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“Deze prijs is een 
aanmoediging voor 
al onze medewerkers 
die er elke dag voor 
zorgen dat er juiste  
en actuele informatie 
op de site staat.”
Kristl Strubbe, schepen van 
Informatica

leFsTeM
Samen maken wij  
de beSte webSite
Webmasters Tom en Vincent van de dienst ICT zijn 
trots. www.mechelen.be werd door onderzoeksbureau 
Indigov bekroond tot beste stedelijke website 
van Vlaanderen. De site krijgt lof vanwege de 
gebruiksvriendelijkheid, de interactiviteit en het 
indrukwekkende informatieaanbod. In juli bezochten 
maar liefst 110 623 surfers de stadswebsite. Een nieuw 
record voor Vlaanderens meest digitale stad!
 
Intussen telt ook www.facebook.com/stadmechelen 
1220 fans. Word lid en weet wat er leeft in je stad!



“Uit meer dan 100 amateurtoneel-
gezelschappen werden we geselec-
teerd voor de laatste ronde van het 
‘laNdjuweelFesTival’, 
glundert Marc Neys van cie. 
Parallax: “Eindelijk ook erken-
ning van mensen uit het vak en niet 
alleen van mijn moeder (lacht).  
Hopelijk komen er hierdoor meer 
bezoekers naar onze voorstellingen.” 
Ben je nieuwsgierig? In de Maan-
kalender op p. 22 lees je waar en  
wanneer je naar een voorstelling van 
dit toffe gezelschap kan.

“Goedkoper dan een auto, ideaal 
voor boodschappen en geweldig voor 
de kinderen.” Dat vinden aNa eN 
ToNy van hun bakfiets. Onlangs 
organiseerde Ana ook een Pick-
Nick voor ‘bakFieTsers’ 
om het vervoersmiddel te promoten. 
De stad looft de groeiende groep  
Mechelaars met bakfiets: ze zijn milieu- 
vriendelijk, houden de schoolomgeving 
veilig en maken het stadscentrum au-
toluw. wil je weten wanneer ana iets 
nieuws organiseert voor bakfietsers? 
Mail naar vollenbak@telenet.be.

Modebewuste Mechelse 
ModelleN MeT eeN 
MaaTje Meer! Olivia, Aline en 
Mélanie (niet op foto) werden uit 130 
kandidaten geselecteerd voor de 
finale van de Plus Model Awards. Je 
kan gratis stemmen voor je favoriete 
model op www.missitems.be of door 
voor € 0,55 een sms te versturen. 
SMS PLUS (spatie)17, 18 of 7 naar 6687 
voor respectievelijk Aline, Mélanie of 
Olivia. Op 10 november weet je of na 
Sarah Schroeyens opnieuw een  
Mechelse met het kroontje gaat lopen.

Mooi zo, Mechelaars!Goed beZiG

leFTroMPeT

Komaan 
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Druk een stempel op je stad
Heb je het ook al ondervonden? Er hangt al eens wat meer slijk aan onze 
schoenen. Je trapt dezer dagen van de ene werf in de andere. Aan een strak 
tempo zijn we bezig aan de verdere verfraaiing van de stad. Bij de realisatie 
van al deze projecten willen we jullie graag betrekken. De Mechelaars 
moeten hun stempel kunnen drukken op de stadsvernieuwing. Dat kan 
zelfs letterlijk. Op de vernieuwde Korenmarkt komt er een bijzonder 
kunstwerk waaraan honderden Mechelaars kunnen meewerken. Het 
is de bedoeling om in het voorjaar, bij de aanleg van het nieuwe plein, 
honderden metalen plaatjes aan te brengen op het wegdek met daarop 
telkens een ander ontwerpje van creatieve bewoners. Dit kunstwerk is 
een idee van de Duitse kunstenaar Norbert Radermacher en verwijst naar 
de graankorrels die tijdens de middeleeuwen als sporen van de voorbije 
marktdag op de Korenmarkt achterbleven. Sporen wordt dus een speelse,  
maar toch historisch relevante knipoog naar het verleden. Als je je eigen 
ontwerp vereeuwigd wil zien op de nieuwe Korenmarkt kan je daar meer 
over lezen in deze Nieuwe Maan of op de website www.mechelen.be/sporen. 
Verder doet het mij veel plezier dat onze investeringen in informatica en 
dienstverlening hun vruchten afwerpen. Zoals je hiernaast kan lezen, blinkt 
onze website immers op de eerste plaats van alle stedelijke sites. Daarmee 
stoten we Gent van de troon en laten we ook Antwerpen achter ons. Kortom, 
meer dan ooit zijn al onze projecten van en voor de Mechelaar.

Bart Somers,
burgemeester



cijFers

Met respectievelijk 12 087 en 15 793 bezoekers waren juni en juli topmaanden voor Provinciaal Sport- en 
Recreatiedomein De Nekker. In totaal passeerden er dit jaar al 61 044 bezoekers. Dankzij het steeds toeziend oog van 
gemeenschapswachten en externe bewakers is het er dan ook aangenaam vertoeven. De vernieuwde rouwaula op de 
stedelijke begraafplaats telt nu 350 zitplaatsen, terwijl het er vroeger 99 waren. Op 1 november vindt er een opendeur-
dag plaats. Het sociale verhuurkantoor SVK Bodukam rondde de kaap van 60 woningen met een studio in Mechelen. 
Voor het nieuwe zelfuitleensysteem dat start op 16 oktober, labelden de medewerkers van de bib al 39 524 items. In 
totaal zullen er 160 000 dvd’s, cd’s en boeken voorzien worden van een label waarmee je zelf kan scannen. Meer over 
de zelfuitleen lees je op p 25. Op 38 kavels in de wijk Papenhof zullen binnenkort energiezuinige woningen verrijzen. 
Voor 9 kavels zoeken intercommunale Igemo en de stad nog een eigenaar.
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Zijn dienstencentra 

exclusieve clubs?

Om tegemoet te komen aan de klacht van 

enkele caféhouders, die – onterecht –

de dienstencentra als gesubsidieerde cafés 

beschouwen waardoor er concurrentieverval-

sing zou ontstaan, heeft het OCMW van Me-

chelen beslist om de consumptieprijzen in de 

dienstencentra fors op te trekken. Prijsverho-

gingen gaan van 33 tot 67 procent waardoor 

bepaalde dranken zelfs tot 0,20 euro duurder 

worden dan in de meeste buurtcafés. Ik be-

grijp deze beslissing niet.

FD 

antwoord van de stad: Verschillende brouwe-
rijen verhoogden de afgelopen jaren meermaals 
hun prijzen. Daardoor waren de dienstencentra 
genoodzaakt hetzelfde te doen. Bovendien zijn 
enkel de abdij- en trappistbieren nu conform de 
caféprijzen. Frisdranken of andere bieren kan 
je nog steeds krijgen aan zeer democratische 
prijzen. We vinden niet dat we zware bieren in 
dienstencentra moeten subsidiëren. Deze centra 
zijn tenslotte niet bedoeld als cafés.

antwoord van de stad: Er is niets mis met de klok. Op het half 
uur geeft een kleine klok het aantal slagen van het uur dat 
komt.  Op het uur zelf geeft een zware klok het aantal slagen 
van het uur. Dit gebruik komt bij vele klokkentorens voor 
omdat je anders op het half uur niet zou weten hoe laat het 
is. Dit is een gebruik dat bij de meeste historische uurwerken 
voorkomt, en in de meeste steden nog van toepassing is, ook 
bij moderne installaties.

