-Mechelen.

vrijdag 28 mei: tempo-team ronde  
van België door Mechelen



‘t is
groen
en
dichtbij
...

Dag van het park
30 mei
2010

www.dagvanhetpark.be
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campagnebeeld ANB fotoshoot def.indd   4 19-03-2010   16:21:33

Dit jaar zingen we de lof van ‘Groen in je buurt’. Zie je tussen al dat 
groen graag animatiestandjes, flaneer dan door het heraangelegde 
Papenhofpark in wijk Nekkerspoel, Papenhofdreef 57A. Een vrij 

onbekend maar beminnelijk park met knusheidsfactor 100. 

•	 Met	de	fiets	en	een	gids	van	Natuurpunt	verken	je	het	rivierengebied.	 
De 25km-lange fietstocht start om 10u in Papenhof. Nadien blaas je uit 
bij je picknick en een gratis drankje van het wijkhuis. Schrijf je in tot 26 
mei in wijkhuis Nekkerspoel.

•	 voor kinderen is er tussen 14 en 17u een demonstratie met roofvogels, 
een knutselatelier, kindergrime en ballonfiguurtjes van clown Ben.

•	 voor volwassenen is er ’s namiddags een mini-initiatie boomklimtechnie-
ken, een demonstratie beeldhouwwerken in natuursteen, een infostandje 
van de compostmeesters,… De dienst Openbaar domein maakt je warm 
voor het peter- en meterschap van een stukje openbaar domein en de 
aanleg van een tegeltuintje. 

Meer weten? Wijkhuis Nekkerspoel, Papenhofdreef 57A, 
T 015 55 31 82 of 0473 86 86 26, E belinda.brams@mechelen.be

Onder het motto ‘Haal de max uit je fiets’ toont Mechelen dat je vierwieler 
ook uitstekend geschikt is voor grotere boodschappen. Tot 12 juni kun je voor 
een exclusieve - en dubbel zo grote - fietstas van modeontwerper Walter Van 
Beirendonck sparen. Met zeven stempels op je spaarkaart krijg je tegen een 
verminderde prijs zo’n exclusieve tas. 

Welke winkels doen mee aan de spaaractie? 
Zie www.belgerinkel.be/index.php/Mechelen.

Mechelen geeft met een groots event op zaterdag 8 mei het startsein van de 
nationale campagne. Tijdens deze activiteiten kom je zeker uit je zetel…
•	 ‘s	Morgens	gaan	Luc	Alloo	en	Christel	Van	Dyck	live	in	de	Mechelse	 

ether met een Radio 2-uitzending rond fietsen, winkelen, Belgerinkel  
en natuurlijk ook Mechelen. 

•	 Na	de	uitzending	volgt	een	persconferentie.	
•	 En	dan	is	het	tijd	voor	belgerinkel!	Lieven	Scheire	–	naast	tv-maker	ook	

fervent fietser – kondigt de campagne ludiek aan en geeft de aftrap van de 
fietswedstrijd: je wordt uitgedaagd om zoveel mogelijk winkelwaren te ver-
voeren met de transportfiets en de fietstas van Belgerinkel. Elke deelnemer 
krijgt een geschenkje, de winnaar gaat naar huis met een mooie prijs.

WANDelBeNeNZondag 30 mei: 
Dag van het park

tot 12 juni: ‘Met belgerinkel  

naar de winkel’

9

Lefwereld 

175 jAAr SPoorWegStAD                Mechelen was op 5 mei 1835 de eindbestemming van de allereerste commerciële     treinverbinding op het europese continent: Brussel-Mechelen.

Nog meer  
stap- en  

trapideetjes?  
Zie vanaf  

p.19
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1.  Duik in de speelmobiel
 Nog even en echte spelkoningen 

rijden door Mechelen met gekke 
ballen, springtouwen en raketjes.  
Is hun Speelmobiel een bakfiets, 
een helikopter of een bus? Eén  
ding staat vast: je ziet hem van  
ver aankomen! 

2.  test je nieuwe speelstraat  
 Speelstraten krijgen kleurige hek-

ken en nodigen iedereen uit om 
buiten te praten en te spelen. Per 
vakantie zijn er zo’n 30 speelstraten. 

 graag één voor je voordeur? Op 
www.mechelen.be/speelstraten’ 
vind je het aanvraagformulier. Met  
al je vragen kun je terecht bij de 
dienst Jeugd, T 015 29 78 95.

3.  Zoek pret op je Speelkaart
 Op de gloednieuwe Speelkaart vind 

je 61 openbare speelplekken en 
veilige fiets- en wandelroutes tussen 
de locaties. Je ziet ook wat je er 
kunt doen: spelen in een zandbak, 

scoren in een doel, skaten,…
 Speelkaart halen? Ga langs de 

promostand van Mechelen  
Kinderstad op de Speeldag van  
30 mei. Daarna vind je de kaart 
in UiT in Mechelen, de infobalie 
van het stadhuis, het Huis van de 
Mechelaar, de dienst Jeugd, Wijk- 
en dorpshuizen en in de diensten-
centra. Nieuwe inwoners krijgen de 
kaart in hun welkomstpakket.

4.  krijg een frisbee of stoepkrijt 
 Tot het begin van de zomer  

delen we gratis frisbees en  
doosjes stoepkrijt uit, hou  
ons promoteam in de gaten! 

