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Nieuwe Maan
Warm Welkom Weekend
Sporten in de binnenstad
Het groenste kantoor

wonen en werken in de stad

Een Mechelen om
aan te bouwen

Samen voor bruisende wijken en dorpen
Wijk- en Dorpszaken brengt leven in de brouwerij
Bruisende buurten en stralende straten? Leefbare wijken en dorpen,
daar is het de afdeling Wijk- en Dorpszaken om te doen.
Vind vanaf nu driemaal per jaar jouw wijk- of dorpskrant bij Nieuwe Maan.
Lees en je bent helemaal mee met de laatste plannen en nieuwtjes uit je wijk of dorp!
Wijk- en Dorpszaken, Maurits Sabbestraat 119,
2800 Mechelen, T 015 29 83 56, E wijk-endorpszaken@mechelen.be
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Komaan
Steeds meer mensen willen Mechelaar zijn

Leftrompet

Je kan er niet naast kijken, de jongste maanden volgen de nieuwe woonprojecten
mekaar snel op. Alles samen gaat dit over meer dan 1600 woningen. En
elke dag komen er nieuwe bouwaanvragen binnen. Mechelen is ook een echt
laboratorium voor nieuwe woontypologieën aan het worden. Hier worden klassieke woningen en appartementen gebouwd, industriële lofts, kloosterlofts en
zelfs paalwoningen. Veel van deze vernieuwende projecten oriënteren zich
naar het water in de stad, zoals de binnendijle, de Melaan, de vaart en het
Keerdok.
Ik zie twee belangrijke trends: Mechelen is weer aantrekkelijk geworden
als woonstad en we hebben het water weer in ons hart gesloten. Het
stadsbestuur heeft eveneens een baksteen in de maag en regisseert zelf
een aantal eigentijdse woonprojecten. De reconversie van de BuSO-school
aan de Auwegemvaart is zo’n voorbeeld of de Gulden Ram op de hoek van
de Sint-Katelijnestraat en de Zelestraat. Beide projecten richten zich naar
gezinnen met kinderen.
Verscheidenheid typeert onze stad en haar woonaanbod. Er zijn projecten voor
een kapitaalkrachtig publiek, maar evengoed voor de modale portemonnee. De belangrijkste sociale huisvestingsmaatschappij van Mechelen blijft
evenmin aan de kant staan en renoveert liefst 1500 van de 2800 woningen uit
haar patrimonium.
Dat steeds meer mensen in Mechelen willen wonen, blijkt ook uit de bevolkingscijfers. Intussen zijn we al met 82 000 inwoners. Kan een burgemeester zich
een mooier compliment dromen dan te mogen vaststellen dat steeds meer
mensen Mechelaar willen zijn?

GOED BEZIG

Bart Somers,
burgemeester

Mechelen in de prijzen? Zij dragen hun steentje bij!

‘De Zondvloed’ in de O.-L.Vrouwestraat is sinds kort de ‘meest
auteursvriendelijke

boekhandel’ van Vlaanderen. Het
oude meubelpand huisvest algemene
en minder courante boeken. “Mensen
komen ook voor ontmoetingen en
debatavonden met schrijvers en voor
fairtradekoffie”, zegt eigenaar Johan
Vandenbroucke. “Gelukkig zijn
Mechelaars echte lezers en herleeft
de stad. Daar profiteren wij mee van.”
W www.dezondvloed.be.

Mechelen kunststad? Baron Ghislain de Meester draagt zijn

steentje bij. Onlangs schonk hij twee
17de-eeuwse schilderijen van
Jan Anthony Coxcie aan het stedelijke
Museum Schepenhuis. Eerder schonk
de familie de Meester al 37 kunstwerken aan de stad. Dankzij deze schenkers kan Mechelen haar waardevolle
patrimonium beschermen. Tot 3 april
kan je de nieuwe aanwinsten bewonderen in het Museum Schepenhuis.
W stedelijkemusea.mechelen.be.

‘De Nietjesfabriek’, zo
heet het jeugdtheatergezelschap van Mechelaar

Freek Mariën (22) en Sarah Van
Overwaelle (22). “We zijn hier in een
stroomversnelling beland. Mechelen
is steeds meer een theaterstad”, klinkt
het enthousiast. Met de tekst voor
‘Derwazeens’, hun eerste productie,
werden ze meteen genomineerd voor
een internationale prijs. Ontdek dat
talent en check de speellijst op
www.nietjesfabriek.be.
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de medaille
Nieuwe Maan reikt de Medaille uit aan Mechelaars met
lef. Deze maand gaat alle lof naar artiest Jo Swinnen,
(56), die zich één jaar lang de meest verdienstelijke
Mechelaar mag noemen.
Jo kreeg deze prijs van het Verbond der Mechelse geburenkringen vanwege zijn jarenlange inzet om onze stad en
het Mechels dialect te promoten. Hij maakt vooral furore
met zijn band Nite Spirit, waarmee hij onder andere het
nummer ‘t Is feest in de stad bracht tijdens het televisieprogramma Fata Morgana. “Het is een hele eer om deze
prijs te krijgen”, vertelt de creatieve duizendpoot. “Naast
mijn muziek blijf ik me ook inzetten voor de Mechelse
dialectlessen en de voorstelling van Malinplansjee in de
Stadsschouwburg.”
Op zondagen 6 maart en 27 maart kan je vanaf 14u in
het auditorium van het Cultuurcentrum terecht voor een
onvergetelijke namiddag ‘Oep z’n Mechels’ en tegelijk ook
genieten van de muzikale creaties van Jo Swinnen en zijn
groep Nite Spirit. “Den inkom is verniet.”
Ken jij iemand die de MEDAILLE verdient? Mail zijn/haar
naam naar nieuwemaan@mechelen.be en we prikken ze
op zijn/haar borst.

cijfers & weetjes
Het toerisme in Mechelen blijft groeien. Het voorbije jaar
steeg het aantal overnachtingen met liefst 12,3%. Met
toekomstige nieuwe hotelprojecten aan het station en in
de Goswin De Stassartstraat kunnen toeristen er terecht in
200 extra kamers.
Mechelen is de enige stad in het land die over een curlingbaan beschikt. Wie kennis wil maken met deze
merkwaardige wintersport kan een kijkje
nemen op www.belgiumcurling.be.
De samenaankoop van groene energie van de provincie
Antwerpen is een onverhoopt succes. Meer dan 28 000
mensen schreven zich in, maar liefst 41% daarvan ging
ook effectief in op het aanbod van de winnende energieleveranciers. Al die mensen samen bespaarden bijna
€2,4 miljoen.

nd

quote van de maa

“Het beeld dat ik van
Mechelen had, bleek
te kloppen met de
werkelijkheid: een stad
met een rijk historisch
erfgoed, zoals Brugge.
Bovendien ontdekte ik
hoe warm en open de
Mechelaars zijn. Een
aangename verrassing!”
Amel Felloussia (29),
student 2de jaar Drama,
Institut d’Arts de Diffusion

Een tiental Franstalige toneelstudenten verbleven drie
weken bij Mechelse gastgezinnen. Het Vlaams-Waalse
uitwisselingsproject TRANSFERtS zal uitmonden in toonmomenten in ’t Arsenaal en in Wallonië. Wil je de voorstelling
bijwonen? Neem een kijkje in de Maankalender op p. 23.
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Komaan
Fiets mee in de 1000 km van
Kom op tegen Kanker
Van 2 tot 5 juni vindt de tweede ‘1000 km van Kom op tegen
Kanker’ plaats. Bedrijven en organisaties trappen dan stevig
op de pedalen om geld in te zamelen voor kankeronderzoek.
De Mechelse Grote Markt doet dienst als start en finish voor
deze langste fietstocht van Vlaanderen.