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

klok klopt niet
Kan het zijn dat er iets scheelt aan de uurslag van de torenklok van  Sint-Rombouts?

Ik denk dat ik het 6 uur heb horen slaan terwijl het slechts half zes was. Ik hoorde duidelijk 6 slagen in plaats van 1. Misschien heeft een beiaar-dier het systeem ontregeld? 
M.P.
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waar in Mechelen staat 
deze stier?
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 
oktober naar Communicatiebeleid – 
Nieuwe Maan, Grote Markt 21, 2800 
Mechelen. Je kan ook deelnemen via  
www.mechelen.be/nieuwemaan.

Winnaar van de vorige wedstrijd is 
janine verbruggen. Zij herkende de vis 
boven het portaal van ‘In den Grooten 
Zalm’ in de Zoutwerf. Proficiat Janine, laat 
het smaken!

wedsTrijdZoek de  
G-plek van  
de stad!

Momenteel wordt het schrijnwerk van de 
achtergevel van het gebouw aan de Zout-
werf 5 gerestaureerd. het vooronderzoek 
van de totale restauratie van dit mooie 
stadsgebouw zal in 2011 plaatsvinden.

Nieuwe Maan reikt de Medaille uit 
aan Mechelaars met lef. dirk Gooris 
(60) is bezieler van de kunstvestda-
gen en momenteel druk bezig met de 
voorbereiding van het openingsfeest 
van de keldermansvest. het stads-
bestuur subsidieert deze initiatieven 
met veel plezier.

“Op zaterdag 30 oktober nodig ik 
heel de stad uit op het openingsfeest 
van de eerste Mechelse boulevard: 
de Keldermansvest! Vanaf 14 uur vind 
je er beeldhouwers, straattheater en 
originele hapjes zoals gebakken ha-
ring. De Kunstvestdagen volgen in de 
maand mei. Ik kan alvast verklappen 
dat ik daarvoor een prachtige spiegel-
tent uit het begin van de 20ste eeuw 
op de kop heb getikt. Als we met de 
vzw Kunstvestdagen iets organiseren, 
moet het origineel zijn. Zo zijn we!”

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

een tante nonneke in Mechelen
Toen in 1994 de liefde mij naar Mechelen lokte, had ik aan de Dijlestad alleen maar een 
verre herinnering. Eén of twee keer per jaar namen mijn ouders ons als kleine kinderen 
mee op bezoek bij “tante nonneke”, die mère supérieure was in een slotklooster in de 
Bleekstraat. Het was voor ons een heel avontuur: eerst de ‘boerentram’ uit ons polderdorp 
naar de ‘koekenstad’ Antwerpen en daarna de trein (een stoomtrein nog, we zijn in de 
vroege jaren ’50) naar Nekkerspoel. Als we eenmaal in de wachtkamer zaten, die altoos 
naar boenwas en wierook geurde, hoorden we een sleutel in een slot draaien, in de muur 
ging een deurtje open en achter de spreektralies verscheen een enorme kap met daarin 
een klein gezichtje: tante nonneke. Naast de tralies was er een soort kastje waarin het 
cadeau voor haar – een pak chocolade – werd gelegd, dat vervolgens wegdraaide en 
terugkwam met een presentje voor ons: door de zusters zelf gemaakte lappenpopjes. 
Aan zo’n popje is voor mij een trauma verbonden: toen we weer op het perron stonden, 
viel het uit mijn handen en kwam op een spoor terecht. Ik stond op het punt het achterna te 
springen toen mijn vader me nog net op tijd bij de kraag greep. Kort daarop kwam de trein 
aangetuft en reed er dwars overheen. Ik denk dat ik de hele terugreis lang gehuild heb.

Frans Denissen

Zijn volgende werk is de uit het italiaans vertaalde roman ‘de leerschool van het lijden’ 
van carlo emilio Gadda, die eind november verschijnt bij uitgeverij athenaeum.

koor onder leiding van beiaardier staf Nees, jaren 1920.
© stadsarchief Mechelen - www.beeldbankmechelen.be

De stad bereidt momenteel de restauratie van 
de Oude Stadsfeestzaal in de Frederik de 
Merodestraat voor. 

Dienst Monumentenzorg verschijnt graag goed 
gedocumenteerd aan de start. 
Jij kan hen helpen door oud fotomateriaal van 
het interieur van de Stadsfeestzaal te bezorgen. 
Neem contact op met de dienst Monumenten-
zorg. 
E monumentenzorg@mechelen.be 
T 015 29 75 51 

heT GeheuGeN

bezorg ons je foto’s van  
de oude stadsfeestzaal

Meer nostalgie op de gloednieuwe 
website van het Stadsarchief:
www.stadsarchiefmechelen.be.
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iedereen kunstenaar  
op de korenmarkt
Wil je vanaf volgend jaar een eigen ontwerp zien blinken op de Korenmarkt? 
Dat kan! Met SPOREN, het werk van de Duitse kunstenaar Norbert Raderma-
cher, krijg je de mogelijkheid je eigen creatie in te dienen en deel uit te maken 
van een kunstwerk op de Korenmarkt. 
Radermacher haalde zijn inspiratie uit de middeleeuwen. De Korenmarkt was 
toen de draaischijf van de koren- en graanhandel van Mechelen. Na elke 
marktdag bleven daar sporen van graan achter. Ook de kunstenaar wil jou nu 
aanzetten je spoor achter te laten.

je kan tot 31 december je ontwerp laten graveren voor 10 euro.
lees er alles over op www.mechelen.be/sporen of graai de flyer mee aan de 
infobalie van het stadhuis.

Na Gent en Antwerpen krijgt ook Mechelen haar eigen 
tv-serie. De uitzendingen van ‘Dubbelleven’ starten in 
november op één. De dertiendelige tv-reeks werd vol-
ledig gefilmd op locatie. Hou de zapper paraat en mis 
deze Mechelse serie niet!

Mechelen leidt ‘dubbelleven’ oP de seT
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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. Bij-
voorbeeld omdat 
hun kinderen samen 
plezier maken op  
zondag…

jeugd  beweegt in je buurt

Jeugdbewegingen zijn erg populair. In 
Vlaanderen zijn er maar liefst meer dan 
200 000 jongeren aangesloten bij een 
jeugdbeweging. Ook in Mechelen kun 
je er heel wat vinden. Waarom blijven 
ze zo’n succes? Wat is er zo leuk aan? 

iris van chiro libertus (Nekkerspoel): 
“Het plezante aan een jeugdbeweging 
als de onze is dat we meer doen dan 
voetballen of knutselen. Iedere zondag 
verzinnen we weer een nieuw thema, 
waarrond we ons verkleden en originele 
spelletjes doen. Dat maakt het echt leuk.” 

