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Big Jump in de Dijle

Nieuwe Maan-rock

MechelS geziN geeft

7 zalige zomertips



SAMeN SchOON 
SchiP MAKeN  
De Dijle loopt als een levensader door de stad. Helaas krijgt onze trots heel wat 
rommel te slikken. Daarom steken Manfred en Danny twee keer per week een 
hele dag van wal om het tij te doen keren en de Dijle proper te houden.  
Een taak die, net als de rivier zelf, respect verdient!
heb jij sluikstort gezien in de Dijle? in plaats van een Big Jump te doen, 
kun je ook aan de mouw trekken van de Uitvoeringsdiensten
op het gratis nummer t 0800 20 800. 



Bart Somers,
burgemeester

greet VAN AUtgAerDeN 
(36) kan na 8 jaar AcADeMie 
naast tekeningen ook een diploma 
Tekenkunst inlijsten. En dat is niet 
het enige waar Greet fier op mag 
zijn. Drie van haar schilderijen zaten 
onlangs nog in de Canvascollectie. 
“Een mooie kans om mijn werk aan 
een groter publiek te tonen.”  
Meer originele Van Autgaerdens  
bewonder je tot 18 juli in het CC  
(zie Maankalender p. 23).

“Ik wil je, blijf bij me.” Als het aan 
lUc VercAMMeN ligt, mogen 
De Kreuners altijd op het MAAN-
rOcK-podium staan. Al vanaf de 
eerste edities helpt hij mee aan de 
organisatie van het gratis festival. “Ik 
controleer de tickets en laat de VIP-
auto’s binnen. Op voorhand hang ik 
ook de Maanrock-affiches op.” Samen 
met 250 andere vrijwilligers maakt hij 
van Maanrock een zomers hoogte-
punt. Ontdek op p. 21 het programma.

Amper een goed half jaar zijn ze bezig 
of the DAKOtA’S weten zich 
al te selecteren voor de MAAN-
rOcKrAlly. Het muzikaal 
verbond van drie Mechelse jeugdhuis-
vrienden triomfeerde op de Jeugdhui-
zen-Maanrockrally. “We mixen blues 
met rock ‘n’ roll en gooien daar nog 
wat uptempo gipsyklanken bovenop”, 
vertelt zanger/gitarist/podiumbeest 
Wannes (20). Dat talent van eigen  
bodem moedigt Mechelen extra aan!

Mechelen cultuurstad?  
Zij dragen hun steentje bij!gOeD Bezig

leftrOMPet
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Vakantie in mijn stad
‘Ik neem vakantie in mijn straat.’ U kent vast dat aanstekelijke liedje van  
Johan Verminnen. In Mechelen maken we daarvan: ik neem vakantie in 
mijn stad. U hoeft helemaal niet naar het buitenland om van de zomer 
en de vakantie te genieten. Sterker, we brengen het strand naar de Dijle 
deze zomer. Onder het motto ‘Er kan er nog wel eentje bij’ staan er tal 
van nieuwe evenementen en festiviteiten in de Mechelse Maankalender. 
En natuurlijk zijn er ook de vaste waarden. In deze Nieuwe Maan lees 
je alles over de lange Mechelse feestzomer. Zo kunt u een programma 
op maat van uw eigen interesse samenstellen. Thuisblijvers krijgen 
geen ongelijk, ook buiten de zomermaanden niet. Zo zorgen we tijdens 
de eindejaarsperiode voor extra feeststemming in de stad. We hebben 
geïnvesteerd in nieuwe eigentijdse feestverlichting en we organiseren 
tal van nieuwe evenementen en activiteiten, met onder meer een 
openluchtschaatsbaan tijdens de eindejaarsdagen en nog veel meer.  
U zult versteld staan. Maar laten we eerst genieten van de zomer! 



Waar in Mechelen  
vind je deze gevel?
Win en wij betalen je culinaire lekkernij ter waarde 
van €75 in een Mechelse eetgelegenheid naar 
keuze. Stuur je antwoord en adres voor 19 juli naar 
Communicatiebeleid – Nieuwe Maan, Grote Markt 21, 
2800 Mechelen. Je kunt ook deelnemen via  
www.mechelen.be/nieuwemaan.

Winnaar van de  
vorige wedstrijd is tony 

Schaerlaeken uit 
Mechelen. Hij wist dat 

het beeldje op Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk staat, die de faam van Mechelen  
‘kerkenstad’ alle eer aandoet. Het gaat om de heilige Blasius, beschermheilige  

van onder meer wolhandelaren en kinderen. 
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Stedelijke website  

aan slakkengangetje 

Geregeld surf ik naar de website van de stad om te bekijken wat er 

allemaal gebeurt in Mechelen. Op jullie site staat heel wat bruik-

bare informatie, maar wat me opvalt is dat hij ongelofelijk traag 

werkt. Kunnen jullie het slakkengangetje geen por geven?

K.C.

Antwoord van de stad: Onze nieuwe site is een beetje het slachtof-
fer van zijn eigen succes. Als ‘meest digitale stad van Vlaanderen’ 
heeft Mechelen fiks geïnvesteerd in de online dienstverlening. Meer 
en meer mensen maken gebruiken van de website, waardoor zijn 
snelheid verhoogd moest worden. De upgrade van begin april gaf 
een eerste bescheiden resultaat qua surfsnelheid. De dienst ICT 
heeft een nieuw onderhoud aangevraagd bij de firma’s die onze site 
ondersteunen en we ondernemen verdere stappen om de snelheid 
te verhogen. Alvast een tip: gebruik de site buiten de piekuren, d.w.z. 
beter niet tussen 10 en 14 uur. Meer info over de stedelijke websites 
vind je op p. 8 en 9.

Antwoord van de stad: Het parkeren op de 
openbare weg wordt geregeld door het ver-
keersreglement. Dit reglement stelt dat je buur 
de auto wel degelijk onbeperkt op de openba-
re weg mag parkeren. De enige voorwaarde is 
dat de auto niet defect is. Wanneer hij het half-
maandelijks beurtelings parkeren respecteert, 
is er dus geen sprake van een overtreding.

Straat is geen  
parkeergarage
Als ik van mijn werk kom, vind ik vaak geen parkeerplaats in de buurt. Het gedrag van een buurtbewoner stoot me dan ook voor de borst. Hij rijdt nooit met zijn wagen en laat deze de hele tijd op dezelfde plaats geparkeerd staan. In onze straat geldt halfmaandelijks beurte-lings parkeren, dus alleen in het midden van de maand rijdt hij met zijn auto naar de andere kant van de straat, om daar weer 14 dagen stil te staan. Mag dit eigenlijk wel? Hoort zo’n auto niet thuis in een garage?

V.W.

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!

