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Auto, fiets of te voet?  

in Mechelen bolt 
het verkeer goed

Jeugdwerking in je buurt

fair & veggie

De stad autovrij



Scheur 
Samen door 
de bochten
Zeepkisten-Grand 
Prix op Grote Markt
Wanneer? Tijdens de tweede Mechelse Zeepkistenrace op de 
Autovrije Zondag van 19 september. Ben je tussen 6 en 12 
jaar? Schrijf je supersnel in en 
versla deze mysterieuze piloot. 
Nog nooit een zeepkist in elkaar 
getimmerd? Pik de workshop 
‘zeepkisten maken’ mee op  
zaterdag 4 september. 
Alle remmen los!

meer info? Lees de maan- 
kalender op p. 20. Inschrijven? 
www.jeugddienstmechelen.be
meer weten? Jeugddienst 
t 015 29 77 65



Een nieuwe boekentas boordevol 
goesting om aan de grote uitdaging te 
beginnen: zo staan er in Mechelen dit 
jaar bijna duizend kindjes te popelen 
om naar het eerste leer-
JAAr te gaan. MAy GrAoui 
uit Walem (6) is er klaar voor. “Ik ben 
blij dat ik dit jaar kan leren lezen en 
schrijven. Ik kan het al een beetje, 
maar vanaf nu ga ik nog véél meer 
leren.” Goed bezig dus. Succes aan 
alle eerstejaars! In Mechelen kun je je 
hele leven leren. Zoek je opleiding op 
www.mechelen.be/onderwijs 

AcADeMie bespAArDe 
voriGe wiNter 17,2% 
eNerGie. “Dat kon dankzij nieuwe 
beglazing, een nieuwe stookketel, 
thermostatische kranen én de inzet 
van het personeel,” zegt Bart Permen-
tier, ingenieur stadsgebouwen. De 
academie greep daarmee maar net 
naast de ‘Gouden Spaarlamp’. “Door 
haar eigen CO2-uitstoot te beperken, 
geeft de stad het goede voorbeeld,” 
voegt duurzaamheidsmedewerker Jo-
han Van Damme toe. Energie bespa-
ren? www.mechelen.be/energietips

De 25-jarige HoMo eN 
lesbieNNe werkiNG  
MecHeleN werd bekroond 
met de stadsmedaille. Secretaris van 
HLWM Emiel Mennes is fier: “Omdat 
we met onze vereniging steeds meer 
erkenning krijgen en de maatschappij 
toleranter is geworden. Elke vrijdag-
avond brengen we holebi’s en sympa-
thisanten bijeen in de ‘Babbelkroeg.’ 
We ondersteunen hen waar nodig.  
Dat is ons sociaal engagement.”  
Meer weten? www.hlwm.be

Mooi zo, Mechelaars!GoeD beZiG

leftroMpet

Komaan 
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Mechelen maakt werk
van nog meer leefbaarheid
September is een nieuw begin. Voor de Maurits Sabbestraat, bijvoorbeeld, 
en de straten van de Galgenbergwijk, die we aan het vernieuwen zijn. Deze 
maand komt ook de Bankstraat aan de beurt en gaan we het Pasbrugplein 
herinrichten. En dat is niet alles. We beginnen met de heraanleg van 
Hoogstraat, Ganzendries en Korenmarkt. Daarmee willen we niet alleen 
die historische verkeersas opwaarderen, maar ook het privé-initiatief 
prikkelen om de gevels op te frissen. De uiteindelijke bedoeling is om van 
de Hoogstraat opnieuw een aangename woon- en winkelstraat te maken 
voor alle Mechelaars. De Korenmarkt zelf wordt een gezellig, eigentijds en 
autovrij plein en onder de Ganzendries komt een ondergrondse parking. 
Mooie plannen, zeker omdat we ook de hinder door al die grote 
werken beperken. Daar hebben we bij de heraanleg van Hoogstraat en 
omgeving extra aandacht aan besteed. Het is uiteraard de bedoeling dat 
de leefbaarheid er na de heraanleg op vooruitgaat. Maar zelfs tijdens 
de werken, die toch een jaar gaan duren, moet de Hoogstraat leefbaar 
blijven en de lokale handel blijven draaien. Vandaar ook dat we tal van 
evenementen, plezante wedstrijden en spaaracties in petto hebben. Alles 
bij mekaar moeten deze initiatieven ervoor zorgen dat de Mechelaars de 
Hoogstraat niet links laten liggen. Je leest er meer over in deze Nieuwe 
Maan. Nog deze maand valt er voorts een folder in je bus, waarin je in detail 
krijgt toegelicht hoe de werken jouw Mechelen nog mooier maken.

Bart Somers,
burgemeester



MecHeleN telt
2550 bezoekers verkenden de voorbije vakantiemaanden 
Mechelen in groep. De meeste toeristen aan de balie  
kwamen uit België, Nederland, Duitsland, Frankrijk, het 
Verenigd Koninkrijk en Spanje. In totaal waren ze met  
21 400. Vorig schooljaar gingen in Mechelen 3373 
kinderen naar de kleuterschool en 5554 naar het lager 
onderwijs. Op de middelbare schoolbanken zaten 9608 
jongeren en in de hogeschoolaula’s 4450 studenten. Tel 
daar de 15 850 inschrijvingen in de andere instellingen 
van het niet-leerplichtonderwijs bij en op onze rekenma-
chine verschijnt het getal 38 835. Tijdens de Joodse 
bedevaart op 12 september worden de meer dan 25 000 

Joden herdacht die vanuit de Dossinkazerne gedeporteerd 
werden. Op liefst 700 ton fijn zand speelden een 100-tal 
ploegen het beachvolleybaltornooi op de Grote Markt. 
Mechelen kuststad? Toch voor 10 dagen. Want zo lang 
kampeerde Mechelen Kinderstad op Theater Aan Zee in 
Oostende. Zo’n 5000 bezoekers vonden de weg naar het 
kinderfestival. ‘Kerkenstad’ Mechelen heeft met 8 mid-
deleeuwse kerken de grootste concentratie historische 
kerken van Vlaanderen. In totaal telt Mechelen 22 kerken 
waarvan 13 beschermd als monument. En dan hebben we 
het nog niet over de 12 kapellen en kloosters en de kerk-
gebouwen die een andere functie kregen. Amen.
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skywalk: uitleg  
bij het uitzicht?

Ik heb een 
ideetje voor 
de skywalk 
op de Sint-
Romboutsto-
ren. Ik stond 
onlangs 
bovenop het 

belfort van Doornik. Daar hebben ze een 

soort van pancartes waarop is aangeduid 

wat je in de verte kunt zien (zie foto). Zo 

krijg je toch wat uitleg bij het panorami-

sche uitzicht, heel handig voor toeristen. 

Bij ons op de Sint-Romboutstoren moet je 

maar raden wat je ziet. Kunnen we bij ons 

op de skywalk niet ook zo’n panoramische 

kaarten plaatsen?

T.S.

Het parcours van de tour 
De stadsdiensten hebben echt getoverd om heel het parcours voor de Tour klaar te krijgen. Zelfs de verkiezingsborden op het pleintje aan Huis ten Halve werden nog op tijd weggehaald! Honderden toeschouwers stonden daar langs de weg. Op het plein vonden tientallen kampeerwagens van Nederlandse, Franse en Belgische toursupporters een plekje. De sfeer was fantastisch. Met dank aan de staddiensten!