Mechelen telt nog veel meer jeugdbewegingen, verspreid over de 
hele stad. Zo zijn er liefst 10 chiro’s, 8 scouts- en/of gidsengroepen 
en nog 3 andere jeugdverenigingen. Wil je ook bij zo’n leuke bende? 
Check de website van de jeugddienst en vind een jeugdvereniging 
in je buurt. www.jeugddienstmechelen.be

Chiro en scouts blijven groot succes

“We brengen zo 
graag tijd door bij 
de chiro dat we er 
bijna wonen” 

Iris (Chiro Libertus)

iris

solide jak

veerle

seppe
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Burenplezier 

jeugd  beweegt in je buurt

Jeugdraad en 
Jeugddienst 
trakteren jeugd-
verenigingen
 
Voor de jeugdverenigingen van 
Mechelen is er de Jeugdraad, 
die adviezen geeft aan de stad, 
campagnes en activiteiten organi-
seert en zo alle jeugdbewegingen 
samenbrengt.

Omdat de Jeugdraad en de Jeugd-
dienst zo fier zijn op de Mechelse 
jeugdverenigingen, trakteren ze 
hen op de ‘Dag en Nacht van de 
Jeugdverenigingen’ op een heerlijk 
ontbijt op de Grote Markt. Ook ’s 
middags is er een leuke verrassing 
en ’s avonds kan er gefeest worden 
in Perron M. En dat allemaal volledig 
gratis. Kom gerust een kijkje nemen!

Meer info? 
22.10, 6u, gratis  
Peter Meeusen, Jeugddienst,  
T 015 29 77 63, 
W www.jeugddienstmechelen.be
E peter.meeusen@mechelen.be

“Ik zit al 18 jaar 
bij de scouts!  
Ik weet van geen 
ophouden” 
Solide Jak 
(scouts Sint-Katrom)

Scouts en Gidsen Sint-Katrom aan de Sint-Katelijnekerk is 
een buitenbeentje. scoutsleider joviale Trionyx: “Anders 
dan vele andere jeugdbewegingen, zitten wij midden in de 
stadskern. Toch blijven we heel vaak in de buurt. In een volk-
se wijk als de onze, krijg je zo een unieke en plezante band 
met de buurtbewoners.” 

Van rivaliteit is er tussen deze scouts en chiro geen sprake, ... 
Hoewel. iris (chiro) en solide jak (scouts) zijn het er toch niet 
helemaal over eens wie de tofste jeugdbeweging is. “Wij zijn 
de coolste jeugdbeweging van Mechelen,” klinkt het in koor. 
Aan jou om dat uit te klaren!

lemke

rudi

bas

joviale 
Trionyx
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Ga bewust om met de natuur!
Energieverbruik is door de opwarming van de planeet een hot item 
geworden. Ook de biodiversiteit – in mensentaal de rijkdom aan 
planten- en dierensoorten – wordt steeds meer bedreigd. De stad 
maakt zich hierover zorgen en doet er iets aan door jou te motive-
ren de natuur een handje te helpen. Help mee aan een beter milieu 
en check deze drie oktoberse aanraders.

verbaas je over 
heT bos

Alle planten- en diersoorten hebben 
een onmisbare taak in de natuur. Eén 
van de beste plekken om biodiversi-
teit te leren waarderen blijft het bos. 
Daarom organiseert de stad tijdens 
 de week van het bos geleide park- 
en boswandelingen en de didactische 
tentoonstelling ‘Herfstsprokkels’ op 
het domein Tivoli. Laat je mond open-
vallen van verbazing over al wat er 
zoal wriemelt van leven in het bos.

kliM de ToreN oP 
MeT heT lichT uiT

Op 16 oktober kun je tijdens de Nacht 
van de duisternis samen met een 
sterrenkundige de sint-romboutsto-
ren beklimmen. Van boven op de 
toren geniet je van een uniek uitzicht. 
Maar er schuilt meer achter dit initi-
atief. Natascha Diericx (dienst Duur-
zame Ontwikkeling en Energie): “Door 
de Nacht van de Duisternis te onder-
steunen wil de stad je doen nadenken 
voor je licht aansteekt of laat branden. 
Want onnodige verlichting verhoogt 
de CO2-uitstoot en vervuilt dus het 
milieu.”

ruil je FrieTveT voor 
eeN ToMbolabiljeT

Als je van je frietvet afwil, kan een 
portie gezond verstand geen kwaad. 
Zo bedenk je maar beter dat frituur-
vet in de gootsteen kieperen schade 
toebrengt aan rivieren. Maar er is 
goed nieuws. Alex Eekelaers (stads-
dienst Milieu en Landbouw): “Je kunt 
frituurvet ook recycleren tot milieu-
vriendelijke biodiesel. In oktober krijg 
je per liter frietvet die je naar het con-
tainerpark brengt een tombolabiljet, 
waarmee je kans maakt op een fiets.” 
Inleveren, dat vet! 

 Leefmilieu
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Meer weten over de Nacht van de 
duisternis en/of de week van het 
bos? Neem een kijkje in de Maan- 
kalender op p. 21. info over de 
‘frietvet-inzamelmaand’ en de fiets 
die je kan winnen, vind je op 
www.ivarem.be of www.valorfrit.be.

“Duurzaamheid is 
een boeiende en 
concrete oefening in 
denken op lange ter-
mijn. En goed voor 
de portemonnee. 
Daarom zetten we er 
als stad zo hard op 
in.” 
Marina De Bie, schepen van 
Leefmilieu

leFsTeM
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Mechelen Mondial 

deze hulporganisaties krijgen Mechelse subsidies: 
Vredeseilanden vzw, Collectief Kanaga vzw, Vrienden van SAMI, ICC België 
vzw, ADRA België vzw, Hulpcomité Guatemala  VZW, Cerro Rico, VZW-
S.I.S.P.,  Afractie vzw, vzw Putumayo en Plan België.

Stad stimuleert en steunt 
acties voor een betere wereld

In 2000 ondertekenden regerings-
leiders van 189 landen de Millen-
niumdoelstellingen. Opzet: tegen 
2015 grote problemen de wereld 
uit helpen. Maar we zijn er nog 
niet. De stad wil daarom inspan-
ningen stimuleren, bundelen én 
steunen, zoals met de campagne 
‘Mechelen Mondial’.
1. samen solidair
Mieke Van Cauwenberghe (dienst Ontwikkelings-
samenwerking): “Als stadsbestuur staan we dichter bij 
de mensen dan andere overheden. Daarom voelen we 
ons geroepen hier onze schouders onder te zetten. We 
willen Mechelaars stimuleren om zelf iets voor solida-
riteit te doen of ze aanmoedigen in hun werk. Met de 
website www.mechelen.be/mondial bundelen we alle 
Mechelse initiatieven, zodat ook jij weet hoe je kan 
deelnemen.”

2. steun van de stad
Maar het stadsbestuur wil Mechelse organisaties wereldwijd ook effectief 
steunen. Een tiental hulporganisaties krijgt elk jaar subsidies van de stad, 
voor een totaalbedrag van 20 000 euro. Mieke Van Cauwenberghe: “Het gaat 
over organisaties die zorgvuldig worden beoordeeld door een commissie. Het 
subsidiereglement ‘ontwikkelingsprojecten in de wereld’ bewaakt de kwaliteit 
van de verschillende initiatieven.”