5.  Doe mee met de Speeldag
 Op zondag 30 mei zijn er leuke 

standjes van speelgoedfabrikanten 
in de binnenstad. Wist je dat je  
ook een speels pakje krijgt?  
We verklappen nog niet wat… 

 Meer weten over de Speeldag? 
 Zie p.21

SPeelkrieBelS

“Met deze actie zet-
ten we het recht op 
spelen in de verf. In 
Mechelen Kinder-
stad zijn spelende 
kinderen welkom!”
Caroline Gennez,  
schepen van Jeugd

Met de step tot bij je buurjongetje en samen in handstand naar jullie springkasteel, daar bestaat de lente voor  
én de actie ‘Mechelen Speelt’. De komende maanden heb je geen excuus meer om binnen te zitten. 
klaar voor deze 5 speelkriebels? Start!

lefSteM

175 jAAr SPoorWegStAD  in de nieuwe Mechelse stationsomgeving wordt alles samen €254,7 miljoen geïnvesteerd.       De stad Mechelen draagt €10,2 miljoen bij, de rest is voor rekening van de vlaamse overheid, de NMBS-holding, infrabel en De lijn.175 jAAr SPoorWegStAD                  toen in 1935 het allereerste elektrische spoortraject van het land in gebruik werd       genomen tussen Brussel en Antwerpen, was Mechelen daarvan opnieuw het middelpunt.
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Lefwereld 

Binnen elke wijk - 12 in totaal - kunnen straten zich  
inschrijven om de schoonste straat van die wijk te  
worden. Tegeltuintjes, bloemetjes van fleur-je-straat-op, 
gevelverfraaiing, een gezamenlijke poets, … mogelijk-
heden te over om creatief schoon te zijn.

Per wijk krijgt elke schoonste straat een op maat gemaakt 
pakket winterbestendige bloemen. De inwoners van de 
‘allerallerschoonste straat der straten’ winnen een groot 
en fantastisch straatfeest. 

SchooNSte StrAAt  
vAN MecheleN

“Onze stad  
proper houden 
is de verant-
woordelijkheid 
van élke  
Mechelaar.”
Greet Geypen, schepen 
van Openbare Werken

lefSteM

hou mijn buurt proper

 
stad
om te
zoenen

stad om te zoenen_bannier_4.indd   1 10/03/10   16:35

De derde, en fonkelnieuwe, editie van ‘Stad om te zoenen’ tuit de lippen voor een propere stad zonder afval.   
om jou ook warm te doen lopen, organiseert Mechelen de verkiezing van de schoonste straat. kandidaat?

De spelregels van de verkiezing
1.  Enkel op basis van gemeenschappelijke  

bureninitiatieven kan je straat het kroontje winnen.  
Neem dus je buren onder de arm of laat de kinderen 
alle vensterbanken met bloemen versieren.

2.  Straten kunnen zich inschrijven vanaf 10 mei op  
schoonstestraat@mechelen.be. Eén buur per straat 
schrijft in met enkele voorstellen voor de straat.  

3.  Een kraaknette jury inspecteert de schone straten ter 
plekke tussen 15 juni en 1 juli en tussen 15 augustus en 
1 september. Dat belet je paradestraatje natuurlijk niet 
om de hele zomer te schitteren. 

4. Op www.beleefmechelen.be posten de deelnemers 
foto’s en kunnen alle Mechelaars stemmen op hun  
favoriete straat. 

5. De winnaars worden in het najaar bekendgemaakt.

175 jAAr SPoorWegStAD  in de nieuwe Mechelse stationsomgeving wordt alles samen €254,7 miljoen geïnvesteerd.       De stad Mechelen draagt €10,2 miljoen bij, de rest is voor rekening van de vlaamse overheid, de NMBS-holding, infrabel en De lijn.175 jAAr SPoorWegStAD                  toen in 1935 het allereerste elektrische spoortraject van het land in gebruik werd       genomen tussen Brussel en Antwerpen, was Mechelen daarvan opnieuw het middelpunt.
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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. Hun 
stoel aan de voordeur zetten 
op Burendag bijvoorbeeld…

op een stoel  aan onze voordeur

jean, Miel en Daan van buurtcomité Caputsteen 
trokken de Mechelse Burendag in 2007 op gang. 
Die dag staan wel 40 stoeltjes op hun stoep. Jean: 
“Goed gezelschap en lekker eten, meer heb je 
niet nodig.” Het ‘culiteam’ van Miel en Daan be-
voorraadt de vele wijkfeesten met pensen, ham-
burgers en Chileense hapjes. “Verbaast het je dat 
we maar moeilijk op deze bank geraken?”
herman woont in Battel. Volgens hem doet de 
Burendag niet onder voor wijkfeest Posse Leest. 
Zijn stoeltje zet hij het liefst pal in het midden van 
de Grote Markt. “Omdat die zo gezellig is, zeker 
in het gezelschap van mijn vriendin Nadine en 
een glas sangria.”
In hun eigen straat blijven de stoeltjes binnen, 
maar aan de Vismarkt zetten Martine en Nelle 
zich wel in de zon. Ze kennen elkaar niet en toch 
keuvelen ze als de beste vriendinnen. Nelle: 
“Spijtig dat mijn straat niets organiseert. De Brazi-
liaanse buurvrouw wil ik op deze manier ook wel 
leren kennen!” 
De Oost-Vlaamse geert ontmoette zijn buren 
voor het eerst op Burendag. “Sindsdien zie ik els 
geregeld, bijvoorbeeld tijdens de wandelingen 
van ons buurtcomité Wittebrood.” Baby Mathias 
zet dit burenplezier graag in de bloemetjes.

Schuif die stoeltjes  
naar buiten op dinsdag  
25 mei vanaf 18u! 

Neemt je straat deel aan  
de Burendag, vergeet dan  
je feestpakket niet af te halen
•	 in	Oxfam	Wereldwinkel	Mechelen,	 

Hoogstraat 59, van 18 mei t.e.m. 25 mei
•	 in	Oxfam	Wereldwinkel	Leest,	 

Pastoor De Heuckstraat 2,  
op zaterdag 22 mei

•	 bij	de	Dienst	Wijk-	en	Dorpszaken,	 
M. Sabbestraat 119, op dinsdag 18 mei  
van 9u tot 18u.

