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saMEN 
GENiEtEN  
vaN kuNst
Heb je je zinnen op kunst gezet? Dan 
zijn de Stedelijke Musea Mechelen 
er voor jou! Kijk nu al uit naar de 
niet te missen zomertentoonstelling 
‘Rik Wouters & co. Beeldhouwers 
in Mechelen’. Maar de musea doen 
meer dan expo’s organiseren. Ze 
zetten workshops op poten, geven 
publicaties uit, laten kinderen kunst 
ontdekken en gaan op zoek naar 
nieuwe stukken voor de collectie. 
Vanaf 5 mei kan je bovendien 
de stedelijke museumcollectie 
online raadplegen. Surf naar www.
mechelen.be/museumcollectie 

Stedelijke Musea Mechelen
E stedelijkemusea@mechelen.be,
T 015 29 40 30, 
W www.stedelijkemuseamechelen.be
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De Kinder- en Jongerentelefoon 
ging vorig jaar op zoek naar steden, 
gemeenten en provincies die ‘luiste-
ren naar kinderen en jongeren’ hoog 
in het vaandel dragen. MEChE-
lEN kiNdErstad werd toen 
uitgeroepen tot ‘ambassadeur van 
het luisteren’. Bewonder de prijs, een 
kuNstwErk vaN roNNy 
dElruE dat het luisteren naar 
kinderen symboliseert, in de jeugd-
bibliotheek.

oxfaM wErEldwiNkEls 
viert dit jaar zijn 40stE vEr-
jaardaG en in Mechelen gaat dat 
niet onopgemerkt voorbij. Zo krijgt 
de Wereldwinkel in Mechelen deze 
maand een producent van koffie en 
cacao uit Ivoorkust op bezoek. Oxfam 
Wereldwinkels draagt bij in de strijd 
voor eerlijke wereldhandel en het 
recht op een menswaardig leven voor 
iedereen. Ook de stad Mechelen, die 
opnieuw fairtradegemeente is, vindt 
dit belangrijk.

Mariska liEkENs is goed 
bezig. Bij de restauratie van haar 
nieuwe winkelpand aan de Mechelse-
weg in Hombeek plaatste ze opnieuw 
de originele ramen met gezandstraald 
glas. De taferelen in het glas verwijzen 
naar de vroegere functie van het pand 
als smidse. Het gebouw is het enige 
in Mechelen dat nog GEzaNd-
straald Glas heeft.  
Monumentenzorg die kan tellen!

Mechelen in actie? zij dragen hun steentje bij!GoEd BEziG

lEftroMpEt

samen ruimte maken voor groen in de stad
Het is je hopelijk al opgevallen dat onze stad steeds meer groen krijgt. 
Waar we straten of pleinen heraanleggen, proberen we steeds groen in het 
geheel te brengen met bomen, plantvakken of perkjes. Denk aan de nieuwe 
Tervuursesteenweg of Keldermansvest. Trouwens, niet enkel het stads-
centrum, ook de wijken en dorpen krijgen steeds meer kleur. Daarnaast 
proberen we groene oases in de stad te brengen. Dit zijn rustpunten waar 
onze wandelaars of bezoekers even kunnen pauzeren. 

Zo maken we nog dit jaar werk van een parkje in het ondernemershuis Oh! 
en komt er een heuse tuin op het Sint-Romboutskerkhof. In onze grote parken 
zijn we eveneens bezig het groen op te waarderen. Op de langere termijn krijgt 
Mechelen er zelfs een groot bos van 23 hectare bij in de wijk Stuivenberg. 
Omgerekend komt dit ruwweg neer op een boom voor elk Mechels gezin. Ook de 
provincie springt op de kar en bereidt een uitbreiding van het Vrijbroekpark voor.

Jij kan als bewoner helpen om je straat een stukje groener te maken. Al eens  
gedacht aan een tegeltuintje? Een bloemetje op de vensterbank aan de gevel? 
De lente is het seizoen bij uitstek om samen met alle Mechelaars werk te maken 
van een stad om te zoenen. 

Komaan 
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antwoord van de stad: Deze beslissing werd 
ingegeven door tijdsdruk en was een eenmalig 
gebeuren. De drukkerij had immers onvoldoende 
tijd. Het alternatief: Nieuwe Maan verspreiden 
zonder de wijk- en dorpskranten zou nog slechter 
geweest zijn. Uiteraard dragen wij het milieu hoog 
in het vaandel en, zoals je kan zien, was dit slechts 
een eenmalige oplossing.

stadsmagazine in 
plastiek folie?

Onlangs vond ik het stadsmagazine in een 

plastiek folie in mijn brievenbus. Ik heb 

hierom niet gevraagd: ik hou van dit maga-

zine maar niet in een plastiek verpakking. 

  
Ik stel me de vraag of de volgende Nieuwe 

Maan niet zonder folie kan bezorgd worden. 

Hopelijk draagt de stad het milieu hoog in 

het vaandel.
 
C.D.W.

Kadodder is de nieuwe bewoner van de kinder-
boerderij in het Tivolipark. Maar de kleine speel-
vogel heeft zich verstopt. Vind Kadodder en maak 
er een foto van. Nieuwe Maan trakteert de winnaar 
op een culinair feestmaal ter waarde van €75 in 
een Mechelse eetgelegenheid naar keuze. 

Stuur je foto en contactgegevens voor 16 mei  
naar afdeling Marketing & Communicatie –  
Nieuwe Maan, Grote Markt 21, 2800 Mechelen  
of nieuwemaan@mechelen.be. Je kan ook  
deelnemen via www.mechelen.be/nieuwemaan.

vind kadodder

Felicitaties voor Mady Christiaens, de 
winnaar van de vorige wedstrijd. Zij 
herkende de voetgangersbrug over  
de Dijle aan Nekkerspoel.

uitBliNkEr

wEdstrijd

Een reflectie bij de 
hanswijkprocessie 
op 29 mei…
“De Hanswijkprocessie is één 
van de jaarlijkse hoogtepunten 
in het Mechelse gemeenschaps-
leven. Ze heeft een meervou-
dige betekenis: een religieuze betekenis voor wie zich 
herkent en/of betrokken voelt in het christelijke geloof, een 
uiting van het rijke cultuurhistorisch erfgoed, alsook een 
voortbewegend schouwspel van beeld en klank.

Ze brengt elk jaar het historisch en religieuze verleden van 
Mechelen in beeld en de herinnering dat Mechelen niet 
kan begrepen worden zonder de aanwezigheid van de 
kerk in al haar aspecten.

Het is een optocht die emotie oproept: de groepen van 
deelnemers, vertellers, zangers en muzikanten en vooral de 
paarden. Voor mij zijn de twee sterkste momenten wanneer 
het schitterende schrijn van Sint-Rumoldus, enkele jaren 
geleden gerestaureerd, en het beeld van Onze-Lieve-Vrouw 
van Hanswijk voorbij worden gedragen, twee op en neer 
deinende beelden, elk gedragen door enkele tientallen 
mannen en vrouwen. Een stuk geschiedenis en geloofs-
getuigenis trekken voorbij… .” 

Guido knops
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Nieuwe Maan reikt de Medaille uit aan Mechelaars met 
lef. deze maand gaat de eer naar de zes- en zevenjarige 
Eekhoorntjes van NEo hockeyclub.

Elk jaar huldigt de stad alle Mechelse sporters die het 
voorbije jaar een titel behaalden. Opgemerkte aanwezi-
gen op de huldiging waren de landskampioenen van NEO 
Hockeyclub, alias de Eekhoorntjes. De zes- en zevenjarige 
hockeyspeelsters waren immers de jongste kampioenen 
die Mechelen lauwerde. Met 27.000 hockeyspelers in ons 
land en een jaarlijkse groei van 10% doet de sport het erg 
goed. Bij NEO Hc kan je binnenkort op een volwaardig 
kunstgrasveld spelen. Proficiat Eekhoorntjes!