3. stedelijk initiatief
Tot slot organiseert de stad zelf activiteiten, dit jaar rond de moedersterfte. 
Elk jaar overlijden wereldwijd meer dan een half miljoen moeders in het 
kraambed. Vanaf september brengt de tentoonstelling van Lieve Blancquaert 
‘Veilig bevallen in Congo’ dit probleem in beeld in de Stedelijke Bibliotheek. 
Daarnaast komt Marleen Temmerman op vraag van de stad een lezing geven 
over kraamsterfte. 

Meer hierover én over alle andere activiteiten vind je steeds op 
www.mechelen.be/mondial.

1. Minder armoede
2. Iedereen naar school
3. Gelijke kansen voor   
 man en vrouw
4. Minder kindersterfte

5. Minder moedersterfte
6.  Minder HIV
7.  Duurzaam milieu
8.  Wereldwijde samen- 
 werking.

leFsTeM

“Met Mechelen 
Mondial willen we 
de millenniumdoel-
stellingen bij een 
breed publiek onder 
de aandacht brengen.”
Ali Salmi, schepen van  
Ontwikkelingssamenwerking

Millenniumdoelstellingen:



“Als Mechelen griezelt,
    is het er nog  gezelliger”

5 HUIVERINGWEKKENDE HALLOWEENTIPS

De laatste dagen van oktober gaan we huiveren! Halloween, de 
meest spookachtige dag van het jaar, kan immers best gezellig 
zijn. Shoppen, koken, decoreren... Op 31 oktober kan het alle-
maal. Nieuwe Maan serveert alvast vijf Halloweentips.

schrik je eeN hoedje TijdeNs heT shoPPeN
Net als vorig jaar kun je ook van een dagje shoppen een griezelige ge-

beurtenis maken. Niet alleen veranderen de winkeliers van Mechelen hun 
etalages in echte spookhuizen, je geniet in de winkelstraten ook van allerlei grie-
zelige animatie. Op 30 oktober, tussen 14 uur en 17 uur, spoken er op de Bruul zelfs 
een magiër en een ballontovenaar rond. Tip: laat je omtoveren tot een angstaanjagend 
creatuur op de grimestand. Voor kinderen is die zelfs helemaal gratis.

doe sPiNNeN iN 
de soeP

corinne: “Ieder 
jaar doe ik ‘spin-

netjes’ in de soep. Geen 
echte natuurlijk! Ik rol 
gehaktballetjes en 
prik er vier halve 
ongekookte spa-
ghettistengels doorheen. Daarna kook ik 
ze in (pompoen)soep en zo lijkt het alsof er dode 
spinnen in ronddrijven. Heel Halloween!”

Ga GrieZelwaNdeleN iN heT bos

line: “Ieder jaar maken we met het gezin een griezelwan-
deling. Eerst vertellen we enge verhalen en daarna sluipen 

we ‘s avonds door het Thiebroekbos… Griezelen geblazen!”
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Halloween 

“Als Mechelen griezelt,
    is het er nog  gezelliger”

Hoe ga je te werk?

• Verwarm de oven voor op 180° C. 
• Maak de pompoen schoon, verwijder de pitten en snij het vruchtvlees in blokjes.  
• Zet het vruchtvlees, afgedekt, 10 minuten in de microgolfoven op 750W tot het zacht is.
• Voeg het vruchtvlees samen met de bloem, het bakpoeder, 150g suiker, de gehakte wal  
 noten, de kaneel, het vanille-extract en de citroenschil. Scheid de eieren en doe er ook de  
 dooiers bij. Meng goed tot een homogene massa.
• Klop de eiwitten op met de rest van de suiker en meng dit onder het pompoenbeslag.
• Vet een ronde taartvorm in of beleg de taartvorm met bakpapier. Doe het beslag erin.
• Bak gedurende 45 minuten of tot de taart gaar is op de middelste slee van de oven. 

volG de GrieZelGroeNTeNGids

In de herfstvakantie heerst er een geheimzinnige sfeer in ’t Grom. Alle groenten  
en ingrediënten komen tot leven. Kom op 3 november, van 14 tot 17 uur, naar  

‘t Grom en ontdek samen met de gids wat je met al dat griezeligs kunt kokkerellen. 
’t Grom, Midzelen 25a, sint-katelijne-waver, 7 euro, T 015 31 50 55, e info@tgrom.be.

schuiF eeN PoMPoeNTaarT  
iN de oveN

Als je een pompoen uitholt, hou je een hele hoop vruchtvlees over. 
Dat gooi je uiteraard niet weg, want je kunt er een heerlijke pompoentaart 
van maken. Daarvoor haal je deze ingrediënten in huis:

• 1 middelgrote pompoen (ongeveer 500g vruchtvlees)
• 100g bloem
• 200g suiker
• 2 koffielepels bakpoeder
• 125g gehakte walnoten
• 1 koffielepel kaneel
• 1 koffielepel vanille-extract
• 3 eieren
• dunne schil (zonder wit) van 1 citroen.
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laat van je horen via  de adviesraden
Trek mee aan de touwtjes
Het Mechelse stadsbestuur maakt graag gebruik van de terrein-
kennis van haar inwoners. Zo laat het bestuur zich, met raad én 
daad, bijstaan door een tiental adviesraden. De kracht van die 
raden komt van ‘gewone’ Mechelaars die een beleidsdomein van 
binnenuit kennen. Nieuwe Maan stelt alvast vier adviesraden voor.
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laat van je horen via  de adviesraden
Trek mee aan de touwtjes

Denk alleen nog maar aan het 
behoud van natuurgebieden of de 
biodiversiteit. Hiervoor krijgt de stad 
hulp van de Milieuraad, die een on-
dersteunende én een raadgevende 
functie heeft en die de volgende 
doelstellingen nastreeft:

• verbetering, behoud en herstel van  
 milieu, landschap en natuur in de   
 stad
• verplicht advies aan het bestuur   
 over het milieu- en natuurbeleid
• bewustmaking van de Mechelaars  
 van het belang van milieuzorg
• stimuleren van samenwerking tus-  
 sen al wie het opneemt voor milieu  
 en natuur.

De Milieuraad is een behoorlijk bonte 
verzameling van mandatarissen, afge-
vaardigden van de politieke partijen, 
ambtenaren, milieu- en natuurvereni-
gingen, werkgevers en werknemers, 
vertegenwoordigers uit het onderwijs 
en de landbouwsector en jachtvereni-
gingen. Maar ook geïnteresseerde in-
woners mogen deelnemen. “Iedereen 
die zich wil inzetten voor het milieu 
en de natuur van de stad kan zich 
kandidaat stellen voor de milieuraad”, 
zegt secretaris Noël de winter. 

“Burgers kunnen, twee keer per jaar, 
vrij naar de open milieuraad komen. 
We bespreken daar steeds een speci-
fiek thema, bijvoorbeeld energiezui-
nig en duurzaam wonen. Zo willen 
we de burgers betrekken bij en attent 
maken op milieuproblemen.”