“Op de vraag of ik peter wilde worden
van deze actie, antwoordde ik meteen
ja. Waar het voor mij vroeger om
winnen draaide, is deelnemen nu het
belangrijkste.” Eddy Merckx

LEFSTEM

Zorg dat Mechelen meedoet en spring zelf op de trappers. Je
wordt dan professioneel begeleid door volgwagens, een medische ploeg, bevoorradingsposten,... Stel een team samen
van maximum acht renners, zo kan je de ritten verdelen. Eddy
Merckx is peter van de actie. Wil je hem verslaan? Schrijf je
dan nu in op www.1000km.be!
Help ook met de inzameling van het sponsorgeld: dat is
immers €5000 per ploeg. Ben je niet zo sportief? Help de
organisatie dan als vrijwilliger of sponsor zelf een van de
deelnemers.
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Sporten in de binnenstad
“De sporthal ligt in
hartje Mechelen,
vrij uniek voor zo’n
accommodatie.
Vele sportclubs
vinden er alvast
een onderkomen.”
Koen Anciaux,
schepen van Sport

De eerste sporthal in het stadscentrum is helemaal klaar om sportievelingen te
ontvangen. Deze sporthal is op de speelplaats van het Sint-Romboutscollege
gebouwd, op de plaats waar tot voor kort de eetzaal en de turnzaal van de school
stond. Een voormalig magazijn in het Paardenstraatje is omgebouwd tot toegang
en kleedruimtes voor de sporthal. De architecten hebben rekening gehouden met
de historische omgeving. Tien jaar geleden beschikte onze stad slechts over 2
sporthallen, nu zijn dat er 10. Een grote inhaalbeweging waarvoor €15 miljoen werd
geïnvesteerd.
Het Autonoom Gemeentebedrijf Sport Actief Mechelen (AGB SAM) beheert de
nieuwe sporthal. Tijdens de schooluren staat ze open voor de leerlingen van de
school. ’s Avonds en in het weekend kunnen Mechelaars er komen sporten. Info
en reservaties via T 015 43 20 74 of E info@sportactiefmechelen.be.
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Hassana aan de Dijle

© Stadsarchief Mechelen
www.beeldbankmechelen.be

Hollywoodsterren
op bezoek
26 juni 1953. De Amerikaanse supersterren Tyrone
Power en Linda Christian brengen een bezoek aan
onze stad ter promotie van Powers nieuwste film The
Mississippi Gambler. Burgemeester Spinoy ontving
het acteurskoppel op het stadhuis, daarna volgde een
galavertoning van de film in Cinema Eldorado aan de
Botermarkt. Iedereen wilde een glimp opvangen van
het beroemde koppel…
Meer nostalgie?
Surf naar www.stadsarchiefmechelen.be

wedstrijd

Waar is de werf?
Vertel ons welke werf je ziet en wat de locatie is.
Juist geraden? Dan maak je kans op een culinaire
belevenis ter waarde van €75 in een Mechelse eetgelegenheid naar keuze.
Stuur je antwoord en adres voor 15 maart naar
afdeling Marketing & Communicatie – Nieuwe Maan,
Grote Markt 21, 2800 Mechelen. Of waag je kans via
www.mechelen.be/nieuwemaan.
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Reizen zoekt verte, maar in de zomer van 1978 bleef ik thuis.
Mijn pasgeboren dochter vroeg alle aandacht. Het was toen
dat ik toevallig een boek in handen kreeg over een christelijk volkje uit Turkije dat steeds weer verdreven werd. Het
werd mijn literaire reis van die zomer. Heel meeslepend. Jaren later begon ik als docent journalistiek aan de Mechelse
hogeschool. In Mechelen viel mijn oog op de krantenkop ‘Assyrische Turken geweigerd in school’. Ik rook een oud verhaal en ging op onderzoek. Via de stad kwam ik in contact
met de jonge Assyriër Melkan. Wel 300 families uit het dorp
Hassana in het oosten van Turkije verhuisden in de jaren ’80
en ’90 naar Mechelen, een gastvrije betaalbare stad, mét
ruimte. In Mechelen ontstond een Assyrische gemeenschap
die alles in huis had van een grote natie, maar dan in ’t klein.
Gemeenschapszin en respect voor familie dragen ze hoog
in het vaandel, en ze houden vast aan hun christelijke gebruiken en tradities. Negentig procent van hen is ook Belg
geworden. In grote lijnen is dit het verhaal van het laatste
Assyrische dorp van Turkije, dat bijna volledig in Mechelen
belandde. Dat dorp, Hassana, staat symbool voor de hele
Assyrische geschiedenis. Een ondernemend volk dat bij ons
wél een toekomst heeft. In 2000 heb ik hun verhaal geschreven in ‘Mechelen aan de Tigris’, al had dat boek net zo goed
‘Hassana aan de Dijle’ kunnen heten.
August Thiry, auteur en docent journalistiek aan Lessius Mechelen. In
juni verschijnt het fotoboek
‘Mechelen on the Tigris’.
Meer weten? www.shlama.be
Het Mechelen uit je boek ontdekken? In de voetsporen lopen van
auteurs? Pik vanaf 19.03 het gratis
literair stadsplan mee in de bib, je
boekhandel,...

Het verloren hart uit de vorige
editie lag te treuren op het
domein Tivoli. Winnaar Diederik
Verbist vond het hart en raakte
het trefzeker als een volleerde
Cupido. Proficiat Diederik!

Het grote gelijk

In Mechelen wonen =

gelijkheid tussen vrouwen en mannen respecteren

Vandaag genieten vrouwen in theorie dezelfde rechten en kansen als
mannen. Toch is er in de praktijk nog werk aan de winkel. Daar wil
Mechelen dit jaar verandering in brengen.
We leven in een stad waar diversiteit de realiteit is. In bepaalde culturen stelt zich het probleem van ongelijkheid
tussen mannen en vrouwen zich scherper. De stad Mechelen
wil hierover een duidelijke boodschap geven: wie Mechelaar
wil zijn, houdt zich aan de regels. Dus ook wanneer het op
gelijkheid tussen mannen en vrouwen aankomt.
En zo zal 2011 voor Mechelen erg in het teken staan van
gendergelijkheid of de gelijkheid tussen man en vrouw.
Sommige vrouwen zijn vandaag nog steeds kwetsbaar. Met
een genderclausule wil de stad alvast haar partners, zoals
verenigingen die ze subsidieert, aanmoedigen te werken
aan gelijkheid tussen man en vrouw.
Verder wil Mechelen de stadsgenoten wakker maken voor
de genderproblematiek door o.a. enkele keren per jaar
Vrouwendialogen te organiseren. Daar komen vrouwen met
verschillende culturele achtergronden samen om ervaringen en tips uit te wisselen.