De heilige Blasius staat op de zuidgevel van de kerk. hij houdt een wolkam in de hand,  
het instrument waarmee hij doodgemarteld werd.
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cUrSief

Je komt hier thuis. Je gaat hier weg.
Je gaat hier slapen. Je ligt hier wakker.
Je hebt hier lief. Je ligt hier lepeltje.
Je ziet hier dochters geboren worden.
Je vindt de stad niet altijd om te zoenen.
Je luistert naar de stemmen onder je raam.
Je vervloekt de klokken op 
zondagochtend.
Je draait je nog even om. 
Je bromt reuzegom.
Je loopt hier over vlietjes en riolen.
Je rijdt hier lang om. Je hobbelt over 
kasseien.
Je neemt de trein. Je bent een verdwaalde 
reiziger.
Je ziet hier huizen die hier niet meer zijn.
Je weet hier mensen wonen die hier niet 
meer wonen.
Je groet Rik Wouters op de Hoogbrug.
Je zegt dag tegen Nel en Prosper en 
Abdel.
Je groet je buurvrouw niet langer.
Je ziet een kardinaal onder een afdakje 
stappen.
Je denkt hier niet dat de paus aan je denkt.
Je zingt tussen veel volk op het plein.
Je brengt hier je stem uit. Je betaalt je 
boete.
Je groet een politievrouw op een paard.
Je ziet een man achter een man aan hollen.
Je houdt de dief niet tegen.
Je zegt O tegen het vuurwerk.
Je telt de trappen van de toren na.
Je ziet hier in de verte. Je wijst je tuin aan.
Je verbouwt een huis. Je betaalt jaren af.
Je struikelt over een kat. Je gaat naar 
spoed.
Je voedt de duiven niet.
Je drinkt Gouden Carolus van het vat.
Je koopt boerenpistolets en olijven.
Je drinkt koffie in De Zondvloed.
Je doopt een Madeleine in je kopje.
Je krijgt een leeg hoofd.
Je hebt een volle blaas.
Je huilt naar de volle maan.
Je blust stukjes van hier-en-nu-en- 
toen-en-straks.
Je wordt hier van hier. Gaandeweg.

Kurt De Boodt –  
www.kurtdeboodt.be

Mechelen telt veel 
schrijvers, dichters 
en andere artiesten.  
Velen van hen zijn  
terug te vinden op 
www.mechelen.be/
literatuur.

gaandeweg

Nieuwe Maan reikt de Medaille uit aan Mechelaars met lef. lucas (62) 
is naast stadsgids ook de zoon van de Mechelse schilder frans Van De 
leur. toen hij de collectie van zijn vader in handen kreeg, schonk hij 
een groot deel aan de Mechelse musea.

“Mijn vader doceerde druktechnieken en kunstgeschiedenis, maar 
maakte ook zelf verdienstelijke kunstwerken. In zijn pastelschilderijen 
combineerde hij figuratieve afbeeldingen met een surrealistische inslag. 
Tien jaar geleden overleed hij. Omdat mijn huis toch te klein is om alles 
te exposeren, schonk ik de Mechelse musea heel wat werkjes. Ze zijn 
daar opgetogen mee, wat me extra trots maakt. Tenslotte is dit een vorm 
van erkenning voor mijn vader.”

Heb je ook een kunstwerk op zolder liggen en heb je een hart voor 
ons patrimonium? De dienst Musea heeft een hart voor Mechelse kunst. 
Neem contact op via T 015 29 40 38. 

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

© Kristof Ghyselinck
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WANDeleN OVer WAter

MecheleN telt

Maar liefst 15 huwelijksjubilarissen werden zopas 
tegelijkertijd in de bloemetjes gezet. 9 koppels waren 
50 jaar getrouwd, goed voor een gouden bruiloft, 
5 vierden hun 60-jarige huwelijk ofwel diamanten 
bruiloft en 1 koppel spande de kroon met een briljanten 
bruiloft. Ze trouwden al in 1945. In Mechelen kun je 
opkijken naar maar liefst 375 beschermde monumenten 
en flaneren door wel 17 beschermde stads- en dorpsge-
zichten. Mechelen staat daarmee in de Belgische top 5. 
Het eerste kwartaal van het jaar daalde de criminaliteit 
met 20% tegenover eind 2009. Er waren 30% 
minder autodiefstallen, 72% minder diefstallen uit 
voertuigen en 29% minder inbraken in woningen. 
Enige domper op de feestvreugde waren de winkel- 
diefstallen die met 31% omhoog gingen. De 5de 
speeldag en haar 150 vrijwilligers verwelkomden 
18 000 kinderen die 59 speelstanden uittestten.

De voorbije weken zag je misschien een cameraploeg 
in de stad of zelfs bekende tv- en theateracteurs. Sinds 
eind mei draaien de camera’s volop voor de nieuwe 
dertiendelige tv-reeks ‘Dubbelleven’. Na gent en 
Antwerpen krijgt ook Mechelen een serie die volledig op 
locatie gefilmd wordt. Niet zomaar, uiteraard, want op die 
manier kunnen ook niet-Mechelaars kennismaken met 
onze troeven! Dit najaar op één ontdek je het hollywood-
gehalte van je stad.

Mechelen wordt tv-ster
OP De Set

Het Dijlepad is klaar. De drijvende 
wandel- en verblijfszone is  

1 kilometer lang en slingert 
van de Haverwerf tot aan 

de Fonteinbrug. Zoek de 
Jezus in jezelf en wandel 
ook eens over water, want 
zo geniet je pas echt van 
het water in de historische 

binnenstad! Ben je minder 
goed te been, dan is dat 

geen probleem. Het Dijlepad 
is er voor iedereen.

Mechelen heeft iets met treinen. Exact 175 jaar 
geleden spoorden de eerste exemplaren op het 
Europese vasteland tussen Brussel en Mechelen. 
Zin om mee te speuren in het Mechelse spoorver-
leden? Bezoek de expo ‘175 jaar sporen’ in Lamot 
en schrijf je kinderen in voor het Museumkamp 
‘Met de trein’. Meer hierover lees je in de Maan-
kalender. Voor meer treintips spoor je best naar 
www.mechelen.be/metdetrein.

Inspiratie voor je nostalgie? www.beeldbankme-
chelen.be en www.mechelen.be/stadsarchief

Stoom afblazen

Voor 1944 reed 
deze stoomtrein 
in het tweede 
Mechelse centraal 
Station.
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Spring je of spring je niet 
voor proper water?
Op zondag 11 juli gaan zo’n 20 Belgische 
steden en meer dan 22 landen in zee met 
Big Jump. Door te kiezen voor het ruime 
sop, kiest waterrat Mechelen voor heldere 
stromen vol leven. Tijdens het internatio-
nale Jaar van de Biodiversiteit heb je geen 
enkel excuus om droog te blijven. 

Big jump  

Manfred en Danny vissen verwoed vuil 
uit de Dijle (zie p. 2), maar heel wat water 
krijgt niet zo’n grondige schoonmaakbeurt.  
Natuurpunt ijvert al jaren voor een open 
groene ruimte rond Mechelen van 3500 
hectare. Maar zover zijn we nog niet. Onze 
waterlopen worden dagelijks vervuild door 
de industrie, de landbouwsector en door 
huishoudens - door ons allemaal dus. En 
dan hebben we het nog niet over hun  
betonnen harnas. Doordat veel waterlopen 
gebetonneerd, ingedamd of rechtgetrok-
ken zijn, verliezen ze hun schoonheid en 
rijkdom aan planten en dieren.
Sta je te springen om hier iets aan te doen, 
spring dan het water in vanop de haver-
werf! De eerste voeten duikelen de Dijle 
in om stipt 15u en komen eruit om 16u. 
Terloops kun je waterbeestjes bekijken die 
worden tentoongesteld en benoemd door 
het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 
(INBO). Hun stand kun je vrij bezoeken van 
14u tot 17u op de Haverwerf.

“De stad streeft naar 
meer biodiversiteit en 
zuivere waterlopen in 
en rond Mechelen.”
Marina De Bie, schepen  
van Leefmilieu

lefSteM

Klaar voor de sprong?

• Spring steeds met  
schoeisel.

• Hou je hoofd boven  
water en wees voorzichtig 
bij het te water gaan.

• Kinderen onder 12 jaar  
raden we af te springen  
in het water.

• Spring niet met een 
volle maag. Eet de twee uur 
voordien best geen grote 
maaltijd.