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

Vertraging

Donderdagochtend. Mechelen Centraal. Stationsbuffet. 
Ik bestel een koffie en zet me aan één van de tafeltjes aan 
het grote raam. Zo heb ik zicht op de drukte op het plein 
en op de reizigers die net als ik hier toevlucht zoeken. We 
genieten van de lente achter glas. We kijken op de klok, we 
drinken een koffie, we roken een sigaret. Dat laatste kan nog 
net. Sinds de stoomtrein is het roken alsmaar afgenomen.

Alles was anders, alles verandert, alles wordt anders.
Behalve het stationsbuffet, zou je denken. Ik kwam hier der-
tig jaar geleden al en er lijkt geen stoel verschoven. Toen 
was dit nog een vrij nieuw station. Intussen zou de kapstok 
in een vintage-shop geld opbrengen. Hij staat er kaal bij. 
Vandaag hangt geen mens zijn jas nog in vertrouwen op in 
de hoek van een publieke ruimte. In de jaren vijftig blijkbaar 
nog wel. Ach, die expo-stijl. De nieuwe architectuur en ma-
terialen. De naoorlogse hoop en optimisme. Wat echter toen 
modern was, lijkt nu zo oud.

De idealen uit het verleden staan nog in reliëf op grote wand-
tegels. Een man met schop of hamer. Wielen met bliksems of 
vleugels. De spoorgeschiedenis in moderne grafiek. Als ik 
echter naar de versleten groene tegeltjes onder mijn voeten 
kijk, en naar de Maes Pils-reclame in blauwe neonletters bo-
ven de tap, weet ik dat afbraak niet ver meer is.

Alles wordt opnieuw anders. De plannen 
zijn getekend. Het nieuwe station zal 
volgens het ideaal van onze tijd boven 
de grond zweven. En net zoals vorige 
generaties mij verhaalden over het oude 
station, zal ik mijn herinneringen aan dit 
station aan de volgende generatie ver-
tellen.

ann Meskens, filosofe en auteur van 
het boek ‘Eindelijk buiten’,  
lemniscaat, 2007 

MEChElEN sChrijft

Komaan 
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aanpak criminaliteit werkt
Vorig jaar daalde de criminaliteit met 13% tegenover 
het jaar voordien. Er werd heel wat minder uit voertuigen 
gestolen, minder handtassen wisselden van eigenaar en 
dieven lieten auto’s vaker ongemoeid. 

Met anti-inbraakacties kon de Mechelse politie het aan-
tal woninginbraken sterk terugschroeven en meerdere 
bendes oprollen. Blijf toch alert want het aantal fiets- en 
winkeldiefstallen is gestegen. De politie zal nu acties uit-
werken om ook die misdaadfenomenen aan te pakken.

© Geert verbeke



Geen stad die zo aan haar vernieuwing werkt als Mechelen. 
De laatste jaren is er al een heleboel veranderd. Met recent 
afgeronde en geplande projecten wil Mechelen de meest 
leefbare stad van het land worden.

het Colomaplein heet je welkom
Het pareltje van het vernieuwde stadsdeel is zonder twijfel 
het Colomaplein. Er is een mooi plein aangelegd met ban-
ken, groenperken, bomen en nieuwe straatverlichting. Je kan 
er heerlijk ontspannen en er je vrienden ontmoeten. Boven-
dien ligt het plein vlak naast de vaart, waardoor het al snel 
de Melaan en haar vlietjes evenaart in gezelligheid. Het Co-
lomaplein vormt nu echt de toegangspoort tot de buurt rond 
de Tervuursesteenweg en de school Colomaplus.

zwakke weggebruikers winnen
Aan de zwakkeren in het verkeer is gedacht. Doordat de 
stad de nadruk legde op de pleinfunctie van het Colomaplein 
en er parkeerstroken en asverschuivingen voorzag, voelen 
fietsers en voetgangers er zich als een vis in het water. As-
verschuivingen zijn kunstmatige bochten in de weg die het 
autoverkeer dwingen hun snelheid te verminderen. 

Bovendien voelt iedereen zich een stuk veiliger op de 
nieuwe Tervuursesteenweg, dankzij verhoogde fietspaden  
tussen de Sint-Jozefstraat en de Dennensstraat. De steen-
weg wordt smaller aan de Sint-Jozefstraat. Om het daar voor 
fietsers en voetgangers veilig te maken, heeft Mechelen er 
fietssuggestiestroken voorzien. 

veel werk
Dat de werken broodnodig waren, staat buiten discussie.  
Zowel de riolering als de stoepen hadden hun beste tijd wel 
gehad. Ook het asfalt op de Tervuursesteenweg was hele-
maal stuk gereden. 

In april vorig jaar startte de stad met de heraanleg van de 
Tervuursesteenweg en het Colomaplein in de wijk Tervuurse-
steenweg. Na minder dan een jaar tijd werden de werken 
in februari afgerond. Samen met Waterwegen en Zeekanaal 
investeerde de stad € 3 miljoen in de heraanleg, die op 27 
februari ingehuldigd werd met een hapje en een drankje. Om 
alle vrijwilligers te bedanken voor hun hulp tijdens de wer-
ken, plantte de stad op die dag symbolisch 150 krokussen.

De heraanleg gebeurde in zes fasen. Eerst werden de riole-
ringen heraangelegd. Daarna pakte de stad de voet- en fiets-
paden aan. In een volgende fase voerde Mechelen grond- en 
kasseiwerken uit en kreeg de steenweg een nieuwe asfalt-
laag. Om hinder te vermijden, legde de stad een tijdelijke 
parking aan op de hoek van de Dennenstraat en de Ter-
vuursesteenweg. 

tervuursesteenweg en Colomaplein  in het nieuw
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Na

tervuursesteenweg en Colomaplein  in het nieuw

“De straat lag er iets meer dan een 
jaar geleden maar triest bij, met zo’n 
versleten stoep. Ze was echt wel 
toe aan een renovatie! Ik vind het 
Colomaplein echt leuk! Het geeft de 
buurt een toffe, moderne look en je 
kan er gezellig afspreken.” Petra

CijfErs & wEEtjEs

De werken duurden 319 dagen. De stad investeerde € 2.601.344,42 en 
Waterwegen en Zeekanaal € 420.598,64. Drie jonge ontwerpers van studie-
bureau Technum tekenden de plannen uit: Kenny Vandepoel, Nathalie Boon en 
Evert Jadoul.

Nieuwe stad 
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klanten welkom
Om tijdens de werken geen klanten 
te verliezen, startten de handelaars 
van de buurt met een spaaractie. 
Klanten konden sparen voor prent-
kaarten van het plein en de straat 
van jaren geleden. In totaal werden 
er zo’n 7000 kaarten uitgedeeld en 
ruilden een 5000-tal klanten hun 
volle spaarkaarten in.

Maar de stad is nog niet klaar 
met de buurt: half maart ging de 
heraanleg van de nabijgelegen 
Abeelstraat van start en binnenkort 
starten werken aan de Matigheid-
straat en de Lorkstraat. Daar komen 
nieuwe voetpaden en een fietspad. 
Wordt dus vervolgd.



Beleef groen Mechelen
Bij ieder vernieuwingsproject kiest Mechelen resoluut de groene kaart: 
parkings die ondergronds gaan en plaats maken voor planten, groen in 
heraangelegde straten… Bovendien koestert ze haar parken en bossen 
en breidt ze dit aanbod uit. Zo werkt de stad aan een Mechelen met een 
evenwicht tussen wonen, mobiliteit en groen.
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in het centrum van de stad wonen 
een heleboel mensen. die hebben 
nood aan groene plekjes om even op 
adem te komen na een drukke werk-
dag of -week en om er gezonde lucht 
op te snuiven.

dromen onder bomen
Bij de heraanleg van straten en 
wegen besteedt de stad veel aan-
dacht aan groene accenten. Deze 
elementen geven een erg mooi uit-
zicht aan het straatbeeld en ze zijn 
gezond voor de mens en het milieu. 
Naast oudere beplanting aan de ring 
of de Dijle plantte de stad recent nog 
een heleboel bomen op de kelder-
mans- en frans halsvest. De zopas 
afgewerkte Maurits Sabbestraat kreeg 
groene elementen in de straat en de 
Korenmarkt krijgt eveneens bomen en 
groenperkjes. 