De Mechelse Milieuraad was bij zijn 
oprichting trouwens een trendset-
ter. Noël De Winter: “Toen de raad 
in 1984 werd opgericht, ging het om 
een vrijwillig initiatief van de stad. 
Het kwam bijna nergens in Vlaan-
deren voor. Door de jaren werd de 
Milieuraad meer gereglementeerd en 
gestructureerd. Vandaag vind je dit 
soort adviesraad al in vele Vlaamse 
steden.”

“Mechelen was een 
echte trendsetter 
toen er in 1984 
een Milieuraad 
werd opgericht.”

De vervuiling in Mechelen 
is de jongste jaren goed 
verminderd. Bedrijven 
hebben heel wat inspan-

ningen geleverd om milieuvriende-
lijker te produceren. Toch heeft de 
stad nog steeds een hele kluif aan 
de zorg voor natuur en milieu.

Milieuraad houdT MecheleN Mee GroeN1
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Met haar vele sport-
clubs kun je Mechelen 

zeker een sportieve stad noemen. 
Om de sportieve belangen van de 
Mechelaars te behartigen, geeft de 
Sportraad adviezen aan de bestuur-
ders. In samenspraak met de Sport-
dienst worden deze aan het schepen-
college doorgegeven. 

Zelf organiseert de stad dwars door 
Mechelen en de Kampioenenhulde. 
Bij deze laatste zet de stad alle 
Mechelse kampioenen van dat jaar in 
de verf.”  

Dankzij het sportbeleidsplan, waar-
aan de Sportraad actief meewerkte, 
is Mechelen een voorbeeld als het 

op sportbeleid aankomt. Voorzitter 
stef Maes benadrukt dat de goede 
samenwerking met de schepen en de 
Sportdienst, deze gunstige situatie in 
de hand heeft gewerkt. Het is nu voor 
de sportievelingen en de clubs veel 
gemakkelijker om in de stad Meche-
len een geschikte accommodatie te 
vinden dan pakweg 10 jaar geleden. 

Zo zijn er verschillende nieuwe 
sporthallen bijgekomen en kijken we 
nu uit naar nog enkele faciliteiten die 
er in Mechelen zullen bijkomen, zoals 
sporthallen in Oud-Oefenplein, aan 
de Veemarkt en de Caputsteenstraat 
of zelfs een zwembad in De Nekker. 
Daarna moeten we werk maken van 
de openluchtvelden.”

De Sportraad bestaat voornamelijk uit 
leden van sportverenigingen. Maar 
dat wil de raad in de toekomst ver-
anderd zien: “Vanaf 2012 willen we 
ook de kans geven aan Mechelaars 
die niet tot een sportclub behoren 
om aan te sluiten bij de sportraad. 
Iedereen die met sport begaan is, 
moet zich kunnen engageren in de 
Sportraad.”

oudereNraad 
iNjecTeerT exTra 
wijsheid iN heT 
sTadsbeleid

Het beeld van de uitbollende senior 
is al jaren voorbijgestreefd. Dat  
bewijzen ook de actieve leden van 
de stedelijke ouderenraad, de 
vroegere Stedelijke AdviesRaad voor 
Senioren (SARS). 

Iedereen die zich inzet voor ouderen 
kan lid worden van deze adviesraad. 
De SARS geeft onder andere advie-
zen aan het stadsbestuur over zaken 
die voor de Mechelse senior van 
belang zijn, zoals mobiliteit, veilig-
heid, dienstverlening, participatie, 
cultuur en wonen. Maria windelen, 
co-voorzitter van de Stedelijke Oude-
renraad: “Wanneer de stad rusthuizen 
inplant of straten heraanlegt, pleiten 
wij er altijd voor dat de toegankelijk-
heid voor senioren optimaal blijft. Een 
rusthuis ver buiten de stad of een 
slecht bewandelbaar voetpad kan 

voor senioren een ramp betekenen. 
Gelukkig houdt het bestuur rekening 
met onze adviezen.”

De Ouderenraad adviseert de stad 
ook bij de opmaak van het zogeheten 
Zilverplan: het nieuwe ouderenbeleids-
plan van Mechelen. En de Stedelijke 
Ouderenraad doet nog meer dan 
adviseren: via werkgroepen organi-
seert de raad ook zelf een heleboel 
activiteiten voor senioren. “Onze meest 
succesvolle activiteiten zijn bijvoor-
beeld de Ouderendagen”, vertelt Maria 
Windelen. “Half november organiseren 
we in de stadsschouwburg voor ‘ouder 
Mechelen’ een aangepast theater- en 
muziekprogramma. Dat is altijd een 
ongelooflijk succes.” 

“Iedereen die 
begaan is met 
senioren kan zich 
inzetten via de 
Ouderenraad.”

2

3

“Door onze inzet 
heeft het stads-
bestuur voor veel 
nieuwe sportinfra-
structuur gezorgd.”

sPorTraad sPriNGT voor sPorTers iN de bres
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Meer adviesraden? er zijn er 
nog een vijftal die hier niet 
aan bod kwamen. kijk en  
doe mee op mechelen.be!

“Mensen met een 
handicap moeten 
zich thuis voelen  
in Mechelen.”

4 Mechelaars met een 
functiebeperking verdienen dezelfde 
mogelijkheden als anderen. Dat 
credo van de stad mee waarmaken, 
is al jaren de opzet van de stedelijke 
adviesraad voor Personen met een 
handicap, kortweg SARPH.

Voorzitter Nell de Potter: “Ons doel is 
ervoor zorgen dat deze mensen mee 
kunnen in het alledaagse leven. Ze 
willen ook een museum bezoeken of 
de bus kunnen nemen. Onze agenda 
omvat daarom het volgende:

• advies aan de stad bij de bouw of   
 vernieuwing van infrastructuur 
• overleg en coördinatie tussen alle  
 instanties voor Mechelaars met een  
 handicap 
• subsidies aan verenigingen uitkeren  
 die moeite doen voor mensen met  
 een functiebeperking, bijvoorbeeld  
 de Muziekacademie die les geeft   
 aan kinderen met een handicap. 
• zelf voorzieningen op poten zetten, 
 zoals een gratis uitleendienst  
 voor speciale rolstoelfietsen of  
 vlinderopritten.

De SARPH telt zowel leden uit andere 
verenigingen en organisaties als par-
ticuliere leden. Nell de Potter:  
“De schepen woont de vergade-
ringen bij en SARPH voelt zich zo 
gesteund door de stad.