Op zoek naar een  
workshop, educatief  
pakket of materiaal  
rond wateronderzoek? 
Neem een kijkje in de inventaris van  
Natuur- en Milieu-educatie van de Vlaamse 
Overheid: http://nme.milieuinfo.be. Als je 
een zoekwoord ingeeft, krijg je meteen een 
overzicht van het aanbod in Vlaanderen.
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Op je surfplank door Mechelen

 www.mechelen.be 
De laatste nieuwtjes, een blik op morgen, het reilen 
en zeilen van www.mechelenblogt.be tot zelfs de online 
versie van je lijfblad Nieuwe Maan: je vindt alles op  
www.mechelen.be! Via het vernuftige e-loket kun je niet 
enkel klachten of vragen kwijt. Zelfs officiële documenten, 
zoals een bewijs van goede zeden en een bewijs  
van woonst, vraag je er aan. Je krijgt de certificaten met  
een geldige handtekening doorgemaild. Het enige wat  
je dan hoeft te doen, is je printer aanzetten.

 www.facebook.com/
StadMechelen 
Je vindt hier een stoet interessante en leuke links, handig 
verzameld op één pagina. reageren staat vrij! Gebruik je 
de contactmogelijkheden in de tabel ‘Contact’, dan mag je 
zelfs een antwoord van de stad verwachten. 

 www.uitinmechelen.be 
• Vrienden of familie op bezoek? Hier vind je tientallen 

betaalbare locaties voor overnachten in groep.
• Wat doen bij mooi of slecht weer? Je krijgt inspiratie 

voor een zomerlang sport, cultuur, shoppen, eten en  
drinken. Zie je het bos door de bomen niet meer,  
dan maken de UiTtips je wegwijs door het aanbod. 

• Je eigen activiteit promoten? Geef zelf je activiteit in 
op www.uitdatabank.be! Je bereikt duizenden surfers 
gratis en snel.

• Keuze gemaakt? Op www.uitinmechelen.be reserveer 
je tickets met een enkele muisklik. Nog geen week later 
liggen ze in je brievenbus.

Surfen doe je niet enkel in De Nekker en bij mooi weer. Sinds kort 
kun je online Mechelens vriend, volgeling en carrièremaatje worden. 
Reken maar dat je veel liefde terugkrijgt van ‘de meest digitale  
stad van Vlaanderen’: op 8 stedelijke sites ontdek je de plannen  
van Mechelen en je medeburgers. 
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surfen 

 www.twitter.com/StadMechelen 
Deel je nieuwste Mechelse ervaringen met honderden collega-twitteraars.

 www.linkedin.be 
De website linkedin geeft je professionele carrière vleugels. Je komt er in contact 
met andere werknemers en (toekomstige) werkgevers, waaronder de stad Mechelen. 
Met een link naar Mechelen zie je alle vacatures van de stad op je scherm. 

 www.flickr.com/groups/mechelen 
Weinig steden hebben zo’n uitgebreide fotocollectie. De 400 leden van de Mechelse 
Flickrgroep verzamelden al meer dan 30 000 beelden.

 www.beleefmechelen.be 
• Doe mee aan de verkiezing van de Schoonste straat 

van Mechelen. Tijdens de zomer voeren de teams hun 
schoonheidscampagne op www.beleefmechelen.be, 
waar jij foto’s kunt keuren en stemmen op je favoriet.

• Wat doe jij met 500m² Mechelen? Zes maanden lang 
kreeg je de kans om op die vraag een knotsgek  
antwoord te vinden. Twee voorstellen worden deze  
zomer uitgevoerd. Beleef de Tinelsite ook online!

• Adopteer een skelet! Zodra archeologen een vondst 
opgraven op het Sint-Romboutskerkhof, krijg je pittige 
informatie over je adoptiekind. 

• Op Mechelen Kinderstad zoeken heel wat kinder-
activiteiten vriendjes. Misschien zoek jij wel een  
onvergetelijk plan voor je agenda?

“Nu de ‘meest 
digitale stad van 
Vlaanderen’ ook 
actief is op sociale 
media, kun je je 
ideeën en sugges-
ties in een muisklik 
melden.”
Kristl Strubbe, schepen  
van Administratieve  
Vereenvoudiging,  
Informatica en Financiën

lefSteM

1.	 De	stad	stimuleert	je	betrokkenheid	en	creativiteit.	Doe	je	zegje,		
de	stad	en	de	buren	lezen	je!

2.	 Je	ontdekt	de	online	dienstverlening,	allerlei	nieuwtjes	en	wedstrijden.		
Je	kan	24	op	24	een	aanvraag	indienen	via	het	e-loket.

3.	 De	sites	zijn	net	zoals	de	stad:	verrassend,	dynamisch	en	hartelijk.		
Ze	verwijzen	naar	elkaar	en	brengen	de	stad	toeristisch,	economisch		
en	sociaal	meer	onder	de	aandacht.	

3 trOeVeN VAN eeN SUrftriP NAAr MecheleN
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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 ‘goeie-
morgen’ en het 
laatste weerbericht. 
Samen muziek 
blazen met fanfare 
Sint-Cecilia  
bijvoorbeeld.

hoe meer noten,  hoe meer vreugd
Met veertig geoefende longen is fanfare Sint-Cecilia al meer dan honderd 
jaar de muzikale troef van Leest. Er komt heel wat kijken bij de organisa-
tie van een fanfare, maar de mannen en vrouwen van Sint-Cecilia hebben 
het er graag voor over: “Muziek is nu eenmaal een belangrijk deel van ons  
leven.” Fier als ze zijn op hun fanfare, doen ze er alles aan om deze  
traditie niet verloren te laten gaan. Om opvolging te verzekeren, richtte de 

“Leuk om je  
passie te delen 
met jonge  
muzikanten  
in spe.” Bart

Fan van de fanfare
Ann: “Er hangt altijd een leuke 

sfeer.  Na het muziekspelen 
maken we veel plezier.”

Bart: “We leren onze kleinsten 
eerst drummen, want dan 
horen ze direct resultaat.”

Ann: “Vorig jaar hebben we een 
zeer mooi resultaat neergezet 
op het Provinciaal Orkest-
tornooi. Dat was voor mij echt 
een hoogtepunt!”
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Burenplezier 

hoe meer noten,  hoe meer vreugd

Sint-Cecilia speelt
Waar? Fanfare Sint-Cecilia speelt 
deze zomer in het Tivolipark. In 
september houden ze hun jaarlijkse 
Ceciliafeesten. Op vrijdagavond 
is er een quiz, op zaterdagavond 
een Spaanse avond en op zondag 
organiseren ze een brunchconcert 
waarbij de jeugdfanfare optreedt.  

Wanneer? 
Tivoliconcert, 25.07 vanaf 15u
Ceciliafeesten, 17-18-19.09

Meer info? www.stcecilialeest.be

Het stadsbestuur steunt deze verenigingen 
door hen een premie uit te keren als ze op 
bepaalde evenementen spelen.

“Sommige  
muzikanten zijn 
al 50 jaar lid en 
blazen nog steeds 
de ziel uit hun 
longen voor ‘hun’ 
fanfare.” Veerle

fanfare een gratis slagwerkklasje op.  “Sinds 5 juni leren kinderen hier elke  
zaterdag drummen”, vertelt jeugdverantwoordelijke Bart Moortgat. “In de 
muziekschool kunnen kinderen pas vanaf het derde leerjaar terecht. Wij 
maken ze daarvoor al spelenderwijs warm voor muziek. We hebben al  
15 muzikantjes die er echt plezier in hebben en volgens leraar Kristof  
Tavernier komen er al leuke ritmes uit het klaslokaal.”

