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De Michael Jackson van Mechelen

Op welk Tinelidee stem jij?

Kies je gratis festival(s)

MecheleN 
wOrDT wiNKelparaDiJs

handel & horeca  
in de watten



saMeN 
salTO’s 
MaKeN 
waTerraTTeN welKOM 
iN zweMbaD 
GeerDeGeMvaarT 
Voor jouw baantjes en sprongen gaan deze redders,  
de café-uitbaatster en de conciërge van AGB Sport 
Actief Mechelen door het vuur. Dat je in hun zwem-
bad waterpret beleeft, staat als een paal boven water!

T 015 41 77 44,  
e zwembad@sportactiefmechelen.be,  
www.mechelen.be



Bart Somers,
burgemeester

walTer vOlcKaerT leidt 
het bedrijf Vewood, dat hout levert 
aan meubelfabrieken. Als tweede 
Mechelse bedrijf sleepte het een 
FSC-certificaat in de wacht. “Onze 
materialen zijn vervaardigd uit een 
verantwoord beheerd bos. Steeds 
meer klanten vragen om Milieu-
vrieNDeliJKe prODuc-
TeN, dus nemen we onze verant-
woordelijkheid op,” glundert Walter.

Slecht te been? Steek de Stop&Go-
paraplu van het 5de leerjaar 
ursuliNeN omhoog en de bus 
stopt tussen twee haltes. Met deze 
uitvinding wonnen ze de klaseditie 
van De beDeNKers. “We 
krijgen een schoolfeest van €5000 
cadeau,” juicht uitvinder Thomas.  
“Bovendien bestaat de kans dat onze 
uitvinding in de praktijk wordt gebracht. 
Mechelen wordt dan pilootstad.”

Chef Marc Clement van resTau-
raNT FOlliez pronkt sinds 
kort met de GOuDeN DelTa, 
zeg maar gerust de Vlaamse prijs voor 
de kok van het jaar. “Deze prijs is een 
bekroning van mijn carrière. Maar ik 
rust zeker niet op mijn lauweren en 
blijf zoeken naar nieuwe producten en 
kookmethodes. Stilstaan is achteruit 
gaan.” Proeven van zijn moderne Fran-
se keuken doe je op de Korenmarkt.

Mechelen in de prijzen?  
Zij dragen hun steentje bij!GOeD beziG

leFTrOMpeT

Komaan 
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Je veiligheid boven alles
De veiligheid van de Mechelaars blijft voor mij als burgemeester een da-
gelijkse bekommernis.  Niemand kan een samenleving zonder criminaliteit 
garanderen, maar we willen er wel alles aan doen om onveiligheid zoveel 
mogelijk te beperken. De voorbije jaren boekten we door tal van nieuwe 
investeringen in mensen, materiaal en acties heel wat succes. Onze aanpak 
inspireert: andere steden en gemeenten, tot zelfs Rotterdam toe, kwamen 
bij ons de mosterd halen voor hun veiligheidsbeleid. 

Uit de criminaliteisbarometer blijken de eerste maanden van 2010 de 
meest succesvolle sinds lang. De belangrijkste misdaadfenomenen zijn 
drastisch teruggeschroefd. Maar elk feit is er een te veel, vraag maar aan 
het slachtoffer. Dus blijven we inzetten op nieuwe technieken en acties. 
Vorige maand hebben we een nieuwe equipe van 16 ambtenaren met 
een sanctionerende bevoegdheid in stelling gebracht. Zij controleren en 
sanctioneren tegen alle vormen van overlast en vandalisme. Op die manier 
kan onze politie zich nog beter focussen op de echte misdaad. Wedden dat 
andere gemeenten ons binnenkort weer zullen volgen?
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Geen Nieuwe Maan,  geen fleurige straat Ik woon in Hombeek en kreeg vorige maand geen 
Nieuwe Maan in mijn brievenbus. Hierdoor miste ik ook 
de uitknipbon van de actie Fleur je straat op en de gratis 
plantjes, mocht ik het geluk niet hebben om de bloeme-
tjes toch mee te krijgen. Wat is er misgelopen?K.C.

ronkende motoren 

Ik erger me dikwijls aan mensen die op straat spuwen. Maar waar ik me 

nog meer druk in maak, zijn mensen die de motor van hun auto onnodig 

laten draaien. Dit is kankerverwekkend, het stinkt en het kost nog geld 

ook! Kan hier niets tegen gebeuren?

M.V.

antwoord van de stad: Je kunt een boete 
krijgen als je op straat spuwt. Draaiende motoren kan de politie enkel ver-

baliseren, bv. als een vrachtwagen elke ochtend onnodig lang zijn motor 
laat draaien. Wanneer een auto staat te wachten met zijn motor aan, kun-
nen we enkel vriendelijk vragen om de motor uit te zetten, en hopen dat 

het gezond verstand zegeviert. Want je hebt gelijkt: een ronkende motor is 
ongezond en kost geld. Als je langer dan een halve minuut stilstaat, is het 

voordeliger dat je de motor even afzet. 

antwoord van de stad: De bescha-
digde stenen worden vervangen. Je 
vraag over de led-verlichting is door-
gegeven aan Eandis. In verband met 
het zwerfvuil merken we op dat er 
verspreid over het Lakenmakersplein 
meerdere vuilnisbakken staan.

antwoord van de 
stad: De bedeling 
in de fusiegemeen-
ten verliep niet 
optimaal, waarvoor 
onze excuses. 
Gelukkig was de 
dienst Wijk- en 
Dorpszaken hier-
van op de hoogte, 
zodat ze niet te 
streng waren voor 
mensen zonder 
inschrijvings-
formulier. Zoals 
je merkte, kreeg 
iedereen gewoon 
zijn plantjes mee.

Donker en vuil  
onder de sporen
De sombere spoorwegbrug aan  Nekkerspoel werd wat opgeknapt  met onder andere de aanleg van led- verlichting. Jammer dat de aannemer die deze verlichting plaatste veel stenen in het voetpad beschadigde en niet eens de moeite nam de kapotte stenen zo terug te plaatsen dat je de bescha-digingen niet ziet! Spijtig ook dat de led-verlichting overdag niet brandt. Het zou de halfdonkere tunnel veel aangenamer maken voor de voetgan-gers, zonder veel energie te kosten! De verlichting van de rijbaan staat dan wel weer (onnodig?) permanent aan. Een derde jammer gaat naar het ontbreken van vuilnisbakjes. Passanten werpen hun vuil gewoon op de grond.

H.B.

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

weDsTriJD zoek de G-plek van de stad!
waar in Mechelen vind je deze sculptuur?

Win en wij betalen je culinaire lekkernij ter waarde van €75 in een Mechelse 
eetgelegenheid naar keuze. Stuur je antwoord en adres voor 13 juni naar  
Communicatiebeleid – Nieuwe Maan, Grote Markt 21, 2800 Mechelen.  
Je kunt ook deelnemen via www.mechelen.be/nieuwemaan.

Winnaar van de vorige wedstrijd is  
paul speelman. Hij herkende het 

opvallend gekleurde bouwaardewerk 
in het Mechelse station. De middelste 

afbeelding is opgedragen aan  
de spoorwegarbeiders. 