Midden in het stadscentrum geniet je 
over een jaartje (mei 2012) van groen 
en rust. Het sint-romboutskerkhof 
wordt een echte tuin met een centraal 
grasveld en hoge bomen, uiteraard 
voorzien van zitbanken. De ontwer-
pers van Secchi gingen voor de plan-
nen hun mosterd halen bij de aloude 
begijnhoftuinen van ons land, waar-
door deze tuin mooi zal passen binnen 
het historische centrum van de stad. 

werken in het groen
In de achtertuin van ondernemershuis 
oh! komt binnenkort een tuin voor de 
buurtbewoners en de ondernemers 
van het Oh!. Zij kunnen daar tijdens de 
(werk)dag tot rust komen in een groe-
ne omgeving. De stad legt zelfs een 
oud vlietje open dat ze ontdekte bij de 
renovatiewerken aan de gebouwen 
van het Oh!. De werken aan de tuin 
starten in het najaar, maar je kon de 
plannen al bekijken tijdens de open-
deurdagen van het ondernemershuis.

Mechelen parkenstad
De stad vindt parken in het stadscen-
trum erg belangrijk. Het meest be-
kende is zonder twijfel de kruidtuin, 
bekend onder Mechelaars als ‘den 
Botanique’. Na vele decennia was de 
tuin, die al dateert uit de 18de eeuw, 
toe aan een grondige renovatie. 

Enkele maanden terug hernieuwde 
het stadsbestuur het dodoenstuin-
tje in de Kruidtuin. Hier koos ze voor 
een moderne aanpak met planten-
perken in de vorm van hopbladeren. 
Hopplanten kwamen immers voor 
in een wetenschappelijk boek van 
de Mechelse plantkundige Rembert  
Dodoens (1517-1585). 

Verder bouwt de stad er in de Kruid-
tuin een speeltuin voor de kleinsten 
en komen er twee horecazaken bij: 
één in de oude Molen en een andere 
op de plek waar vandaag de dienst Ar-
cheologie huisvest. Dankzij een vast 
podium geniet je er tegen 2012 van 
de leukste optredens.

Mechelens jongste park is de karme-
lietentuin. In de dichtbebouwde buurt 
Heihoek ontbrak het tot voor enkele 
jaren aan een groene long. Daarom 
besliste de stad, in samenwerking met 
het buurtcomité, de oude kloostertuin 
van de Karmelieten om te toveren tot 
een modern park, met steun van de 
Vlaamse Overheid. De tuin toont aan 
dat moderniteit, comfort en natuur hand 
in hand kunnen gaan. Zo kan je er per-
fect doorwandelen, dankzij een breed 
wandelpad dat de Korte Pennincstraat 
en de Kroonstraat met elkaar verbindt. 
Oppervlaktewater wordt opgevangen 
en gebruikt om de tuin van water te 
voorzien en voor het onderhoud mijdt 
de stad het gebruik van pesticiden. Bo-
vendien heeft de buurt nu een groene 
plek bij waar ze ook buurtevenemen-
ten kan organiseren.

Een groener centrum
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dag van het park op 29 mei

Stad Mechelen vult deze dag goed in. In park Papen-
hof maak je kennis met de natuur en moedigt de stad 
je aan er zorgvuldig mee om te springen. De jongste 
natuurliefhebbers leren omgaan met honden tijdens 
het hondenbad, knutselen graspoppetjes of gaan op 
safari in het park. Tijdens deze safari leren ze een 
heleboel dieren kennen die in het park leven.

Volwassenen krijgen op hun beurt een begeleide 
wandeling door de buurt Papenhof en bekijken er 
voorbeelden van stads- en tegeltuintjes. Een hapje 
en een drankje in het park Papenhof maken de dag 
helemaal af. 
dag van het park, 29.05, 14-18u,  
w www.mechelen.be/nekkerspoel

Groene rand =  
groene long
wie zich buiten de stadsring waagt, ontdekt dat Meche-
len wordt omgeven door een zee van groen.

Denk aan het op- en afrittencomplex van E19 Meche-
len Noord: een groene zone, bijna half zo groot als het 
stadscentrum. En vergeet het provinciale vrijbroekpark, 
spreeuwenhoek, Colomabos en de landelijke deelge-
meenten van Mechelen niet. Daar kan je zalig genieten 
van de weidse natuur. De stad zorgt ervoor dat je rond 
Mechelen nog meer ontspanning vindt in het groen. Eén 
van de leukste groene zones is het tivolipark. Rond een 
oud kasteel vind je een geurende rozentuin, een grote vij-
ver en een kruidentuin. Allemaal op slechts twee kilometer 
van het stadscentrum.

Verder geeft de stad om het behoud van natuurlijke 
schoonheid en biodiversiteit. Kijk maar naar haar inspan-
ningen rond de Dijlevallei en het fort van Walem.

dijlevallei
Vlakbij het Zennegat, waar de Dijle en de Zenne in de 
buurt van de Gentsesteenweg samenvloeien, liggen drie  
natuurgebieden: thiebroekbos, den Battelaer en 
oude dijlearm. Eeuwenlang lieten onze voorouders er 
water in stromen om overstromingen te voorkomen. De 
vochtige grond was daardoor enkel geschikt voor het gras 
dat boeren kweekten voor hun trekpaarden. Deze dieren 
werden door de vooruitgang overbodig, waardoor de Me-
chelaars er populieren plantten voor houtproductie. Dat 
bleek niet zo’n goede zaak voor de natuur, want de popu-
lieren verdreven er de oorspronkelijke planten en dieren. 

Omdat Natuurpunt en de stad Mechelen dit natuurgebied 
naar waarde schatten, startten zij enkele jaren geleden 
een project op om de natuur in de Dijlevallei te herstel-
len. Dit door bijvoorbeeld af te rekenen met de populieren. 
Voorts is het natuurgebied Thiebroekbos, dat de stad met 
enkele hectaren uitbreidde, een echt wandelbos gewor-
den waar de Mechelaar uitgebreid kan genieten. Samen 
met Den Battelaer en een deel van de Oude Dijle, die be-
heerd worden door Natuurpunt, vergroent hiermee de Dij-
levallei rond Mechelen.

Wie de moerassige gronden rond Mechelen wil verken-
nen, moet zeker eens een bezoekje brengen aan het  
Mechels Broek en robbroek. In deze moerassen ver-
blijven prachtige watervogels, roofvogels en amfibieën  
zoals salamanders en kikkers. 

Het Mechels Broek heeft een bezoekerscentrum, waar kin-
deren tussen 5 en 11 jaar een leuk ‘broekzakje’ uitlenen 
voor een toffe doewandeling. Doorheen Robbroek loopt 
een wandelpad, maar voor het Mechels Broek trek je best 
stevige laarzen aan.

fort walem
In 2009 schaften de stad Mechelen en Natuurpunt vzw het 
Fort van Walem aan. Dit oude fort stond vroeger mee in 
voor de verdediging van het gebied rond de stad Antwer-
pen, maar doet sinds WO II geen dienst meer. Het raakte 
daardoor helemaal verwilderd. Na het vertrek van de sol-
daten namen enkele bijzondere dieren hun intrek in het 
fort en de omliggende watergracht en natuur, onder an-
dere een grote groep vleermuizen. Ze overwinteren ieder 
jaar in het fort en genieten de bescherming van de Euro-
pese Unie. De stad wil het fort daarom blijven afschermen 
en deze zeldzame populatie vleermuizen behoeden voor  
uitsterving.