175 jAAr SPoorWegStAD     De historische betekenis van de komst van de spoorwegen naar Mechelen in 1835 wordt     dagelijks onderstreept door het merkwaardige monument vlak voor het huidige Mechelse station: De Mijlpaal.

Nelle en Martine

els, Mathias en geert
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Burenplezier 

op een stoel  aan onze voordeur

Heihoek geeft de 
voorzet
Kersvers wijkfeest ‘hallo heihoek’ op 
8 mei is het ideale voorsmaakje van je 
Burendag. In wijk Heihoek bewonder je 
een historisch vaartuig op de Dijle, ga 
je met een koopje aan de haal op de 
rommelmarkt of smul je van de wereld-
keuken. De bib laat je op een speciale 
manier kennismaken met poëzie. Terwijl 
je vanuit de zachtlederen zitjes van een 
dikke Amerikaanse auto straten voorbij 
ziet schuiven, leest een Liseuse je 
gedichten en verhalen voor. Inschrijven 
in de bib, Moensstraat 19. Overdag zijn 
sommige straten en pleinen niet bereik-
baar met de wagen. Meer info hierover 
én het programma van het wijkfeest 
vind je op www.halloheihoek.be.

vrijwilliger zijn op het feest? 
Stuur een mail naar  
heihoek.mechelen@gmail.com  
of T 0479 95 55 09

175 jAAr SPoorWegStAD     De historische betekenis van de komst van de spoorwegen naar Mechelen in 1835 wordt     dagelijks onderstreept door het merkwaardige monument vlak voor het huidige Mechelse station: De Mijlpaal.

Daan, Miel en jean

Nadine en herman



14 175 jAAr SPoorWegStAD        Spoorwegmuseum De Mijlpaal op de terreinen van het Arsenaal dateert van 1837 en is     wellicht het oudste spoorweggebouw van het europese vasteland.

3 troeven om nu al van  te proeven
verNieuWiNg StAtioNSoMgeviNg StAAt oP De SPoreN

Sinds enkele dagen staat het definitieve voorontwerp van de  
nieuwe Mechelse stationsomgeving op papier. Je krijgt ze in  
detail te zien in een brochure die binnenkort in je bus valt.  
Nieuwe Maan serveert alvast een voorproefje van hoe station 
en perron er over enkele jaren uit zullen zien.

12

3

Meer informatie over het stationsproject  
‘Mechelen in beweging’? Surf naar www.mecheleninbeweging.be.

Spring eens binnen in het infopunt, h.consciencestraat 1b,  
2800 Mechelen. open: maandag 11-13u, woensdag 12-15u,

donderdag 16-19u. Stuur een mailtje naar info@mecheleninbeweging.be. 
of bel naar het gratis nummer 0800 555 75.



175 jAAr SPoorWegStAD        Spoorwegmuseum De Mijlpaal op de terreinen van het Arsenaal dateert van 1837 en is     wellicht het oudste spoorweggebouw van het europese vasteland.

Goed spoor 

15

3 troeven om nu al van  te proeven

1

2

3

Expo in Lamot vanaf 19 juni
De tentoonstelling ‘Met de trein. 175 jaar sporen’ neemt jong en 
oud mee op een virtuele treinreis door 175 jaar geschiedenis. Je 
spoort langs treinmeubilair, kunstvoorwerpen, stationinterieurs, 
affiches, films, muziek en herinneringen. Maar ook Paul Delvaux, 
Constant Cap, Roger Raveel, Victor Hugo, Ernest Claes, Henry 
Vandevelde en Jan met de pet zijn van de partij.

Met de trein. 175 jaar sporen, Mechelen, Lamot,  
19 juni – 12 september, Info en tickets: UiT in Mechelen,  
Hallestraat 2-4-6, 2800 Mechelen, T 070 22 28 00,  
uit@mechelen.be, www.mechelen.be/metdetrein

Tangent en Bypass:
hoofdrolspelers op
de stationswerf in 2010
Dit jaar nog staan tangent en bypass op de werfagenda:  
twee exotische namen voor nochtans cruciale onderdelen  
van de nieuwe stationsomgeving. Met ‘bypass’ wordt de  
extra spoorlijn bedoeld. tangent is de nieuwe ontsluitingsweg 
tussen e19 en N15.
Uiteraard moet vooral de tangent de verkeersdrukte fors  
verminderen, zeker op de vesten. Daarbovenop maakt hij station, 
(ondergrondse) parking en Kiss & Ride vlot bereikbaar, zorgt hij 
voor ontsluiting van Ragheno en herverdeelt hij het verkeer  
dankzij aansluitingen op Europalaan, Motstraat / tunnel onder 
Arsenaal, Leuvensesteenweg en N15 Nekkerspoel.

Meer? mecheleninbeweging.be

De huidige achterzijde van het station maakt 
plaats voor een tweede voorzijde. Die zorgt 

voor een makkelijke verbinding met de  
geplande ontwikkelingen op ragheno.

overdekte perrons, ingericht als  
‘urban lounge’, bieden een ruim zicht op het 

nieuwe stationsplein met de Sint-romboutstoren 
op de achtergrond. op die manier worden het 

station en het stadscentrum opnieuw beter met 
elkaar verbonden.

vanuit de h. consciencestraat krijg je  
een duidelijk beeld van het nieuwe,  

transparante stationsgebouw.

 175 jAAr SPoreN
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Wat doet de stad? 
In Mechelen bestaat er een stadspremie inbraakbeveili-
ging. Hiermee moedigt het bestuur je aan om je woning 
te beveiligen tegen inbraak. Voor maatregelen zoals 
veiligheidscilinders en extra sloten krijg je geld terug van 
de stad. Wens je beveiligingsadvies op maat? Dan komt 
adviseur Maarten gratis bij je langs.