Monumentale keramische versieringen 
in het Mechelse station

Te koop: 28 percelen voor open bebouwing in de omgeving van Papenhof tussen 5 en 9 are groot. Info: www.igemo.be
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cursieF

dit is muziek voor  
de mensen,  
m’n ziel voor de mensen
voor die me kennen  
of willen ontdekken
voor zij die in dezelfde film 
nog rennen
oplichten in het  
duister om het licht  
te verkennen

dit is m’n werk, m’n leven
m’n wereld, heden en verleden, 
beleef het
ik neem u mee door m’n stad
als een gids, overdag met de fiets 
of in de nacht met een licht

ik breng u overal, 
van m’n huis langs de markt en het 
park tot de rand van de grote stad
geen verlosser, geen tolk voor  
het volk
maar volg me, dan trekt die 
donkere wolk wel op

en op elke spot valt ook iets te 
beleven
wat gezegd wordt gevechtsport, 
ieder z’n regels
kijk, ik beleef het elke dag opnieuw
hoe ik door muziek elke keer m’n 
hart aan de stad verlies

(…)

dit is mijn stad, de straten  
m’n aders
m’n hart als m’n huis, ik heb  
m’n plaats op de aarde
ik sta er: vandaag, morgen - altijd
zo zorg ik ervoor dat ik toch  
op m’n pad blijf
 
kom met me mee, volg m’n weg
zo komen we verder, de tocht is 
nog ver
geen fases zonder bestemming, 
geen onbegonnen werk
blij om te zeggen dat ik m’n weg 
gevonden heb
 
Stadsleven - neem u mee naar mijn 
wereld
Stadsleven - welkom in mijn wereld

uit ‘stadsleven’, de titeltrack 
van het nieuwe album van de 
Mechelse rapper baz
w http://vi.be/baz  
http://myspace.com/bazshisj015

stadsleven

Nieuwe Maan reikt de Medaille uit aan Mechelaars met lef. De trotse medaille-
drager van deze maand is rogier Goris (66), voor wie een keurige en geurige 
Dodoenstuin wel wat zweetdruppels mag kosten.

“Toen Wijkhuis Centrum een oproep deed voor het onderhoud van de Kruidtuin, 
kwamen mijn buren en ik meteen in actie. Nu zijn we zo’n zes jaar peter of meter 
van een lapje Kruidtuin.” Onder het goedkeurend oog van een stenen Rembert  
Dodoens ontfermen Rogier en de andere vrijwilligers van de Dodoensgroep  
zich elk over hun stukje grond. “We willen graag iets doen voor de buurt en  
Dodoens is als voormalige lijfarts van Margareta een oude zoon van de stad.  
Die prachtige kruidentuin aan z’n voeten terug op het niveau van vroeger bren-
gen, is onze missie!”

Ook groene vingers en een hart voor de Kruidtuin? Breng tijdens de stadspick-
nick op 13 juni een bezoekje aan de stand van de Dodoensgroep of bel naar  
T 015 27 33 43. Wie peter of meter wil worden van een stukje openbaar domein, 
kan contact opnemen met de dienst Wijk- en Dorpszaken, T 0477 47 13 91 of  
E andy.frans@mechelen.be. 

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

Te koop: 28 percelen voor open bebouwing in de omgeving van Papenhof tussen 5 en 9 are groot. Info: www.igemo.be



6

stem voor je  
favoriete Tinelidee

wat doen Mechelaars met 500m² Tinelsite?

“In onze overdekte markt zit je lekker  
binnen!”

“Geef kinderen opnieuw de kans om kind  
te zijn en te spelen in hartje Mechelen.”

“Niets zo sociaal en culinair als een  
picknick. Welke Mechelaar zegt daar  
‘nee’ tegen?” 

“De binnenstad kan nog wel een groene 
long gebruiken. Aan de Tinelsite is er plaats 
voor. Met goedkoop en makkelijk inzetbaar 
materiaal puzzelen we een groene en  
flexibele oppervlakte in mekaar.” 

Tien Tinelprojecten stoten door naar de 
tweede ronde! vele voorstellen waren  
origineel, maar de jury werd helemaal  
omver geblazen door de creatieve top 10, 
die voor elke doelgroep en leeftijd wat in 
petto heeft.  

stem vanaf nu tot  
14 juni 2010 op je  
favoriete project via  
www.beleefmechelen.be. 
Deze zomermaanden  
voeren we maar liefst  
3 projecten uit! 

Een flexibel 
en herbruik-

baar park voor 
500m²

Hannelien Dens
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Duiven voederen: 
komt alleen maar 
viezigheid van  
Duiven laten heel wat vieze  
smurrie achter op straten en  
pleinen. 20 ton per jaar om precies 
te zijn. Ze voederen wordt dus  
afgeraden, mét boetes tot €250. Te 
meer omdat ratten ook  
duivenvoer lusten. En die zijn we 
evenzeer liever kwijt dan rijk.

Al wie in Mechelen gebouwen 
gebruikt, is bovendien verplicht om 
duiven te verhinderen om er een 
nest te bouwen én om bevuilde 
gebouwen te doen schoonmaken 
en ontsmetten. Opgelet: deze 
regel aan je laars lappen, kan je 
eveneens een boete tot €250 
kosten. Overigens doe je de duiven 
evenmin een plezier door ze te 
voederen. Ze planten zich daardoor 
sneller voort, waardoor ze makkelij-
ker ziek worden én ze leren het af 
om zelf voedsel te zoeken.

Daar trappen wij niet in!
DuiveNMesT? hONDeNpOep?

“Hondenpoep wordt niet geduld. Het stadsbestuur kiest voor  
een consequent en kordaat lik-op-stuk beleid, waarbij snel en  
steeds wordt vervolgd.” Zo staat het in de beleidsverklaring.  
En met wie duiven voedert, heeft de stad nauwelijks meer geduld.  
Zeg niet dat je niet was gewaarschuwd.

“€250 vind ik  
toch duur voor  
een hondendrol” 
herman (52): “Een grote boodschap van 
mijn Hayco op de stoep kan me €250 
kosten. Meer nog, het volstaat dat ik de 
hond uitlaat zonder hondenpoepzakje 
op zak om dezelfde boete te riskeren. 
Ik denk dus twee keer na voor ik mijn 
trouwe vriend zijn gevoeg op straat laat 
doen. Thuis poept hij ten slotte ook niet 
op het tapijt.”

250 extra vuilnisbakken
Het excuus dat je soms kilometers moet afleggen met een tjokvol honden-
poepzakje onder de arm, bij gebrek aan vuilnisbak, houdt hoe langer hoe min-
der steek. De voorbije jaren liet de stad 250 nieuwe vuilnisbakken plaatsen. 

Nog last van bevuilde voetpaden? Laat van je 
horen via overlast@mechelen.be en vraag een 
zonder-poep-stoep bord om aan je raam te hangen

Poep op de stoep: 
max. €250

Hondenpoep in  
het park: max. €250

Hond uitlaten  
zonder zakje:  

max. €250
Duiven voederen: 

max. €250
Duiven een nestje 
laten maken op je 

gebouw: max. €250
Duivenmest niet 

schoonmaken:  
max. €250.

honden- en duivenpoep: de prijslijst

Schone stad 

STOP met 
voederen
van duiven
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ONTDeK JOuw iDeale FesTival

zoveel festivals,   zoveel keuzestress?