M.V.

Antwoord van de stad: Altijd leuk om zoiets te horen. Bedankt!

Antwoord 
van de stad: 
Graag  
gedaan!

Antwoord van de stad: In Mechelen hebben we 
daar andere oplossingen voor: een multimedia-
gids geeft torenbezoekers info over het panora-
ma. Bezoek je de toren zonder multimediagids, 
dan krijg je meer uitleg op papier. Iedereen krijgt 
dus info, maar we bedanken je voor de sugges-
tie. We nemen je idee zeker mee in de evaluatie 
van de Sint-Romboutstoren.

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



Komaan 
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waar in Mechelen 
woont deze vis?
Win en Nieuwe Maan betaalt je  
culinaire lekkernij ter waarde van  
€75 in een Mechelse eetgelegenheid 
naar keuze. Stuur je antwoord en je 
adres vóór 18 september naar  
Communicatiebeleid – Nieuwe Maan, 
Grote Markt 21, 2800 Mechelen.  
Je kunt ook deelnemen via  
www.mechelen.be/nieuwemaan.
 
Winnaar van de vorige wedstrijd is  
Mimi van leene. Zij herkende 
de muurschildering in ’t Vlietje.  
Proficiat Mimi, laat het smaken!

weDstriJDZoek de  
G-plek van  
de stad!

op de gevel van huisnummer 6 in  
’t vlietje zie je deze opmerkelijke  
muurschildering.

Nieuwe maan reikt de Medaille uit 
aan Mechelaars met lef. thomas 
verbruggen, een 16 jarige student 
fotografie, is gebeten door de foto-
grafiemicrobe én gek van Mechelen. 
Dus startte hij enkele maanden 
geleden met een eigen fotowebsite: 
www.malinesgraphique.be 
“De bedoeling is om de schoon-
heid van het alledaagse Mechelen in 
beeld te brengen. De foto’s worden 
geselecteerd op techniek, origina-
liteit en actualiteit. Momenteel telt 
de site ongeveer 40 bezoekers per 
dag en zitten er al 900 foto’s in mijn 
database. Maar uiteraard hoop ik dat 
steeds meer mensen onze prachtige 
stad fotograferen.”

Benieuwd naar Thomas’ mooiste  
Mechelse zomerfoto? Blader gauw 
naar p 26.

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
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MecHeleN scHriJft

Het licht aan het einde van de tunnel, of eigenlijk aan het einde van het 
trapgat van de Sint-Romboutstoren, voelde als een bevrijding. Ik stapte het 
plateau op.
‘Zo heb je Mechelen nog nooit gezien.’
Een fabuleus zicht over de stad nam mijn adem weg. Op een paar 
vliegtuigvluchten en een parachutesprong na was ik niet zo hoog geweest. 
Alles was even stil. Ik bekeek de winkelstraten die ik zo goed kende van 
op de begane grond. Ik sloot mijn ogen en liet de koude wind me dragen. 
Ik duwde mijn lichaam tegen de reling. Ik was vrij.
Alles dat mij hier had gebracht, had gezorgd voor mijn vrijheid. Twee 
warme handen gleden langs mijn zij naar voren, om zich te vouwen op 
mijn buik. Ze waren van de vrouw met de zachte buik die tevens de vrouw 
met de zachte handen en de liefde van mijn leven was.
‘Welkom in Mechelen.’
‘Ahum..’ Gids Frans schraapte subtiel zijn keel. ‘Frederica?’
Ze gniffelde.
‘De zon gaat zo onder. En we hebben nog iets.’ Ze wees naar Frans, die 
een fles champagne uit zijn linnen tas haalde. Zijn ogen glunderden trots. 

Frederica nam de grote fles met twee handen aan.
‘Op Mechelen!’
Met een glas champagne in mijn hand en mijn arm om mijn lief zag 
ik onder mij lichten aangaan in de huizen terwijl de zon langzaam 
afscheid nam. Alsof de stad had besloten een feestje te geven, 
kwamen er steeds meer kleine lichtjes bij.
Frans wilde zich discreet van ons verwijderen, maar we vonden 
hem zo leuk dat hij erbij mocht blijven. Hij stond naast ons naar de 
horizon te turen.
‘Wat een dag, wat een mooie dag. Proost, dames.’

uit ‘lief en lef’ door Nine cornelissen en Miriam van Damme 
www.hetlefhuis.be 

welkom in Mechelen

© Ben Liguori

Mechelaars zijn vertrouwd met beiaardmelodieën,  
die vanuit de toren neerdalen over de stad. Het was dus 
vreemd opkijken toen eind juni enkele jonge beiaardiertjes 
doodleuk op een beiaard op de begane grond speelden. 
In heel Vlaanderen startte toen het 500ste verjaardags-
feest van de beiaard. Jammer dat je ’r niet bij was?  
Mis dan de feestelijke afsluiter op 12 september niet. 

Meer hierover in de Maankalender op p 21.

beiaardiertjes
op de begane grond
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eet met een hart  
voor de planeet

lekker zonder dieren
Als je vegetarisch eet, ben je niet alleen vriendelijk voor de  
dieren. Minder vlees eten is ook goed voor de planeet. Slacht-
vee verslindt grondstoffen en energie. En dan hebben we 
het nog niet over de gassen die winderige koeien in de lucht  
loslaten: een koe stoot per dag evenveel broeikasgassen uit 
als twee wagens die dagelijks 50km afleggen. Voorts blijf je als 
vegetariër veel beter beschermd tegen een heleboel kwalen:  
kinderen lopen minder kans op overgewicht, volwassenen  
riskeren minder beroertes, noem maar op. Niets dan voor-
delen, zo’n vegetarisch menu. Dat weten ze al ook langer bij 
Ethisch Vegetarisch Alternatief, die er onlangs de Mechelse 
afdeling ‘EVA Mechelen’ bij kreeg.

Reden genoeg voor Mechelen Klimaatstad, EVA Mechelen 
en de stad om ‘Donderdag veggiedag’ te blijven promoten 
en opnieuw een ‘langste veggietafel’ te organiseren: op 
30 september word je met je eigen vegetarische gerecht op 
een gezellige Grote Markt verwacht. Natascha Diericx van 
de stadsdienst Duurzame Ontwikkeling: “Vorige keer was 
de Veggietafel een enorm succes. Meer dan 400 mensen 
kwamen opdagen. Dit jaar vertonen we op dezelfde dag, 
om 20u in het stadhuis, met een Open Milieuraad de film 
‘Meat the truth’, over de impact van vlees eten op de wereld 
en het milieu.”

fair voor de boeren
Helemaal goed bezig ben je als je vegetarisch koken 
combineert met kiezen voor Fairtradeproducten. Daar-
van weet je dat de boeren die ze geproduceerd hebben 
een eerlijke prijs hebben gekregen. Die producten hoe-
ven trouwens niet altijd uit ontwikkelingslanden te komen.  
Integendeel. Lokale producten zijn zelfs beter voor je eco-
logische voetafdruk, omdat ze veel minder ver vervoerd  
moeten worden voor ze op je bord belanden. Zo zit je dus 
ook goed met ‘bier van hier’. De stad steunt fairtrade door 
onder meer fairtradeproducten aan te kopen. Ze draagt zelfs 
het label van fairtradegemeente. Zin om er zelf ook aan te 
beginnen? Schrijf je in voor een upperfairparty. Chef- en 
amateur-koks komen dan bij jou thuis een kookworkshop 
geven met fairtradeproducten. De eerste gastvrouw/-heer 
die zich met minstens acht deelnemers inschrijft, krijgt zelfs 
een bekende kok over de vloer! 