Je kan het fort van walem uitzonderlijk en op afspraak 
bezoeken. Info over Dijlevallei en Fort Walem bij Bezoe-
kerscentrum Mechels Rivierengebied, Muizenhoekstraat 7, 
Muizen, T 015 43 61 09,  
E bc.mechelsrivierengebied@natuurpunt.be  

10



Het stadsbestuur nodigt je uit om de groene rand rond 
Mechelen te verkennen. Daarom maakte ze met Regionaal 
Landschap Rivierenland een wandelkaart voor iedere 
wandelliefhebber. Je ontdekt met deze kaart maar liefst 
310 kilometer wandelroutes langs mooie natuurplekjes en 
monumentale landschapselementen zoals veldkapelletjes. 
Je loopt er van knooppunt tot knooppunt. Starten doe je 
aan de kerken van Niel, Rumst, Tisselt, Leest, Battel, Heffen 
en Hombeek, het Broek van Blaasveld, De Schorre, Roo-
sendael, Midzeelhoeve en het Vrijbroekpark. Wegwijzers 
aan beginplaatsen, kruispunten of splitsingen onderweg 
wijzen je de weg.

Schaf een kaart aan bij UiT in Mechelen, Hallestraat 2-4-6, 
of in je dorpshuis. Ze kost € 8: een welbesteed bedrag.
 

kinderen ontdekken  
groen en natuur in tivoli

Ben je jonger dan twaalf jaar? Kom dan de natuur in Park 
Tivoli ontdekken:

•	in de kinderboerderij ontmoet je de dieren van de  
  boerderij en een aantal bedreigde dieren die in de  
  vergetelheid raakten. 
•	twee imkers tonen je hoe ze een 15-tal bijenvolkeren  

  verzorgen.
•	de middeleeuwse kruidentuin bestaat uit 250 kruiden  

  en leert je alles over groen.
•	composteren op de demoplaats of in de afvalarme  

  tuin? Je leert samen met je vriendjes omgaan   
  met groen- en etensresten.
•	naast de inkomdreef bevindt zich een hoogstamboom- 

  gaard van wel 1,5 hectare groot, met oude en   
  zeldzame Mechelse fruitbomen. 
•	het dak van de kinderboerderij is omgevormd tot   

  groendak, begroeid met verschillende vetplanten. 

Met je school ontdek je evenzeer natuur in park Tivoli. Zo 
helpen kleuters de kabouters bij het zaaien van planten en 
het voederen en verzorgen van dieren. Vanaf de tweede 
kleuterklas tot het zesde leerjaar leer je tijdens een wan-
deling alles over de seizoenen en hun invloed op planten, 
insecten, vogels en zoogdieren. Of je doet met je klas mee 
aan de tocht ‘het jasje van de dieren’, dat alles vertelt over 
dieren en hun vacht. 

Van 1 mei tot en met 30 augustus doen kinderen van de 
derde kleuterklas en het eerste leerjaar mee met de be-
zige bijtjes. Hier kan je aan de hand van spelletjes en ver-
haaltjes kennis maken met het leven van de koningin en 
haar gevolg. 

park tivoli, Antwerpsesteenweg 94, 7.30u - zonsonder-
gang, T 015 20 66 84, E tivoli@mechelen.be 

Geniet zelf van de groene rand
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hoe word jij de groenste 
Mechelaar?
draag moeiteloos bij tot een groene stad waar het leuk om wonen is. 

help de Mechelse natuur
De keuze voor navulverpakkingen, duurzame producten (bv. spaarlampen)… 
verkleinen de afvalberg. Etensresten en tuinafval kan je beter composteren en 
gebruiken als tuinbemesting, het andere afval recycleer je. Zo zal je vuilnisbak 
minder gevuld zijn en zal je bijgevolg minder betalen.

voor meer afvaltips kan je steeds terecht bij Ivarem: T 015 28 77 50,  
W www.ivarem.be, E info@ivarem.be

vervang beton door groen
De stad wil jou steunen om in Mechelen groen te planten. Naast ‘Fleur je straat 
op’ kan je subsidies krijgen voor het aanplanten en onderhouden van kleine, 
groene landschapselementen, zoals hagen, heggen, knotbomen, bomenrijen, 
poelen,… Zo geef jij, net als de stad, een groen tintje aan Mechelen.

Voor moestuintips kan je deze maand trouwens terecht op de 14de editie van 
de week van de Groentestreek, georganiseerd door Toerisme Sint-Katelijne-
Waver vzw van zondag 8 mei tot zondag 22 mei. Tijdens deze week staat 
het Hart van de Groentestreek in de kijker. De paprika steelt dit jaar de show, in 
al zijn kleuren, vormen, smaken en maten!

Meer info? Toerisme Sint-Katelijne-Waver vzw, Midzelen 25A, 2860 Sint- 
Katelijne-Waver, T 015 32 11 14, E info@toerismeskw.be, W www.toerismeskw.be

Een gezonde tuin
Tuinieren draagt uiteraard bij tot een groen Mechelen. Maar hier is het toch 
opletten geblazen. Wie namelijk te veel chemische verdelgingsmiddelen voor 
onkruid en ‘vervelende’ diertjes gebruikt, veroorzaakt meer kwaad dan goed. 
Ook andere dieren sterven van vergif, bijvoorbeeld vlinders, bijen en de vogels 
die de dieren opeten. En vergeet niet het giftige effect op het grondwater dat je 
drinkt en de groenten die je eet.

Jij kan daar iets aan doen! kies voor gezond tuinieren en zet andere Meche-
laars hiertoe aan. Teken het charter ‘Gezond tuinieren’ en ontvang in ruil het 
logo ‘pesticidenvrij’, waarmee je aan buren en vrienden bewijst dat je meewerkt 
aan gezond groen. 

Geen plek voor een eigen tuintje?
Geen probleem hoor. Het Mechelse OCMW verhuurt voor slechts € 65 per jaar 
stadstuintjes van 200 m² aan Mechelaars. Een groot succes, zowel bij oudere 
als jongere Maneblussers.  

Wonen in groen
Zoek je een betaalbare woning 
in het groen? In Mechelen vind 
je zeker je zin. Kom op 7 mei een 
kijkje nemen in de nieuwe woon-
eenheden van de voormalige 
BUSO-school aan de Auwegem-
vaart. Daar kan je hedendaagse 
woningen of duurzame appar-
tementen in een rustige om-
geving kopen, vlakbij de vaart 
en het station. En over enkele 
jaren vind je misschien wel je 
droomhuisje in Spreeuwenhoek- 
Venne (tussen Leuvensesteen-
weg en Dijlekanaal) of Stuiven-
berg (dichtbij het Vrijbroekpark). 
Hier komen nieuwe woonwij-
ken, omringd door (speel)bos-
sen, parken, groene stroken en 
speel- en sportterreinen.

Kijkdag woonproject Auwe-
gemvaart, 7.05, 13.30-16.30u, 
Auwegemvaart 17-18.

Meer weten? Stadsvernieuwing 
en Stadsontwikkeling,
T 015 29 75 37,  
E stadsvernieuwing@mechelen.be
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Wie een huis met een plat dak heeft, kan een groendak overwegen. Je hebt 
twee soorten:

•	 extensieve groendaken. Dit zijn daken met lage vetkruiden die 
van zon houden en goed gedijen in zeer koude of warme omstandigheden. 
Zo zijn ze eenvoudig in onderhoud en verjagen ze met gemak onkruid, dat 
moeilijk overleeft bij extreme temperaturen.

•	 intensieve groendaken. Deze lijken meer op echte tuinen. Indien je 
voldoende onderlaag aanbrengt, is het zelfs mogelijk bomen te planten op 
een groendak.