Op vlak van eigen dienstverlening en bestuur geeft onze stad
alvast het goede voorbeeld. Bij de stad werken haast evenveel vrouwen als mannen. 5 van de 9 schepenen zijn trouwens vrouwen. Een goede zaak, vindt Ria Laevaert van KAV
Heilig-Kruis (een Mechelse vrouwenvereniging): “Zo luistert
het stadsbestuur zeker naar vrouwen.” De stad ondersteunt
bovendien vrouwenorganisaties die helpen bij de ontwikkeling van vrouwen via subsidies. Maar natuurlijk is er nog
meer werk aan de winkel.

Word je gediscrimineerd op basis van je geslacht?
Meld het dan bij Meldpunt Discriminatie en zij helpen
jou om er samen iets aan te doen. Meldpunt Discriminatie, Maurits Sabbestraat 119, T 0800 99 193,
E meldpunt.discriminatie@mechelen.be.
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Wonen en werken

in Mechelen

Bouwen aan een
dynamisch Mechelen

Op het vlak van werk en wonen kent Mechelen al enkele jaren een
enorme groei. Dankzij opknapwerken aan de straten, nieuwe bouwprojecten en een betere veiligheid wordt Mechelen dé woon- en
werkstad van het land. Ontdek hier enkele nieuwe projecten die je
stad een echte boost geven.

Clarenhof
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Loretteklooster

Lefwereld
WNG ZKT BWNR
Woning zoekt bewoner

Wonen in Mechelen wordt nog aangenamer en toegankelijker voor iedereen dankzij vooruitziende projecten
van de stad en enkele private initiatieven.
De stad investeert in 1660 bijkomende woningen, appartementen of kavels. Sommige daarvan zijn al in aanbouw.
Enerzijds wil de stad daarmee de leegstand wegwerken,
omdat die kan leiden tot verkrotting. En dat is iets waar veel
burgers zich aan storen. Anderzijds wil Mechelen privéinitiatief aanmoedigen om moderne woonsten te bouwen of
oude panden te renoveren.
De Mechelse projecten zijn erg vernieuwend, waarbij kwaliteit (ook voor senioren) en groen steeds voorop staan. Mechelen wil haar tijd vooruit zijn. Dat trekt zelfs mensen van
buiten de stad aan: één koper op twee van deze nieuwe
projecten is niet-Mechelaar.

Vernieuwing binnen de ring

Je las het al in Nieuwe Maan van november: vlakbij de
Bruul is het nieuwe woonproject Clarenhof van start gegaan. Dat is niet het enige nieuwbouwproject in het centrum. Zo transformeert het oude Loretteklooster (tussen
Vismarkt en Melaan) tot een prachtige woonomgeving met
moderne, kwaliteitsvolle appartementen en lofts. Op de
hoek van de Sint-Katelijne- en de Zelestraat werkt de
stad aan een woonproject voor 8 gezinnen.
Dit soort initiatieven brengt jonge gezinnen naar de stad.
Een goede zaak volgens een recente studie van het
Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving bij de
bewoners van de Mechelse binnenstad, want:
• jonge gezinnen nemen deel aan het sociale leven.
		 Dat brengt leven in de brouwerij.
• jonge gezinnen trekken op hun beurt andere jonge
		 gezinnen aan. Die kopen en renoveren huizen wat de
		 leegstand tegengaat. Resultaat? Een mooiere buurt en
		 minder verkrotting in het centrum.
Meer info?
St.-Katelijne- en Zelestraat: W www.mechelen.be/guldeman,
E stadsvernieuwing@mechelen.be

Manewatersite

Dag en nacht ademen
door een groene long
Niet enkel binnen de ring werken projectontwikkelaars en
de stad aan een prachtige woonbeleving.

Manewatersite. In januari ging de bouw van start van een
erg vooruitstrevend project in de buurt Nekkerspoel. Op
de oude Bonduellesite komen 90 nieuwe appartementen.
Deze gebouwen zullen voor een deel als paalwoningen op
het water staan. Je zal er echt tussen de natuur leven, maar
toch dicht bij het stadscentrum.

Wonen in een groene long. Mensen die graag leven
tussen de natuur prijzen zich gelukkig. Twee nieuwe woonwijken rijzen er de volgende jaren uit de grond: Spreeuwenhoek-Venne, tussen de Leuvensesteenweg en het
Dijlekanaal, en Stuivenberg, in de buurt van Vrijboekpark.
Je hoeft niet bang te zijn: deze groene longen blijven groen.
Met (speel)bossen, parken, groene stroken, speel- en sportterreinen waan je je echt niet in een stad. In beide nieuwe woongebieden wordt gebruik gemaakt van de unieke
ligging aan het kanaal om een kanaalfront te voorzien met
groene zones en appartementen ondergebracht in urban
villa’s.
Meer info vind je o.a. op
W www.mechelen.be/spreeuwenhoek-venne.
In totaal zullen de sociale huisvestingsmaatschappijen de helft van de 2800 sociale woningen
renoveren, zoals in de buurt rond de Tervuursesteenweg (Tuinwijk, Mahatma Gandhi- en Abeelstraat).
Zo genieten niet enkel kapitaalkrachtige burgers
van de vernieuwende dynamiek die in Mechelen
heerst.

9

Vicky (kotstudente in Mechelen):
“Dat er meer koten bijkomen, draagt
gegarandeerd bij tot een meer
bruisend studentenleven in
Mechelen.”

ZuidPoort

© Jaspers - Eyers

De stationsbuurt herleeft. Projecten ZuidPoort en Guldendal zullen de stationsbuurt nieuw leven inblazen. In deze buurt komen zowel kantoren als nieuwe woonsten, deels in gerenoveerde fabrieksgebouwen. Je kan er prachtig
wonen en werken tussen bomen en pleintjes langs het Dijlekanaal. De verkeersverbindingen zijn trouwens nergens zo goed: vlakbij de E19 en nog dichter bij
het Mechelse station.

LEFSTEM

Studenten thuis
Met twee hogescholen (Lessius Mechelen en Artesis Campus Dodoens) telt Mechelen liefst 5200 studenten. Tot voor kort konden echter maar 475 studenten
een kamer vinden in de stad. Daar wil Mechelen iets aan doen. Dit jaar komen er nog
25 nieuwe kamers bij, verdeeld over de Lange Ridderstraat, de Hendrik Consciencestraat en de Van Benedenlaan. Dat betekent dat het aantal studentenkamers
sterk toeneemt op één jaar tijd. Het stadsbestuur keurde de plannen hiervoor met
plezier goed, zodat meer studenten zich thuis kunnen voelen in Mechelen.
Ook bekijkt de stad samen met de hogescholen hoe we in de toekomst nog meer
studenten kunnen aantrekken om hier op kot te komen.