Dit festival mis ik nooit
A. Mano Mundo 
B. de Poëziezomers van Watou 
C. de Vestconcerten in Lier 
D. Marktrock
E. Sfinks 

ik ga spontaan  
uit de bol bij
A. salsa en flamenco, 

met de liefde als leidraad 
B. een mix van beeldende kunst 

en muziek 
C. een losse sfeer in het park
D. bekende nummers 
E. pittige muziek uit alle 

windstreken 

ideaal voor mij is
A. een festival waar ik met mijn 

gezin een ecologische en inter-
culturele dag doorbreng 

B. een kleinschalig festival 
langs idyllisch water 

C. een popfestival tussen het groen 
D. een groot festival met 

dansmuziek 
E. een kleurrijk festival dat 

me verrast 

Mijn favoriete plek  
in Mechelen is
A. het Tivolidomein 
B. de omgeving om 

en rond de Dijle
C. de Kruidtuin 
D. de Grote Markt 
E. de Colomawijk in Mechelen-Zuid

Je antwoordde vooral a
OTTerTrOTTerFesTival 
› 27 JuNi  › www.ottertrotterfestival.be 
Wie niet van de liefde houdt, heeft hier weinig 
te zoeken. Het festivalthema ‘Let love rule’ 
verleidt je met zwoele muziek, liefdesbrie-
ven, poëzie en heel veel complimenten. Het 
hoofdpodium brengt Cubaanse salsa, Marok-
kaanse raï en flamenco van onder meer Café 
con leche en Maguaré. Ook zonder dans-
schoenen valt er heel wat te beleven. Laat je 
beschrijven met liefdesberichten en drink een 
afrodisiacum, ter plaatse gebrouwen. Er zijn 
zelfs workshops rond duurzame ontwikkeling. 
Want ook dat is Ottertrotter: een milieube-
wust en sociaal familiegebeuren, tussen het 
groen van domein Tivoli. Neem zeker al een 
kijkje op de website en win een JOKER-reis!

Je antwoordde vooral b
DiJleFeesTeN 
› vaN 23 TOT 27 JuNi › www.dijlefeesten.be

Je krijgt een mix van beeldende kunsten, 
toneel, literatuur én film. De feesten starten 
met het ‘kunstpad’, een wandeling langs 
allerlei tentoonstellingen. Eat Lions en 
Customs betreden op donderdag 24 juni 

als eersten het podium op de Dijle. Ook de recente ontdekking Isbells en 
de internationale toppers The Herbaliser Band en 65daysofstatic staan op 
de affiche. Jazzgroep Kamikaze improviseert bij een stille film en op vrijdag 
en zaterdag zijn er jazzlunches. Literatuurliefhebber? Verwacht je aan een 
literaire marathon, een doorwaakte nacht in boekhandel De Zondvloed, met 
schrijvers, lezers, acteurs, muzikanten en tal van verrassende plotwendingen. 
De jeugd komt dit jaar flink aan haar trekken. Van De Band Krijgt Kinderen 
tot Theater FroeFroe, het kinder-atelier ‘Wonderlijke wezens in klei’ naar een 
musical met robotten – met het hele gezin ben je hier aan het juiste adres. 
Ook als je de winnaar van Maanrockrally wil zien. 

“Ottertrotter neemt 
een nieuwe start.  
Het wordt een  
werelds en nog  
duurzamer feest,  
waar Mechelen  
terecht fier op is.”
Marina De Bie,  
schepen van Leefmilieu

leFsTeM

De komende maanden klinken er weer deuntjes op verschillende 
pleinen in Mechelen. Al wat je hoeft te doen is een (gratis!) plaatsje 
zoeken en met de heupen wiegen. Vul deze test in en je weet meteen 
welke data je nu al moet aankruisen. Doe de festivaltest!

Je vindt álle festivals (ook Vis-Pop, Make a Fish, Fest de Sjarabang, Vee-iësta, Melaankolie) op www.uitinmechelen.be
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festivals 
ONTDeK JOuw iDeale FesTival

zoveel festivals,   zoveel keuzestress?

Je antwoordde vooral D
MaaNrOcKrally  
› 21, 22 eN 27 JuNi

Tijdens deze wedstrijd strijdt jong 
Mechels talent voor een plek op het 
hoofdpodium van Maanrock. Sup-
porter voor je favoriet op 21 en 22 juni 
(preselecties) en op 27 juni tijdens de 
Dijlefeesten (finale). 

MaaNrOcK 
› 21 eN 22 auGusTus › www.maanrock.be

Maanrock viert zijn vijftiende verjaardag 
met Baloji, Leki & The Sweet Minds, 
Andes en Clouseau. Ook De Kreuners, 
The Magical Flying Thunderbirds, de 
Mechelse Newwave formatie Aroma 
di Amore en Humo’s Rock Rally-finalist 
Amatorski beklimmen het podium. Op 
de Grote Markt, de Ijzerenleen en de 
Vismarkt kun je meekelen – ‘Ik wil je, 
blijf bij me’.

Je antwoordde vooral c
parKpOp › elKe DONDerDaG vaN De zOMer › www.parkpop.be

Wekelijks verwent de Kruidtuin je met pop, rock, blues, 
salsa, reggae, disco, back to the sixties,… Zangers en 
groepjes, groot en klein, gooien de spieren los. Op 1 juli 
bijt Els de Schepper met verve de spits af.

Je antwoordde vooral e
GlObal FiesTa › 4 Juli 
› meer nieuws volgt op www.mechelen.be

Van het tropische Afrika naar het Ma-
rokkaanse hooggebergte, met Global 
Fiesta maak je de  vogelvlucht in één 
namiddag. Een freepodium, workshops 
djembé en zumba,… de Mahatma Gan-
dhistraat trekt op 4 juli haar kleurrijkste 
kleedje aan. Heel de namiddag is er 
een sportcocktail voor de jeugd en de 
hongerigen krijgen spijs en drank uit 
alle windstreken. 

Je vindt álle festivals (ook Vis-Pop, Make a Fish, Fest de Sjarabang, Vee-iësta, Melaankolie) op www.uitinmechelen.be
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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. Samen 
het marktdeuntje van Eddy 
Wally zingen bijvoorbeeld…

“als marktkramer zijn wij geboren”

Wie al 15 jaar bloemen verkoopt en meerdere markten per dag 
afschuimt, weet waarover hij spreekt. Manuel staat samen met 
zijn vrouw en dochter op de Schoenmarkt, hun favoriete markt-
stand van Vlaanderen: “Het is hier zo proper in vergelijking met 
andere steden, vooral sinds de laatste jaren. Mechelaars zijn 
ook heel aangename marktbezoekers. Als het weekend is en 
ze ruiken rozen, dan fleuren ze allemaal op!” 

Collega Michaël - bekend onder de naam van zijn kraam ‘Luc 
Vis’ – bestempelt hun marktkramen met enige trots als de 
“grappigste hoek”. Het duo Manuel en Michaël staat garant 
voor grappen, van klanten bedienen met een valse snor tot 
elkaars verjaardag vieren op een bloementroon. Tussendoor 
geeft Michaël – praatgraag zoals een ‘viswijf’ - eettips in over-
vloed aan zijn klanten. “Mechelaars lusten graag gebakken vis 
met bruine saus en maatjes. Ik raad ze aan om ook eens onze 
koningskrab en wilde zeebaars te proeven.” 

Past de markt in je kraam?
• Voor sfeer moet je op de wekelijkse markt in 

de binnenstad zijn. Elke zaterdagochtend van  
8 tot 14u kun je flaneren op één van de  
grootste markten van de regio. 

• Voedingswaren in alle kleuren en geuren  
vind je op de kleinhandelsmarkt aan de 
Guido Gezellelaan-Centjesmuur. Elke  
maandag, woensdag en vrijdag kun je er  
van 8 tot 13u volop snuisteren. 