Een groendak is trouwens erg nuttig: de planten slorpen vocht op wat water-
overlast voorkomt, het verhoogt de levensduur van je dak, zorgt voor een  
goede isolatie… De subsidies die de stad er overigens voor uitkeert (max. € 31 
per m² groendak), verminderen sterk de kosten. Waar wacht je nog op?

Voor de stadstuintjes is er momenteel een wachtlijst. Intresse? Neem contact 
op met het OCMW van Mechelen, Lange Schipstraat 27, T 015 44 51 11,  
E info@ocmwmechelen.be

Meer info over charter ‘Gezond tuinieren’, subsidies voor groendaken of  
andere groene tips? Dienst Duurzame Ontwikkeling en Energie, Befferstraat 25,  
T 015 29 75 45, E duurzame.ontwikkeling@mechelen.be

“Naast een groot 
waardevol natuur-
gebied dat reikt tot 
in het centrum, wil-
len we een groene 
en aangename stad 
waar we rustig  
kunnen flaneren.”

Karel Geys,  
schepen van Stadsontwikkeling

lEfstEM

Park Tivoli
Zennegat

Vrijbroekpark

Colomabos

Kruidtuin

Buso

Papenhof

Lefwereld 
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In minder dan één jaar tijd verhuis-
den twee beroemde bedrijven naar je 
stad: Kraft Foods in augustus 2010 en 
Alken-Maes in februari 2011. Een goe-
de zaak, want grote bedrijven als deze 
brengen veel jobs naar Mechelen. En 
ook andere Mechelse ondernemers 
genieten van hun komst. 

lars (Alken-Maes): “Zowel ik als mijn 
collega’s zakken graag samen of met 
zakenrelaties af naar het centrum van 
Mechelen. Daar gaan we eens iets 
eten of drinken. Mooi meegenomen 
voor de plaatselijke horeca.” “Boven-
dien trekt een netwerk van bedrijven 
andere bedrijven aan”, vult Myriam 
(Kraft Foods) aan. 

ondernemen in Mechelen:  een troef

“De stad is ideaal qua grootte. Tijdens 
de middag kan je makkelijk naar het 
centrum om een hapje te eten.”
Myriam

Beter een goede 
buur dan een verre 
vriend. In deze ru-
briek bewijzen niet 
enkel Mechelaars 
dat het samen goed 
vertoeven is in de 
stad. Zelfs bedrijven 
voelen zich er almaar 
meer thuis…

Myriam

14

lars is erg tevreden over de 
ontvangst die Alken-Maes kreeg in 
Mechelen. “De stad helpt ons met 
tips en informatie. De burgemeester 
is trouwens komen speechen op 
de opening van ons energiezuinige 
kantoor.”



ondernemen in Mechelen:  een troef

stad in het midden 
Dat grote bedrijven graag naar Mechelen afzakken, is volgens Myriam niet zo 
vreemd: “Mechelen ligt echt in het ‘midden’ tussen grote steden. Zowel Antwer-
pen, Brussel als verbindingsas E19 zijn vlakbij. Bovendien geraak je erg snel met 
het openbaar vervoer in Mechelen, dankzij de goede verbindingen van NMBS 
en De Lijn. De stad heeft trouwens de ideale grootte. Je bent snel in het centrum 
voor een hapje of een drankje.”

lars

“Mechelen is een 
vernieuwende 
stad. Als inno- 
vatief bedrijf  
voelen wij ons  
hier goed thuis.”  
Lars 

Een hippe stad
Het Mechelse beleid valt in goede 
aarde bij bedrijven. Lars: “Mechelen 
is de laatste 15 jaar erg veranderd. 
Ze is open gebloeid. Straten werden  
heraangelegd, de veiligheid nam toe… 
Er hangt een frisse wind en een ‘fight-
ing spirit’. Dat trekt bedrijven die deze 
waarden hoog in het vaandel dragen, 
zoals Alken-Maes, sterk aan. We voe-
len ons hier helemaal thuis.”

drukke ring
Maar helaas heeft Mechelen zoals 
vele Belgische steden te kampen met  
verkeersdrukte. Myriam: “De Mechelse 
ring loopt tijdens de spitsuren vol, wat 
het moeilijk maakt om vlot met de auto 
in en uit de stad te geraken. “ 

alken-Maes is de trotse 

bierbrouwer van o.a. Maes Pils en 

Mort Subite. kraft foods 

ken je van o.a. Tuc, Côte d’Or of 

Philadelphia. Beide bedrijven ves-

tigden hun bestuurszetel 
in Mechelen.

15
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Fietsen tegen kanker  
in Mechelen
Vlaanderen is een streek van fietsfanaten. Elk jaar reizen duizenden 
fans naar koersen om hun favoriete flandrien te bewonderen, of wagen 
ze zich op de fiets als sportieve wielertoerist. Om geld in te zamelen, 
trekt Kom op tegen Kanker resoluut de kaart van de fietser en dat met 
de langste fietstocht van Vlaanderen. Mechelen is de fiere gaststad.

Mechelen is vier dagen lang de vertrek- en aankomstplaats van de 1000 km van 
Kom op tegen Kanker. ‘s Middags houdt de fietstocht telkens halt in een andere 
stad of gemeente. Donderdag is dat in Damme, vrijdag in Hasselt, zaterdag in 
Oudenaarde en zondag in Turnhout. “Vorig jaar vertrokken we dagelijks vanuit 
een andere provincie. Dat was op logistiek vlak heel moeilijk”, verklaart Hilde 
Neven. “Daarom hebben we dit jaar gekozen voor een centraal gelegen start 
en finish. Mechelen kwam hiervoor perfect in aanmerking. Het is bovendien 
een heel gastvrije stad. We worden met open armen ontvangen en krijgen alle 
logistieke mogelijkheden.”

Deelnemen doe je individueel of met een team van maximaal acht renners. Elke 
renner legt minimaal 125 km af. Een beetje fietservaring komt dus van pas. Het 
startgeld bedraagt € 5000, wat neerkomt op vijf euro per kilometer. Spreek  
familie, vrienden of collega’s aan om zoveel mogelijk sponsoring bijeen te  
krijgen. Alle deelnemers krijgen professionele begeleiding van volgwagens,  
een medische ploeg, bevoorradingsposten... 

vertegenwoordig samen je stad
Kom op tegen Kanker gebruikt het ingezamelde geld voor kankeronderzoek 
naar behandelingswijzen van zeldzame tumoren. Vertegenwoordig Mechelen 
als gaststad en spring zelf op de fiets. Momenteel zijn er een 220-tal ploegen in-
geschreven, waaronder een aantal Mechelse bedrijven en organisaties zoals KV 
Mechelen, DuPont de Nemour en gezondheids- en welzijnsorganisatie Emmaüs. 
Verder nemen ook de stadsdiensten deel. Kan je al niet meer wachten om erin 
te vliegen? Schrijf je dan nu in! Zelf niet zo sportief? Help de organisatie dan als 
vrijwilliger of sponsor één van de deelnemers.

“Je kan stellen dat wij de echte Ronde 
van Vlaanderen organiseren, omdat we 
effectief heel Vlaanderen doorkruisen.”
Hilde Neven (Kom op tegen Kanker)

fietstocht 1000 km van 
Kom op Tegen Kanker,  
2.06- 5.06 
Inschrijven op 
www.1000km.be

 Welkom in Mechelen 
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Bezoek je eigen stad
Waarom een verre cultuurreis maken, als je in je eigen stad indruk- 
wekkend erfgoed kan ontdekken? Bekijk Mechelen door de ogen van 
een toerist en geniet er van. We geven je graag enkele waardevolle tips.

de Bourgondiërs achterna
Wist je dat Mechelen in de 15de en 16de eeuw de hoofd-
stad was van de Lage Landen (Nederland & België)? Een 
greep uit de historische gebouwen die getuigen van deze 
bloeiperiode.

paleis van Margareta van oostenrijk
Margareta van Oostenrijk was in de 16de eeuw landvoog-
des of bestuurster van de Nederlanden. Uiteraard had ze 
daarvoor een paleis met uitstraling nodig. Het renaissance-
paleis werd een magneet voor kunstenaars en schrijvers, 
die Margareta graag persoonlijk verwelkomde. 

sint-janskerk
De Sint-Janskerk huisvest een unieke collectie kunst-
werken uit de Mechelse gouden jaren. Je vindt er zelfs een 
schilderij van de beroemde Pieter-Paul Rubens. En tijdens 
de recente renovatie werden er unieke middeleeuwse 
muurschilderingen ontdekt. Een bezoekje is een must voor 
wie van historische kerken houdt.