De politie is je vriend als het op  
veiligheid aankomt, maar ook op de  
medewerkers van de dienst Preventie  
en Veiligheid kun je rekenen, voor gratis 
beveiligingsadvies en zelfs voor  
interessante (anti-)inbraakpremies.

Stadspremie 
sponsort je 
veilig gevoel

veiligheiD:  
veel vAN oNS, Beetje vAN jeZelf

“De anti-inbraak- 
premie van de stad 
maakt het een stuk 
voordeliger om je  
woning tegen inbraak 
te beveiligen. Maak  
er gebruik van!”
Ali Salmi,  
schepen van Preventie

lefSteM gratis beveiligingsadvies?
Meer weten over inbraakpremies? 
Dienst Preventie en Veiligheid,  
Maurits Sabbestraat 119,  
T 015 29 83 84 of  
E preventie_en_veiligheid@mechelen.be
je fiets gratis laten graveren? 
T 015 28 15 62. te laat, want je fiets is al 
gestolen? Misschien regelt 
www.gevondenfietsen.be wel  
een blij weerzien. 
vakantietoezicht aanvragen? 
Diefstal aangeven? www.police-on-web.be

7

Zoek De 7 fouteN

175 jAAr SPoorWegStAD                 De stoomlocomotief werd pas na 100 jaar dienst, in 1935 dus, door zijn elektrische     opvolger vervangen.



Zonder zorgen 
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De 7 fouten en hoe het wel moet 
Sluit ramen, ook al is het maar voor even. 

Stop thuisleveringen van bv. melk en laat de krant  
op je vakantieadres toekomen.

Laat iemand de rolluiken ophalen en neerlaten.

Haal ladders binnen.

Trek geen aandacht wanneer je vertrekt.

Ben je je fiets nog niet moe? Kies dan voor een verlichte en publieke plaats. 

Sluit de wagen goed af en laat er geen waardevolle voorwerpen in achter. 
Veeg ook de zuignapafdruk van je gps uit.

4

2

3

5

6
8

9
10

1

1

2
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7
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3 goede manieren
Inbraakvertragend glas, je 
krijgt er een premie voor.

Speelgoed op de oprit, 
iemand die het gras komt 
maaien: je huis lijkt be-
woond.

Dames, draag je handtas tus-
sen arm en lichaam, met de 
sluiting naar binnen gekeerd. 
Zaken die je echt niet nodig 
hebt, laat je ook beter thuis.

175 jAAr SPoorWegStAD                 De stoomlocomotief werd pas na 100 jaar dienst, in 1935 dus, door zijn elektrische     opvolger vervangen.
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 Waarom niet 

Waarom kiest een man voor een vrouwenberoep en omgekeerd?  
En bestaat dat nog wel, een typisch mannenberoep?

 Studenten en vakmensen doorprikken de stereotypes.

M/v-cliché?

rudy van de Poel (54) 
is verpleger bij de  
palliatieve zorgeenheid 
De Mantel.
“ik koos deze job omdat 
het mijn kinderdroom 
was. Dat of rijkswachter, 
hoewel ik ook aan priester 
dacht.”
vooroordelen? “Vrouwe-
lijke patiënten hebben 
soms liever een vrouw en 
omgekeerd.”
Mijn troef? “Patiënten zijn 
nu veel mondiger. Maar bij 
mij durven ze toch minder 
ver gaan dan bij een  
verpleegster.”

Nathalie kindt (18) 
studeert Informatica  
Management en  
Systemen
“ik koos deze richting 
omdat informatica al 
in het middelbaar mijn 
beste vak was.  
Gemiddeld breng ik  
5 uur per dag door 
achter een pc.”
vooroordelen? “Vrou-
welijke IT-specialisten 
zijn nog zeldzaam, en 
daarom misschien wel 
erg gegeerd.”
Mijn troef? “Mijn papers 
zijn verzorgder dan die 
van de jongens.” (Lacht)

vincent Dhondt (20) studeert voor kleuterleider.
“ik koos deze richting omdat ik het leuk vind om 
jonge mensen iets bij te brengen.”
vooroordelen? “Die zijn er wel nog vrees ik, 
maar niemand durft opmerkingen te maken.”
Mijn troef? “De kleuters vinden het tof om eens 
een ‘meester’ te hebben.”

Sabrina ceylan (33) is agente bij de Mechelse politie.
“ik koos deze job omdat het een zeer afwisselend en 
sociaal beroep is. Het dagelijkse contact met de mensen 
sprak me enorm aan.”
vooroordelen? “Nooit last van gehad. En ik werk hier 
toch al tien jaar.”
Mijn troef? “Allochtone vrouwen praten misschien liever 
met mij dan met een mannelijke collega.”

De gratis vrouwendialoog op 3/6 bijwonen? Schrijf je in bij de Dienst Diversiteit: t 015 29 83 05

175 jAAr SPoorWegStAD   over welke stoomlocomotief eerst aankwam in Mechelen op 5 mei 1835, heerst discussie.      Dat de machine een ronkende naam had – De olifant, De Pijl, De Stephenson of De Belg – is wel zeker.
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Maankalender mei 

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

Trek op stap  
met je gezin
Waarom? Het Mechels Broek is geen kle-
dingstuk, maar een mooie groene plek aan 
de rand van de stad. Gluur er achter de 
schermen van de natuur. Een ervaren gids 
van Natuurpunt loodst je gezin langs een 
vogelkijkhut en onbetreden paadjes. Na de 
wandeling geniet je met volle teugen van een 
overheerlijke biopicknick, op een dekentje 
midden in de natuur!