• Op de curiosamarkt laten Mechelaars zien 
wat hun grote kuis zoal opbracht. Je vindt  
op de Veemarkt tweedehandswaren uit de  
opgeruimde zolder en kelder. Elke zondag  
na de Hanswijkprocessie tot eind september,  
van 11 tot 17u. Geïnteresseerde verkopers komen  
de dag zelf tegen 11u naar de Veemarkt en kiezen 
dan een plaatsje op het plein. Michaël
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Burenplezier 

“als marktkramer zijn wij geboren”
Bloementips van 
Manuel
“Mechelaars kopen graag tulpen,  
pioenen en rozen,” zo ondervindt 
expert Manuel.
Tulpen: “Bloemen met een bol 
hebben weinig water nodig. Doe 
een beetje ijs bij het water en je 
tulp gaat lang mee.”
pioenen: “Snij ze heel goed aan 
en zet de pioenen in lauw water 
om ze makkelijker te laten open-
gaan. Opgelet: gebruik voor bloe-
men nooit een schaar, hoe scherp 
ze ook is, maar wel een aardappel-
mesje. Een schaar plet de stengel 
en beschadigt je bloem.”
rozen: “Snij ze schuin af, verwijder 
de blaadjes en hou je vaas proper 
met javel en water.”

Vistips van  
Michaël
hoe voorkomen dat je vis 
uiteenvalt in de pan? 
“Smeer de vis in met wat bloem en 
leg hem in een antikleefpan, maar 
pas als de olie warm is of de boter 
gesmolten is. Begin met een warm 
vuurtje, zet het wat zachter als de 
vis een korstje heeft en draai hem 
om als de bovenzijde helemaal 
gekleurd is.”

“Doe uw schoonmoeder een 
pleziereke. Allez, madam-
meke, twee boeketjes kopen 
en het derde krijgt ge verniet. 
Nog nooit ni gezien!”

Michaël

Manuel
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horeca en  
winkeliers in de 

watten
Zowel een startende handelaar als een gevestigde waarde, een  
winkelfanaat als een marktjesmaat komt in Mechelen aan zijn  

trekken. De dienst Economie staat handelaars bij in hun zoektocht 
naar een pand, indien ze dat wensen, en geeft hen met vier  

premies een duwtje in de rug. Goed nieuws ook voor winkel- en  
terrasjesliefhebbers, want die maatregelen maken van Mechelen  

een nóg betere shopstek.

sTaD weeT haNDel eN hOreca Naar waarDe Te schaTTeN
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Lefwereld 

samen voor een echt winkelparadijs
al dat winkelplezier dank je uiteraard niet alleen aan je  
getrainde armspieren en de historische panden in Mechelen.  
De handelscomités organiseren op eigen initiatief en onder de 
paraplu van de dienst economie heel wat activiteiten die  
je doen hinkelen naar de winkel. 

Leo Lenaerts, voorzitter van het 111-koppige Bruulcomité, ziet veel 
heil en verbetering in de samenwerking met de stadsdiensten. Op 
geregelde tijdstippen overlegt Leo met de andere voorzitters, de 
dienst Economie en schepen Caroline Gennez over initiatieven 
zoals de lente- en herfstbraderie, het Warm Welkom Weekend 
en de opendeurzondagen. “De stad neemt de coördinatie en 
de communicatie op zich en wij organiseren de animatie van de 
activiteiten. Over het algemeen loopt die samenwerking heel 
vlot.” De eigen straat en eigen deur verkopen rekent Leo niet tot 
zijn bedoelingen, wél Mechelen in de kijker zetten als winkelstad. 
“Daar varen we allemaal bij. We komen van ver, maar stilaan zie 
je toch een zekere ingang van ons imago als winkelstad. Vooral 
aan de noordrand van Brussel ligt er een stevig klantenpotentieel 
weggelegd voor Mechelen, dat alles in haar mars heeft om een 
aantrekkingspool te worden.” Leo, voorzitter van het Bruulcomité

José (70) komt maandelijks naar Mechelen om er haar kleding 
en verzorgingsproducten te kopen. “Ik wilde net een oude fami-
liefoto van voor de oorlog laten inkaderen aan de Brusselpoort. 
Je moet maar van de ene straat naar de andere gaan en je hebt 
alle winkels op een steenworp. Mechelen pronkt echt wel op mijn 
favorietenlijstje van winkelsteden. De historische panden en  
vriendelijke verkopers zitten daar zeker voor iets tussen.”

ilja (21) is een echte fan van de lentebraderie. “Tussen mijn 
winkelbezoekjes door proef ik altijd van zoete hapjes aan de 
kramen. En ik heb net nieuwe winkels ontdekt die nog niet lang 
geopend zijn, zoals Lily. Je kunt er leuke spulletjes en kleren  
kopen uit Parijs en Amsterdam. Binnenkort komt ook de  
Mediamarkt naar Mechelen.”

serge (36) is niet zo’n fervent shopper, maar in zijn favoriete Me-
chelse boekenwinkel snuffelt hij graag rond. “Als ik met een nieuw 
boek in de Bruul wandel, kom ik wel eens in de verleiding om ook 
andere winkels te bezoeken. Er is keuze genoeg aan winkels en 
mijn armspieren zijn getraind in het dragen van zakjes.” 

“De eigen deur promoten  
is niet ons opzet. We maken  
samen van heel Mechelen 
een echt winkelparadijs.”

Je stad is koploper in koopjes
Je parkeert je wagen gratis buiten de vesten en  
komt de stad binnengewandeld via één van de vele  
winkel-wandelassen. eén blik op de historische façades  
met hun mooie etalages en je weet: dit belooft een leuk  
dagje winkelplezier. in de winkeldriehoek tussen bruul,  
ijzerenleen en Onze-lieve-vrouwestraat vind je hebbedingen 
voor je kleerkast en keuken, en dat in alle prijsklassen. 
 



 Zaptitel
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vee-iësta
De handelaars om en rond de Veemarkt 

zetten ook hun beste beentje voor. Sinds 
ze zich hebben verenigd in het  

Vadderikcomité bruist het plein als nooit 
tevoren. Het comité laat geen gelegen-
heid ongemoeid om een zomers feestje 
te organiseren. Het begint met salsa en 
eindigt met rock-’n-roll. Op 25 juni mag 
je je verwachten aan salsa en cocktails! 
Initiatiefnemer Guido De Coninck is fier 
op de werking van het Vadderikcomité: 

“De Vee-ïësta wordt ondertussen een 
klassieker waar we elk jaar naar uitkij-
ken. Ter gelegenheid staken we onze 

website www.vadderik.be in een nieuw 
kleedje. Daar vind je nog meer zomerse 

activiteiten, waaronder de Vadderik-wan-
delingen en de rock-‘n-rollparty.”  

Dj El Rubio en Septeto Trio Los Dos 
brengen op 25 juni vanaf 19u sfeervolle 

Latino-muziek, er zijn capoeirademon-
straties, salsa-initiaties en Mechelse 

schwung met de mannen van Genen 
drank Gene klank. Hasta la fiesta! 