De stad motiveert
Om mensen te motiveren goed zorg te dragen voor gebouwen, moedigt
Mechelen jaarlijks verrassende, innoverende of originele bouwprojecten
van privé-eigenaars aan met de Stedelijke Prijs Stadsverfraaiing.
Dit jaar ging de prijs naar kasteel Emmaüs en Dijkstraat 50. De eigenaars
wonnen liefst € 4000 voor de prachtige restauraties die ze er uitvoerden.
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“We zetten in op
betaalbare en kwalitatieve woningen.
Steeds meer mensen
kiezen ervoor om in
Mechelen te wonen.”
Karel Geys,
schepen van Stadsontwikkeling

Lefwereld
Ontdek het zelf
Waarom kom je zelf geen kijkje nemen op de nieuwste werven en plannen? Neem je familie,
vrienden of hond bij de hand en maak eens een toffe wandeling langs al deze projecten in de
stad (zie plan). Kom over een jaartje nog eens kijken, en je merkt vast en zeker de vooruitgang!
Maurits Sabbestraat

G. De Wittelaan

Hoek Zelestraat - St.-Katelijnestraat
Keldermansvest

Loretteklooster

Manewatersite
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Tervuursesteenweg

Misschien heb je het gezien op tv of
gelezen in Nieuwe Maan 11 (november
2010): de tv-serie Dubbelleven koos
Mechelen uit als de stad waar alle actie
plaatsvond. Ontdek op je tocht waar
Nina woont, waar Ruben een pintje
pakt, Maarten naar school gaat en
Karen haar eerste baantje vindt.
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Welkom in je straat!

LEFSTEM

Weg, plein en buurt

De heraanleg van wegen, straten en pleinen door de stad doen buurten en
hun bewoners herleven. Dit jaar legt Mechelen weer een heleboel straten
opnieuw aan. Vooral het Hombeeks plateau (Hombeek, Heffen & Leest)
komt uitgebreid aan bod.
Je staat ervan versteld hoe sterk het
sociale leven toeneemt wanneer een
straat is heraangelegd. De vernieuwde
straten inspireren buurtbewoners ertoe hun gevels en tuinen op te knappen. Niet zelden verschijnen er daarna
plots veel meer bloembakken aan de
voorgevels. Mensen komen terug buiten en het buurtleven gaat erop vooruit. Aantrekkelijke straten lokken de
mensen als het ware naar buiten. En
omdat het belangrijk is dat buurtbewoners zich goed voelen in hun nieuwe
straat, houdt het bestuur graag rekening met de mening van de bewoners
bij de heraanleg van een weg.
Bij elke straatvernieuwing, bekijkt de
stad ten gronde de veiligheid. Veilige
fietspaden zijn daarbij erg belangrijk.
Bovendien moet je meteen herkennen
in welke zone een straat ligt: 30km/u,
50 km/u of 70 km/u. Zo merken
autobestuurders sneller welk tempo ze
moeten aannemen.
Aan deze werven is de stad momenteel al druk bezig:
• Pasbrugplein - Pasbrugstraat
• Fietspaden Bonheidensteenweg
• Bankstraat - Zepstraat
• Galgenberg
• Hoogstraat - Korenmarkt 		 Ganzendries

• Lange Heergracht, Berg- en
		 Paardenstraatje
• Maurits Sabbestraat
• Tervuursesteenweg
• G. De Wittelaan
• Dorpsplein Muizen
Maar neem zeker eens een kijkje langs
enkele onlangs afgewerkte straten. Zoals de
• Wolverbosstraat, die een gloed-		
		 nieuw wegdek en riolering kreeg.
• Keldermansvest, die werd om-		
		 getoverd tot een echte, verkeers-		
		 luwe stadsboulevard met bomen,
		 vernieuwd wegdek, banken en 		
		 parkeerplaatsen.
• Schaalstraat, het piepkleine straat		 je met nieuw wegdek en riolering.
• Kazernestraat, die nieuwe riolering
		 en bredere voetpaden kreeg.
Verder denkt de stad bij de heraanleg
van haar straten in de eerste plaats aan
gezelligheid. Denk maar aan de vlietjes (oude kanaaltjes) die terug worden
opengelegd in de Lange Heergracht.
Die brengen rust en een extra toeristische troef in de buurt. Soortgelijke
werken staan op het programma voor ’t
Groen Water, de Sint-Katelijnestraat en
Clarenhof.

“Zowel in het centrum
als daarbuiten vernieuwen we stelselmatig het openbaar
domein van alle woonbuurten. We gaan
grondig te werk door
ook de rioleringen te
vernieuwen en steeds
te overleggen met de
nutsmaatschappijen.”
Greet Geypen,
schepen van Openbare Werken

Lieve (bewoner): “Als

Keldermansvest
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Mechelaar vind ik een
wandeling over vernieuwde,
nette straten een aanrader.
Je komt liever buiten.”

Lefwereld
Wist je dat een onderzoek uit het najaar van 2010 aantoont dat 7
Mechelaars op 10 tevreden zijn over de leefbaarheid in de binnenstad?
Dat heeft volgens een meerderheid van de 500 ondervraagden veel te
maken met de stadsvernieuwing van de laatste jaren. Onderzoekster
Katrien Tratsaert (KULeuven): “De Mechelaars hebben een erg goed
gevoel bij de vele stadsvernieuwingen. Ze zijn terug fier op hun buurt
en stad. Volgens de Mechelaars is de toon gezet voor een Mechelen
dat enkel maar beter kan worden.”

Mechelen werkt

Winketkaai, waar ook
een project gepland staat

LEFSTEM

Mechelse economie en arbeidsmarkt bloeien
Na de financiële crisis raakt de Mechelse economie opnieuw gelanceerd:
• het aantal faillissementen in Mechelen daalde met 2,01%, in schril contrast
		 met een stijging in de provincie Antwerpen van gemiddeld 8,56%.
• In december 2009 waren er nog 11 117 werkzoekenden in de regio
		 Mechelen, terwijl er dit eind 2010 nog maar 9936 waren.
Waarom kiezen bedrijven meer en meer voor Mechelen? Veel heeft te maken
met het sterk verbeterde imago van Mechelen. De stad is de laatste jaren een
stuk veiliger geworden en de merkbare stadsvernieuwing heeft Mechelen
gezelliger gemaakt. Daardoor bloeien handel en horeca op. We creëren ook
een ondernemingsvriendelijk klimaat en proberen actief bedrijven aan te trekken, deze aanpak werpt duidelijk vruchten af. En vergeet de goede verbindingswegen naar de stad niet, zoals de E19, de vele spoorverbingingen,...
Verder werkt de stad aan een goede band met de lokale ondernemingen. Naast
de organisatie van evenementen zoals de Hercules Trophy of Beachvolley voor
bedrijven tijdens de zomer, luistert de stad naar de noden van ondernemers. Met
de nieuwe E-link kunnen ze hun administratie online doen, wat veel sneller en
efficiënter werkt. In overlegfora kunnen bedrijven en zelfstandigen, van marktkramer tot grote firma, hun stem laten horen en meewerken aan het beleid.