Meer info? langste veggietafel, 30 september 2010, 
gratis, soep en drank tegen betaling verkrijgbaar,  
www.mechelenklimaatstad.be
upperfairparties, 5 € per persoon (ingrediënten  
inbegrepen), 29 september tot 9 oktober 2010,  
minstens 8 deelnemers per party, info & inschrijven:  
e ontwikkelingssamenwerking@mechelen.be of via  
t 015 29 83 54. 

De stad hecht veel belang aan duurzaamheid en is actief bezig met  
vegetarisch eten en fairtrade. Zo koopt ze zelf zo veel mogelijk fair 
trade producten aan. Ook andere initiatieven moeten de Mechelaars 
warm maken om ook bij het eten de planeet niet te vergeten.

Mechelen kookt  
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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 ‘goeiemor-
gen’ en het laatste 
weerbericht. Wat 
dacht je van samen 
een van ’s werelds 
moeilijkste talen 
leren?

Nederlands leren  met de buren

saada, Habiba en Hassau uit de 
Varkensstraat leren samen Neder-
lands. Sinds ze enkele jaren geleden 
Somalië inruilden voor Mechelen, 
kregen ze de taal van hun nieuwe 
stad stukje bij beetje onder de knie. 
Maar echt makkelijk was dat niet. 
“Spreken lukt goed, schrijven vind 
ik nog altijd moeilijk,” vertelt Habiba, 
die erg trots is over haar ‘niveau 12’ 
en toch al een vlot mondje Neder-
lands spreekt. “Het is zeker niet al-
tijd even gemakkelijk, maar ik leer 
graag nieuwe dingen. Ik vind Neder-
lands ook een mooie taal en ik wil 
vooral met alle mensen hier kunnen  
spreken. Kun je je inbeelden hoe fijn 
het is als je na al die lessen einde-
lijk gewoon op straat een babbeltje  
kunt slaan?”

“Zelfs als je 
de taal nog 
maar een beetje 
spreekt, geraak 
je al sneller aan 
de praat” Saada

1. Leer enkele handige zinnetjes uit het hoofd.
2. Durf spreken. Dat wordt geapprecieerd. En je leert er veel van.
3. Geef je oren de kost. Op straat, in de winkel, op radio en tv, ...
4. Schrijf. Op papier krijg je een taal op je eigen tempo onder de knie.
5. Gebruik internet, van online woordenboeken tot vertalingsprogramma’s.

Saada’s taaltrucs

saada

Habiba
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Burenplezier 

Nederlands leren  met de buren
Hier leert men  
Nederlands: 
het cursusaanbod
De stad Mechelen helpt mensen 
die niet goed Nederlands kennen 
om de taal aan te leren. Zo orga-
niseert het OCMW taalcursussen 
voor ouderen en steunt de stad 
het Centrum voor Basiseducatie 
om extra lessen Nederlands te 
kunnen inrichten voor laagge-
schoolden. Mechelen werkt ook 
mee aan de organisatie van  
’t Klapgat, een ontmoetings- en 
taalcafé waar mensen vrijwillig hun 
Nederlands kunnen oefenen. 

Meer info? ’t Klapgat, diensten-
centrum ‘De Rooster’, Klein  
Begijnhof 16, donderdagavond 
(niet tijdens schoolvakanties)  
19 tot 22u, gratis, T 015 28 18 30

In september starten trouwens  
verschillende cursussen  
Nederlands. Het Huis van het  
Nederlands helpt je bij de  
zoektocht naar een cursus die  
bij jou past: T 015 28 18 30,  
E info@hvnprovant.be.  
Meer weten over het cursusaan-
bod? Surf naar www.mechelen.be/
onderwijs en klik op ‘Waar kan ik 
Nederlands leren?’

“Het eerste wat ik 
kende, was ‘Ik eet 
graag spaghetti’” 
Habiba

“Er wordt wat afgelachen 
tijdens de Nederlandse les” 
Hassau

Doordat ze al een beetje Nederlands kent, lukt het ook Saada beter om Mechelaars 
te leren kennen: “De mensen spreken nu sneller met mij. Dat vind ik wel leuk.” Voor 
Hassau is het allemaal nog spannend. Zij spreekt goed Frans, maar nu ze in het noor-
den van het land woont, wil ze absoluut Nederlands leren. Zij gaat met plezier mee 
naar de les met Saada en Habiba: “Nu ik in Mechelen woon, moet ik ook de taal van 
de mensen hier leren spreken.”

Hassau
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“kinderen leren hier  
spelenderwijs samenleven”

“De kinder- en 
tienerwerkingen 
dragen bij tot meer 
positieve contacten 
in de buurt tussen 
kinderen, tieners 
en jongeren met 
verschillende  
achtergronden.”
Ali Salmi, schepen van  
Diversiteit en Preventiebeleid

lefsteM

Samen spelen, sporten, leren én leven. Dat zijn in een notendop de 
vaardigheden die de Mechelse jeugd op zak steekt bij de stedelijke 
kinder- en tienerwerking en de vzw M.O.O.J.. Al ruim 10 jaar helpen 
mensen als Herman en Kimberly jongeren om zich goed te voelen in 
hun wijk… én in hun vel. 

“We organiseren een heleboel activi-
teiten: knutselen, koken, sporten, spe-
len… Zolang iedereen zich maar thuis 
kan voelen. We willen de jongeren 
ook leren samen-leven.” Herman is al 
meer 20 jaar actief binnen M.O.O.J. 
en heeft al vele mooie momenten 
beleefd. “Het jaarlijkse hoogtepunt 
blijft toch altijd het kamp: even naar 
een andere omgeving. Dat doet veel 
jongeren echt deugd.”

overeeNkoMeN
De kinder- en tienerwerkerking is niet 
enkel bedoeld voor een bepaalde 
groep jongeren.  iedereen in de buurt 
is welkom. De stad vindt het belang-
rijk dat alle groepen, van welke af-
komst ook, zich aangesproken voelen. 

Zelfs ouders, die mee kunnen helpen 
bij het organiseren van activiteiten. 
Kimberly van de kinder- en tienerwer-
king in Oud Oefenplein: “Het is de 
bedoeling dat iedereen leert overeen-
komen en samen spelen en leven. Ten 
slotte brengen ze toch driekwart van 
hun tijd door in dezelfde buurt.” 

“Onze werking gaat trouwens verder 
dan enkel de vrijetijdsactiviteiten,” 
weet Kimberly. “Wij helpen de kinde-
ren en jongeren ook met moeilijkhe-
den bij het studeren.”

In iedere Mechelse wijk is er wel een 
kinder- of tienerwerking actief. Unifor-
men of inschrijfkosten zijn er niet en 
de uitstapjes zijn zeker niet duur. Re-
den genoeg om eens langs te komen.