Openluchttheater

De stad en haar bewoners laten er geen gras over groeien:  
in juni is Mechelen al een echt winkelparadijs met sterallures.  
Op 12 en 13 juni organiseert het Ijzerenleencomité in samen-
werking met Het Echt Mechels Theater een openluchttheater. 
Op een groot podium op het parkeerterrein achter het oude 
schepenhuis geniet je van een rasechte Mechelse komedie. 
Jean-Louis Van Caster, één van de initiatiefnemers, kijkt vol 
verwachting uit naar deze primeur in openlucht: “Ons handels-
comité heeft altijd veel belang gehecht aan animatie in de straat. 
Nu hopen op goed weer! ” 

Je stoeltje staat klaar voor een voorstelling op zaterdagavond en 
twee op zondag, om 14u en om 16u. Tenminste als je een ticket 
kunt bemachtigen. De eerste week van juni geven handelaars 
van de Ijzerenleen zo’n 120 uitnodigingen per voorstelling aan 
hun cliënteel. Aanbod geldig zolang de voorraad strekt, dus snel 
zijn is de boodschap! Passanten zijn natuurlijk ook welkom om 
een stukje theater mee te pikken. 
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Goed behandeld
1  Dag van de 

buurtwinkel op 19 juni 
Geen sfeervolle wijk zonder je buurtwin-
kel: je ontmoet er buren en er is steeds 
tijd voor een vriendelijk woord en een 
persoonlijke service. Om de buurtwinkels 
te bedanken, organiseert de stad op 19 
juni de Dag van de Buurtwinkel. Jij komt 
graag in je buurtwinkel en je wil dat laten 
zien? Zeg het met een bloem en schenk er 
één in papier. Op www.mechelen.be vind 
je een bloemenpatroon om uit te printen 
en uit te knippen. Geef ze op 19 juni aan je 
favoriete buurtwinkel(s). Die dag danken 
de buurtwinkels zelf ook hun klanten. 

 

2  zomerkriebels op 
26, 28, 29 en 30 juni 
De handelaars organiseren shoppingdagen  
met animatie.

3  start zomersolden op 1 juli + 
koopzondag op 4 juli 

4  Kermissen
Tervuursesteenweg: 18 juni tot 21 juni
Hombeek: 19 juni tot 21 juni 
Julikermis: 25 juni tot 9 juli

5  Minder hinder actie 
tot eind 2010
Tijdens de werken aan de Tervuursesteenweg organiseert  
de stad een spaaractie, zodat je aangenaam shopt in je  
buurtwinkels. Je kunt sparen voor een collectie historische post-
kaarten met beelden van de Tervuursesteenweg. Voor deze reeks 
ga je gewoon naar je buurtwinkel in de Tervuursesteenweg. Elke 
maand, het hele jaar door, valt er een andere postkaart bijeen te 
sprokkelen. Op het einde van de werken maak je kans op extra 
prijzen. Zoek een deelnemende handelaar met de Minder Hinder-
affiche aan zijn etalage en haal een stempel! Bij de werken in 
Hoogstraat-Korenmarkt-Ganzendries die deze zomer van start gaan, 
worden ook Minder Hinder Acties uitgewerkt.

Mechelen telt
1719 winkels, waarvan 411 ho-
recazaken, 44 bakkers, 92 kap-
pers, waarvan Tervuursesteen-
weg koploper met 6 kappers, 68 
handelszaken met huisnummer 1
6100 m² als grootste winkel-
vloer, 144 horecazaken en 174 
handelszaken met mode- en 
luxeartikelen in de binnenstad, 
117 handelspanden in Bruul, 58 
handelspanden in de Ijzeren-
leen, 659 vacatures en 398 uit-
zendvacatures in april, dus 1057 
openstaande jobs in Mechelen 
3558 Mechelse werklozen in 
april. De werkloosheidsgraad 
bevindt zich op het laagste peil 
sinds juni 2009. 

“Mechelen heeft 
alle troeven om nog 
meer uit te groeien 
tot een echte  
winkelstad: ons 
kernwinkelgebied is 
een uniek openlucht 
shoppingcenter  
in een historisch 
kader.”
Caroline Gennez,  
schepen van Economie  
en Middenstand

leFsTeM

Dag  van  de 
Buurtwinkel

19 juni 2010
M0661-Flyer publiek.indd   1 12-05-2010   10:46:15

Shoppingdagen bij de
Mechelse handelaars.
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Zomer
kriebels
26, 28, 29 en 30 juni
Animatie in de winkelstraten

Lefwereld 
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Terrasjes  
met de zon mee
Verzot op de zon of liefhebber van de lommerte,  
de Mechelse pleinen met bijhorende terrasjes bieden voor  
elk wat wils. Wie deze zonnewijzer volgt, is voor een  
topterrasdag vertrokken.

bierhijser of fijnproever? 
Het superhandige café-/

restoplan is spek voor ieders 
bek. Je vindt er alle 201 
Mechelse restaurants en 

café’s op een overzichtelijke 
kaart. De laatste etappes van 

je kroegentocht halen en 
daarna de weg naar huis vin-
den, mag nu geen probleem 
zijn. Naast het restoplan kun 
je bij de dienst Economie en 

de toeristische dienst ook 
gratis de gids Genieten in 
Mechelen verkrijgen, een 

compacte en handige  
cultuur- en horecagids.

11u
voormiddagzonnetje
vismarkt, aan de kant van het water
Grote Markt
aan het centraal station
ijzerenleen

14u
Middagzon op haar warmst

vismarkt
Korenmarkt
Grote Markt
ijzerenleen

16u
Namiddagzon en valavond
vismarkt aan het water
Grote Markt, aan de kant van bruul
ijzerenleen
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helpeNDe haND  
vOOr Je haNDel

horeca,  
eureka: 4 premies!
Geef toe, aan de historische winkelstraten van Mechelen weerstaat 
niemand. En dat shopplezier wordt alleen maar groter. De stad 
geeft premies tot €5000 aan kwalitatieve handels- en horecaza-
ken en buurtwinkels die zich in de dorpskernen vestigen. Wie de 
gevel van zijn pand verfraait, krijgt ook een toelage, en niet eens 
een kleintje: een derde van de kosten, tot €8000, krijg je terug-
betaald. Een pand op het oog, een opknapbeurt in de pijplijn? Ga 
na of je aan de voorwaarden voldoet. Voor een gevelpremie moet 
je gevel ouder zijn dan 20 jaar. Om aanspraak te maken op een 
vestigingspremie ligt je pand binnen het kernwinkelgebied. 
Kom je in aanmerking? Vul het aanvraagformulier in bij de 
dienst Economie: Grote Markt 21, T 015 29 78 64 (65),  
E economie@mechelen.be.  Vraag ook een gedetailleerd bestek 
op bij de Bouwdienst. 

Ook wie de verdieping(en) boven een winkel ombouwt tot een of 
meerdere volwaardige woongelegenheden met een aparte ingang 
krijgt een premie. De stedelijke premie wordt toegekend aan de 
aanvrager, zijnde de volle eigenaar, de erfpachter, de vruchtgebrui-
ker, de opstaller of huurder van het handelspand. 
Meer info over de premie voor wonen boven winkels op 
www.mechelen.be > ‘E-loket’ > ‘Wonen boven winkels’  

Om de beveiliging van bedrijfsgebouwen te verbeteren, kun je een 
premie voor inbraakbeveiliging aanvragen, tenminste als je valt 
onder het statuut van vrije beroepen en als alle toegangswegen 
van en naar je zaak beveiligd zijn. De premie dekt de helft van je 
investeringen met een plafond van €250. Voor de aankoop en de 
installatie van alarmsystemen krijg je geen subsidies. 
Meer info over de beveiligingspremie, de voorwaarden en het 
aanvraagformulier vind je op www.mechelen.be > ‘Werken’ > 
‘Ondernemen’.  Als je contact opneemt met de technopreventief 
adviseur, geeft hij je gratis advies en helpt hij je bij het kiezen van 
de juiste beveiliging.