Maar ook jouw vereniging kan zich 
engageren voor de SARPH. “Als ze 
zich actief inzet voor de mensen met 
een handicap natuurlijk”, aldus Nell 
de Potter. “We vergaderen een zestal 
keren per jaar.”

leFsTeM

“Dankzij deze advies-
raden, kunnen wij 
ons beleid afstemmen 
op de behoeften van 
ouderen en personen 
met een handicap.” 
Rita Janssens, schepen  
bevoegd voor o.m. het beleid 
voor senioren en personen met 
een handicap

sarPh sTaaT klaar voor de 
MiNdervalide Mechelaar

Dankzij Sarph kan jij met attributen 
zelf ontdekken hoe moeilijk het is 
voor mensen met een handicap.
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 Helden ken jij ook een echte held?  
Mail ons! nieuwemaan@mechelen.be

Modieus
vederlichT
waTerdichT

De stad is fier 
op Mechelaars 
die recycleren. Sommigen doen dit 
op een heel originele manier, zoals 
Betty Moortgat uit Heffen (64): “Al 
jaren ben ik gepassioneerd door 
het ontwerpen en maken van 
hoeden en sinds enkele jaren 
maak ik parapluhoeden. De meeste 
paraplu’s belanden op de afvalberg 
wanneer ze niet meer voldoen. De stof is 
niet afbreekbaar en weggooien is slecht voor het 
milieu. Omdat ik graag materialen hergebruik, kwam ik op 
het idee om van oude paraplu’s trendy hoedjes te maken. De 
stof is vederlicht en beschermt goed tegen de regen. Boven-
dien kreukt het ook niet en is het makkelijk op te bergen. Het 
is een uit de hand gelopen, maar succesvolle hobby. Ik mocht 
mijn werk al tonen op een internationale tentoonstelling. Het 
is ook steeds weer leuk om de verbazing van de mensen te 
mogen zien wanneer ik hun tot regenhoed gerecycleerde 
paraplu uit mijn handtas te voorschijn haal. Het geeft mij 
telkens weer een boost om er mee door te gaan.”

wil jij ook zo’n hippe parapluhoed? dan kan je betty  
bellen of mailen voor een afspraak bij haar thuis. 
M 0479 93 50 69
e betty.moortgat@skynet.be
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altijd iets te beleven in Mechelen!  
surf naar www.uitinmechelen.be

> PaGiNa 22 > PaGiNa 21

Tentoonstelling 
“Gedrukte Stad” 
Tussen de jaren 1600 en 1800 maakte het 
gedrukte woord zijn intreden in Mechelen. 
Eeuwenlang was het de belangrijkste vorm van 
communicatie in de stad, met nieuwe genres 
als de krant. Ontdek de rijke geschiedenis van 
de boekdrukkunst zelf in Museum Schepenhuis!

Met deze tentoonstelling zet de stad boven-
dien de 250ste verjaardag van de Stedelijke 
Erfgoedbibliotheek in de kijker, net als een 
onderzoeksproject over catalogi dat in 2007-
2008 in Mechelen liep.

waar en wanneer
16.10.2010 - 16.01.2011 
10-17u, maandag gesloten, 
Museum Schepenhuis, gratis toegang

rondleidingen:
geleide groepsbezoeken aan de tentoonstel-
ling zijn mogelijk (duur ca. 1 uur, prijs: €60, info 
en reservatie bij UiT in Mechelen).

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

Connecting People 
– Cie. Parallax
“Connecting People” van Cie. 
Parallax, het kleinste ama-
teurtheatergezelschap van 
Mechelen, schittert dit jaar op 
het 74ste Landjuweelfestival. 

Week van het bos
De Week van het Bos is voor 
jong en oud het uitgelezen 
moment om de verrassende 
geuren en prachtige kleuren 
van de natuur te ontdekken 
en leven te zoeken op onver-
wachte plaatsen.

IN GEUREN EN KLEUREN

Programma

www.weekvanhetbos.be

10 – 17 OKTOBER 2010
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07.10

uiTverTeld

Kamishibai-vertellingen
Kamishibai is Japans verteltheater met geïllustreerde verhalen 
op rolpapier. Deze kunstvorm werd vroeger vaak gebruikt om 
moraliserende verhaaltjes te vertellen aan een ongeletterd 
publiek. 

Vandaag kunnen Mechelse kinderen vanaf 4 jaar genieten van 
deze tijdloze verteltechniek tijdens de bibliotheekweek van 16 
tot 24 oktober. Ze kunnen in de jeugdbib terecht voor hun portie 
Turkse en Marokkaanse verhalen, vertelt op Kamishibai-wijze.
Ook na de bibliotheekweek kan je nog naar de verhalen gaan 
luisteren: het Cultuurcentrum organiseert 1001 Dagen, waarover 
je meer te weten komt in de volgende editie van de Nieuwe 
Maan.

16, 23.10 en 3.11, Jeugdbibliotheek, Moensstraat 19, T 015 40 44 70, 
E info.bibliotheek@mechelen.be , W www.mechelen.be/bibliotheek.

Bokes en Books 
Heerlijke verse boterhammen vergezeld van een 
literair sapje fleuren dit najaar je middagpauze op. 
In boekhandel De Zondvloed heten we interes-
sante literaire namen welkom. Naast boterham-
men en beleg krijg je er een uur verfrissende 
lectuur voorgeschoteld. Kom gerust mee genieten 
van letters, woorden en zinnen tijdens deze boei-
ende namiddagen. Schrijvers Nine Cornelissen en 
Miriam Van Damme bijten de spits af.

07.10, 12-13.15u, De Zondvloed, O-L-Vrouwestraat 70, 
7 euro, vooraf inschrijven verplicht,
T 015 43 21 20,
E regiomechelen@vormingplus.be,
W www.vormingplusregiomechelen.be

Soirée lamot: Aan tafel met de Margaretha’s

De rijke Mechelaars in de late 15de en vroege 16de eeuw waren echte Bourgondiërs. 
Dat werd in 2005 bevestigd toen de stedelijke dienst Archeologie onderzoek ver-
richtte in de Begijnenstraat. Hierbij werd een beerput ontdekt die een opmerkelijk rijke 
variatie aan tafelresten bevatte. Het glamoureuze verleden van deze straat wordt in 
Soirée Lamot van naderbij bekeken door twee archeologen. Het is een hele reeks van 
boeiende vertellingen uit de coulissen van het Mechelse erfgoed.

14.10, 20-22u, Lamot, Van Beethovenstraat 8-10, 5 euro,
T 070 22 28 00, E uit@mechelen.be, W www.erfgoedcelmechelen.be

16,23.10

14.10
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veel variëTeiT

Wereldwinkeldag Mechelen
De week van de Fair Trade wordt afgesloten met de 
Wereldwinkeldag. Maak kennis met al het lekkers dat de 
wereldwinkels het hele jaar door verkopen. De campagne 
rond kindslavernij in de cacaosector is het thema van 
deze opendeurdag.

09.10, 10-17u, Hoogstraat 59, gratis, T 015 26 15 08, 
E mechelen@oww.be, W www.oww.be

Week van het bos
GELEIDE HERFSTWANDELING:
HET BOS IN GEUREN EN KLEUREN
Heerlijke geuren en prachtige kleuren… het is al-
lemaal een kwestie van smaak natuurlijk. Was jij als 
kind geen fan van felgroene spechten, blozend rode 
appels en vooral bontgekleurde herfstbladeren? De 
Week van het Bos is voor jong en oud hét moment 
om de verrassende geuren en prachtige kleuren 
van de natuur te ontdekken en leven te zoeken op 
onverwachte plaatsen.

10.10, 15u, Domein Tivoli - Neerhofpoort kinderboerde-
rij, Antwerpsesteenweg 94, gratis, T 015 20 66 84,  
E tivoli@mechelen.be, W www.mechelen.be/tivoli

BOST(R)IP 
Neem ook een kijkje op de tentoonstelling Herfst-
sprokkels waar je meer te weten komt over blad-
verkleuring, vogeltrek, winterslapers en de fasci-
nerende wereld van paddenstoelen. Of ga mee op 
ontdekkingstocht in één van de andere geleide 
herfstwandelingen: ‘Planten op stap, zaden op reis’ 
en ‘ Herfstverschijnselen’. 