Paleis van Margareta van Oostenrijk

Stadhuis

stadhuis
In de 14de eeuw werden de bouw van een lakenhalle en 
belfort opgestart. De stad kwam echter in geldnood en 
het belfort werd nooit afgewerkt. Het kreeg een ‘voorlopig 
dak’, dat er vandaag nog steeds staat. In de 16de eeuw 
werd een vleugel bijgebouwd voor de Grote Raad, het 
belangrijkste gerechtshof van de Lage Landen. Dit gebouw 
werd evenmin afgewerkt, omdat de keizer niet met centen 
over de brug kwam. Tussen 1900 en 1911 verzamelde de 
stad extra middelen om het gebouw alsnog af te werken in 
neogotische stijl.

wil je Mechelen als Bourgondische hoofdstad zelf  
beleven? Ga mee met een stadsgids op de wandeling  

en bezoek achter de schermen het stadhuis en de  
muurschilderingen in de sint-janskerk. 

(M)aanblik 
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Beklim de toren 
De 98 meter hoge Sint-Romboutstoren, een knap staaltje 
van werelderfgoed, is de trotse bezitter van twee beiaarden. 
De toren geeft de bezoeker een totaalbeleving, zowel op 
de skywalk als op de weg er naar toe. Op elk moment van 
de dag en op elk moment van het jaar biedt hij verrassende 
zichten op Mechelen. De weg naar de skywalk beleef je in 
verschillende etappes waardoor de tocht naar boven minder 
zwaar wordt dan iedereen denkt. En op weg naar de top is 
een ontmoeting met de torenwachter niet denkbeeldig.

 

koninklijke Manufactuur van  
wandtapijten de wit
Mechelen herbergt het beroemdste restauratie-atelier van 
wandtapijten ter wereld: Manufactuur De Wit. Een kleinood 
dat je elke zaterdag kan bezichtigen en waar bezoekers van 
heinde en ver voor naar Mechelen komen.

Beklim de toren

vaar doorheen de Mechelse geschiedenis
Langs de Haverwerf staan enkele prachtige historische 
panden. Deze oude haven is het ideale vertrekpunt voor 
een boottochtje dat je langs de binnenstad, de jachthaven 
en het keerdok van Mechelen voert. Je ontdekt van op het 
water een heel andere, maar even boeiende stad.

Mechels erfgoed lest honger en dorst
Een meer Mechels gerecht dan de Mechelse koekoek vind 
je niet. Het smaakt bovendien overheerlijk met een lekkere 
Gouden Carolus van brouwerij Het Anker. Een bezoekje 
aan deze brouwerij is een aanrader op je reis door het 
Mechelse verleden. 

krijg je niet-Mechelaars 
op bezoek waarmee je 
de stad induikt? 
 
De flyer ‘top 10 van Mechelen’  helpt je 
alvast op weg. 

voor meer info voor een leuk weekendje 
citytrippen in eigen stad trek je best naar  
de Toerisme- & UiTbalie, Hallestraat 2,  
T 070 22 28 00, E toerisme@mechelen.be,  
W www.toerismemechelen.be.

Erfgoed voor de toekomst
Het Mechelse stadsbestuur spaart kosten noch moeite 
om het Mechels erfgoed te bewaren voor de toekomst. 
Mechelen steekt een heleboel centen en energie in de 
renovatie, het onderhoud en het behoud van prachtige 
historische panden. Dit jaar samen goed voor meer dan 
€ 4 miljoen. 

Erfgoed in actie
Maar liefst 18 Mechelse verenigingen zetten zich in voor 
het behoud van het rijke Mechelse erfgoed. Je vindt ze 
op de website van de erfgoedcel (www.erfgoedcelme-
chelen.be), de overkoepelende dienst die het erfgoed-
beleid van de stad coördineert en evenementen als Erf-
goeddag of de lezingenreeks Soirée Lamot organiseert.

“Erfgoed is 
niet oubollig, 
het leeft ge-
woon verder!”

Frank Nobels,  
schepen van Cultuur

lEfstEM

 (M)aanblik
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Broken Glass heroes en the tellers
in mei brengt een van de jongste bands 
van ons land de sfeer van de sixties en 
seventies naar Mechelen.

Gevraagd om het inmiddels legendarische 
verborgen cameraprogramma Benidorm  
Bastards van een gepaste soundtrack te voor-
zien, lieten Tim Vanhamel (dEUS, Millionaire) 
en Pascal Deweze (Sukilove, The Crab Four) 
zich inspireren door de sixties en seventies om 
vervolgens compleet uit hun dak te gaan. Het 
klikte zodanig goed tussen beide heren dat 
ze prompt besloten een stap verder te gaan 
met hun tijdelijke samenwerking. Een nieuwe 
groep was geboren. Afgelopen zomer lieten 
de Broken Glass Heroes een golf van fijne 
sixties pop door de ether rollen met de single 
Let’s Not Fall Apart, wat later gevolgd door 
Baby don’t worry en een geslaagd debuutal-
bum. Op enkele maanden tijd heeft de groep 
een bijzonder sterke live-reputatie opgebouwd 
met passages op festivals als Pukkelpop en in 
de betere concertzalen. Liefhebbers van het 
betere popwerk van The Beatles en The Beach 
Boys kunnen deze dag best met een zeer 
dikke stift in hun agenda aankruisen…

The Tellers, een groep uit Waals-Brabant, 
verzorgt het voorprogramma van Broken Glass 
Heroes. Enkele jaren geleden gooiden ze als 
piepjonge snaken reeds hoge ogen in het 
Cultuurcentrum. Een album en een personeels-
wissel later vereren ze Mechelen opnieuw met 
hun muziek die zich plaatst tussen The Liberti-
nes en Violent Femmes.

Broken Glass heroes, 20.05, 20.15u,  
Cultuurcentrum Mechelen, Minderbroeders-
gang 5, T 015 29 40 00,  
W www.cultuurcentrummechelen.be

alle vrijetijdsinfo en tickets: uit in Mechelen
Hallestraat 2-4-6, 2800 Mechelen

T 070 222 800, E uit@mechelen.be
W www.uitinmechelen.be

ma-vr 9.30-17.30u, za-zo 9.30-16.30u

20.05

Mei 2011
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de arabische passie
Niemand stelde het menselijke lijden zo muzikaal  
indringend en ambitieus voor als Bach in zijn passies.  
de Bulgaar vladimir ivanoff vertaalde deze barokke 
meesterwerken naar de arabische klankenwereld.

Ivanoff, de artistiek leider van Sarband, bewerkte delen  
uit de Johannes- en Mattheüspassie voor oosterse instru-
menten als de ney, de ud en de qanûn. Vervolgens zette hij 
de muzikanten van Sarband al improviserend aan het werk 
om nieuwe verbanden te leggen. 

archeologie  
zet de deuren open
op het sint-romboutskerkhof is het archeologisch onder-
zoek inmiddels afgerond, na 16 maanden onafgebroken 
en geduldig speurwerk in alle mogelijke weersomstan-
digheden! wat er met de skeletten gebeurt en welke de 
onderzoeksresultaten zijn, dat kom je te weten tijdens de 
opendeurdag van dienst archeologie.