Veilig winkelen en uitgaan, dat is ook het motto van BIN-Z en 
BIN-H. Deze beveiligde netwerken voor Mechelse zelfstandigen 
en horeca-uitbaters verhogen de sociale controle en je veiligheids-
gevoel. Elke aangesloten horeca-uitbater of zelfstandige kan via 
dit sms-systeem abnormaal gedrag of een onveilige situatie aan de 
politie melden en andere handelaars snel op de hoogte brengen. 
Meer dan 50 zaken zijn al (gratis!) aangesloten. 
interesse, nog vragen? Dienst Preventie en Veiligheid, 
T 015 29 83 92/93, E preventie_en_veiligheid@mechelen.be

Lefwereld 



Mike alvarez (42): 
“Voor street dance 

waren er vroeger 
geen scholen. Ik heb 

dus nooit dansles 
gevolgd, maar leerde 
mijn pasjes op straat 
of van videoclips. De 

finale bereiken van het 
tv-programma ‘Move 

Like Michael Jackson’ 
was een hele eer. Wat 

ik nog meer als een 
hoogtepunt in mijn 

danscarrière be-
schouw, zijn de felicita-

ties die ik kreeg van 
Jermaine Jackson, de 

broer van Michael. Mijn 
stijl kun je omschrijven 

als popping dance. 
Moonwalken valt daar 

onder, al is ‘backsliden’ 
de correcte benaming. 

Voor Mechelaars die 
willen beginnen met 
dansen, heb ik één 

advies: probeer niet 
steeds in de belang-

stelling te staan, maar 
amuseer je.”

leer Moonwalken met 
Mike en misschien  
sta jij volgend jaar  
wel op de planken  

in TheatriuM:  
T 015 41 77 68, 

www.2-stepcrew.be
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Ken jij ook een echte helD?  Mail ons! nieuwemaan@mechelen.be
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Maankalender juni 

altijd iets te beleven in Mechelen!  
surf naar www.uitinmechelen.be

Spoor  
naar Lamot
waarom? Op 5 mei 1835 reed de 
allereerste trein op het Europese 
vasteland. En jawel, die kwam uit 
Brussel aan in Mechelen! Hij deed 
er zo’n uur over, terwijl hij al 60 km/
uur kon rijden. Maar om de eerste 
treinreizigers niet te doen schrikken, 
reed hij een slakkengangetje.

waarover? Het reizen met de trein 
doorheen 175 jaar geschiedenis. Paul 
Delvaux, Constant Cap, Victor Hugo, 
Ernest Claes, Henry Vandevelde en 
Jan met de pet passeren de revue 
tussen treinmeubilair, kunstvoorwer-
pen, stationinterieurs, affiches, films, 
muziek en herinneringen. Je mag 
voor een keer alle getoonde voor-
werpen aanraken! 

waar en wanneer? In Lamot van 
19.06 - 12.09, van 10 tot 17u, behalve 
op maandag

info en tickets? UiT in Mechelen, 
Hallestraat 2-4-6, 2800 Mechelen,  
T 070 22 28 00, E uit@mechelen.be, 
www.mechelen.be/metdetrein

Congo gevierd!
Congo is 50 jaar 
onafhankelijk en dat 
wordt herdacht met een 
tentoonstelling, een on-
deronsje met Mechelse 
Congolezen, een mode-
défilé, kookworkshops, …

Voyeur spelen in 
Groot-Begijnhof 
Kunstenaars stellen hun werk 
tentoon in het unieke kader van het 
Begijnhof, bij mensen thuis. Nog de 
hele zomer door bewonder je ook 
50 foto’s rondom de kerk.
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175 Jaar spOreN, 3 GrOTe acTiviTeiTeN

10.06

23.06 - 09.01

15.0608.06

Naar aanleiding van 175 jaar sporen rijd je in  
Mechelen via drie sporen naar allerlei activiteiten. 

M/V Luncht  
Met de vakantie voor de deur mag het al ietsje meer genieten zijn, bijvoorbeeld tijdens je middagpauze. Op dinsdag 
01.06, 08.06 en 15.06 geniet je van een lekkere lunch met krokante inhoud in ‘t Oud Conservatorium!  Op M/V luncht 
serveert de dienst Diversiteit je een smakelijk programma in het thema van de relatie (of de strijd?) tussen de seksen. 
Op je boterham krijg je stand-up comedy en een lezing of een documentaire.

De nieuwe lezingenreeks van Soirée Lamot blikt terug 
én vooruit naar de fascinerende wereld van de trein. De 
tweede lezing van deze reeks, getiteld ‘De Cheminot’, 
brengt het melodietje van Shocking Blue terug - ‘Never 
marry a railroad man’. Een spoorman is immers meer met 
zijn hart bij de trein dan bij zijn vrouw. Hoe denken de 
spoorwegmensen over zichzelf? Welk beeld hebben wij 
van spoorweglui? Paul Van Heesvelde schetst aan de 
hand van foto’s, tekst en muziekfragmenten een boeiend 
portret. 

20u, Lamot, ingang Haverwerf, €5/€2 (incl. drankje),  
Alle lezingen en tickets vind je bij UiT in Mechelen.

Reis langs unieke speelgoedtreinen van meer dan 100 
jaar oud: treintjes in hout, blik en plastic. Je ziet ze al-
lemaal op de tentoonstelling ‘Trein trein trein – iedereen 
speelt met treintjes!’. Bewonder er indrukwekkende 
treinmaquettes van Märklin en Fleischmann of de meest 
hedendaagse treinmodellen. Echte treinfans schepen in 
voor een ritje in een ‘mini’ stoomlocomotief of een elektri-
sche trein.

Speelgoedmuseum, Nekkerspoelstraat, 10u-17 (di. tot zo.), 
€7,5/€6,5/€5, T 015 55 70 75, E info@speelgoedmuseum.be, 
www.speelgoedmuseum.be

De stadsgids neemt je  
op pad door het 19de-
eeuwse Mechelen. Hij 
vertelt honderduit hoe 
de stad er toen uitzag en 
doorspekt zijn verhaal met 
oude reisverhalen over 
Mechelen. 

Elke woensdag en zondag 
om 14.30u, €5/€2,50, reser-
vatie bij UiT in Mechelen

20.06 - 12.09

Docu ‘Zina en 
Mina Tales’
Portret van 6 single 
vrouwen, met elk hun 
verhaal. Van Saddie 
Choua i.s.m. Neder-
landstalige  
Vrouwenraad.

Lezing ‘Darwin voor 
dames’
Griet Vandermassen (UGent) geeft haar kijk op de 
relatie tussen de seksen en daar zit Darwin met zijn 
evolutietheorie voor iets tussen.
 
€5, inclusief broodje en drankje, op het terras van ‘t Oud 
Conservatorium. Telkens van 12 tot 13.30u
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20.06

Rozenfeesten + Rozenwandeling
De romantiek ligt voor het rapen in de rozentuin. Je 
ontdekt er het aanbod van de rozenkwekers, fla-
neert er over de plantenmarkt, terwijl de romantische 
muziek je naar een aards paradijs vervoert van royale 
kleuren en bedwelmende geuren. De kinderactivitei-
ten, het straattheater en de proeverijen in de rozen-
tuin krijg je er gratis bij, net als het ranke gezelschap 
van Miss All American Beauty onder de Bloemen.