Meer info? kinder- en tienerwerking stad Mechelen: 
e philippe.michiels@mechelen.be of t 015 29 77 28
vZw M.o.o.J. (Mechels overleg en organisatie van het Jeugdwelzijn): 
www.mooj.be, e mooj@skynet.be of t 015 27 58 90

 Samen-leven
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werk aan de winkel 

“Als het hier zo mooi wordt als aan de Melaan, 
zijn er veel zorgen van de baan”

“Met de heraanleg 
maken we van het 
zuiden van de  
binnenstad een  
aangename woon- 
en winkelbuurt die 
naadloos aansluit  
op het centrum.”      
Greet Geypen,  
schepen van Openbare Werken

lefsteM

HerAANleG HooGstrAAt – koreNMArkt – GANZeNDries

Binnenkort krijgen 
verschillende straten 
in het zuiden van de 
binnenstad een nieuw 
gezicht. Over een 
jaar zal de buurt er 
heel anders uitzien. 
Nieuwe Maan polste 
al eens naar de  
verwachtingen  
van enkele buurt- 
bewoners.

Net zoals in andere straten die niet zo  
lang geleden werden opgeknapt, denk  
aan de Melaan, komt er nieuwe bestrating 
met mozaïekkeien. Dankzij het nieuwe  
ontwerp zal de drukke straat die de 
Hoogstraat nu is, veranderen in een  
veiligere eenrichtingsstraat. Aan de  
Ganzendries komt een ondergrondse  
parking en de Korenmarkt wordt een  
ontmoetingsplek met terrassen en krijgt 
een uitgesproken groen karakter.

Op 18 september is het feest! Handelaars 
en klanten vieren op die dag de start van 
de werken. www.mechelen.be/hoogstraat

steeds beter leefbare stad? Geef je mening!
Omdat de stad wil weten hoe ze verder kan werken aan een hartelijke en 
leefbare stad, worden begin oktober bij 1500 mensen die in de buurt van 
de Hoogstraat, de Korenmarkt of Ganzendries wonen, vragenlijsten in de 
brievenbus gedropt. Via de resultaten van die enquête komt de stad te 
weten wat de buurtbewoners denken over de werken en de buurt en hoe 
ze de impact hiervan op de leefbaarheid inschatten. 

vragen? E dienstwonen@mechelen.be

Bewoonsters  
wendy en Annelies.
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Helft minder zware ongevallen  dan 10 jaar geleden
“en dat cijfer halen we  nog naar beneden”

stAD eN politie ZetteN ZicH scHrAp voor superverkeersveiliGe stAD

Net als zijn collega’s en  
het stadsbestuur maakt  
deze agent Mechelen  
een pak verkeersveiliger
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Lefwereld 

Helft minder zware ongevallen  dan 10 jaar geleden
“en dat cijfer halen we  nog naar beneden”

Je hebt het misschien al gemerkt aan je wek-
ker: het is weer september. Kinderen nemen 
terug de fiets of de bus naar school, studenten 
komen aan met de trein, ouders rijden naar 
het werk… Het wordt opnieuw drukker op de 
Mechelse wegen. Reden genoeg voor de stad 
en de politie om qua verkeersveiligheid naar 
een nog hogere versnelling te schakelen.

Mechelen mag best trots zijn als het 
over verkeersveiligheid gaat. Onze 
stad is een van de beste leerlingen in 
de verkeersklas. Het aantal gevaar-
lijke ongevallen, waarbij een zwaar-
gewonde of dode viel, is de voorbije 
tien jaar zelfs met de helft gedaald. 
Hiermee heeft Mechelen een eerste 
doel bereikt. En de stad is vastbe-
sloten om de komende jaren nog 
verkeersveiliger te worden.

controleren en  
informeren

“We moeten nu weer een stapje  
verder gaan,” zegt stefaan van 
lombeek van de Mechelse politie. 
“Over vijf jaar mag het aantal 
verkeersongevallen nog maar een 
derde zijn van het aantal in 2000. 
We werken allemaal hard aan een 
veiligere stad. Dat doen we om te 
beginnen door dagelijks te contro-
leren of mensen niet onder invloed 
van drugs of alcohol rijden en zeker 
of ze niet te snel over de wegen 
razen. De meeste ongevallen met 

zwaargewonden en doden worden 
veroorzaakt door te snel rijden. Hoe 
sneller je rijdt, hoe langer het duurt 
voor je auto bij het remmen helemaal 
stilstaat. Als je je houdt aan de snel-
heidsbeperkingen heb je bovendien 
meer kans om bijvoorbeeld tijdig een 
kind dat de straat oversteekt op te 
merken. Het zijn voorts snelheids-
duivels die vaak door een rood 
licht rijden, wat ook nog steeds een 
belangrijke oorzaak is van ongeval-
len. Maar we kijken ook streng toe 
of mensen hun gordel wel dragen. 
Mensen denken wel eens dat de 
airbag alleen voldoende bescher-
ming biedt, maar dat klopt niet. Een 
airbag vervangt de gordel niet, maar 
vult hem aan. Zonder gordel kan de 
airbag bijkomende verwondingen 
veroorzaken of zelfs dodelijk zijn. 
Met deze strenge controles willen we 
de mensen helpen om zich veiliger 
te gedragen op de weg. Maar we 
informeren de Mechelaars ook met 
verkeerslessen en affiches. Iedereen 
moet goed weten hoe zich te gedra-
gen op de weg. Zo kunnen nog meer 
ongevallen vermeden worden.” 

“Dankzij de vele 
controles daalde 
het aantal zware 
ongevallen de 
voorbije jaren met 
de helft.” 
Bart Somers, burgemeester

lefsteM
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Gevaarlijke punten 
weggewerkt

Mechelen mag dan wel een pak 
veiliger zijn dan verschillende andere 
Vlaamse steden, de R12 – beter 
bekend als de Mechelse ring – blijft 
toch een plek waar je beter goed 
uit je doppen kijkt. Stefaan van 
Lombeek (politie): “Enkele drukke 
wegen komen uit op de ring. Dat 
zorgt ervoor dat er erg drukke kruis-
punten ontstaan. Vroeger was het 
Battelcomplex, aan de op- en afritten 
met de E19, het gevaarlijkste punt in 
Mechelen. Daar zijn veel ongevallen 
gebeurd. Om van dit probleem af te 
raken zijn er toen verkeerslichten  
geplaatst door het Vlaamse gewest. 
Nu zijn er haast geen ongevallen 
meer. Ook op het kruispunt van  
de Antwerpsesteenweg met de 
Schaliënhoevedreef zijn er nu dankzij 
verkeerslichten veel minder  
ongevallen dan tien jaar geleden.”

Achterbankscholieren

Kinderen worden nog heel vaak met 
de auto naar school gebracht. Niet 
alleen doen kinderen op de achter-
bank weinig verkeerservaring op,  
al dat autoverkeer maakt de school-
omgeving ook minder veilig. Gevolg: 
nog meer ouders willen hun kinderen 
met de auto naar school brengen. 
Zo komen we in een vicieuze cirkel 
terecht. De stad en de politie willen 
hier samen met mensen uit verschil-
lende hoeken iets aan doen. Door 
het voor fietsers en voetgangers 
veiliger te maken op de wegen,  
maar ook door kinderen en vooral 
hun ouders te overtuigen de auto 
van de school weg te houden.  
Het project werd ‘Duurzaam naar 
school’ gedoopt.

In september helpen agenten 
jongeren voorts oversteken aan de 
grote kruispunten, vooral aan de ring. 
Voor leerkrachten is er de opleiding 

5 tips 
voor een veiliger verkeer

1. Zet een fietshelm op. De meeste verwondingen bij fietsongevallen 
zijn hoofdletsels. 

2. laat de auto staan. Meer fietsen betekent minder (onveilige) 
auto’s. Je moet geen parkeerplaats zoeken. En je mag binnen  

de bebouwde kom met twee naast elkaar rijden.