Mechelen kent maar liefst  
13 muziekverenigingen: de  
Koninklijke Muziekkapel van  
de Mechelse Politie, de  
Koninklijke Harmonie Arsenaal,  
de Koninklijke Fanfare  
St.-Cecilia Leest, Simacon  
Hombeek, de Koninklijke  
Harmonie Mechelen, de  
Koninklijke Harmonie Musina 
Muizen, de Koninklijke  
Harmonie Mannen van Goede 
Wil Muizen, Brassband  
St.-Cecilia Heffen, de Koninklijke 
Fanfare De Vrolijke Vrienden 
Hombeek Heike, Brassband 
Sint-Cecilia Hombeek, het 
Mechels Harmonie Orkest, de 
vzw Hanswijkprocessie en het 
Mechels Carnavalcomitee.
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zomer in je eigen stad
Je beleeft altijd wel wat

Koen
Sylvie

Sybren

Mona
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Lefwereld 

zomer in je eigen stad
Je beleeft altijd wel wat

geziN cANDrieS geeft 
7 zOMertiPS

Als je niet weet wat te doen deze zomer, kun je je moeilijk een  
volleerd Mechelaar noemen. Voor een cursus ‘Zomer in Mechelen’ 
ben je bij het gezin Candries aan het juiste adres. Sylvie, Koen,  
Mona en Sybren vinden altijd wel wat nieuws onder de zon, want  
rasechte Maneblussers vervelen zich nooit!

Koen (32):	“Sowieso	
horen	we	de	beiaard	elke	
week	vanuit	ons	salon,	
maar	tijdens	de	zomerse	
beiaardconcerten	kruipen	

internationale	gastbeiaardiers	
in	de	Sint-Romboutstoren.	Elke	
maandagavond	kun	je	op	het	
cultuurplein	luisteren	naar	klanken	
die	hoog	vanuit	de	toren	weergal-
men	over	de	stad.	Na	het	concert	
krijg	je	de	kans	om	na	te	praten	
met	de	beiaardier	in	de	cafetaria	
van	het	Cultuurcentrum.”	
Van 07.07 tot 13.09, van 20.30u 
tot 21.30u, Minderbroedersgang 
5, gratis, T 015 20 47 92 of  
E info@beiaardschool.be. 
Volledig programma op  
www.uitinmechelen.be.
extra tip:	Op	10.07,	31.07,	14.08	
en	11.09	geniet	je	van	extra	
beiaardconcerten	in	de	tuin	van	
de	pastorie	van	O.-L.-V-over-de-
Dijlekerk.	Na	elk	concert	ontmoet	
je	de	beiaardier	aan	de	voet	van	
de	toren.	

1

Gezwind	op	hun	fiets	volgen	Sylvie	(37)	en	haar	kinderen	het	
water	tot	in	Muizen.	Deze	zomer	kunnen	ze	meedoen	aan	
een	fietszoektocht	langs	de	mooiste	‘biodiverse’	plaatsen	
in	de	Dijle-vallei.	De	route	is	zo’n	25	km	lang	en	loopt	over	
het	fietsknooppuntennetwerk	in	Mechelen	en	Bonheiden.	
Onderweg	zoek	je	waar	de	foto’s	zijn	genomen.	Uren	fiets-	en	
zoekplezier	dat	je	misschien	wel	een	leuke	prijs	oplevert.
Tot 15.09, €2, te koop bij UiT in Mechelen,  
Hallestraat 2-4-6, en in het bezoekerscentrum  
van Natuurpunt in Muizen, Muizenhoekstraat 7.

2

“Net zoals duizenden 
toeristen geniet  
ook u de komende 
maanden van het 
mooie Mechelen. 
Dat is pas vakantie!” 
Frank Nobels,  
schepen van Toerisme

lefSteM
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Ook	De	Nekker	krijgt	geregeld	
een	bezoekje	van	dit	gezin.	Nu	
ze	er	drive-in movies	kunnen	
bekijken	des	te	vaker.	Elke	
donderdag-,	vrijdag-	en	zater-
dagavond	spelen	gloednieuwe	
topfilms	en	exclusieve	avant-
premières	in	deze	idyllische	
setting.	Tel	daar	een	cocktail,	
een	knapperige	snack	en	de	
gezellige	sfeer	bij	en	je	weet	
waarom	De	Nekker	ook	voor	
jou	een	aanrader	is.
Tickets	kosten	slechts	€5	per	
persoon	en	zijn	te	koop	aan	de	
ingang	van	de	Prime	Drive-In	
Movies.		Er	is	geen	voorver-
koop.	Het	aantal	plaatsen	is	
beperkt.	Je	rijdt	het	terrein	op	
via	de	parking	van	Utopolis,	
recht	tegenover	de	Nekkerhal.
Van 23.07 tot en met 28.08, 
elke donderdag, vrijdag en 
zaterdag vanaf 20u. De film 
start om 22u. Utopolis, wa-
tersportvijver De Nekker,  
€5, T 015 55 77 33,  
www.utopolis.be

5
Met	de	fiets	naar	Laila,	het	pasgeboren	
sneeuwluipaardje	van	Planckendael,	of	
met	de	boot?	Als	ze	tijd	hebben,	gaan	
Sybren	(4)	en	Mona	(6)	met	de	Aziatische	
boot	van	Malinska,	in	het	gezelschap	van	
een	grote	giraf.	Na	een	half	uur	kunnen	
ze	zomaar	het	dierenpark	binnenstappen.	
Tijdens	de	terugvaart	met	de	Afrikaanse	

‘Likamboté’	horen	ze	een	
djembé	roffelen	en	turen	
ze	met	een	verrekijker	
naar	vogels.
Vaartijden en prijzen op 
www.v-zit.be

Zoontje	Sybren	(4)	kan	zijn	zomerkampen	nog	net	op	zijn	
handjes	tellen.	Sport	en	speel	je	ook	graag,	dan	hebben	

de	zomerkampen	georganiseerd	door	de	stad	heel	wat	in	
hun	mars.	Op	het	museumkamp	‘Met	de	trein’	ontmoet	
je	reizigers	uit	moderne	en	vervlogen	tijden.	Van	George	

Stephenson,	de	uitvinder	van	de	stoomtrein,	tot	zakenman	
Walter	Staepels	die	met	de	Thalys	naar	Parijs	zoeft.	

23.08 tot 27.08, telkens van 10 tot 16u, €80.  
Inschrijven via UiT in Mechelen.

3
4

Skeeleren,	surfen,	hockeyen,	paardrijden,	basketten,	dansen,	voetballen:	als	
het	kriebelt,	moet	je	meedoen	aan	een	sportkamp.	Weet	je	niet	precies	welke	
sport	je	wil	beoefenen?	Kijk	wanneer	de	Sport@ark	langskomt	in	je	buurt.	Een	

wagen	vol	sportmateriaal	en	een	team	van	monitoren	zoekt	sportkriebels.
Tot 27.08 voor kinderen van 6 tot 12 jaar, prijs en locatie afhankelijk van 

de activiteit. Reserveren en info bij de dienst Sport, Reuzenstraat 1,  
T 015 29 25 97, E sportdienst@mechelen.be
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Lefwereld 

Sybren	speelt	graag	
bouwvakker	op	de	
werf	van	technopolis	
en	zusje	Mona	leeft	
zich	er	helemaal	uit	als	
winkeljuffrouw.	Met	hun	
mama	en	papa	kunnen	
ze	binnenkort	ook	de	
Z-in-1	tentoonstelling	
van	Technopolis	bezoe-

ken.	Daar	ben	
je	de	baas	in	
meer	dan	25	
experimenten	
die	telkens	
anders	aflo-
pen.	Zullen	

Mona	en	Sybren	een	
bouwwerk	maken	dat	
bestand	is	tegen	de	
triltest	en	bouwen	ze	de	
leukste	roetsjbaan?
Alle dagen open  
van 9.30 tot 17 uur, 
Technologielaan,  
T 015 34 20 00.  
Volwassenen en  
kinderen vanaf 12 jaar 
betalen €11,50 (zonder 
abonnement), kinderen 
van 3 tot 11 jaar  
betalen €9.