Rozenfeesten, 10 tot 18u, Rozenwandeling om  
10.30u en om 14.30u, T 015 45 13 80 of  
E info@groenmechelen.provant.be

05.06 - 06.06 

27.06
Mechelen in zijn element 
Bekijk je stad door de bril van de vier elementen water, lucht, vuur en aarde. 
Luister naar spitse anekdotes over elementaire thema’s in Mechelen en de rol van 
de elementen. Je kuiert langs vergeten vlietjes, bruggen en waterstraatjes aan de 
Dijle en de Melaan, twee Middeleeuwse levensaders die de stad vorm gaven. 

Mechelenbinnenstebuiten neemt je daarna nog 3x mee op sleeptouw door de stad.

zondag 25.07 14u Aarde
zondag 29.08 14u Lucht
zondag 26.09 19u Vuur

14u, €7/€5 (voorverkoop bij UiT in Mechelen)/gratis (<12 jr), T 070 222 800,  
E info@mechelenbinnenstebuiten.be, www.mechelenbinnenstebuiten.be

Kunst op het Groot-Begijnhof  
Als je bij andere Mechelaars binnengluurt, krijg je gauw de stem-
pel van ‘voyeur’. Op het evenement Kunst op het Begijnhof mag 
het voor een keertje. Je hoeft er niet eens voor te betalen. Een 
heel weekend stellen kunstenaars hun werk tentoon in de huisjes 
rond het mooie begijnhof. Voor deze jubileumeditie, met als 
thema ‘Blik op de Begijnhoven’, selecteerde een professionele 
jury van fotografen 50 foto’s, die op regenbestendig canvas in 
de stellingen van de kerk worden opgehangen en die je de hele 
zomer kunt bezichtigen. De catalogus wordt verkocht tijdens het 
weekend van 5 en 6 juni. Ook in de kerk tonen elke maand twee 
andere beeldhouwers hun werk. 

Kunst op het Groot-Begijnhof, ingang via Sint-Alexiusstraat, 12 tot 18u, 
Groot-Begijnhof, www.groot-begijnhof-mechelen.be

Fotografie in de steigers en Expo in de Begijnhofkerk, Begijnhofkerk, 
ingang via Sint-Alexiusstraat, nog tot 30.09, dinsdag tot zondag van 
13 tot 17u, gratis
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Un fou noir au pays de blancs 
In het kader van de Werelddag van de Vluchteling, 
vertelt Michael de Cock verhalen uit ‘Aller Retour’, 
over een reis langs de grenzen van fort Europa, 
met foto’s van Stephan Vanfleteren. Een mooie 
opwarmer van de voorstelling van Pie Tshibanda, 
professor in de Psychologie in Katanga voor hij op 
de vlucht sloeg voor de genocide en nu een veel 
gevraagde verteller. Verwacht je aan een mix van 
traditionele Afrikaanse legendes, hilarische en ook 
aangrijpende anekdotes. Ook de administratieve 
logheid die hij ondervond in de strijd voor verblijfs-
papieren en het weerzien met zijn gezin komt op 
een komitragische manier aan bod. Zijn plezante 
verhalen verbergen vaak een sarcastische kant die 
je aan het denken zet. ’s Avonds is het interculturali-
teit ten top met wereldmuziek in Bar Popular aan de 
Vismarkt. 
 
Tip: Neem ook een kijkje in de tentoonstelling  
‘immigraliën’ op 19.06 of 20.06.
19.30u, ’t arsenaal, hanswijkstraat 63, T 015 42 25 44, 
€13/€10/€8/€2, www.tarsenaal.be

Great Escape
Deze voorstelling speelt slechts 4 x in Europa, ook in… 
Mechelen! GREAT ESCAPE is het schrijnende en hila-
rische theaterverhaal, gespeeld door Denton Chikura en  
Tonderai Munyebvu, twee Congolese topacteurs. Avon-
turiers willen via een ondergrondse tunnel Zimbabwe 
ontvluchten en komen uiteindelijk terecht in de achtertuin 
van president Robert Mugabe… Voor deze voorstelling 
hoef je gewoon naar jouw achtertuin, namelijk ’t Arsenaal. 

TIP: Samen met GREAT ESCAPE kun je de tentoonstelling 
over het BookCafé in Harare bezichtigen. Deze zeldzame 
vrijplaats voor artistiek talent en maatschappelijk debat is 
dé creatieve hotspot van Harare. De expo is voor en na de 
voorstelling gratis toegankelijk in ’t Arsenaal. 

’t Arsenaal, Hanswijkstraat 63, 20.15u, T 015 42 25 44, 
€9/€6, ism Africalia en CC Mechelen

Viering
In het wijkhuis Arsenaal nodigt Zaba-Kina je uit voor pit-
tige gesprekken over Congo en even pittige Congolese 
gerechten. ‘s Ochtends neem je samen met Congolezen 
maatschappelijke onderwerpen onder de loep tijdens een 
rondetafelgesprek. Vanaf ’s middags toveren Congolese 
mama’s smakelijke gerechten uit de potten, wordt er flink 
gedribbeld en ben je getuige van een heus modedefilé. 
De dag eindigt, hoe kan het ook anders, met een uitbun-
dig en kleurrijk dansfeest. 

Wijkhuis Arsenaal, 10 tot 24u, , E info@zabakina.be,  
www.zabakina.be

50 jaar onafhankelijk Congo
De verenigde Naties riepen 20 juni uit tot de internationale Dag van de vluchteling. 
wereldwijd is er dan aandacht voor het lot van vluchtelingen, zeker ook in Mechelen, 
dat 50 jaar onafhankelijk congo viert. 

20.0601.06

12.06
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Maankalender 

Cultuurcentrum start  
abonnementenverkoop  
Het CC ontvangt je feestelijk met koffie en croissants en de program-
matoren geven een woordje uitleg over het programma. Reden? Op 
zondag 6 juni geeft het CC het startsein van de abonnementen- 
verkoop voor 2010-2011! 
Aan de balie van het Cultuurcentrum stel je jouw abonnement samen 
vanaf 9u. Je selecteert minstens 5 voorstellingen. Voor jongeren tot 
26 jaar geldt de abonnementskorting al vanaf 3 voorstellingen. Het 
bestelformulier voor je abonnement vind je in de gloednieuwe sei-
zoensbrochure en op de website. Extra losse tickets kopen is tot 1 juli 
niet mogelijk, tenzij voor familievoorstellingen.
Je krijgt bij aankomst een nummer en een richtuur waarop je abon-
nement behandeld wordt. Zo hoef je geen uren te wachten, al kun je 
dat moeilijk erg noemen: er is die dag heel wat animatie in het CC.

vanaf maandag 07.06 kun je het abonnement ook telefonisch, via mail 
en online reserveren. 

21.06

11.06 - 12.06

06.0619.06

25.06

Internationaal 
Kinderbeiaardfestival 
Om eens op een heuse beiaard te tokkelen, hoef je heus 
geen zware klim te doen. Op 21 juni houdt een reizende 
beiaard uit Praag halt in Mechelen. Jonge beiaardiers-in-
spe uit alle landen toveren verrassende melodieën uit het 
grootste instrument ter wereld. Deze zomer weergalmt ook 
elke maandagavond beiaardmuziek uit de toren. Vanaf juli 
kun je zondagmiddag naar de beiaard van O.L.Vrouw-Over-
de Dijle-kerk luisteren. 

Beiaardconcerten Sint-Romboutstoren, 07.06 tot 13.09, 
elke maandag om 20.30u, gratis, Cultuurcentrum plein, 
T 015 20 47 92 

Volg de concerten ter plekke of zelfs live via www.mechelen.be!  