3. Neem vaker de bus. In een bus zit je niet alleen beter beschermd. 
De stad betaalt bovendien 33% van de kosten voor een jongeren-

abonnement van De Lijn terug. Met een kaart ‘Derdebetaler’ betaal je 
bovendien maar 5 euro voor 10 ritten in Mechelen. 65plussers mogen al 
helemaal gratis met de bus rijden.

4. val op in het verkeer. Draag een hesje of felle kleren en je zal snel-
ler gezien worden. Vergeet zeker je licht niet na zonsondergang.

5. ken je route. Dan hoef je daar in volle verkeersdrukte geen 
aandacht aan te besteden. De beste fietsroute naar school  

vind je op www.mechelen.be/schoolroutekaarten.

“Dankzij ‘Duur-
zaam naar school’ 
besteden scholen 
meer aandacht aan 
verkeerseducatie.” 
Caroline Gennez, schepen 
van Onderwijs 

lefsteM
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Lefwereld 

“Zo voordehandliggend, zeg!”

fiets aan  
de juiste 
kant van  
de weg
Ieder ongeval is er een te veel, 
maar vele ongevallen kunnen 
makkelijk vermeden worden. 
Bijvoorbeeld door te fietsen 
aan de juiste kant van de weg 
of het fietspad. Stefaan Van 
Lombeek: “Veel fietsers rijden 
uit gemakzucht op het fietspad 
aan de verkeerde kant van de 
weg. Zo moeten ze de straat 
niet oversteken. Ze denken 
dat dit veiliger is. Maar dat is 
het niet: ieder jaar gebeuren 
er veel ongelukken doordat 
een auto een fietser raakt die 
aan de verkeerde kant rijdt. De 
autobestuurder kijkt naar links 
om te zien of er niets aan komt, 
maar ziet de fietser van rechts 
niet komen. Een tel later ligt er 
dan een fietser op de motor-
kap.” Het kan natuurlijk geen 
kwaad om als autobestuurder 
even naar rechts te kijken. 

veilige fiets?  
checklist!

√ veilige remmen (1)

√ wit voorlicht (2) en rood achter-
licht (3)

√ reflectoren op de wielen en de 
pedalen (4) of een reflecterende 
strook (5)

√ witte reflector (6) aan de 
voorzijde en rode reflector  
aan de achterzijde (7).

“Een naaf- 
dynamo, in het 
midden van je 
fietswiel, 
werkt beter dan 
een gewone 
dynamo én trapt 
minder zwaar.”

fietsouders nemen zesdejaars  
mee op verkenning
In een Mechelse school hebben ze het slim bekeken. Daar helpen  
fietsouders de leerlingen veiliger met de fiets omgaan. Door uitstapjes 
doen kinderen fietservaring op. Met de zesdejaars wordt ook al eens 
een keertje langs de middelbare scholen van de streek gefietst. Als die 
leerlingen het jaar daarop van school veranderen, zijn ze toch al  
vertrouwd met de fietsroute. 

tot gemachtigd opzichter, eveneens 
om hun leerlingen veilig te laten 
oversteken, iets waar overigens ook 
gemeenschapswachten het jaar rond 
voor ingeschakeld worden. Op het 
mobiele fietsbehendigheidsparcours 
van sociale werkplaats ’t Atelier leren 
scholieren veilig fietsen. En de politie 
gaat bij de scholen langs, gewapend 

met nagelnieuw lesmateriaal  
voor boeiende verkeerslessen  
én controles op fietsveiligheid. 

Af en toe mag het evenwel iets  
ludieker. Zo maakt de stad ouders 
bewust van fout en onveilig  
parkeergedrag aan de scholen  
door er een verkeersridder op af  
te sturen. Die geeft foutparkeerders 
een bon, wie goed parkeert krijgt  
een bonbon.

Voorts investeert de stad in haar 
fietspaden. Zo werden recent nog 
fietspaden aangelegd in het centrum 
van Hombeek, in de Boerenkrijgs-
traat en de Brusselsepoortstraat. 
Bovendien heeft het stadsbestuur de 
maximumsnelheid in het stadscen-
trum beperkt tot 30km per uur. Dat is 
een pak veiliger voor fietsers. Tot slot 
worden schoolomgevingen heraan-
gelegd om de verkeersveiligheid te 
vergroten, onder meer aan De Parel, 
Don Bosco en Villa Zonnebloem.

1

2
6
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4
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7
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“Ik neem iedere 
dag de fiets of ga te 
voet. Ik vind niet dat 
Mechelen onveilig is. 
Er zijn genoeg veilige 
oversteekplaatsen.”

19 septeMber AutovriJe ZoNDAG

Zondag  
zonder  
zoemen
vroeger werden autovrije zondagen georganiseerd bij gebrek aan benzine. 
vandaag organiseert Mechelen ze om je eens te doen nadenken over het 
verkeer... én over hoe aangenaam een binnenstad zonder auto’s kan zijn. 

Tijdens de Autovrije Zondag van 19 september wil Mechelen haar bewoners en 
bezoekers in een gezellig en feestelijk kader laten nadenken over de manier 
waarop ze zich verplaatsen in de stad. Waarom de auto thuislaten? Door eens 
een keertje te stappen, de fiets op te springen of de bus te nemen, ontdek 
je dat Mechelen een veiligere stad wordt, waar kinderen op straat kunnen 
spelen en ouders in alle rust kunnen genieten van de vele winkeltjes, pleinen 
en markten… En uiteraard: met minder auto’s is ook de lucht die we inademen 
veel schoner.

3153 kinderen die bij mooi weer te voet 
naar de kleuter- of lagere school gaan en 
1275 die de fiets nemen. Is het slecht weer, 
dan kiezen 1309 leerlingen voor trein, 
school- of lijnbus of carpooling. In Mechelen 
kun je je stalen ros kwijt in 3357 fietsen-
stallingen, in de nieuwe stationsomgeving  
zijn er nog eens 5000 gepland.

NAZoMertip

Vorig jaar werd in Mechelen voor het eerst sinds de 
jaren 1970 een autovrije zondag georganiseerd: het 
was meteen een groot succes. Maar liefst 7000 
bezoekers namen deel aan dit grote stadsevene-
ment. De autovrije zondag was dan ook meer dan 
alleen een zondagje je auto in de garage laten 
staan. De verschillende activiteiten maakten er een 
leuke nazomerdag van. Ook dit jaar worden er weer 
een heleboel dingen georganiseerd, zelfs met hoge 
gasten. Ken je Zeppe & Zikki met hun verkeersvei-
lige tips? Ze komen in hoogsteigen persoon een 
bezoek brengen aan autovrij Mechelen.

“Ik ga met de bus naar school. 
Dat is gemakkelijk, niet duur  
en nog veilig ook.”

MecHeleN telt
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Lefwereld 

“Op 19 september 
krijgen we een 
voorproefje van 
hoe aangenaam 
onze autoluwe  
binnenstad in de 
toekomst zal zijn” 
Karel Geys, schepen van 
Mobiliteit 

lefsteM
ei Zo NA iN De priJZeN

Mechelen viel zelfs bijna in de prijzen met die 
eerste Autovrije Zondag. Komimo, een vereni-
ging die autoloze zondagen organiseert voor 
steden en gemeenten, vond dat Mechelen 
een prijs verdiende – de stad greep er uitein-
delijk net naast – doordat de eerste autovrije 
zondag direct een groot publiekssucces was. 
Kris Hofmans, dienst Ruimtelijke Planning en 
Mobiliteit: “Ook de jarenlange promotie van 
autodelen en de moeite die de stad doet om 
het autoluwe/autovrije gebied in de binnenstad 
te verruimen, konden op veel lof rekenen.”