Weten	Sylvie	en	Koen	al	dat	je	over	drie	jaar	overdekt	kunt	zwemmen in 
De Nekker?	“Echt?	Dat	is	een	goede	regentip	voor	in	de	toekomst!”	Het	tweede	
zwembad	in	Mechelen	wordt	er	niet	zomaar	één:	toegankelijk,	open,	functioneel	
en	duurzaam	zijn	de	grote	troeven,	bovenop	de	landschappelijke	omkadering.		
De	gemeenten	Bonheiden	en	Putte,	die	ook	accommodatie	nodig	hebben	voor		
hun	schoolgaande	jeugd,	betalen	mee	voor	de	uitbating.	Het	provinciebestuur	
Antwerpen	financiert	de	volledige	infrastructuur.	

Extra sport! In	januari	kun	je	de	vloer	testen	van	
sporthal	Paardenstraatje,	gelegen	in	hartje	stad.	

Tijdens	de	schooluren	wordt	dit	het	speelter-
rein	van	de	leerlingen	van	het	Sint-Rombouts-
college.	‘s	Avonds	en	op	woensdagnamiddag	

ligt	het	terrein	open	voor	verenigingen.	Die	zijn	
al	langer	op	zoek	naar	een	geschikte	accom-

modatie.	De	stad	Mechelen	wil	nog	voor	het	
einde	van	deze	legislatuur	drie	extra	sporthal-

len.	Zo	worden	ook	de	plannen	voor	een	
sporthal	aan	het	Oud-Oefenplein	concreet.	
Dat	wordt	een	zaal	met	vooral	veel	ruimte	
voor	de	Mechelse	sportclubs	én	een	over-
dekte	petanqueruimte.

6

Waarheen  
springt Peter?

Peter, de broer van Koen, is als 
circusartiest een (toeristische) attractie 

op zichzelf. Op 3 juli zet Peter de buurt 
Kreitenborg – ook letterlijk – op stelten. 
Exact een week later steelt hij ’s avonds 
de (vuur)show in Heffen Dorp, om op 

29 augustus de buurt Heihoek in 
vuur en vlam te zetten. De hele  
zomer duikt hij nog op waar je 

het niet verwacht. Surf naar 
www.gusta.be en je krijgt al  

een tip van de sluier!

regeN hOUDt Je 
Niet tegeN

•	 Vanuit	het	hoofdgebouw	is	er	overal	zicht	op	de	omgeving.	Bomen	en	planten	
in	de	centrale	patio	halen	het	landschap	naar	binnen.	

•	 De	lichte	en	ruime	inkomhal	heeft	een	heldere	indeling	met	voldoende	ruimte	
voor	grote	groepen.	

•	 Bij	de	receptie	kun	je	niet	alleen	een	kaartje	voor	het	zwembad	kopen,		
maar	ook	alle	vormen	van	inschrijving,	reservering	en	verhuur	regelen.	

•	 Je	trekt	er	baantjes	van	20	meter	in	een	zwembad	
en	een	instructiebad.	Zo’n	tweehonderd	jonge		
waterratten	per	uur	kunnen	er	terecht.	Voor	kinde-
ren	zijn	er	kleine	bassins	met	verschillende	dieptes	
en	attracties,	zoals	water	dat	uit	de	lichtschacht	
regent	of	de	veranderende	kleur	van	de	onderwa-
terverlichting.	

7

©Roland Dries
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MecheleN  
DOet ietS Met  
Je iDeeëN

Wat	is	jouw	droomparcours	door	de	
stad	en	hoe	kan	Mechelen	nog	een	
betere	plek	voor	toeristen	worden?	
Op	die	vraag	kon	je	een	creatief	ant-
woord	bedenken	en	het	strategisch	
plan	voor	toerisme	van	de	stad	mee	
vorm	geven.	En	kijk,	we	delen	prijzen	
uit	voor	de	meest	originele	ideeën	
en	bekijken	ondertussen	hoe	ze	een	
plaatsje	kunnen	krijgen	in	Mechelen.
Deze	vier	Mechelse	toppers	winnen	
een	duoticket	voor	de	expo	‘Met	de	
trein’	en	de	eerste	winnaar	krijgt	daar	
nog	een	boekenbon	ter	waarde	van	
€50	bij.

1.	 Spel en vermaak met water:	
mini-vlietjes	sieren	de	straten	waar	
vroeger	echte	vlieten	stroomden,	
intrigerende	fonteinen	borduren	
verder	op	de	visfonteinen	aan	de	
IJzerenleen	en	actie-fonteinen	
laten	je	door	hun	water	lopen.

	 Bedenker:	André	Gysemans

2.	 gidsende poppenambassadeurs:	
grote	figuren	van	‘t	Firmament	/	
De	Maan	geven	rondleidingen,	
echte	poppenspelers	houden		
de	touwtjes	in	handen.

	 Bedenker:	Roel	Daenen

3.	 Stadswandelingen in de knoop-
punten:	zoals	je	kan	fietsen	en	
wandelen	van	knooppunt	naar	
knooppunt,	brengt	een	stads-
wandeling	je	van	hoogtepunt		
naar	hoogtepunt.	Via	het	netwerk	
kun	je	vlot	van	de	ene	beziens-
waardigheid	naar	de	andere.

	 Bedenker:	Peter	Meuris

4.	 interactieve kunst- en beeld-
houwwerken in de stad:	als	het	
aan	André	Gysemans	ligt,	staat	
de	openbare	ruimte	vol	aanraak-
kunst,	opkruipkunst	en	beweeg-
lijke	kunst.

	 Bedenker:	André	Gysemans

Mechelen telt
85 515 verblijfstoeristen 
in 2009, die gemiddeld 
1,8 nachten verbleven. 
Het aantal toeristen ging 
lichtjes omhoog (+ 1,1%) 
en het effect van de crisis 
blijft beperkt. De meeste 
toeristen komen uit België 
en Nederland (60%) en 
verder voornamelijk uit het 
Verenigd Koninkrijk (13%), 
Frankrijk en Duitsland  
(telkens 7%). 
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Lefwereld 
NU hOOr Je het 
OOK eeNS VAN 
eeN ANDer

Deze toeristen kleven Mechelen  
binnenkort in hun fotoalbum. 

Beatrix	en	Anne-Marie	uit	Assenede	
fietsen	een	week	langs	Vlaams	water	
en	houden	een	tussenstop	op	de	Grote	
Markt.	“Na	dit	lekker	etentje	kunnen	
we	weer	stevig	trappen.”	Twee	weken	
geleden	maakten	ze	in	Mechelen	een	
Bourgondische	wandeling	met	een	gids.	
“We	hebben	de	smaak	helemaal	te	pak-
ken!”

Geen	
betere	plek	voor	een	teambuil-

ding.	De	juffrouwen	van	het	kleuteron-
derwijs	in	Wetteren	vervullen	foto-	en	
doe-opdrachten.	“Hoe	sneller	we	klaar	
zijn,	hoe	meer	we	kunnen	shoppen	en	
terrasjes	doen.	Mechelen	is	mooi,	proper	
én	vriendelijk!”