“Mechelen trekt nieuwe ondernemers aan
en het aantal jobs
neemt toe dankzij
onze economische
strategie.”
Caroline Gennez,
schepen van Economie

Nancy (bankdirecteur): “Mechelen herleeft helemaal dankzij alle
investeringen in wegen en woonprojecten. Het is voor ondernemers
een belangrijke dynamiek. Een vernieuwde stad lokt extra klanten en
werknemers, die op hun beurt horecazaken en andere bedrijven
aantrekken. Een positieve vicieuze cirkel.”
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grontmij

Mechelen verwelkomt

nieuw
hoofdkantoor
Zoals je kan lezen in lefwereld (p. 9-10), werkt de stad in samenwerking met enkele partners aan project ZuidPoort. Eén van de
realisaties springt er wat betreft duurzaamheid bovenuit.
Een heel ingrijpend stadsvernieuwingsproject vind je op
de oude Belgacomsite aan het station, waar het project
ZuidPoort in volle ontwikkeling is. Het gaat immers om de
sanering van de belangrijkste zichtlocatie van de stad. In
februari werd het kopgebouw aan het Koning Albertplein
als eerste afgewerkt. Het internationale studiebureau
Grontmij koos deze plek om er zijn nationaal hoofdkantoor
te vestigen. 170 medewerkers namen er als eerste hun
intrek.
Dit nieuwe kantoorgebouw is overigens het groenste
kantoor van Vlaanderen. Er wordt geen gebruik gemaakt
van brandstof om te verwarmen en het kan in de toekomst
gemakkelijk een andere bestemming krijgen.
Investeerders als Grontmij bewijzen het: Mechelen is een
aantrekkelijke stad voor kantoren. Steeds meer firma’s
komen bij ons hun hoofdkantoor vestigen. Dat draagt bij
tot de welvaart van de stad Mechelen, die op haar beurt
steeds meer belang hecht aan de architecturale kwaliteit
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van deze projecten, want dit zijn de monumenten van de
toekomst. Met projecten als deze wil de stad Mechelen
zich meten met de internationale koplopers in kantoorprojecten. Het is voor ons een uitnodiging om in andere
projecten en op andere beleidsdomeinen meer kwaliteit en
duurzaamheid na te streven.
De komende maanden gaat de renovatie en uitbreiding
van de site ZuidPoort verder. In totaal komen er 44
appartementen en 7 penthouses bij, naast nog andere
kantoren en enkele winkels. Om ruimte te sparen komt
er een ondergrondse parking met daarboven een hotel.
Doorheen de site worden nieuwe groenpartijen, pleinen
en wandelwegen aangelegd waardoor er een aangename
woonomgeving ontstaat.
Wanneer de vernieuwingen zijn afgerond, zal de stationsbuurt ongetwijfeld een van de mooiste en meest levendige
van de stad worden.

warm welkom weekend

Een nieuwe lente,

een frisse start

Eindelijk: de lente komt eraan. Communie- en lentefeesten, tuinfeesten,
BBQ’s, de eerste terrasjes… voor vele Mechelaars een reden om zich
volledig in het nieuw te steken. Want samen met de eerste zonnestralen
willen ook zij schitteren!
Kom naar het Warm Welkom
Weekend van 18, 19 en 20 maart
Ben je een trendbewuste Mechelaar en kleed je jezelf
graag volgens de nieuwste mode? Geraak je op weekdagen niet in de kledingwinkels? Kom dan zeker een
kijkje nemen in de binnenstad tijdens het Warm Welkom
Weekend, een intiatief van de Mechelse handelscomités
in samenwerking met de stad. Tijdens dit weekend tonen
winkeliers uit de binnenstad hun nieuwe collectie. Meer
dan 40 handelaars plaatsen een catwalk voor hun deur om
de nieuwste mode te tonen. Bovendien staat er tijdens het
Warm Welkom Weekend een Hippermarkt op de Vijfhoek.
Naast de winkels vind je er kraampjes die eigentijdse spulletjes uitstallen. Zelfs jonge designers uit het Mechelse zijn
er present.
De stad ondersteunt actief initiatieven als deze. Ze rolt zelf
de rode loper uit en verzorgt de promotie van Warm Welkom Weekend. Zo toont ze nog maar eens aan Mechelaars
en omwonenden wat een verrassende en hartelijke shoppingstad Mechelen is.
Volgens winkelierster Chantal kunnen de Mechelse shoppers het initiatief wel smaken: “Er komen elke keer meer
mensen op af, want ze leren na enkele edities het initiatief
al goed kennen. Het is voor hen erg leuk om op een aparte
manier de nieuwste collectie te ontdekken. Veel koppels
plannen hun modeaankopen dus in dit weekend en maken
er samen een gezellige koopzondag van.”
Warm Welkom Weekend, 18-19-20.03
W www.mechelen.be/warmwelkomweekend

“De modetrends voor dit jaar: ‘geschilderde
bloemen’ en felle kleuren. Het wordt een
levendige, fleurige lente!”
Winkelverantwoordelijke Chantal
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Vrouwenwerking Mechelen Zuid:
Beter een goede
buur dan een verre
vriend. In deze
rubriek bewijzen
buren dat ze meer
met elkaar delen
dan een ‘goeiemorgen’ en het laatste
weerbericht. Zoals
vrouwen die elkaar
helpen met de
dingen des levens…

Saïda

Twee warme en goedlachse vrouwen,
dat zijn Tegonia en Saïda. Samen met
andere vrijwilligers organiseren zij een
vrouwenwerking in Mechelen Zuid.
Saïda: “Wij bieden vorming voor vrouwen aan, want daar is in deze buurt
veel vraag naar. Ze kunnen bij ons
gratis de basis van het Nederlands leren. Daarnaast organiseren we themanamiddagen rond opvoeding, gezonde voeding, onderwijs en een heleboel andere dingen.”
Vooral vrouwen van Marokkaanse
afkomst zakken wekelijks af naar het
gezellige lokaaltje in de Cardijnstraat
16, maar uiteraard zijn vrouwen met
een andere achtergrond even welkom. Tegonia: “Zo komen er naast
Marokkaanse ook vrouwen met Assyrisch Turkse roots.
Een van onze vrijwilligsters is bovendien een rasechte Vlaamse. We willen
dat onze werking een ontmoetingsplaats is voor alle vrouwen. Er zijn namelijk niet zoveel vrouwenbewegingen
in Mechelen en al zeker niet voor vrouwen van allochtone afkomst. ”
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“Niet enkel Marokkaanse vrouwen zijn
welkom. We willen dat alle Mechelse
vrouwen van elkaar leren.”
Tegonia

Burenplezier

samen vooruit!
“Voor de vrouwen
is dit meer dan
enkel vorming.
Ze vinden hier
raad en maken
vriendinnen.”
Saïda

Tegonia

Het verwondert vast niet dat de vrouwen op het einde van het jaar erg fier
zijn op wat ze met de werking verwezenlijken. Saïda: “Elk jaar organiseren
we een afscheidsetentje waarop de
vrouwen die de Nederlandse of een
andere cursus hebben gevolgd, een
‘diploma’ krijgen. Voor hen een hoogtepunt. Je houdt het niet voor mogelijk
hoe ze dan stralen.”
Al ongeveer 20 jaar is de vrouwenwerking actief in de buurt. Tegonia:
“We groeiden in die jaren echt uit tot
een as voor de wijk. We zijn niet enkel
een grote hulp en steun voor de vrouwen. Zo vragen tieners, jonge meisjes
en zelfs vaders ons om raad, bijvoorbeeld in verband met de studiekeuze
van hun kinderen. Genoeg motivatie
dus om nog lang door te gaan, vinden
Tegonia en Saïda: “Het helpen van
mensen, op alle vlakken, en de sociale
contacten zijn onze drijfveren.”