Nog meer uitstapjes? Meer trap- en stap-
ideeën vind je in de nieuwe wandel- en  
fietsbrochure ‘Doortrapte UiTstapjes’ van  
UiT in Mechelen, i.s.m. Natuurpunt en  
Regionaal Landschap Rivierenland. Op  
eigen houtje of onder begeleiding van  
een gids ontdek je onvermoede plekjes  
in Mechelen en omgeving. Te voet of met  
de fiets, aan jou de keuze. Haal je brochure 
vanaf 25 mei bij UiT in Mechelen, Huis van 
de Mechelaar, Bezoekerscentrum Mechels 
Rivierengebied en bibliotheek.

info & tickets? Schrijf je snel in want de 
plaatsen zijn beperkt. UiT in Mechelen,  
€10/€7/€2, inclusief geleide wandeling +  
biopicknick + wandelkaart Rivierenland. 

Open: maandag tot vrijdag  
9.30-17.30u • zaterdag, zondag  
en feestdagen 9.30-16.30u

p.21

Speeldag
Leef je uit met de Ketnet 
band Live op 30.05, want 
de binnenstad wordt een 
speelparadijs!

p.20

Een geest- 
verruimende trip
Fiets op 08.05 naar 9 levens- 
beschouwingen tijdens  
‘Start to believe’.

06.06

175 jAAr SPoorWegStAD   over welke stoomlocomotief eerst aankwam in Mechelen op 5 mei 1835, heerst discussie.      Dat de machine een ronkende naam had – De olifant, De Pijl, De Stephenson of De Belg – is wel zeker.

Kijk  
op p.20  
en win!
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Win een doortrapte gezinsuitstap!  
Surf voor 25 mei 2010 naar www.uitinmechelen.be en beantwoord de wedstrijdvraag.

•	 1	gratis	gezinswandeling	op	zondag	6	juni	(max.	3	kinderen)
•	 10	‘Mooisteplekjesgidsen’	(Pasar	i.s.m.	Davidsfonds)	
•	 5	geschenkbonnen	en	een	mooi	natuurboek	van	Natuurpunt	

DoortrAPte uitStAPjeS

het Mechels Broek en de abdijsite roosendael zijn recent tot de ‘Mooiste plekjes  
in vlaanderen’ uitverkoren. uit bundelt voor jou een selectie van bestaande en 
nieuwe routes in een heldere brochure. Wist je trouwens dat Mechelen een schat  
aan historische verhalen en kostbaar religieus en industrieel erfgoed herbergt?  
Stadswandelingen doorkruisen oude en nieuwe architectuur. gidsen onthullen  
spannende verhalen over verdwenen panden. ook wie een stevige trektocht met het 
gezin verkiest, komt aan zijn trekken. voor een frisse neus trek je op pad langs een 
van de gloednieuwe wandelnetwerken. trappers krijgen verrassende parcours voor-
geschoteld, dwars door de Mechelse groentestreek of langs vergeten sacrale plekjes.

Eerst zien en dan geloven  
Mechelen, geloof het of niet, heeft een boeddhistische tempel met vooral Thaïse  
vrouwen. Het katholieke koraalhuis stond aan de wieg van de ‘Wiener Sängerknaben’.  
En dat is nog maar een tipje van de sluier. Op zondag 8 mei zetten liefst 9 levens- 
beschouwingen de deuren voor je open tijdens ‘Start to believe’. Zadel je fiets voor  
een ontspannende en informatieve fietstocht langs vrijzinnigen, protestanten,  
Assyrische Chaldeeërs en baha’ï. Op de bijhorende podcast duikt Erika Van Tielen  
met jou in tempels, moskeeën en hun Mechelse geschiedenis. 

Zondag 08.05, 6 begeleide fietsroutes (3 locaties per route), gratis, inschrijven verplicht,  
T 015 43 21 20, www.vormingplusregiomechelen.be. 
Meer info? T 015 29 83 48, E diversiteit@mechelen.be
Podcast vanaf 3 mei te downloaden op www.starttobelieve.be

UiTgestapt? Laat je rijden!  
Na een lange tocht in de buitenlucht is de terugkeer naar je huis er soms wat te veel 
aan. In het kader van de Heen-en-weeractie voert de bus je graag heen en terug tijdens 
de Groene Haltewandeling. Bovendien krijg je een natuurgids ter beschikking, een stap-
penteller en een verrassing aan de eindhalte in Rijmenam. Hoe ver geraak je na 10 000 
stappen? Hopelijk tot aan het Mechels Broek, want daar wacht je een lekkere picknick. 
Ga je liever zelf op pad, dan haal je best tussen 9.30u en 11.30u aan het vertrek een 
gratis wandelbrochure.

09.05, bushalte De Nekker, gratis, 10u
Wandeling Mechels Broek (5 km) + Barebeekvallei (8km)
Picknick Bezoekercentrum: €7/€5 (-12 jaar) mits inschrijving of eigen lunch
Natuurpunt, T 015 43 61 09, bc.mechelsrivierengebied@natuurpunt.be

175 jAAr SPoorWegStAD   Mechelen is voor de buurtspoorwegen altijd een belangrijk knooppunt geweest. Zo kon je      vroeger vanuit Mechelen met de tram naar heist-op-den-Berg, Boom en keerbergen. 

08.05

09.05

© Kim



Bokes&Books  
met Pat Donnez  
Een uurtje cultuur tijdens je 
middagpauze beleef je in De 
Zondvloed, waar je een boter-
ham met fijne leeswaren krijgt 
voorgeschoteld. Stadsartiest 
Pat Donnez vertelt en leest 
tijdens een pittige lunchbabbel.

06.05, 12.15u, €7 (incl. lunch), De Zondvloed,  
O.L.Vrouwstraat 70, T 015 43 21 20

Maankalender 

Speel met treintjes
Voor één keer rijdt de trein helemaal tot de Grote Markt, tot 
aan de stand van het Speelgoedmuseum. Maak je eigen 
conducteurpet of kleur de gigantische houten locomotief. 
Bewonder deze klepper nadien tijdens de tentoonstel-
ling rond speelgoedtreintjes in het Speelgoedmuseum. 
Echte treinfans schepen in voor een ritje in een echte ‘mini’ 
stoomlocomotief of elektrische trein. 