Jamey	uit	Engeland	slaapt	dan	wel	midden	op	de		
Grote	Markt,	je	gasten	leg	je	misschien	liever	op	een	andere		

plek	te	rusten.	Keuze	genoeg!	Via	de	stedelijke	website		
www.toerismemechelen.be	>	overnachten	vind	je	wel	30	overnacht-

mogelijkheden.	Schuif	je	voeten	onder	de	tafel	van	een	duurzame	
breakfast,	veeg	ze	aan	de	welkomstmat	van	een	statig	negentiende-

eeuws	hotelletje	of	vlij	je	neer	in	de	volledig	uitgeruste	trekkershut	
van	De	Nekker.	In	Jeugdherberg	Zandpoort	heb	je	een	nacht,		

een	gezellige	tuin	en	een	warme	maaltijd	voor	een	prikje.

ieMAND te  
SlAPeN leggeN?

toerisme Mechelen stimuleert de stads-
economie, die ze wil doen toenemen 
met jaarlijks 5%. De dienst probeert dag-
toeristen te overtuigen om hier te over-
nachten. Het geld dat ze uitgeven komt 
direct ten goede van de Mechelaars.
toerisme Mechelen beklemtoont dat 
de stad in vrouwenhanden geen drukke 
grootstad is maar een makkelijk bereik-
bare plek waar je tot rust kan komen. 
Mechelen werkt aan Mechelen 
Kinderstad; meertalige en klantgerichte 
info op het net; een betere communi-
catie over de goede beschikbaarheid; 
betere en meer (thematische) fiets-  
en wandel-routes; een toegankelijk  
cultuuraanbod voor toeristen; een  
toeristisch samenwerkingsverband  
met Sint-Katelijne-Waver…



Hij introduceerde de beiaardkunst in Japan en zette Mechelen als beiaardstad 
op de wereldkaart. Nu staat de ‘hoogste ambtenaar’ weer met beide voeten op 
de grond. Voormalig stadsbeiaardier en huidig directeur van de beiaardschool, 

Jo haezen (65), gaat in september helemaal met pensioen. “Sinds ik 29 jaar 
geleden begon, is er veel veranderd in de beiaardwereld, ik kreeg alles waar 

ik van kon dromen.” Geniet deze zomer van heldere klokkenklanden tijdens de 
beiaardconcerten. Het programma vind je op p. 13.
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 Helden 

Bye Bye
BeiAArDier

Ken jij ook een echte helD?  Mail ons! nieuwemaan@mechelen.be

“De beiaard  
speelt voor  
de mensen”



Ken jij ook een echte helD?  Mail ons! nieuwemaan@mechelen.be
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Maankalender juli 

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

Vier je vakantie  
in mechelen
Waarom? Mechelen biedt in de 
zomermaanden voor elk wat wils. 
Sportfanaat? Je vindt zeker je 
gading in de sportkampen en onder 
den toren. Muziekfans kunnen quasi 
elke week naar een (openlucht)con-
cert. Natuurliefhebbers halen hun 
hartje op tijdens zoektochten en 
wandelingen. En kinderen worden 
verwend door Mechelen Kinderstad, 
de stedelijke Musea, Circolito, Technopolis en nog vele andere partners.  
Of voel je meer voor een zomerse barbecue in het park of een dagje op de kermis?

Wanneer? De hele zomer lang, van het krieken van de dag tot ’s nachts. 

tips? Op www.uitinmechelen.be vind je het overzicht van zomeractiviteiten in en rond 
de stad. Je plant er ook een volledige dag op maat. Zoek je een leuke kinderactiviteit, 
raadpleeg dan zeker de Zomerkrant van Mechelen Kinderstad. Wil je deze seizoens-
krant gratis ontvangen bij je thuis? Stuur een mailtje met je adresgegevens naar  
E contact@mechelenkinderstad.be of bel 015 29 77 65. Op de Speelkaart, te verkrijgen 
bij UiT in Mechelen, vind je alle tofste speelplekjes. 

info en tickets? UiT in Mechelen, Hallestraat 2-4-6, T 070 22 28 00, 
E uit@mechelen.be, of bij de organisator zelf.

Strand op de  
Grote Markt
Midden op de Grote Markt  
al eens een levensgrote  
vuurtoren beklommen?  
Tijdens Strand aan de Dijle 
kan dit! Kom picknicken met 
het hele gezin, knutsel een 
haai of graaf als de beste op 
dit gezellige Mechelse strand! 
Binnenzitten is geen optie, 
meespelen wel. 

11u - 18u, grote Markt,  
gratis, t 070 22 28 00,  
www.uitinmechelen.be 

Bat-Day  & Bat-Night 
Ze spreken tot de verbeelding 
en ze komen verrassend dichtbij: 
dwaal rond in een oud fort, zoek 
de vleermuizen en alle weetjes 
over hen! 

Bat-day: ingang Fort, Antwerpse-
steenweg, Walem, 9u - 16u, €5, 
reserveren via Natuurpunt Mechels 
Rivierengebied, T 015 43 61 09, 
www.rlrl.be

Bat-night: ingang Fort, Antwerp-
sesteenweg, Walem, 20u, gratis, 
reserveren hoeft niet, www.rlrl.be

28.08

04.08 – 05.08

 “Ons jaarlijks 
strandevenement 
‘Sporten onder 
den Toren’ wordt 
zeker weer een 
sportief feest met 
veel spektakel, 
plezier en tonnen 
fijn zand.” 
Koen Anciaux,  
schepen van Sport

lefSteM
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feStiVAlS

18.07 30.07 – 31.07 

28.07 – 04.08 – 11.08

20.08

Straattheaterfestival Melaankolie

Make A Fish 

Vis-Pop 

Fest de Sjarabang 

Op 18 juli valt er van alles te beleven op het straattheater-
festival van De Nekker. Toneel, muziek, animatie, poppen-
kast: een stoet artiesten treden op en tonen hun beste 
kunsten. Je maakt er kennis met leuke en originele voor-
stellingen. Op deze dag mag je je aan alles verwachten!  

De Nekker, Nekkerspoel-Borcht 19, 13 - 17u, €4/€3/gratis,  
T 015 55 70 05, www.denekker.be

Het gratis muziekfestival op en rond de Melaan duurt 
twee dagen. De Mechelse covergroep Triple-S trapt het 
festival af op vrijdag 30 juli om 18 uur. 

Melaan, 18-23u, gratis, www.uitinmechelen.be

Drie woensdagen op rij geniet je van meeslepende mu-
ziek. Ritme Latina bijt de spits af op 28 juli. Op 4 augustus 
worden Vlaamse klassiekers in een nieuw jasje gestoken 
en als afsluiter brengt Frituur Paula op 11 augustus de 
mooiste cover tot leven.

20u - 23u, Vismarkt, gratis, www.uitinmechelen.be

Ook dit jaar brengt  
Vis-pop een gevarieerd 
muziekaanbod naar de 
Vismarkt: de Alpacas 
geven het startsein, 
gevolgd door Basic 
Slips, Freaky Age en 
Mo&Grazz. Voor wie er 
niet genoeg van krijgt, is 
er de after-party in Lamot 
met onder meer DJ 
Buscemi, DJ Grazhoppa, 
DJ Axl en DJ Kriktonite. 
De opbrengst gaat naar 
de vzw Oikonde voor de 

bouw van een thuis voor gehandicapten.

extra! Kunst gemaakt door de gedetineerden van de 
Mechelse gevangenis wordt tijdens Vis-Pop geveild aan 
het publiek. Ook die opbrengsten gaan naar vzw Oikonde. 
De vzw Arm-Band organiseert, net zoals vorig jaar, een  
dj-set in de gevangenis op zaterdag 21 augustus.  
Op zondag 22 augustus volgt daar een optreden.