Na de opgravingen moeten de archeologen de vondsten 
inventariseren, bestuderen, reinigen en de resultaten ver-
werken tot een rapport. Tijdens de opendeurdag ontdek 
je hoe dat in z’n werk gaat. Verder tonen de archeologen 
er een aantal vondsten van de opgraving op de Ganzen-
dries. Zo is er onder meer een grote hoeveelheid dierlijk 
botmateriaal. 

Diezelfde dag kan je bovendien terecht in het Paardenstraat-
je, waar de Mechelse Vereniging voor Stadsarcheologie aan 
de hand van een film, archeologische voorwerpen, plannen 
en foto’s toont in welke omstandigheden Mechelse  
arbeidersgezinnen rond 1900 woonden en leefden.

opendeurdag dienst archeologie, 29.05: 
•	Stedelijke dienst Archeologie, Kruidtuin (tegenover  

  speeltuintje), 10-18u
•	MVSA/BouwArcheologisch Centrum,  

  Paardenstraatje 3, 10-17.30u

In Mechelen krijgt Sarband onder meer het gezelschap 
van de Libanese zangeres Fadia el-Hage, een grote dame 
die zowel westerse als Arabische muziek tot in de puntjes 
beheerst. Beeldprojecties plaatsen de passie in een heden-
daagse context. 

artistiek bruggenbouwer
Ivanoff is een echte bruggenbouwer tussen Oost en West. 
Zijn programma’s verenigen mensen uit de meest verschil-
lende culturen en achtergronden en bemiddelen tussen 
verleden en heden. Elke muzikant brengt zijn eigen in-
heemse muziektraditie, eigen geschiedenis en persoonlijke 
creativiteit mee. 

Zo ontstaat een gelijkwaardige dialoog tussen verschillende 
culturen die als hedendaags voorbeeld kan dienen voor 
wederzijds begrip en erkenning in het samenleven.

Sarband is aanwezig op verschillende internationale festivals 
en heeft een internationale reputatie. Het ensemble nam 
ondertussen al meer dan twintig cd’s op.

De Arabische passie naar Bach, 20.15u,
Cultuurcentrum Mechelen, €18-15-12
tickets en info: UiT in Mechelen, T 070 222 800,
Hallestraat 2-6, 2800 Mechelen, W www.festivalmechelen.be
W www.mechelenhoortstemmen.be (met geluidsfragment)

21.05

29.05
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speel als nooit tevoren
stip 15 mei 2011 alvast aan in je agenda. die dag is het 
immers de allerleukste dag van het jaar: de spEEldaG!

Het Speelgoedmuseum organiseert dit jaar voor de 6de 
keer de SPEELDAG, een dag die volledig in teken staat 
van spelen. Van springkastelen en spelconsoles tot volks-
spelen, je vindt het allemaal op de SPEELDAG. Je sluit die 
dag af met een spetterend optreden van de ketnetband 
en kaatje die de longen uit haar lijf zingt voor de aller-
kleinsten!

102?
Kinderen en jongeren kunnen voor om het even wat de 
Kinderen- en Jongerentelefoon contacteren via T 102, 
E brievenbus@kjt.org of W www.kjt.org (chat en forum). 
Breng hen op de SPEELDAG zeker een bezoekje en help 
hen met het slagen van hun speciale 102-actie! 

Speeldag Mechelen, 15.05, 10-18u, binnenstad  
Mechelen, gratis 
 
Meer info? www.speeldag.be

afrika filmfestival
Maak kennis met de crème de la crème van de
afrikaanse film!

Het Afrikaans Filmfestival wil het normale bioscoop- en
televisieaanbod aanvullen met kwalitatieve Afrikaanse film.
Richt je blik letterlijk op het Zuiden en steun hiermee de
Mechelse projecten in Afrika, o.a. het bouwen van water-
putten

in Mali door Collectief Kanaga vzw.
Speciaal voor de Rwandese film ‘Le jour où Dieu est parti
en voyage’ komt voormalig journalist en Afrika-kenner Guy
Poppe naar Mechelen om de film in te leiden en om zijn
visie op de realiteit weer te geven.

Sluit op 7 mei het filmfestival feestelijk af met een Congo-
lees benefietbuffet en Afrikaanse muzikanten. Reserveer
via affdiner@gmail.com.

filmprogramma:
kinshasa symphonie van Claus Wischmann (95 min.),
03.05, 20.30u
le jour où dieu est parti en voyage van Philippe Van
Leeuw (96 min.), 06.05, 20.30u
Cultuurcentrum Mechelen, Minderbroedersgang 5, €5

Meer info? E rina.rabau@gmail.com,
W www.afrikafilmfestival.be

03.05

15.05
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 01.05  
Erfgoeddag: armoe troef,  
10-18u, Lamot
10 & 13u, Joods Museum,
10-17.30u, Stadsarcheologie,  
Paardenstraatje 3
10-17u, Aartsbisschoppelijk Archief, 
Diocesaan Pastoraal Centrum
theater: Gek van liefde (8+),  
15u, De Maan
Concert: feest van de folk | Irish Night 
met Aidan Burke & Daithi Rua, 21u, 
O’Fiach’s Irish Pub, Grote Markt 24

 04.05 
theater: in ongenade / disgrace  
(J.M. Coetzee), 20.15u (tot 14.05!),  
‘t Arsenaal
theater: Gek van liefde (8+),  
15u, De Maan
lezing: Bokes & Books | Annelies 
Verbeke, 12u, De zondvloed,  
Onze-Lieve-Vrouwestraat 70
theater: Gif, 20.15u,  
Cultuurcentrum Mechelen

 05.05 
Concert: shadows | Zefiro Torna  
en Brody Neuenschwander,  
21u, Cultuurcentrum Mechelen

 07.05 
Concert: hemelse treurliederen |  
The King’s Consort, 20.15u,  
St.-Romboutskathedraal
Concert: solidariteitskoor  
Caminhando, 20u, Heilig Hartkerk,  
Adegemstraat 95
Concert: lenteconcert i.s.m. klarinet-
kwartet ‘4 fun’ en ‘Brass Quintet  
Willebroek’, 20u, Stadsschouwburg
Concert: Muziek aan de Melaan,  
10-21.30u, Conservatorium Mechelen
theater: Gek van liefde (8+),  
15u, De Maan
Buurtfeest: hallo heihoek, 09-17u, 
Den Deigem, Karmelietenstraat 13

 08.05 
Concert: Muziek aan de Melaan,  
10-17u, Conservatorium Mechelen
theater: Gek van liefde (8+),  
15u, De Maan

 10.05 
lezing: soirée lamot,  
20u, Lamot

 11.05 
theater: dE zaak | Theaterhuis  
Malperthuis, 20.30u, kc nOna

 12.05 
film: dochouse Mechelen |  
Blue Meridian, 20.30u, kc nOna

 13.05 
Concert: lennart heyndels Quintet, 
20u, De jazzzolder vzw,  
Sint-Romboutskerhof 2
dans: dansplatform 2011 |  
Conservatorium Mechelen, 19u, 
Onder-den-Toren 9

 14.05 
Concert: flutes and tunes,  
20.15u, Cultuurcentrum Mechelen
Concert: aha capella | The King’s Sin-
gers, 20.15u, St.-Romboutskathedraal
dans: dansplatform 2011,  
19u, Onder-den-Toren 9
Benefiet: Barts familiedag,  
11u, Nekkerspoel-Borcht 19

 15.05 
dans: dansplatform 2011,  
18u, Onder-den-Toren 9
toerisme: speeldag,  
10-17u, Binnenstad

 18.05 
lezing: uruguay 2010 | meer dan het 
WK, 20u, Mechelse huiskamer, info & 
reservatie: T 015 43 21 20

 19.05 
Concert: de Baltische zon | Cappella 
Amsterdam o.l.v. Kaspars Putninš, 
20.15u, Cultuurcentrum Mechelen
dans: women | Ugo Dehaes,  
20.15u, ‘t Arsenaal