5 kaarsjes uitblazen
De Speeldag bestaat 5 jaar, reden om te feesten! Elk kind 
krijgt een leuke feesthoed. Aan het einde van de dag zin-
gen alle feestneuzen samen luidkeels het verjaardagslied. 

21

Zet je feestneus op
Speeldag? Dat betekent meer dan 15 000 m2 puur spelplezier in 
Mechelen binnenstad!  Stoere cowboys en cowgirls doen een ritje  
op de rodeo van ketnet. Nog straffere kids klimmen op de 11 meter 
hoge klimmuur. Snelduivels racen op het go-kart parcours of  
lanceren een heuse waterraket. 

Soirée Lamot – Met de Trein  
In Mechelen arriveerde in 1835 de eerste trein van het Europese vasteland. Amper 175 jaar  
later liggen de plannen voor het vierde station in Mechelen klaar. De stationsomgeving  
ontwikkelde zich in een sneltreinvaart en krijgt een ambitieuze make-over. De nieuwe  
lezingenreeks van Soirée Lamot blikt terug én vooruit naar de fascinerende wereld van de trein. 
Leer alles over 175 jaar stationsarchitectuur en het ontluikende dagjestoerisme. 

13.05, ‘Stationsarchitectuur in sneltreinvaart. De stations van Mechelen-Centraal’ (incl. plaatsbezoek)
27.05, ‘Le train de plaisir’, 20u, Lamot, Van Beethovenstraat 8-10, €5/€2 (met drankje)
Reserveer bij UiT in Mechelen.

SPeelDAg viert feeSt! 

leZiNg 13.05

175 jAAr SPoorWegStAD   Mechelen is voor de buurtspoorwegen altijd een belangrijk knooppunt geweest. Zo kon je      vroeger vanuit Mechelen met de tram naar heist-op-den-Berg, Boom en keerbergen. 

luNchBABBel 06.05oPerA coMiQue  
08.05-29.05

30.05

ketnet band live en zoveel meer
Op de SPEELDAG is er voor elk wat wils. Hou je van gezellig-
heid? Speel dan een potje volksspelen, schaken of andere 
gezelschapsspelen. Avonturiers halen hun hartje op op 
springkastelen en trampolines. Oefen je muzikale vingers op 
een heuse beiaard of toon je circuskunsten. Om 17u is het 
hek van de dam op de Grote Markt met de Ketnet band Live.

30.05, 10 tot 18u, binnenstad Mechelen, gratis,  
T 015 55 70 75, E speeldag@speelgoedmuseum.be
Gratis parking aan de Nekkerhal met shuttle naar 
binnenstad, gratis fietsenparking op de Botermarkt
www.speeldag.be

La Scala Di Seta
Rossini vertelt het muzikale verhaal van koopman 
Dormont die zijn pleegdochter Giulia uithuwelijkt aan 
de hooghartige Blansac. Giulia dacht er anders over en 
trouwde stiekem met haar grote liefde Dorvil. Nachtelijke 
escapades en intriges zorgen voor hilarische taferelen..

28.05+29.05 om 20.15u, 30.05 om 16u,  
Cultuurcentrum, €30/€27/€10, T 015 29 40 00,  
E cultuurcentrum@mechelen.be,  
www.ccmechelen.be



WorkShoP 21.05-23.05

klASSiek 08.05

Tuur Florizoone & Anu Junnonen 
Deze virtuoze accordeonist en componist van de sound-
track Aanrijding in Moscou neemt Fins zangtalent onder 
de arm. Samen brengen ze je in vervoering met een jazz-
concert  gekruid met hippe folk en een vleugje tango. 

29.05, 19.30u, €10, Begijnhofkerk, Nonnenstraat 30,  
T 015 27 68 68, E jam.boelens@skynet.be,  
www.groot-begijnhof-mechelen.be    

Natuurfotografie 
Heb je een reflexcamera nodig om mooie plaatjes te 
schieten of kan dat ook met een eenvoudiger toestelletje? 
Samen met een ervaren fotograaf vereeuwig je al snel de 
mooiste plekjes van het park. Bewonder de fotogenieke 
creaties tijdens Dag van het Park (zie p.9)

21.05 tot 23.05, 10u, BC Vrijbroekpark, Hombeeksesteenweg, 
E info@groenmechelen.provant.be, T 015 45 13 80, 
www.vrijbroekpark.be. Inschrijven verplicht.

Les Arts Florissants - exclusief jubileum optreden  
Het internationaal topensemble staat dertig jaar op de planken en viert dat exclusief 
in Mechelen. Ongehoord mooie barokmuziek vult de kathedraal. Onder leiding van 
Paul Agnew (U.K.) laat deze Lamentazione ook jou niet onberoerd. Liefhebbers  
pikken een woordje uitleg mee om nadien nog meer te genieten.

08.05, 19u15 (inleiding) - 20.15u (concert), €18/€15/€12/€10, Sint-Romboutskathedraal,  
Onder den Toren, tickets: UiT in Mechelen

coNcert 29.05
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Maison on the Rocks 
Jeugdig jazz talent swingt en groovet, noem het jazzrock 
en folkpop of chanson en melodieuze blazers-die-gas-ge-
ven. Jazzliefhebbers halen hun hart op in de authentieke 
Jazzzolder. Elke tweede en vierde vrijdag van de maand 
sleept die je mee door live jazz in al zijn vormen. In de 
ruime bar houdt een DJ met vinyl en CD’s de sfeer erin tot 
de late uurtjes.