Vismarkt, 18.30 – 12.30u, gratis, www.vis-pop.be

Neem je deel aan dit festival, dan wervel je niet alleen 
door theater, muziek en een midnight surprise, maar help 
je meteen ook de atelierwerking voor mensen met een 
beperking. Vzw Sjarabang geeft workshops aan men-
sen met een verstandelijke beperking. Aan de hand van 
onder meer dit festival toont ze vooral de talenten en 
niet zozeer de beperkingen van deze doelgroep. Twee 
vliegen in een klap dus!

PrOgrAMMA
Vrijdag 27 augustus vanaf 19u
Charles Cornette (Dario Fo), The Headlines, een van 
Vlaanderens beste coverbands, ontstaan op de VTM-
nieuwsdienst, brengt 30 jaar rockgeschiedenis
Zaterdag 28 augustus vanaf 14u
Niels & Friends: Pop & Rock, Quinteto Astor: sfeervolle 
tangomuziek, TheaterNIVO: monoloog De tijger? van 
Dario Fo, Tuur Florizoone - Chris Joris World-jazz-kwintet 
& special guest: Tutu Puoane worldjazz, ballads, filmische 
sfeerzetting, van Balkan tot Afrikaanse knipogen...
Zondag 29 augustus vanaf 13u
Zoet Gevoiced a capellagroep: swing, latin, afro, doo 
wop, barbershop, close harmony, een vleugje klassiek,
Luc Vanlaere met eigen composities op klassieke en 
Keltische harp, Vrijdag (Sjarel Vandenberg) brengt Ne-
derlandstalige chansons & stevige covers, Bob De Moor, 
Wees gul met uw organen, Marina Stockx & Jo Braet  
(piano) gaan Edith Piaf achterna met hun chansonpro-
gramma, Bodo Van De Voorde zorgt voor de presentatie

Speelplaats oude school, Kerkhoflei 49, €8 tot €10,  
E fest.de.sjarabang@hotmail.com of sjarabang@telenet.be

27.08 – 29.08



elKe DONDerDAg 21.08 & 22.08
Parkpop Maanrock
Elke donderdagavond in de zomer krijg je optredens  
in de Kruidtuin van populaire zangers en groepjes  
met pop, rock, blues, salsa, soul, back to the sixties,...   
Els De schepper trapt de reeks af in haar unieke stijl.

01.07, 08.07, 15.07, 22.07, 29.07, 05.08, 12.08, 19.08,  
26.08, 20.30u – 23u, Kruidtuin, gratis, T 015 29 78 68,  
www.parkpop.be 

Dit gratis festival in de binnenstad is ondertussen aan  
zijn vijftiende editie toe en blijft gulzig swingen. Het 
hoofdpodium vind je op de Grote markt. De zijpodia  
staan op de Ijzerenleen en de Vismarkt. 

PrOgrAMMA
Zaterdag 21.08
Hoofdpodium: Roadburg, School is Cool, Fixkes, 
The Van Jets, Mintzkov, Das Pop, Arid, Hermanos  
Inglesos
IJzerenleen: Jean Bosco Safari, Les Truttes
Vismarkt: Aroma di Amore, The Ditch, Andes, 
Blaute en Melaerts
Zondag 22.08
Hoofdpodium: Laura, Gizonband, Tom Dice, Mama’s Jasje, 
Leki & The Sweet Mints, MFT, De Kreuners, Clouseau
IJzerenleen: Rockenbach, Marble Sounds, Paul Michiels, 
Luka Bloom
Vismarkt: Amatorski, Baloji, Howie & Linn

Grote Markt, 13.30u, T 015 29 78 68, www.maanrock.be 

Maankalender 

©  Cliff Van Craen

©  Cliff Van Craen

©  Cliff Van Craen

2121



22

NAtUUr

Oogstfeesten  

Eind augustus, dat betekent een overvloed van sappige 
vruchten! Pik een graantje mee tijdens de dahlia- en de 
fruitbomenwandelingen, op de Highlandgames en de 
roofvogeldemonstratie. Of is de Kunsttentoonstelling van 
het IKA je kers op de taart? 

PrOgrAMMA
• Biomarkt en artisanale markt
• Highlandgames
• Kunsttentoonstelling in het bezoekerscentrum
• Muziek, activiteiten voor kinderen en proeverijen
• Roofvogeldemonstratie
• Dahliawandeling om 10.30u en 14.30u
• Fruitbomenwandeling om 14.30u
• Infostand compostmeester
• Graveren van fietsen
 
10 – 18u, Vrijbroekpark, Hombeeksesteenweg 264, gratis,  
T 015 45 13 80, E info@groenmechelen.provant.be

Natuur in de stad   

Deze gegidste wandeling door Mechelen biedt je  
een verrassende kijk op natuur in de stad. 

Ingang Kruidtuin (Volmolen), Zandpoortvest, 10u,  
volwassenen €1, kinderen tot 12 en leden Natuurpunt gratis, 
T 015 43 61 09, www.rlrl.be.

Vlinder mee!  

Op deze wandeling in het Mechels Broek maak je kennis 
met het leven van vlinders en leer je ze benoemen. 

Bezoekerscentrum Natuurpunt, Muizenhoekstraat 7,  
Muizen, 14u, volwassenen €1, kinderen tot 12 en leden  
Natuurpunt gratis, vooraf inschrijven hoeft niet,  
T 015 43 61 09, www.rlrl.be

Maneblusser Classic  

Een toeristische toerrit met vertrek en aankomst in 
hartje Mechelen mét echte Oldtimers en leuke Classic 
Cars. De sfeer is ontspannen, de tanken geolied en jij 
bent onze gast!

Van 10u – 18u, deelnemen met de wagen vanaf  
€15 tot €25. Meer weten? www.makhcc.be

Sneeuwluipaardwelpje Laila   

Bezoek je deze zomer het sneeuwluipaardwelpje  
van Planckendael, dan beleef je meteen een Belgische 
primeur.  Het kleintje kwam op 4 april ter wereld.  
Moeder Maili schermde haar jong goed af, maar stierf  
enkele weken later. Verzorgers proberen haar taak zo 
goed mogelijk te vervullen. Laila is een belangrijke  
schakel in het kweekprogramma van deze wonder- 
mooie diersoort. 

Volg de evolutie van Laila live via www.planckendael.be.  
Elke dag zie je om 10u, 13u en 16u hoe verzorgers het  
jong eten geven. Dierenpark Planckendael,  
Leuvensesteenweg 582, Muizen

29.08 22.08

01.08

OlDtiMerS 15.08

DOOrlOPeND
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PrOgrAMMA
Greet Van Autgaerden 26.06 – 18.07
Greet Van Autgaerden tast de gren-
zen van privacy af met het project 
‘Kamp’. De relatie tussen mens en 
natuur staat centraal in een surrogaat 
wereldje met verwilderde plaatsen. 
Er ontstaan plekken waar de natuur 
de bestaande ordening overneemt. 
Vergeten plaatsen worden verborgen 
plaatsen, een stuk natuur wordt toe-
geëigend en er ontstaat een kamp, 
de meest primitieve en elementaire 
vorm van bouwen, los van plaats of 
tijd en zo herkenbaar.

Alle dagen van 11u tot 17u,  
Cultuurcentrum Mechelen, gratis,  
Minderbroedersgang

Jan Kempenaers 26.06 – 29.08
Wat op het eerste zicht lijkt op 
landschapsfotografie verandert hoe 
langer je kijkt: beelden ontvouwen 
zich naar de toeschouwer.