36ste Concerthappening 
Gery’s Big Band
Zanger en presentator Luc Caals haalt 
samen met de muzikanten alles uit de 
kast voor een onvergetelijke avond 
met knappe medley’s en dito arrange-
menten.
Stadsschouwburg, 20u, Keizerstraat 3, 
€12, T 03 449 43 01,  
geryliekens@hotmail.com, www.gbb.be

Maak je eigen chocolade 
of marsepein
Wie zin heeft in een zoete avond kan 
alvast watertanden! Chocolatiers nemen 
je mee naar de heerlijke wereld van cho-
colade en marsepein. Ga daarna zelf aan 
de slag en verras je geliefde met een 
chocoladen of marsepeinen vorm… als je 
er tenminste van kunt afblijven.
19u-22u, Sjolaa, Geerdegemvaart 137, €40, 
T 015 34 74 04, E info@sjolaa.be,  
www.sjolaa.be

Walem Stringt 
Voor Walem Stringt hoef je geen 
string te dragen. Swing je door het 
dagprogramma en leef je ‘s ochtends 
uit tijdens de sportcocktail. Met je 
kroost kun je snuisteren in de kinder-
rommelmarkt of de benen loslaten 
op de kinderfuif. ’s Avonds brengt dj 
mix van No License een spetterend 
live optreden.  

arenaplein, pastorijstraat, gratis,  
www.walemstringt.be



“We hebben  
alle computers 
getest, zodat 
het elektronisch 
stemmen  
vlekkeloos zal 
verlopen.”
Rita Janssens,  
schepen van  
Burgerzaken

Mechelen  
klaar voor 
stembusslag
Op zondag 13 juni kiezen we met 
z’n allen een nieuw federaal par-
lement. Je kunt in je stembureau 
terecht van 8 tot 15 uur om met 
de computer te stemmen.  Wie 
ziek is of met vakantie kan een 
volmacht geven. 
info: dienst Kieszaken, 

T 015 29 76 24. 

leFsTeM

Muziek en kleur 
op opendeur
Martha (9) oefent op haar dwarsfluit voor de Open-
klasdag van het Conservatorium op zaterdag  
26 juni. Van 26 tot 28 juni bewonder je in de 
Academie voor Beeldende Kunsten en in het 
Cultuurcentrum ook de afstudeerprojecten van hun 
studenten. Het programma zet het thema ‘Intra en 
Extra Muros’ in een kunstzinnige kijker.  
info: www.conservatoriummechelen.be en  
www.academiemechelen.be.
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De DuiM

“een rondje toneel 
voor een rond prijsje!”
Marianne (38) ging vroeger wel eens naar ama-
teurtheater, maar sinds ze geabonneerd is op een 
Rondje Toneel kleeft de microbe pas echt aan haar 
cultuuragenda. “Met het Rondje Toneel valt er altijd 
een nieuwe zaal te ontdekken en de korting is mooi 
meegenomen!”

Een Rondje Toneel is een initiatief van enkele 
Mechelse theatergezelschappen van het Konink-
lijk Mechels Toneelverbond. Elk gezelschap uit het 
aanbod, meestal zeven in totaal, opent één keer haar 
deuren aan €4. Marianne maakt het rondje langs de 
huizen steeds helemaal af en valt daarbij van de ene 
verrassing in de andere: “Galgenbergs Amateurto-
neel kende ik nog niet en de dansmarathon van De 
Peoene vergeet ik nooit.  De voorstelling startte al 
in de foyer en betrok het publiek. Ik hoop dat Studio 
Gommarus, Theater De Moedertaal en Voor Taal en 
kunst binnenkort ook meedoen aan het Rondje.” Niet 
dat je nu geen keuze hebt: jaarlijks staan er zo’n  
24 stukken in het programmaboekje, van blijspel 
tot drama en thriller. Marianne koopt in september 
opnieuw een abonnement. “En dan is het snel  
reserveren geblazen!” 
Ook jouw stoel staat klaar. Meer inlichtingen, een 
abonnement en een programmaboekje krijg je in 
het cultuurcentrum, Minderbroedersgang 5,  
T 015 29 40 00, e cultuurcentrum@mechelen.be. 

Gratis bellen met je stad
Vanaf nu neem je gratis contact op met de stadsdiensten 
via de internettelefonie van Skype. Met skype spreek je 
gratis met mensen van over de hele wereld. Het enige 
wat je nodig hebt, is een computer met een internetver-
binding en de software van Skype. Als je een webcam 
hebt, haal je je gesprekspartners zelfs in je woonkamer. 
De dames aan de infobalie staan je graag te woord via de 
Skypenaam ‘stadmechelen’. Zo verloopt de dienstverle-
ning in Mechelen nog vlotter en efficiënter. Download de 
gratis software op www.skype.com/go/download.

Vereenvoudigen 
betekent vaak  
digitaliseren, en op 
dat vlak zijn we als 
stad net grote stap-
pen aan het zetten.
Kristl Strubbe, schepen van  
Administratieve Vereenvoudi-
ging, Informatica en Financiën

stad doet iets 
met je tips

leFsTeM

Via de website ontvingen we tips om procedures een-
voudiger te maken. Enkele daarvan zijn zelfs al omgezet 
in de praktijk. Zo hoef je voor een taxivergunning enkel 
nog naar het Huis van de Mechelaar en is de extra ver-
plaatsing naar de dienst Economie niet meer nodig. Ook 
een suggestie om de stadswerking te optimaliseren? 
Laat het weten via www.mechelen.be/houhetsimpel.be.
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NuTTiGe NuMMers
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
een grabbel- of swappas? Jeugddienst, T 015 29 78 95 
een fuif organiseren? Jeugddienst, T 015 29 77 64
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 -club? inschrijven voor een sportkamp? Sportdienst, 
T 015 29 25 96, www.mechelen.be
zwemmen? Zwembad, T 015 41 77 44
huwelijk of geboorte melden? Burgerlijke Stand, voor aangifte geboorte, nationaliteits-
keuze, 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 - sociaal huis contacteren? T 015 44 51 11, E info@ocmwmechelen.be 
Meer nuttige nummers? Surf naar www.mechelen.be  of sla de infogids open.

verantwoordelijke uitgever: Erik Laga, stadssecretaris, Grote Markt 21, 2800 Mechelen
werkten mee aan dit nummer: Citymarketing, Communicatiebeleid, UiT-marketing
Fotografie: Layla Aerts, 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/2010/0797/057

wiJ  
wareN  
erbiJ
1+2+3 in een amerikaan-
se slee door de Mechelse straten 
glijden terwijl een ‘liseuse’ 
gedichten en verhalen voorleest. 
De bib maakt poëzie niet saai!

4 De dienst Monumenten-
zorg stoomde de O.-l.-v.-Ten 
Doorn-kapel in heffen helemaal 
klaar voor Mariamaand mei. 
prille buurtbewoonster Kathleen 
neemt een nieuwsgierig kijkje.

5+6  De opensleufdag van 
25 april gemist? Op 27 juni kun 
je opnieuw je voorouders op het 
sint-romboutskerkhof ontmoe-
ten. Ook de eerste metalen 
vondsten worden onthuld.

Jouw foto hier? bezorg ons je 
mooiste Mechelse zomerfoto  
via nieuwemaan@mechelen.be 
(minimum 300 dpi) en vermeld 
waar en wanneer je ze nam.  
leuke anekdotes altijd welkom.
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www.mechelen.be
Eerst koopjes doen en dan 
nagenieten op een terrasje, 
waar je maar wil in Mechelen. 
Want keuze is er ruim genoeg. 
Laten we daarop toasten!