21.09-19.11, 08.30-17.30u, Domein Tivoli, Antwerpse-
steenweg 94, gratis, T 015 20 66 84,  
E tivoli@mechelen.be, W www.mechelen.be/tivoli

Warm welkom
weekend
Mechelen verwent je tijdens het 
Warm Welkom Weekend! Op zater-
dag kan je op adem komen aan de 
zuurstofbar (Korenmarkt) of relaxen 
met een stoelmassage (Vijfhoek), 
genieten van een glaasje cava en 
oester (IJzerenleen) of gezellig  
alternatief gaan met klankschaal-
therapie en trommel- en chakrahea-
ling (Veemarkt). Zondag wordt  
modedag met een lange catwalk 
door de binnenstad. Handelaars 
tonen je wat trendy is volgende 
winter met een modeshow voor 
eigen deur.

Nacht van de duisternis
Beleef een unieke en leerrijke Sint-Romboutstoren-
beklimming samen met een gids/sterrendeskundige en 
bewonder de indommelende stad. Wedden dat je veel 
meer ziet dan je ooit had kunnen denken? Vertrek aan 
het Toerismehuis 'De Gulden Arent'.

16.10, 20u, Toerismehuis, Hallestraat 2-4-6 2800 Mechelen, 
€7,50 - €2,00, T 070 22 28 00, E uit@mechelen.be

Play – ’t Firmament 
i.s.m. De Maan
Brengt figurentheater de kijker in 
een andere wereld? Verwacht je 
dat poppen- of objectentheater 
je op een andere manier naar 
dingen doet kijken? En wat be-

leef je als je materie tot leven wekt met beweging? PLAY 
is een parcours van performance, tentoonstelling, theater 
en dans. Het is een reis die je heerlijk doet verdwalen in 
een spel met materialen, vormen, kleuren, licht, verhalen 
en tekst. Theaterpoppen uit verschillende collecties in 
Vlaanderen maken kennis met andere kunstdisciplines. 
Een ontmoeting met bijzondere gevolgen.

16 en 17.10, 15u en 20.15u, Cultuurcentrum Mechelen,  
Minderbroedersgang 5, 15 euro, T 015 29 40 00, 
cultuurcentrum@mechelen.be,  
www.cultuurcentrummechelen.be.

09.10

15 - 17.10

16 - 17.10

16.10

21.9 - 19.11

15-17.10, 14-18u, diverse locaties, gratis, T 015 29 79 26  
E economie@mechelen.be, W www.mechelen.be
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uiT Naar culTuur 

Workshop: Kunstenaar voor één dag –  
Hangar311

Duik even in de afvalemmer en red dat leuke sardineblikje van de teloorgang 
op een vuilnisbelt. Haal je fotoalbum van onder het stof en verzamel enkele 
leuke, oude foto’s. Neus eens rond op zolder op zoek naar spulletjes waar je 
mooie herinneringen aan hebt, zoals de sleutels van je gestolen bromfiets of 
de roestige bouten van je eerste rolschaatsen. Al deze spullen samen krijgen 
een tweede leven door er een prachtig kunstwerk mee te maken. Beleef het 
zelf in de workshop onder leiding van Carla Torhoudt.

24.10, 10-16u, Hangar311, Battelsesteenweg 311, 195 euro, T 015 71 58 88,
E art@hangar311.be, W www.hangar311.be.

Niet van gisteren, een generatie 
kunstenaars uit Mechelen tekent present
Niet Van Gisteren - dat zijn ze zeker: beeldende kunstenaars 
die tussen 1945 en 1975 in Mechelen debuteerden en vandaag 
nog steeds actief zijn.

Bij deze tentoonstelling verschijnt een gelijknamige publicatie waarin het 
artistieke milieu in Mechelen van 1945 tot 1975 wordt geschetst en rijkelijk 
gestoffeerd met divers beeldmateriaal. Onder meer de opleidingen aan de 
academie, de legendarische carnavalbals van Academia, de beruchte kroeg 
Herten Aas en de etsklas van Bosselaers passeren de revue.

24.10-19.12, van donderdag tot zondag van 11 tot 18u, Cultuurcentrum,  
Minderbroedersgang 5, 15 euro, T 015 29 40 00, E cultuurcentrum@mechelen.be, 
W www.cultuurcentrummechelen.be.

Tentoonstelling: 

Mechelse koekoek 
in Mechels water –  
gallerij CG

Dit is geen kookprogramma. De 
beesten hebben nog allemaal 
hun kleurvolle vederpracht. 
En… om te weten hoeveel 
water er in de Mechelse straten 
heeft gestaan moet je ook 
komen kijken. 

Alfred Ost en andere kun-
stenaars tekenden indertijd 
al de hoekjes en kantjes, de 
vesten en vlietjes, de bruggen 
en torens van de stad. Kom 
Mechelen bekijken onder een 
vergrootglas. 

1.10-19.12, don.- zon, 14-18u. Gratis  
Galerie CG, Sint-Jansstraat 9,  
T 015 20 22 17, F 015 21 90 77, 
E grouwet@skynet.be.

Cie. Parallax
“Connecting People” van Cie. Paral-
lax schittert dit jaar op het 74ste 
Landjuweelfestival. Het is een tirade 
tegen de westerse communicatiecul-
tuur waarin iedereen van elkaar en 
van zichzelf vervreemd, maar waarin 
iedereen blijft meepraten. Een reis 
als uitdrukking van onze fatale be-
stemming: we bewegen niet zelf. We 
worden getransporteerd als dingen. 
"Met zijn allen vooruit!"

01.11, 20.30-22.30u, ’t Arsenaal, Hans-
wijkstraat 63, 10 euro, T 0477 79 68 76,  
E cieparallax@skynet.be,  
W www.cieparallax.be

24.1001.10 - 19.12

24.10 - 19.12

01.11
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Maankalender 
Gruwelijk GrieZeleN

Grafgriezelen
Ga mee op pad met de grafdelver 
van het Sint-Romboutskerkhof en 
ontmoet zijn bizarre griezelvrienden. 
Luister goed naar hun verhaal en 
zoek de code om uit het graf te  
kunnen ontsnappen. De geesten 
wachten je op in het museum  
Schepenhuis waar het verhaal begint. 
Daarna neemt een griezel je mee op 
stap... Een leuke start van de herfst-
vakantie voor het hele gezin.

29-31.10, 18.30-22u, Sint-Rombouts-
kerkhof, 5 euro,
T 070 22 28 00, E uit@mechelen.be

Walloween 
Walem staat sinds jaar en dag  
bekend als een heksendorp: er doolden vroeger heksen door het dorp die 
heimelijk de koeien in hun stal de nek omwrongen, de buren vervloekten, de 
kinderen 's nachts deden wenen en de boter slecht maakten. Mie-Den-Bril 
en Trees-De-Wolf zijn twee heksen die in Walem hebben geleefd. Om hen te 
herdenken, wordt er in Walem ook dit jaar weer de heksenstoet Walloween 
georganiseerd. 