Natalie Wynants 26.06 – 29.08
Een overzicht van haar fotografisch 
werk met een bijzondere aandacht 
voor detail.
Ze focust met een zachte blik op het 
grote gebeuren maar vooral op wat 
er zich aan de zijlijn afspeelt.
 

Nadia Naveau 26.06 – 29.08
Beeldhouwwerken ontstaan uit in-
drukken van overal. De belangrijkste 
inspiratiebron is de ‘geschiedenis’ 
van de beeldhouwkunst zelf. Zelf 

vindt ze het belangrijker dat een 
beeld vervreemding oproept, want 
‘een beeld moet een beetje vreemd 
zijn, een beetje maf.’
 

De Garage, Onder den Toren 12,  
do tot zo van 11u - 18u, gratis,  
www.cultuurcentrummechelen.be

Curiosamarkt

Snuister op zondag tussen oude spullen en geef voor-
werpen een nieuw leven. 

Veemarkt, gratis, 015 29 78 65, E economie@mechelen.be

De zomerexpo’s van het Cultuurcentrum   

In de Garage kun je terecht voor een portie hedendaagse kunst. 
Fotografen Jan Kempenaers en Nathalie Wynants vullen samen met 
beeldhouwster Nadia Naveau de Garage met hun werken. In de 
gang van het Cultuurcentrum bewonder je het werk van Greet Van 
Autgaerden.

zOMerlANg

KUNSt

MArKtJe tOt 29.09

KerMiS tOt  09.07

cONcerteN  
11.07 – 25.07- 08.08 – 22.08

Mechelse Zomerkermis
Het programma van de zomerkermis belooft twee extra’s: 
op 7 juli een puike familiedag met sterk verminderde 
prijzen en op 9 juli een gratis tombola om 19.30u.

Grote Markt, gratis, T 015 29 78 65,  
E economie@mechelen.be

Parkconcerten Tivoli
Deze zomer zijn in het Tivolipark muziekmaatschappijen 
te gast voor een reeks kioskconcerten. Verlekker je  
op muziek van de Koninklijke Harmonie Arsenaal,  
St.-Cecilia Leest (zie ook p. 10-11), Koninklijke  
Harmonie Mechelen en de Brassband Hombeek.  
Zitplaatsen zijn voorzien.

Telkens om 15u, Natuureducatief Centrum Tivoli,  
Antwerpsesteenweg 94, gratis, T 015 20 66 84
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Beleef en ontdek 
jullie tinelsite! 
De voorbije maanden stemden jullie massaal op de 
10 geselecteerde projecten van de 500m²-wedstrijd. 
Hiermee blaast Mechelen een toch wat ongelukkige 
plek nieuw leven in. Tot de werken aan de Tinelsite 
starten, worden er deze zomer projecten gerealiseerd 
vol actie voor waaghalzen, creativiteit voor jongeren, 
sport voor ouderen en ontspanning en plezier voor 
iedereen! Loop warm op www.beleefmechelen.be en 
kom voor een kijkje!

24

trap 
het af

Eerst Stappen, dan Trappen, Openbaar vervoer en tot slot pas  
Personenwagens. De stad is fan van dit STOP-principe en wil meer  
Mechelaars op de trappers. De banden van je tweewieler oppompen 
kan voortaan zonder inspanning aan de automatische pomp in de  
Befferstraat, ter hoogte van De Zeeridder. Als alles volgens plan  
verloopt, komen er dit jaar nog twee fietspompen bij. Op de fietsen-
markt koop en verkoop je tweedehandse tweewielers die anders  
toch maar stof vergaren. Verkopers schrijven in voor 15 september:  
T 015 29 79 75 of E ruimtelijkeplanning@mechelen.be. Op  
zondag 19 september is Mechelen zelfs helemaal autovrij. 

zeepkist bouwen?
Inschrijven geblazen voor kinderen 
van 6 tot 12 die met zeepkisten  
willen racen én voor hun onhan- 
dige papa’s die de gratis work-
shop ‘Bouw je eigen zeepkist’  
op 4 september kunnen  
gebruiken: T 015 29 78 95 of  
www.jeugddienstmechelen.be.
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Tot je dienst 

“Voor lege botervlootjes en yoghurtpotjes  
heb ik nu de roze zak!”

Afval sorteren hoort bij de huishoudelijke taken van een moderne 
vrouw/man. Ook Steven (35) uit Mechelen sorteert plichtsgetrouw.  
“Mijn vrouw en ik zijn ondertussen goed onderlegd in het juist sorteren 
van papier en karton, PMD en groente- en tuinafval. Maar dat boter-
vlootjes en yoghurtpotjes niet in de PMD-zak mogen, vind ik bizar.”

Daar is een oplossing voor: gemengde plastics kun je sinds juni 
afzonderlijk inleveren op het containerpark. Hiervoor verkoopt 
IVAREM speciale, roze zakken die je in het containerpark 
koopt tegen €2,50 per rol van 10 zakken. 

“Een goede zaak,” vindt Steven. “Wel spijtig dat je de 
zak zelf moet wegbrengen naar het containerpark.”  
Dat klopt, maar je hebt nu minder restafval en bespaart 
dus op de aankoop van de (dure) witte huisvuilzakken. 
Je portemonnee en het milieu bedanken je!

Wat mag in de roze zak? zie www.ivarem.be, 
t 0800 90 441

Bouwdienst bouwt  
aan dienstverlening

Om tegemoet te komen aan het stijgende  
aantal Mechelaars met (ver)bouwplannen,  

optimaliseert de bouwdienst haar werking.  
Een handige nieuwe brochure vertelt wat je  

te doen staat en geeft nuttige tips. Je kunt  
de brochure vanaf 1 augustus bestellen via  

E bouwdienst@mechelen.be.

Ga je op reis, vraag dan tijdig vakantietoezicht aan bij de 
politie via www.police-on-web.be. Zij patrouilleren tijdens 
die periode wat vaker langs je woning. Geef inbrekers ook 
niet de indruk dat je met vakantie bent. Vermeld bijvoor-
beeld NIET op Facebook dat je op reis bent en trek geen 
aandacht wanneer je vertrekt!  

Politie gaat niet  
op vakantie

De DUiM
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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
Werken bij de stad Mechelen? www.mechelen.be/jobs, T 015 29 79 07
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, 
Joren Van Utterbeeck, www.picard.cc en Bram Beeck
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 zondagochtend 6 juni. 
Om 6.30u zitten op de trap van 
de academie al een dertigtal 
cultuurliefhebbers te wachten. 
een hele dag verwerkt het cc 
met man en macht meer dan 
1350 abonnementen, een record. 
het overdonderende succes be-
vestigt het rijke en kwalitatieve 
programma van het cultuurcen-
trum. Seizoenstart op zaterdag 
18 september!

3+4 Wijkhuis Arsenaal 
vierde de congolese onafhanke-
lijkheid met pittige gesprekken 
over maatschappelijke thema’s 
en even pittige congolese  
gerechten. er werd flink gedrib-
beld en een heus modedefilé 
was ook van de partij. De dag 
eindigde, hoe kan het ook  
anders, met een kleurrijk 
dansfeest!

5+6  Mechelen kreeg op 
28 mei stevige fietskuiten op 
bezoek. tijdens de derde rit van 
de ronde van België arriveerden 
de renners om 15u in Mechelen,  
om hier nog een ronde af te  
leggen met een passage door  
de historische binnenstad. iets 
voor 4 reed Jimmy casper als 
eerste de finish over aan de 
Koningin Astridlaan. 

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

Een spetterende zomer beleef je ook dichtbij huis.  
Ga kuieren aan de Dijle of waag je aan een plons in 
de Nekker. Doe een Big Jump in je Mechelse 
zomer en geniet van dit stukje natuur!