28.05, 20u, Sint-Romboutskerkhof 2, T 0497 02 93 61,  
E info@jazzzolder.be, www.jazzolder.be,  
www.myspace.com/maisonontherocks

Zoals een puber droomt (Chopin)
De mooie melodieën van componist Chopin doen je wel 
eens wegdromen. Zo romantisch als zijn pianomuziek, 
zo spannend was het tijdperk waarin hij leefde. Naar 
aanleiding van zijn 200ste verjaardag neemt kenner en 
musicoloog Jos Meersmans je mee naar de biotoop van 
de kunstenaar: Polen en Parijs in de 19de eeuw.  
Muzikale fragmentjes brengen je in de stemming.

10.05, 14.30u, €6/€4,5, Cultuurcentrum Mechelen,  
Minderbroedersgang 5, inschrijven via T 015 40 57 45,  
E mechelen@okra.be, www.okra.be

leZiNg 10.05 jAZZ 28.05

© Guy Vivien

175 jAAr SPoorWegStAD                  het vernieuwde Mechelse station verwelkomt twee nieuwe hSt-lijnen, goed voor      razendsnelle treinverbindingen met Amsterdam, Parijs, frankfurt én Brussels Airport.



23

12.05
Op en top feest!
12 mei is een speciale dag voor 
de ‘Mechelse Zot’. De toren blikt 
dan terug op twee markante ver-
jaardagen: de oprichtingsdatum 
van het Aartsbisdom Mechelen 
(1559) en de eerste steenleg-
ging (1452). Meteen twee goede 
redenen om je te trakteren op een gratis torenbestij-
ging. In 2009 opende de Sint-Romboutstoren ‘nieuwe 
stijl’ naar aanleiding van 450 jaar Aartsbisdom. En in 
1833 vond men bij herstellingswerken een doosje met 
twee gulden onder de eerste trede van de zuidelijke 
wenteltrap. Die werden daar naar alle waarschijnlijk op 
22 mei 1452, tijdens de eerste steenlegging, in naam 
en ter ere van de stad geplaatst.

12.05, 10 tot 18u, laatste bestijging om 16.20u, gratis, 
reserveren via UiT in Mechelen

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.

AMAteurtheAter 
14.05-28.05

In deze knappe tentoonstelling duiken kinderen onder in 
fascinerende landschappen, zoals een lappendeken van 
velden en een bos wolkenkrabbers. Je kunt er eindeloos 
kijken, luisteren en beleven. Nationale en internationale 
kunstenaars tonen je de vele mooie en bizarre vormen 
van natuur en stad. Een productie van vzw RASA.

15.04 tot 23.05, do. tot vr. van 11 tot 18u, gratis, De Garage, 
Onder-den-Toren, leeftijd +9, T 015 29 40 00,  
E cultuurcentrum@mechelen.be, www.ccmechelen.be

Zoveel moois inspireert ook de leerlingen van de  
Academie. Bewonder tot 30 mei hun kleurrijke  
landschapswerken in de jeugdateliers. 
Academie, ma. tot do. van 10 tot 20u, zat. tot zon.  
van 10 tot 12u, www.academiemechelen.be

Wie wil er nu  
honderd worden?
Vier oude mannen - een topadvo-
caat, een sportvedette, een universi-
teitsprofessor en een pottenbakker 
- huizen bij elkaar in een oud verzor-
gingstehuis. Op rust probeert ieder 
op zijn eigen manier de dagen door 
te komen. Lachen met het uitzicht 
op de dood. Wie wil er nu honderd 
worden? Iemand van negenennegen-
tig misschien?

14.05-15.05, 21.05, 22.05, 28.05  
om 20.15u, 23.05 en 30.05 om 15u, 
(Theater) Korenmarkt 14,  
€9/€8, T 015 41 44 32,  
E secretariaat@korenmarkt.be,  
www.korenmarkt.be

Hanswijkprocessie
Honderden uitgedoste figuranten 
passeren de revue tijdens de feeste-
lijke verering van Maria. Volgens de 
legende van O.L.Vrouw van Hanswijk 
zou in de 13de eeuw een houten 
Mariabeeld een schip hebben gered. 
Reserveer je plekje voor een kleurrijk 
visueel spektakel. Om 11u en 17u ben 
je welkom voor de eucharistieviering 
in de Hanswijkbasiliek, voorgegaan 
door Aartsbisschop Mgr. Léonard.

09.05, 15u, parcours: Zandpoortvest –  
Keizerstraat – Veemarkt - Grote Markt-  
Ijzerenleen - O.-L.-Vrouwestraat –  
Hanswijkstraat – Raghenoplein. 
€7/€5/€4, T 015 20 22 94 of  
T 015 42 01 40 (vanaf 03.05),  
E frieda.vanvaeck@scarlet.be of  
haal je tickets bij UiT in Mechelen,  
www.hanswijkprocessie.org

360° - Land-
schap in zicht!

Maankalender 
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eXPo 15.04-23.05

eveNeMeNt 09.05
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Plan je huwelijk ruim vooraf
Wie wil trouwen voor de burgerlijke stand, is verplicht 
om een huwelijksaangifte in te dienen. Dit kon tot 
nu toe ten vroegste 6,5 maanden voor het huwelijk 
gebeuren. Voortaan kan je echter al één jaar  vooraf  
een huwelijksdatum reserveren. Wie als eerste een be-
paalde zaterdag als huwelijksdatum  reserveert , mag 
nu ook zelf het tijdstip kiezen tussen 10.30u en 11.45u.

 Tot je dienst 

koen en lore uit leest vertrekken op 1 juli met zoontje Milan (5) naar de  
Provence. “We vroegen alvast een kids-iD aan in het huis van de Mechelaar.  
Dan kunnen we met een gerust hart vertrekken.”