In de buurt Mechelen Zuid is er
eveneens een kinder- en tienerwerking en een meisjeswerking.
Voor de dames uit de buurt betekent naar de vrouwenwerking komen meer dan
enkel vorming. Saïda: “Ze steken hier een heleboel op en dat geeft hen zelfzekerheid. Ze kunnen beter hun plan trekken in het dagelijkse leven en zijn minder
afhankelijk van anderen. Dat is voor deze vrouwen erg belangrijk. Net als de
sociale contacten die ze hier leggen.”

Meer info?
W www.mooj.be,
E mooj.mechelenzuid@telenet.be
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Helden

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

Kleine Maneblussertjes leren lezen
Negia (36): “In de lagere school kunnen leraren maar enkele uurtjes per week aan lezen wijden. Maar om goed
te leren lezen moet je voldoende oefenen en de school
is vaak de enige plek waar kinderen nog lezen. Daarom
help ik vrijwillig als voorleesmama. De kinderen lezen
bij een voorleesouder in groepjes van vijf. Zo kunnen
ze vaker voorlezen. Het is leuk te zien hoe de kinderen
beter worden dankzij mijn hulp.
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Bovendien vinden ze het wel spannend, les krijgen van
een andere ‘juf’. Een toffe en nuttige manier om mijn
steentje bij te dragen aan de ontwikkeling van jonge
Mechelaars.”
Wil jij je engageren om Mechelaartjes te helpen met lezen,
contacteer dan de dienst Onderwijsondersteuning:
T 015 29 83 22, E onderwijsondersteuning@mechelen.be.

maart
Maankalender

Grabbelpas
Grabbel in het gekke aanbod van de vernieuwde Grabbelpas
en kies je favoriete activiteit uit. Beleef doldwaze filmavonturen met Yogi Bear. Dans de ziel uit je lijf met de Harlekijntjes. Waan je circusartiest voor één dag met Circolito. Leer
de kneepjes van het vak bij de brandweer. Of… ga naar het
theater met Clown Vladimir.
Dit jaar voorziet Grabbelpas geen opvang meer voor of na
de activiteiten, maar er bestaan wel alternatieven. Bepaalde
activiteiten zijn bovendien aangepast aan kinderen met een
handicap. Vind alle info en het programma op de website.
Ben je tussen 5 en 13 jaar oud en ‘grabbel’ je graag mee?
Koop je Grabbelpas online via www.egrabber.be/mechelen
of aan het onthaal van de Jeugddienst in de Zakstraat 1. De
pas kost €3. De inschrijvingen voor de krokusvakantie zijn
voorbij, maar die voor de paasvakantie starten op zaterdag
26 maart 2011.
11-15.04 & 18-22.04, T 015 29 78 95,
E jeugddienst@mechelen.be,
W www.jeugddienstmechelen.be

> Pagina 22
Opendeurdag
Lessius Mechelen
Op zoek naar een studierichting voor het volgende
schooljaar? Kom eens langs bij
Lessius Mechelen en ontdek
het ruime aanbod.

> Pagina 23
Op zoek naar België?
Radio 1 kwesties: Politici, kunstenaars, muzikanten,… gaan
op zoek naar de identiteit van
België.
TRANSFERtS: Vlaamse en Waalse toneelstudenten doorprikken
de clichés.

Altijd iets te beleven in Mechelen!
Surf naar www.uitinmechelen.be
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Kinderpret
09.03 Krokusknutsels met de
Stedelijke Musea
Ontdek samen met je (groot)ouders alles over wandtapijten in het atelier van wandtapijtenhersteller De Wit.
Nadat je in de voormiddag ontdekt hebt hoe ze worden
gerestaureerd, leer je ze ’s namiddags zelf maken. Vergeet je lunchpakket niet!
09.03, 10-16u, Lamot ingang via de Haverwerf,
€15 per persoon, T 070 22 28 00, E uit@mechelen.be,
W stedelijkemusea.mechelen.be

Voorleesnamiddag
Jeugdboekenweek

30.03

Hou je van verhalen? Kom dan op woensdagnamiddag 30 maart zeker naar de jeugdbib! Naar
goede traditie organiseert de jeugdbibliotheek een
voorleesnamiddag tijdens de jeugdboekenweek.
Onze voorlezers brengen de mooiste en spannendste verhalen. Kom luisteren en kijken en breng je
vrienden, mama, papa, zus, broer, oma of opa mee!
Vooraf inschrijven is niet nodig.

09.03 ’t Grom – Gromclub
Er heerst chaos in het Groenteland en die moet nodig
verdwijnen. Help daarom drie sprookjeskandidaten een
hoger plaatsje te behalen op de unieke groenteladder.
Wie van hen als eerste de top haalt, wordt prins of prinses
van Groenteland en verjaagt er de chaos!
Ontdek op 9 maart 2011 wie de strijd doorstaat en prins of
prinses wordt van Groenteland. Je speelt er samen
spelletjes met de andere kinderen en geniet nadien van
een feestje met heerlijke zelfgemaakte groentetaarten!
Voor kinderen tussen 6 en 12 jaar.

09.03, 14-17u, ’t Grom, Midzelen 25 A, 2860 Sint-KatelijneWaver, €7, T 015 31 50 55, E info@tgrom.be,
W www.tgrom.be

Alle bovenstaande organisaties hebben ook verschillende
activiteiten tijdens de paasvakantie. Neem daarom een
kijkje op hun website.
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30.03, 13.30-16u, Jeugdbib, Moensstraat 19, gratis,
T 015 40 44 70, E jeugd.bibliotheek@mechelen.be

Zin om zelf Mechelaartjes te helpen met lezen? Het
project ‘Thee met Boekjes’ zoekt vrijwilligers om
een vijftal keer voor te lezen in een gezin waar de
gewoonte om voor te lezen niet bestaat. Kom op
dinsdag 22.03 om 18u naar het infomoment in de
Stedelijke Bibliotheek, Moensstraat 19.
Meer weten? Bel of mail de dienst Onderwijsondersteuning: T 015 29 83 22,
E onderwijsondersteuning@mechelen.be.