Net als vorig jaar zorgen randevenementen 
voor jong en oud voor extra gezelligheid.  
Zo zijn er workshops met de politie, is er een 
tweedehands fietsenmarkt, kinderanimatie,  
een zeepkistenrace en ga zo maar door. 

Alle evenementen op Autovrije Zondag vind je in 
de Maankalender (p.20). 
Meer weten? www.mechelen.be/autovrijezondag 
en www.uitinmechelen.be

Mechelen 
trapt door *

www.mechelen.be/autovrijezondag

   Ontdek het zelf.

* Op Autovrije Zondag  Zondag 19 september 2010  Binnenstad Mechelen
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 Helden 

Het MusJe  
DAt Alles Heeft

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

lee ju lin (50): “Ik ben van oorsprong Chinese en in 
2006 volgde ik een cursus om te mogen gidsen in 
Mechelen. Vooral omdat het voor Chinese toeristen 
van belang is dat ze in hun taal ontvangen worden en 
zich welkom voelen. Maar ook omdat Margareta Van 
Oostenrijk mijn grote passie is. Een indrukwekkende 
vrouw als zij maakt de Mechelse geschiedenis zeer 
boeiend. In haar tijd was niet Brussel, maar Meche-
len de hoofdstad van de Nederlanden. Het culturele 
erfgoed van Mechelen heeft trouwens evenveel te 
bieden als dat van een grotere stad. Je vindt hier  
alles. In China zeggen we dat een musje alles in 
zich heeft wat nodig is. Zo is Mechelen ook: compact 
maar compleet. En vooral: een vriendelijke stad,  
waar iedereen welkom is.”

een uitstapje maken met een gids?  
reserveer via uit in Mechelen:  
e uit@mechelen.be, t 070 22 28 00



18 september  
grote vrijetijdsbeurs 
waarom? Op 18 september slingert de 
UiTkijker, de gratis vrijetijdsbeurs van  
UiT in Mechelen, zich een weg door het 
Cultuurcentrum; op het Cultuurplein strijkt 
een gezellige infomarkt neer. Sta mee op 
de uitkijk voor talloze cultuur- en vrijetijd-
stips, ook voor kinderen! Wedden dat je 
niet uitgekeken geraakt? 

Pik zeker ook een optreden mee.  
Er is live jazz met Jazzzolder, een  
poppenspel van Het Firmament, muziek 
van Korile en dansdemo’s van dansstudio 
Marlynes en Mundo Masala. Kinderen 
leven zich uit met creatieve workshops 
of laten zich keicool grimeren. Hongerige 
magen smullen van een hartige snack 
of een overheerlijk gebak op het knusse 
terras.

waar en wanneer? 18.09, 
Cultuurplein en –centrum,  
11u – 17u, gratis

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

ken jij ook een echte HelD?  
Mail ons! nieuwemaan@mechelen.be
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Maankalender september 

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

Huiskamer- 
wandelingen
Nieuwsgierig naar de ver-
halen achter de gevels van 
Mechelse huizen? Ga op 
ontdekking in eigen stad met 
een route van Mechelaars 
voor Mechelaars. 

Danslessen 
Dansparant  
Heb je de danskriebels 
te pakken? Of zing je 
liever in een popmusical? 

04.09 - 25.06 05.09 - 12.09

p.22
p.21
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Druk weekeND

18.09

19.09

17- 19.09

19.09

Seizoenstart 
Cultuurcentrum

Trap eens door

Braderie

Jazzathome

Net als vorig jaar staan er 
fijne gezinsvoorstellingen 
op het programma. Om 
13u neemt Theater Terra 
een swingende start met 
zijn Kikker’s popconcert. 
Het eerste concert gemist? 
Geen probleem: om 15 uur 
krijg je een nieuwe kans.
Laat je in de vroege avond verleiden door de geur van 
de Italiaanse en Spaanse keuken van Tapa Negra. Na het 
buffet kun je tot in de vroege uurtjes de beentjes uitslaan 
tijdens optredens van Ruben Block, Vive la Fête en super 
Soul Stew.

18.09, Cultuurplein, 11 – 01u, 16 euro,  
T 015 29 40 00, E cultuurcentrum@mechelen.be,  
www.cultuurcentrummechelen.be

Mechelen trapt door… op de 
Autovrije Zondag! Na de succes-
volle editie van vorig jaar kun  
je weer genieten van tal van  
activiteiten en feestelijkheden 
voor jong en oud. Ga langs bij de 
vele info- en doestands rond mo-
biliteit en verkeersveiligheid of 
koop een kotfiets op de tweede-
hands fietsenmarkt en laat hem 
meteen gratis graveren. Voor 
de kinderen zijn er interactieve 
standen, een skeelerparcours en 
natuurlijk de zeepkistenrace.

19.09, Grote Markt Mechelen,  
10-18u, gratis, T 015 29 79 75,  
E nancy.goossens@mechelen.be.

De kraampjes van de Herfstbra-
derie worden dit jaar op vrijdag 
17 en zaterdag 18 september 
buitengezet. In de straten van  
de binnenstad heerst dan weer 
een gezellige drukte. De Herfst-
braderie heeft plaats op vrijdag 
van 10 tot 20u en op zaterdag 
van 9 tot 19u.

17.09, 10-20u, 18.09–19.09,  
10-19u, gratis, T 015 29 79 26,  
E marlina.segers@mechelen.be.

Stel op zondag 19 septem-
ber zelf je jazznamiddag sa-
men en ontdek (historische) 
huiskamers, binnentuinen 
en andere toffe plekjes in 
de Mechelse binnenstad. 
‘s Avonds geniet je van 
spetterende en feestelijke 
hoofdacts in de Stads-
schouwburg.

Voor het namiddagprogramma kies je drie optredens 
uit een totaal van 20. De concerten vinden plaats in 
huiskamers die op wandelafstand van elkaar liggen. Elk 
optreden duurt 45 minuten en je krijgt voldoende tijd om 
je naar de volgende locatie te begeven. Vanaf 18u start 
het avondprogramma met een hapje, een drankje en de 
veelbelovende Shantaram en Robin Verheyen Trio.

19.09, diverse huiskamers in de Mechelse binnenstad,  
13 – 23u, 15 euro, meer info T 015 29 40 00,  
www.cultuurcentrummechelen.be of www.jazzathome.be.

Maak een uitstap in eigen stad  
op 17, 18 en 19 september

Mechelen 
trapt door *

www.mechelen.be/autovrijezondag
   Ontdek het zelf.

* Op Autovrije Zondag
  Zondag 19 september 2010

  Binnenstad Mechelen



MoNuMeNtAAl ANDers

05, 12, 19, 25.09

12.09

Open  
Monumen-
tendag

Huiskamer- 
wandelingen

Beiaardfeesten

Tijdens de Open  
Monumentendag 
kan je tussen 10u en 18u 
gratis 12 Mechelse mo-
numenten ontdekken. 
Alles draait rond het 
thema ‘de 4 elementen’. 
Gidsbeurten, tentoon-
stellingen, concerten, 

rondvaarten en andere activiteiten geven je letterlijk een 
inkijk in de boeiende geschiedenis van onze stad. 
 