Na een heksenverbranding om 19.45u gaat de stoet terug naar de feestzaal 
waar de kinderen het hele gebeuren afsluiten met een kinderfuif. De deelne-
mende kinderen worden met een klein cadeautje beloond.

16.10, 19.30-23u, d’Oude School, Pastorijstraat 27, Walem, gratis, 
E info@walloween.be, W www.walloween.be

Duivels 
en 1 nacht

Eens per jaar komen vreemde 
wezens in ons park tot leven! Wil jij 
meer te weten komen over dit  
bizarre verhaal en ben jij niet te 
bang? Durf het dan aan om mee op 
onze Halloweenwandeling te gaan! 
Kom mee ontdekken wat er ’s nachts 
te beleven valt in ons anders zo 
vrolijke park. 

29.10, 20u, De Nekker, Nekkerspoel-
Borcht 19, inschrijven verplicht, gratis,
T 015 55 70 05, animatie@denekker.
be, www.denekker.be

16.10

29.10

29 - 31.10
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“Met de Lisdodde 
geven we het start-
schot voor een aantal 
mooie bouwprojecten 
van het OCMW  
Mechelen.”
Koen Anciaux,  
OCMW-voorzitter 

leFsTeM

samen leven? 
Goede afspraken!

Een verkeerd geparkeerde auto, zwerfvuil, hondenpoep,… 
Jij en ik vinden dit niet aangenaam, dus kunnen we beter 
enkele afspraken maken. Deze spelregels vind je in de 
brochure Samen leven? Goede afspraken!

De wijk Heihoek kreeg deze brochure al in de bus. De 
gemeenschapswachten en wijkwerkers staan momenteel 
de bewoners van Heihoek bij met raad en daad. Later 
volgen andere wijken. 

wil jij deze brochure nu al? bestel dan de gratis  
brochure via communicatiebeleid@mechelen.be of  
015 29 75 60.

Nieuw woonzorgcentrum voor 
de ouderen van morgen
In de tuin van woonzorgcentrum De Polder startte op 10 september de bouw 
van een nieuw centrum voor ouderen. De Polder en De Heergracht zullen bin-
nenkort samensmelten tot één mooi woonzorgcentrum De Lisdodde.

Met de bouw van De Lisdodde zet het OCMW van Mechelen de eerst grote 
stap naar de invulling van het zorgstrategisch plan voor ouderen. Het OCMW 
wil zijn ouderenvoorzieningen vernieuwen en aanpassen aan de visie op wo-
nen en zorg van de Vlaamse gemeenschap. Bedoeling is tegemoet te komen 
aan de behoeften van de ouderen van morgen: huisvesting, zorg en onder-
steuning van zorgbehoeftige ouderen.

Met De Lisdodde verdubbelt het aantal kamers tot 156. Na de realisatie van 
dit project zal De Heergracht gesloten worden. Aan de bouwwerken die twee 
jaar zullen duren, hangt een prijskaartje van 18,5 miljoen euro waarvan de 
Vlaamse gemeenschap een aanzienlijk deel subsidieert.

Meer weten? Neem contact op  
met het ocMw van Mechelen,  
T 015 44 51 01, 
 e info@ocmwmechelen.be
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Tot je dienst 

de energiejacht is open!
Ga deze winter op zoek naar de energievreters in je huis en win energie- 
besparende jachttrofeeën. Vanaf 1 oktober kan je je energieverbruik registeren  
op www.energiejacht.be.

Tegen 1 december, de opening van de jacht, weet je dan waar je kan besparen. 
Kom ook inspiratie opdoen op de gratis Energie-infobeurs van de stad en IGEMO 
op dinsdag 19 oktober om 19.30u in het stadhuis (Keldermanszaal). 

Meedoen? T 015 28 77 50 - www.energiejacht.be.

Job-shoppen op de Job- en 
Opleidingsbeurs
Op zoek naar een (andere) job in de Mechelse regio? Kom op zaterdag  
23 oktober naar de Job- en Opleidingsbeurs in Lamot. Je leert er heel wat 
werkgevers kennen en je kan er hun vacatures bekijken. Ook voor sollicita-
tieadvies en vragen over je loopbaan moet je daar zijn. De beurs kadert in de 
werkweek van de VDAB en verloopt in samenwerking met de stad. Logisch, 
Mechelen vervult immers een regisseursrol in het regionaal werkgelegen-
heidsbeleid. De stad is bovendien zelf een aantrekkelijke werkgever en staat 
uiteraard ook op de beurs.

Meer weten? www.vdab.be/werkweek 
werken bij de stad? www.mechelen.be/jobs

“Zelfuitleen is kinderspel!”
 Op 16 oktober stapt de jeugdbib over op zelfuitleen. Vanaf dan 

kunnen kinderen het materiaal dat ze willen lenen, zelf registre-
ren aan de zelfuitleenstations. Wachtrijen aan de uitleen-

balie zijn dan verleden tijd. 

De jeugdbib heeft een aantal kinderen, waaronder 
Soraya, opgeleid tot ‘zelfuitleencoach’; zij helpen je met 

het nieuwe uitleensysteem.

Soraya testte het systeem al uit: “Het is echt makkelijk: je 
registreert je met je kids-ID, legt je materialen op de plaat 

en drukt op OK.”

de bib trakteert!
op 16.10 start de week van de bibliotheek. je kan je in de bib verwachten 
aan popcorn, verhaaltjes, koffie en veel meer.

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? Inschrijven voor de herfstvakantie kan vanaf 16 oktober. 
Jeugddienst, T 015 29 78 95 
een fuif organiseren? Jeugddienst, T 015 29 77 64
Naar een zitdag voor studietoelagen op 6, 9 of 16 oktober? T 015 29 83 22 of 
www.mechelen.be/onderwijs
werken bij de stad Mechelen? www.mechelen.be/jobs, T 015 29 79 07
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? ophaling grof huisvuil? 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 in Mechelen
Fotografie: Jean Van Cleemput, David Legrève, 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/2010/0797/096

wij  
wareN  
erbij
1+2 Tijdens het optreden op 
Maanrock van de kreuners kon 
je over de koppen lopen. ook op 
de dijlefeesten speelden arties-
ten voor een vol huis. 

3 het alternatieve 
Fest de sjarabang is veel klein-
schaliger dan Maanrock en toch 
oergezellig.

4 het fraai gerestaureerde 
kasteel emmaüs in walem 
vormde het perfecte decor voor 
de start van de open Monumen-
tendag. was jij één van die  
10 000 bezoekers? 

5 voor de leukste vrijetijdstips 
moest je op 18 september op de 
uiTkijker zijn.

jouw foto hier? bezorg ons 
je mooiste herfstfoto via  
nieuwemaan@mechelen.be  
(minimum 300 dpi) en vermeld 
waar en wanneer je ze nam. 
leuke anekdotes zijn altijd 
welkom.
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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
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www.mechelen.be

“Milieu, wereld en jeugd…jouw hulp doet de stad deugd.  
Ook van goede raad en advies is het stadsbestuur niet vies. 