Maankalender

Kinderpret

07.03 Workshop animatiefilm
Maak je eigen animatiefilm onder begeleiding van Kidscam vzw. Drie dagen maak je verhalen, zoek je geluiden
en meng je dit alles tot een verbluffende animatiefilm.
Speel met technieken als ‘stop motion’ en ‘lijntekening’.
07.03-09.03, 10-16u, kc nOna, Begijnenstraat 19-21, €18,
T 0475 70 49 79, E kidscam@telenet.be,
W www.kidscam.be

16.03 Kinderdansbal
Ben je jonger dan 12 jaar en hou je van dansen? Doe dan
zeker mee. Je leert eerst snel elk dansje zodat je vlug kan
meedansen. Samen met de andere kinderen maak je er
een toffe dansavond van. In de inkomprijs zit bovendien
een warme drank of frisdrankje.
16.03, 18-20u, feestzaal Pius X, Kruisbaan 119, €2,
T 015 63 01 06, E de_harlekijntjes@hotmail.com

09.03

Nekki

Leeuwen, clowns, ridders, prinsessen, gekke maskers,
rode neuzen, valse snorren en een pruik… In de krokusvakantie wordt de Nekki omgetoverd tot een waar carnavalsparadijs waar je gekke bekken mag trekken en je
volop kan uitleven! Tijdens de schoolvakanties zijn er op
woensdag en vrijdag gratis extra activiteiten.
Ben je tussen 4 en 8 jaar? Knutsel op 9 maart je eigen
masker of maak een avontuurlijke en leerrijke Duiveldoet-al-tocht. Deelnemen is gratis, maar voor de tocht
moet je reserveren.
09.03, 13-17u, Maskers knutselen en 11.03, 13u en 15 u,
Duivel-doet-al-tocht, gratis, De Nekker, Nekkerspoelborcht, T 015 55 70 05, E info@denekker.be,
W www.denekker.be
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studenten
17,24.03

(W)interieuravonden
Elk jaar organiseert Groep Design & Technologie deze
lezingenreeks op de campus Faydherbe van Lessius
Mechelen. Voor de tiende keer komen een aantal hoofdpersonen van het huidige vormgeverslandschap er over
hun werk te praten:
• op 17 maart komt Dirk Wynants van Extremis praten
		 over ondermeer het icoon ‘Gargantua’, beter bekend
		 als ‘de ronde tafel voor buiten.’
• op 24 maart is het Genkse architectenbureau
De Gouden Liniaal van de partij.
17&24.03, 20-22u, Campus Lucas Faydherbe,
Zandpoortvest 16, gratis, T 015 36 92 40
E willy.goossens@mechelen.lessius.eu,
W mechelen.lessius.eu/content/winterieuravonden-2011

19.03 Opendeurdag Lessius
Mechelen
Wil je graag Elektronica, Verpleegkunde, Journalistiek
of Interieurvormgeving studeren? Maak kennis met de
opleiding van je keuze tijdens de infodagen van Lessius
Mechelen.
Docenten en studenten maken je wegwijs op de campus.
Je kan cursussen inkijken en infosessies volgen over allerlei aspecten van ‘studeren aan Lessius’.
De infodagen verschillen per opleiding en per campus.
Check op de website welke campus de thuisbasis is van
jouw opleiding.
19.03, verschillende uren, Zandpoortvest 13, gratis,
T 015 36 91 00, E info@mechelen.lessius.eu,
W www.lessius.eu/komkennismaken
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Meeloopdagen Lessius Mechelen
Naast algemene infodagen organiseert Lessius Mechelen
meeloopdagen. Zo kan je al eens een keer de sfeer
opsnuiven van de hogeschool. Maak er live kennis met
de vakken, de werkvormen, de sfeer… in de opleiding van
jouw keuze.
T 015 36 91 00, E info@mechelen.lessius.eu,
W www.lessius.eu/komkennismaken

varia

Maankalender
03.03 Balcazar – Duo Fontana
Elke eerste donderdag van de maand haal je als senior van
Mechelen je dansschoenen uit de kast. In maart geeft Duo
Fontana voor jou het beste van zichzelf.
Na het optreden geniet je van taart en koffie. Haal je toegangsticket vooraf bij UiT in Mechelen of de dag zelf aan
de kassa.
03.03, 14-17u, Cultuurcentrum Mechelen,
Minderbroedersgang 5, €5, T 070 22 28 00 01,
E uit@mechelen.be, W www.balcazar.be

Foto’s: © Inge Geens

01-02.03 TRANSFERtS
Welke clichés circuleren er over ‘Vlaanderen’ en ‘Wallonië’ en wat is er (nog) van waar? Het Lemmensinstituut
organiseerde een communautaire samenwerking van twee
toneelopleidingen, die hun studenten naar het andere
landsdeel stuurden. Ze verbleven bij gastgezinnen in
Charleroi en Mechelen en namen er interviews af.
Het resultaat is het theatrale tweeluik TRANSFERtS. De
voorstelling is aan weerszijden van de taalgrens te zien.
In Mechelen kan je terecht bij ’t Arsenaal.
01.04-02.04, 19u, ’t Arsenaal, Hanswijkstraat 63, gratis,
T 015 42 25 44, info@tarsenaal.be, W www.tarsenaal.be

04.03 Radio 1 kwesties
Radio 1 gaat samen met een schare opiniemakers, humoristen, politici en muzikanten op zoek naar de identiteit van
België. Twee politieke zwaargewichten, Bart De Wever en
Guy Verhofstadt, gaan in debat. Ruth Joos zoekt uit wat
identiteit precies is samen met schilder Luc Tuymans, de
Nederlandse auteur Bas Heijne, journalist Marc Reynebeau
en politicoloog Sami Zemni.
Friedl’ Lesage praat met ondermeer de Waalse broeders
Christophe en Fréderic Deborsu over boeken die een
andere kijk bieden op ons land of ons kunnen inspireren
om uit de politieke impasse te geraken.
04.03, 20u, Cultuurcentrum Mechelen,
Minderbroedersgang 5, €12, T 070 22 28 00,
E uit@mechelen.be, W www.radio1.be
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Gesloten instelling