12.09, 10-18u, diverse locaties, gratis,  
Programma: www.openmonumentendag.be

Ontdek Mechelen zoals 
je de stad nog nooit zag, 
met deze culturele huiska-
merwandeling van inwoner 
naar inwoner. De rode 
draad is het Mechelse mul-
ticulturalisme. Een stad vol 
verborgen pareltjes! Elke 
huiskamer vertelt een ei-
gen uniek verhaal. Muziek, 
poëzie, beeldende kunst... 
Hoe dit verhaal tot uiting 
komt, bepaalt de bewoner zelf. Een verrassende route, 
voor Mechelaars door Mechelaars!

05.09-12.09, diverse locaties in Mechelen,  
14-18u, 7,5 euro, E huiskamerwandelingen@gmail.com

Traditiegetrouw kun je op de tweede zondag van sep-
tember naar het ‘klokkenwerpen’ op de Grote Markt in 
Mechelen. Vanaf 14u geniet je daar van de kleurrijke 
straatanimatie van Fleur, gevolgd door de Afrikaanse 
trommelaars Abahizi’n Abatimbo. Om 16u is het tijd om 
klaar te staan om de klokken op te vangen!

12.09, Grote Markt, gratis, T 015 29 78 09,  
E guy.vandam@mechelen.be, www.mechelen.be

Een feestelijke afsluiter van het jubileum ‘500 jaar 
Beiaard’. Geniet van een concert op de Sint-Rombouts-
beiaard door onze beiaardiers of kom eens kijken hoe 
klokken worden gegoten op de Schoenmarkt. 

12.09, Grote Markt 1, 14-17u, gratis,  
T 015 20 47 92, E info@beiaardschool.be 

Maankalender 

© HVerbist
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Maak een uitstap in eigen stad  
op 17, 18 en 19 september

11 en 12 september is horen, zien  
en gooien

12.09 Klokkenwerpen

12.09

Rommelmarkt Begijnhof
Tijdens de Rommelmarkt der Begijnhoven ontdek je sa-
men met een 3000-tal andere bezoekers het klein en het 
groot Begijnhof op een andere manier. Je vindt er speel-
goed, kledij, snuisterijen en antiquiteiten, maar ook een 
frisse pint, een lekker broodje en live muziek en dans. 

11.09, Groot Begijnhof Mechelen,  
Nonnenstraat zn., 10-16u, gratis, T 015 20 47 92  
www.groot-begijnhof-mechelen.be

11.09
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Heb jij de danskriebels te 
pakken? Gooi dan je benen los 
bij Dansparant en kies uit kleu-
terdans, kinderdans, klassiek 
ballet, jazzdans, streetdance, 
breakdance, flamenco of dans-
expressie. Hou je eerder van 
zingen? Dan is de les popmu-
sicalzang zeker iets voor jou.

04.09 – 25.06, Dansstudio Dansparant,  
Leopoldstraat 98, T 015 42 28 49, www.dansparant.be

22

teruG vAN stArt

04.09 - 25.06

08.09 - 25.06

21.09

28.09

11 - 19.09Danslessen  
Dansparant 

Kinderyogalessen

Initiatie Photoshop

Omgaan met ADHD

Week van de Sportclub

Tijdens de kinderyogalessen leren jongens en meisjes 
van 6 tot 12 jaar spelenderwijs wat yoga is. Ze leren 
soepelheid ontwikkelen van lichaam en geest, ontspan-
nen via de ademhalings- en relaxatieoefeningen, krijgen 
inzicht en zelfkennis door visualisaties/meditaties en 
bevorderen aandacht en coördinatie via spelletjes.

08.09-25.06, Huis van Eden, Paardenkerkhofstraat 38, 
70 euro, E info@huisvaneden.be.

Start vanaf de basis. Leer doeltreffend en correct werken 
met digitale beelden. Lesgever en kunstenaar Roeland 
Tweelinckx leert je alle mogelijkheden van dit bekende 
programma benutten.

Vanaf 21.09, campus Lucas Faydherbe,  
Zandpoortvest 26, 19 tot 22u, 200 euro, T 015 36 92 40,  
E info.FaydherbeAcademie@khm.be, www.khm.be.

Aan je huiswerk beginnen, je jas aan de kapstok hangen, 
je schoolmappen in het kastje leggen, je vuile was in de 
wasmand gooien: het zijn simpele, dagelijkse taken. Toch 
lijkt het alsof kinderen met ADHD niet over voldoende 
vaardigheden beschikken om ze uit te voeren. In vakter-
men spreekt men van deze functies. In de workshop leer 
je wat executieve functies zijn en welke rol ze spelen in 
het leven van je kind of jongere met ADHD. Wat kan je 
doen als ouder en als kind om bepaalde vaardigheden te 
trainen?
 

28.09, Opvoedingswinkel - ’t Oud Moederhuis,  
Maurits Sabbestraat 119, 20u, 5 euro, www.zitstil.be.

Van 11 tot 19 september kun je in zeven Mechelse sport-
clubs een kijkje nemen of deelnemen aan een initiatieles 
van de sport van jouw keuze. Hou je van gevechtsport of 
tafeltennis? Gaat je voorkeur uit naar badminton, atletiek, 

voetbal of volleybal?  
Of misschien neem je 
dit jaar graag deel aan 
de Mechelse Gordel? 
Mechelse sportclubs 
zetten hun deuren open 
en verwelkomen je 
graag voor een  
kennismaking. 

11.09-19.09, Mechelse sportclubs,  
gratis, meer info bij dienst Sport T 015 29 25 97,  
E sportdienst@mechelen.be

Sporen in de kunst: Paul Delvaux
Ontdek leven en werk van de kunstenaar Paul Delvaux. 
Zijn fascinatie voor treinen, spoorwegen en treinstations 
komt aan bod, maar ook het veelvuldige gebruik van 
vrouwelijk naakt én klassieke tempels. Ontdek waar  
Delvaux inspiratie vond. Een lezing door Tamara Ingels.

22.09, Wollemarkt 1, 20-22u, 10 euro,  
T 015 55 56 02, E mechelen@vtbkultuur.be.

22.09
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In IK GEEF JE EEN ZOEN nemen 
Danny en Machteld Timmermans 
het publiek mee doorheen een 
roetsjbaan van kleine gedichten en 
visuele indrukken. Ze flirten met 
elkaar. Kussen ze wel, of kussen ze 
niet? Eén voor één trekken ze aan 
de touwen die op de scène han-
gen. Telkens gaat er een banner in 
de lucht en start er een gedicht. Tot 
de scène vol met banners hangt. 
Van piepklein tot reuzegroot. De 
ene met helemaal niets, de andere 
met een man met hakbijl,…  
Banners worden boten, koetsen,...
Elke keer wat nieuws, elke keer 
verrassend anders. En op het einde 
wordt er gekust! Of toch niet?

25.09-26.09, DE MAAN, Minderbroe-
dersgang 1-3, 15u, 7 euro,  
T 015 20 02 00 www.demaan.be
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22 - 26.09De MAAN –  
Ik geef je  
een zoen 3+

Dwars door 
Mechelen

Hobby Creatief  
Salon

De ‘GvA Dwars 
Door Meche-
len 10km’ en de 
‘Start to Run 5km’ 
brengen de lopers 
via het idyllische 
Dijlepad naar het 
stadscentrum. De loop start op de Nekker en eindigt  
op de sfeervolle Grote Markt. Sportieve kids tussen  
6 en 12 lopen mee in de ‘Chiquita Run’, over 1km.  
Start en aankomst vind je op de Grote Markt.