Vanaf 12 jaar hebben kinderen een elektronische identiteitskaart. Voor jongere kinderen 
is er de Kids-ID. “Met Milans Kids-ID kunnen we naar zowat gans Europa reizen”, glundert 

Koen. De kaart biedt meer bescherming dan het witte kinderpasje van vroeger. 
De kaart is niet alleen moeilijk te vervalsen, je kunt ook gratis intekenen op  
de dienst ‘Hallo ouders’, voor mocht je kind verloren gelopen of verdwenen  
zijn. “De Kids-ID is ook meer dan een identiteitsbewijs. De kaart zou binnenkort 

ook als bibliotheekpas dienen, en voor de inschrijving op school, om veilig  
te chatten, enzovoort.” De aanmaakperiode is drie weken, de 
geldigheid drie jaar.

Waar? huis van de Mechelaar, reuzenstraat 1 
Meer weten? dienst Bevolking t 015 29 76 04 
 e vragen.bevolking@mechelen.be en www.mechelen.be

  “Met zijn kids-iD kan 
onze Milan overal komen”

De DuiM

haal geld uit je haag
Kleine landschapselementen zoals hagen, knotbomen,  
dreven, bomenrijen en poelen verdwijnen massaal uit het  
landschap. Een spijtige zaak, ook omdat dieren er beschut-
ting en voedsel vinden. Samen met jou wil de stad deze 
elementen opnieuw een plaats geven. Een flinke premie 
geeft je een duwtje in de rug. 

Meer weten?  
natuurengroenontwikkeling@mechelen.be 
of t015 29 75 82

175 jAAr SPoorWegStAD       ook in het Mechelse dachten boeren in de jaren 1830 dat hun koeien zure melk zouden      geven uit schrik voor de trein, die snel reed, veel lawaai maakte en rookte.



25

Tot je dienst 

Pubers opvoeden 
voor dummies
De opvoeding van pubers verloopt niet altijd op  
wieltjes. Hoe je je rebelse bengel het best aanpakt, 
kom je te weten tijdens de gratis infoavond ‘opvoe-
den van pubers’ op 18 mei in het auditorium van TSM. 
Inschrijven en informeren kan via T 015 29 83 27 of  
E opvoedingswinkel@mechelen.be.

Organisaties gaan wel eens 
gebukt onder grote stapels 
werk. Niet als ze beroep 
doen op de 250 mede-
werkers van de beschutte 
werkplaats. Die heeft een 
klusjes- en groendienst  
en helpende handen voor 
verpakkingswerk of het 
scannen van documenten. 
Verzuip niet in het werk 
maar bel of mail nu:  
info@bwmechelen.be, 
t 015 44 62 40.

Laat je (ver)bouwplannen op woensdag 2 juni screenen 
door een expert van het Provinciaal Centrum Duurzaam 
Bouwen en Wonen. Je krijgt massa’s tips over compact-
heid, isolatie, zonne-energie, verwarmingssystemen,  
materiaalgebruik,… Gratis voor alle Mechelaars, mits  
afspraak: t 015 28 77 50 of e ann.hufkens@igemo.be.

klusjes welkom bij beschutte werkplaats

Duurzaam  
bouwplan!

175 jAAr SPoorWegStAD       ook in het Mechelse dachten boeren in de jaren 1830 dat hun koeien zure melk zouden      geven uit schrik voor de trein, die snel reed, veel lawaai maakte en rookte.



Wij WAreN er Bij
1+2 tijdens Mechelen hoort Stemmen kon je 

luisteren naar Mechelaars die normaal enkel 
onder de douche zingen.

3+4 Niet iedereen hield het even droog, maar dit staat 
vast: het vlot in Mechelen! 

5+6  10km lijkt minder oneindig als je zweet langs 
idyllische Dijle-oevers. heel wat gespierde kuiten 
haalden de eindmeet in De Nekker. 

1

5

6

2

4

 Maneschijn
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Nuttig & NoDig
vragen aan de politie? T 015 28 66 66
De brandweer contacteren? Voor noodgevallen (brand, ongeval en alle 
dringende hulpverleningen) T 100 of 015 20 23 45. Voor niet-dringende 
hulpverlening (verdelgen wespennest, pompwerken, … ) T 015 28 02 80
vragen over je pensioen? Rijksdienst voor pensioenen, T 02 529 23 11 
een grabbel- of swappas? Jeugddienst, T 015 29 78 95 
een fuif organiseren? Jeugddienst, T 015 29 77 64
een boek lenen? Bibliotheek, T 015 40 44 70
hulp na mishandeling? Slachtofferhulp, T 03 886 28 10
een apotheker of arts vinden na sluitingstijd? Wachtdienst 
apotheken, T 015 43 12 44; wachtdienst dokters, T 015 42 14 14;  
wachtdienst tandartsen, T 09 039 99 15 
Naar een sportevenement of sportclub? Sportdienst, T 015 29 25 97 
Zwemmen? Zwembad, T 015 41 77 44
huwelijk of geboorte melden? Burgerlijke Stand, voor aangifte geboorte, 
nationaliteitskeuze, naturalisatie, uittreksels, T 015 29 76 13; voor huwelijken 
T 015 29 76 22
info over huisvuil? containerpark? Gratis infolijn, T 0800 90 441 
Melding over toestand openbaar domein? T 0800 20 800
gasgeur? T 0800 650 65
Probleem met de watervoorziening? PIDPA, T 0800 903 00
Straatlamp defect? T 0800 635 35, www.straatlampen.be
gebreken aan wegen, problemen met signalisatie of fietspaden? 
www.meldpuntwegen.be of www.meldpuntfietspaden.be
klachten over stadsdiensten? Ombudsman T 015 29 75 72, 
E ombudsman@mechelen.be
ocMW contacteren? T 015 44 51 11, E info@ocmwmechelen.be
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:
Citymarketing, Communicatiebeleid,  
UiT-marketing
fotografie: Bram Beeck, Joris Casaer, 
Libelia De Splenter, David Legrève
concept, 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/2010/0797/039



www.mechelen.be

Op de fiets, te voet of op een stoeltje aan de 
voordeur tijdens Burendag, maar altijd 
blijgemutst. Zo hebben we de Mechelaars graag.