voor delinquente jongeren
Jongeren die zware misdrijven plegen en voor wie de
klassieke maatregelen niet helpen, vereisen een eigen
aanpak. In Mechelen zijn er jaarlijks een 75-tal dergelijke
jongeren met ernstige gedragsproblemen. Vaak komen
deze jongeren te snel terug op straat terecht en worden
de problemen niet aangepakt. Daar moet iets aan gebeuren. De stad Mechelen neemt het initiatief en bundelt de
krachten met de Vlaamse overheid en vzw Emmaüs voor
een vernieuwende aanpak om deze jongeren weer op het
juiste pad te krijgen. Het project is nu al gestart, maar kent
nog een tweede fase.
Een eerste nieuw zorgtraject ging al in januari van start.
Het neemt jongeren op in een eigen, residentiële voorziening. Daar bereiden de jongeren middels een intensieve
begeleiding de terugkeer naar hun thuisomgeving voor.
Meteen wordt hierbij ook het gezin en de ruimere leefsituatie van deze jongeren betrokken. Eenmaal terug thuis
blijft jeugdzorg Emmaüs hen intensief begeleiden.
Een tweede zorgproject, dat in het buitenland haar diensten al bewees, is een primeur in Vlaanderen. De aanpak
komt er op neer dat de gezinnen van probleemjongeren
zelf leren omgaan met hun problemen die mee aan de
basis liggen van de criminaliteit. De gezinnen worden
gecoacht. De medewerkers die hiertoe speciaal worden
opgeleid komen drie tot vier keer per week bij elk gezin
aan huis.
In de tweede fase zal een nieuwe Mechelse jeugdvoorziening de deuren openen. In een besloten verblijf trainen
de jongeren verschillende vaardigheden die hun negatieve gedrag omzetten in positief, sociaal gedrag. Ook
de begeleiding van de jongeren in hun gezin en ruimere
leefwereld blijft dan voortgaan.

Sanctioneren en terug op op het rechte spoor zetten is de
boodschap. Mechelen blijft hiermee als één van de eerste
steden niet bij de pakken zitten.

W www.mechelen.be (bestuur > stadsdiensten >
coördinatie integrale veiligheid), T 015 29 83 77,
E integraleveiligheid@mechelen.be

Red jij een leven?
Leren reanimeren kan levens redden: dat wist je natuurlijk al. Het stadsbestuur en het Rode Kruis organiseren de komende maanden een gratis opleiding voor 100 Mechelaars, zodat jij weet wat te doen wanneer iemand
een hartaanval krijgt. In de opleiding leer je ook reanimeren met een AEDtoestel of automatische externe defibrillator. Nu is het aan jou!
De gratis opleidingen hebben plaats op 24.03, 19.05, 25.08, 01.10 en 26.11,
Winketkaai 23. Schrijf je tijdig in voor één van die data via
vorming@mechelen-bonheiden.rodekruis.be, T 0474 49 09 43.
Alle info: www.mechelen.be/hartveiligestad.
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Tot je dienst
uim

de d

Leef jij verstandig?
Heb jij de ‘Ik leef verstandig’-paal op de Grote Markt al gezien? Begin januari
lanceerde IGEMO de campagne die aanspoort tot duurzamer leven met
bijhorende website. ‘Ik leef verstandig’ is tegelijk een kwaliteitslabel voor
activiteiten die bijdragen tot een betere, milieuvriendelijke leefwereld.
Ellen zag het promoteam in de binnenstad flyers uitdelen. “De mascottes vind
ik best grappig! Het idee van een label voor duurzame activiteiten is eigenlijk
wel goed gezien. In één oogopslag zie ik nu of een activiteit of campagne met
respect voor het milieu georganiseerd wordt. Zelf probeer ik ook mijn steentje
bij te dragen: winkelen met een herbruikbare
boodschappentas, afval recycleren en
composteren,… Alle beetjes helpen, toch?”.
Verenigingen, scholen, gezinnen,
bedrijven,… wie ook een activiteit
organiseert met een duurzaam
doel, kan het ‘Ik leef verstandig’label aanvragen. Meer weten?
www.ikleefverstandig.be

Aardig uur
Op zaterdag 26 maart 2011
organiseert het WWF voor de
derde maal in België ‘Earth
Hour’. Een uur lang zijn we
allemaal samen aardig voor de
natuur. Van 20.30u tot 21.30u
zullen opnieuw meer dan één
miljard mensen wereldwijd
symbolisch de lichten doven.
Ook de stad Mechelen wil de
klimaatverandering tegengaan en dooft haar verlichting
op openbare gebouwen en
monumenten. Schakel zelf ook
je verlichting uit en hoor de
juichkreet van de planeet!

OCMW

opent
seniorenflats
Het OCMW opende onlangs 19
serviceflats, die als Residentie
Hoogstad gedoopt werden. Je vindt ze
in de Milsenstraat 29 en Moensstraat
14, vlakbij de Korenmarkt. Licht zorgbehoevende senioren van minstens
60 jaar kunnen er terecht om langer
zelfstandig te blijven wonen.
De woonoppervlakten zijn groter
gemaakt dan de oorspronkelijke woningen, er is een gemeenschappelijke
zaal om iets te eten of te drinken en
je vindt er ook een binnenplaats met
tuin.
Een alarm beantwoordt 24 uur op 24
alle noodoproepen en er is dagelijks
een begeleider aanwezig. De huurprijzen bedragen tussen 30 en 38
euro per dag.
Wie ook aangenaam wil wonen in
de binnenstad neemt contact op
met de dienst bejaardenzorg van
het OCMW op T 015 44 51 11.
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Maneschijn
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Foto: © Jan Smets
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Foto: © Guerric Lieben
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Maneschijn
wij
waren
erbij
1 Heel veel sfeer in deze

maartse Maneschijn. Of hoe
een mooie avondzon de
pendelende Mechelaars verwelkomt in de thuishaven.

2 Wij waren erbij? Helaas

niet, want Mechelen levert
ook hier een mooi plaatje op.
Een koude winterzon betovert de Schoutetstraat.

3 Door een dreigend

wolkendek laat geen enkele
marktbezoeker zich afschrikken. De zaterdagmarkt is
voor velen traditie.

Jouw foto hier? Zet je
foto’s op flickr en misschien
belanden ze wel in Nieuwe
Maan. Zorg er in elk geval
voor dat we je foto’s kunnen
downloaden. Meer uitleg?
Alle foto’s bekijken? www.
mechelen.be/nieuwemaan

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

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
Milieuhinder? Dienst Milieu en Landbouw, T 015 29 75 48. Dringende milieuproblemen? neem contact op met de politie, ook buiten kantooruren.
De grabbelpas is helemaal vernieuwd. Het aanbod vind je op
www.jeugddienstmechelen.be of bij de dienst Jeugd, T 015 29 78 95,
E jeugddienst@mechelen.be.
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, nationaliteitskeuze, naturalisatie, uittreksels, T 015 29 76 13; voor huwelijken T 015 29 76 22
Info over huisvuil? Containerpark? Ophaling grof huisvuil? www.ivarem.be, 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: Bram Beeck (hoofdredactie), Yves van Dun (eindredactie), Daphne Storms, Vera Denis, Nathalie Bekx, Evy Philips, Line Geeraerts
en Koen Vermeiren.
Fotografie: Jean Van Cleemput, Layla Aerts, David Legrève, Bram Beeck,
Stephanie Liebesens, Frederik Picard, 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/2011/0797/024
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www.mechelen.be
Een vrijwilliger die zich inzet voor jou,
een stad die zich opmaakt voor jou…
allemaal omdat ze jou graag zien!

Mechelen bloeit! Dankzij vernieuwingen
en projecten van de stad en de privé-sector,
maar ook dankzij jouw inzet. Zo bouwen we
samen aan het Mechelen van morgen!