26.09, De Nekker, Nekkerspoel-Borcht 19, 11u, 11 euro,  
www.dwarsdoormechelen.be

Ontdek de grootste knut-
sel- en creativiteitsbeurs 
van België. Meer dan 200 
exposanten en ruim 50 
verschillende workshops 
staan op jou te wachten. Je 
hebt de keuze uit: sieraden 
& wenskaartjes maken, 
schilderen, scrapbooking, 
breien & borduren, home 
decoration en zoveel meer. 
Bovendien krijg je een 
gratis geschenkenpakket. 
Een creatief dagje uit voor 
jong en oud.

22.09-26.09, 
Nekkerhal, 
Nekkerspoel-

Borcht, 10-18u, 10 euro,  
T 03 543 90 90,  
www.hobbysalon.be.

Regionale seniorensporteldag
Tijdens de regionale seniorensporteldag stel je als 
actieve 50-plusser zelf je 
programma samen. Je kiest 
uit verschillende sporten 
jouw favorieten: hou je van 
fietsen, aquagym, zumba of 
liever petanque of Tai-chi? 
Haal je inschrijvingsformu-
lier bij de Sportdienst en 
combineer naar hartenlust.

16.09, sporthal IHAM,  
Bautersemstraat 57,  
13-17.30u, 4 euro,  
T 015 29 25 97,  
E sportdienst@mechelen.be

Maankalender 
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opgeknapt park 
pronkt weer 
Herstelde bruggen, verzorgd aangelegde  

wandelpaden: de onderhoudsploeg van Tivoli 

zette zijn beste beentje voor en gaf het domein 

een serieuze facelift. Zo pronken er nu ook  

25 nieuwe zitbanken, 20 vuilnisbakken, 

35 bloembakken en nieuwe wegwijzers. 

Het vernieuwde park wacht op jou!  

www.mechelen.be/tivoli

viervoetervermaak
George en zijn trouwe viervoeter Vega zijn vaak 
te vinden aan de vernieuwde hondenweide in 
de wijk Oud-Oefenplein. “Ik woon hier wel en-
kele straten vandaan, maar ik maak met plezier 
even de verplaatsing. Op dit afgesloten terrein 
kan mijn hond vrij rondlopen en zich uitleven 
op de nieuwe speeltuigen, terwijl ik een praatje 
sla met andere buurt-bewoners. Dit terrein is 
echt een prachtig initiatief. Er staan bovendien 
vuilnisbakken waarin ik mijn hondenpoepzakje 
kan deponeren, zodat ik geen boete riskeer.”

Mechelen werkt aan een strikter toezicht  
op hondenpoep. toch nog last van bevuilde 
voetpaden? vraag je ‘zonder poep stoep’-
bordje aan via de dienst preventie en 
veiligheid: e overlast@mechelen.be,  
t 015 29 83 83 en hang het  
aan je raam.

De DuiM

24
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Tot je dienst 
Groene stroom: samen 
aankopen is goedkoper
Nog tot 1 oktober kun je inschrijven voor een groepsaankoop van  
100% groene stroom. Samen groene stroom aankopen kan een flinke  
duit schelen. De stad steunt dit initiatief van de provincie om meer mensen te 
doen overschakelen naar groene energie. Als je inschrijft, krijg je bovendien 
begeleiding en duidelijke informatie. Doe mee, bespaar op je energiefactuur 
en zorg tegelijkertijd mee voor een beter milieu.
 
surf naar www.samengaanwegroener.be of bel 0800 23 031. 

stad maakt 
studenten 
wegwijs
Ben je student in Mechelen? Voeg 
www.mechelenstudentenstad.be 
toe aan je favoriete sites en je 
krijgt er van de stad een antwoord 
op vragen over hogescholen, het 
openbaar vervoer, de zoektocht 
naar een kot, het cultuur- en  
vrijetijdsaanbod en meer. Je vindt 
er ook alle deelnemende handels- 
en horecazaken waar je korting 
krijgt op vertoon van je studenten-
kaart. Het spoor even bijster?  
Ook daar heeft Mechelen aan  
gedacht: op een nagelnieuw 
studentenstadsplan vind je alle 
‘places to be’ voor studenten.

bib van de 
toekomst 
komt in  
predikheren-
klooster
In het Predikherenklooster, een  
gebouw uit de 17de eeuw in de 
Goswin de Stassartstraat, komt de 
nieuwe hoofdbibliotheek. Hiermee 
geeft de stad niet enkel een mooie 
bestemming aan het oude klooster 
dat al 35 jaar leegstaat, maar  
creëert ze voor de bib eveneens 
meer toekomst, want er komen  
ook seminarieruimten, een literaire 
tuin en een brasserie. Het nieuwe 
literaire centrum opent de deuren 
tegen 2015.

kijkdag koopwoningen  
Auwegemvaart

Op zoek naar een duurzame hedendaagse woning in de buurt van  
station en centrum? Inspecteer op 19 september de nieuwe koop- 
woningen in de voormalige BUSO-school aan de Auwegemvaart 17-18.  
De woningen liggen rond een gemeenschappelijk binnengebied en  
hebben een groendak én een privéterras. Met dit project wil het  
stadsbestuur jongeren en gezinnen met een gemiddeld inkomen  
helpen bij het kopen van een eigen woning.

Meer weten? stadsvernieuwing en stadsontwikkeling: 
t 015 29 75 37, e stadsvernieuwing@mechelen.be
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fotograaf: Jan Smets
www.malinesgraphique.be 

www.picard.cc www.picard.cc 

fotograaf: Thomas Verbruggen 
www.malinesgraphique.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
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: Joris Casaer, Koen Caris en Libelia De Splenter
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/2010/0797/073

Jouw 
Mooiste 
MecHelse 
ZoMer
De ene plantte 
zijn voetjes in het 
strandzand op de 
Grote Markt, de 
ander plonsde van-
af de Vismarkt in 
de Dijle. Meche-
laars stuurden ons 
hun mooiste va-
kantiefoto’s. Mét 
zonnige groeten… 
uit Mechelen! Dit 
is jullie zomer.

1 op 11 juli waagden 
tientallen Mechelaars zich  
aan een big Jump in het  
zwoele water van de Dijle.  

2 Dat Mechelen romantische 
beelden kan opleveren getuigt 
deze foto van thomas verbug-
gen van de Dijle bij valavond.

3 De Grote Markt lijkt eerder 
de ‘Grote Dijk’. Dat vond deze 
jonge strandliefhebber ook toen 
hij op 28 juli van het sportstrand 
genoot.  

4+5 ”wat doe jij met 500 
M²echelen?” vroeg de stad. Jouw 
antwoord: “klimmen, kampen 
bouwen en verpozen in de 
tineltuin.”
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Marina De bie, erik laga, Johan verhulst, Ali salmi, caroline Gennez, 
bart somers, frank Nobels, koen Anciaux, Greet Geypen, kristl strubbe,  
karel Geys, rita Janssens - www.mechelen.be/stadsbestuur

fotograaf: Paul Van Welden



www.mechelen.be

September. Tijd om weer van 
werk,school en hobby te genieten...
en samen met stad en politieveilig uit de startblokken te schieten.