 20.05 
Concert: Broken Glass heroes + 
the tellers, 20.15u, Cultuurcentrum 
Mechelen

 21.05 
Concert: de arabische passie naar 
j.s. Bach | Sarband, 20.15u,  
Cultuurcentrum Mechelen

 22.05 
Concert: jeugdige genieën | 
Amsterdam Sinfonietta en Liesbeth 
Devos, jeugdwerk van Mahler,  
Mozart en Britten, 20.15u,  
Cultuurcentrum Mechelen

 24.05 
lezing: soirée lamot, 20u, Lamot
Concert: heaven and hell : William 
Blake - ruig, ruiger, ruigst, 21u,  
Cultuurcentrum Mechelen

 25.05 
lezing: ontwikkelingswerk in togo, 
20u, Mechelse huiskamer, info &  
reservatie: T 015 43 21 20

 27.05 
Concert: fernando Neris trio,  
20u, Sint-Romboutskerhof 2
 
 28.05 
Concert: opera Gala Concert |  
Mechels Kamerorkest & Ann De  
Renais (coloratuursopraan), 20u,  
Cultuurcentrum Mechelen
Concert: Godvruchtige vivaldi | Le 
Concert Spirituel o.l.v. Hervé Niquet, 
20.15u, St.-Romboutskathedraal
Buurtfeest: walem stringt, 10-24u, 
sporthal Arena, Pastorijstraat 50

 29.05 
Concert: shostakovich | het  
Collectief, 20.15u, De Garage
processie: hanswijkprocessie,  
15u, Binnenstad

 Expo’s in mei 
kevin welslau,  
tot 29.05, 11-18u, De Garage
joris Ghekiere,  
tot 29.05, 11-18u, De Garage
tanzania - danielle Goffa,  
tot 29.05, 14-18u, Hangar 311 

2222 aan bod komen in uit in Mechelen? Geef je activiteit in via uitdatabank.be.  
deadline: min. zes weken voor de eerste van de maand waarin de activiteit plaatsvindt.



Stad om te zoenen?  
kinderen doen mee!

Wie onlangs in de buurt 
van het stadhuis kwam, kon 

genieten van een prachtige 
‘tuin om te zoenen’. Dit was het  

officiële startsein van Stad om te zoenen. Een 
campagne die er voortaan ook voor kinderen 
is. Want net als volwassenen kunnen ze peter 
of meter worden van een stukje groen.

jouw stukje groen

Als peter of meter sta je in voor het onderhoud van een plekje openbaar do-
mein, zoals een stukje park, een boomperk of voetpad. Je geeft bloemen water, 
je wiedt het onkruid en raapt blikjes, papiertjes en andere rommel bijeen… Op 
die manier hou je de stad netjes voor alle bewoners en bezoekers.

Vooraleer je peter of meter wordt, zet de stad je op weg door jouw stukje open-
baar domein een grondige poetsbeurt te geven. Daarna plaatst de stad er een 
bordje en ben je officieel peter of meter. Je kan rekenen op gratis materiaal en 
een jaarlijks bedankmoment. Peter of meter worden kan nu met het hele gezin. 
De kids krijgen een coole Stad om te zoenen-pet!

Straat proper? Zorg dan voor meer kleur en laat je kinderen een bloemetje 
planten! Tot 21 juni kan je in je wijk- of dorpshuis bloemenzaadjes afhalen.

Maak je stad om te zoenen

Peters en meters zetten zich het hele jaar door in voor een proper en leefbaar 
Mechelen. Ben je geen peter of meter? Spring dan nu op de kar van Stad om te 
zoenen en organiseer nog tot 8 mei een lentepoets met je buren. Tijdens het 
weekend van 7 en 8 mei delen we opnieuw gratis plantjes uit onder het motto 
‘Fleur je straat op’. Mis ook die actie niet en schrijf je in voor de Schoonste 
straat van Mechelen: met je buren kan je gratis winterbebloeming en zelfs een 
straatfeest winnen! Meer op www.beleefmechelen.be. 

school om  
te zoenen
Zelfs jouw school kan vanaf 
september meewerken aan 
een propere stad. Met de actie 
School om te zoenen bundelen 
40 Mechelse scholen de krach-
ten om milieubewust met afval 
om te gaan. “Als alle scholen 
van de stad met ons meedoen, 
dan zal Mechelen minder afval 
hebben”, aldus een 12-jarige 
leerling.

“Ook kinderen  
kunnen voortaan  
peter of meter wor-
den van een stukje 
openbaar domein.”

Greet Geypen,  
schepen van Openbare Werken

lEfstEM

Meer weten?
w www.mechelen.be/stadomtezoenen of  
www.beleefmechelen.be
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het stadspersoneel blijft steeds op zoek naar nieuwe 
middelen om jou beter en sneller te helpen. zo ontwik-
kelde de stad een nieuw intranet én organiseerde ze on-
der het stadspersoneel een wedstrijd om de werking te 
verbeteren.

zilver voor ‘laat de stad vanzelf draaien’
Onder het motto ‘laat de stad vanzelf draaien’ organiseerde 
de stad een grote wedstrijd bij haar circa 1000 personeels-
leden. Op 4 weken tijd kwamen maar liefst 173 ideeën bin-
nen om de organisatie te verbeteren. Zo was er bijvoorbeeld 
een voorstel om de signalisatie in de stadsgebouwen te ver-
beteren.

De wedstrijd trok bovendien de aandacht van de Belgische 
Vereniging voor interne Communicatie (BViC). Zij nomi-
neerden onze stad in de categorie ‘Beste interne Campag-
ne van 2011’. Mechelen behaalde uiteindelijk een mooie 
tweede plaats en ging met zilver naar huis.

het nieuwe intranet
Mechelen blijft digitaal innoveren. Na de succesvolle ver-
nieuwing van de stedelijke site lanceert de stad nu een 
volledig herwerkt intranet voor alle werknemers. Naast de 
vele voordelen voor de personeelsleden heeft het nieuwe 
intranet ook een rechtstreekse invloed op de dienstverle-
ning voor jou als Mechelaar.

Medewerkers kunnen dankzij het nieuwe intranetsysteem 
telefonisch, aan de balie of aan een loket sneller relevan-
te info opvragen en inwoners sneller doorverwijzen naar 
de juiste dienst. Het intranet werd opgebouwd volgens  
hetzelfde systeem als het extranet www.mechelen.be, dat 
vorig jaar twee keer in de prijzen viel als beste website.

Stad verhoogt  
efficiëntie 
dienstverlening

“Dankzij het nieuwe 
intranet vindt het 
stadspersoneel veel 
makkelijker info  
terug, wat ook de 
burger ten goede 
komt.”

Kristl Strubbe, 
schepen van Informatica

lEfstEM

jouw mening is 
€150 waard!
Zin in een etentje t.w.v. €150 in een 
Mechels restaurant naar keuze? Doe 
dan mee aan het lezersonderzoek van 
Nieuwe Maan en maak kans op een 
waardebon. Daarnaast verloten we 
100 originele USB-sticks van Mechelen 
onder de deelnemers.

We willen graag weten wat jij vindt van 
het stadsmagazine Nieuwe Maan. Zo 
kunnen we ons blad bijschaven en je 
nog beter informeren over het reilen 
en zeilen in Mechelen. De vragenlijst 
invullen neemt slechts 7 minuten in 
beslag. 

De vragenlijst vind je aan de balie in het Huis van de Mechelaar  
en in het stadhuis. Je kan ook digitaal deelnemen via  
www.mechelen.be/nieuwemaan. 

deelnemen kan tot 30 juni 2011.
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red de stoep
Obstakels op de stoep verhinderen vaak de veilige door-
gang voor voetgangers. Voor ouders met kinderwagens, 
rolstoelgebruikers, blinden en slechtzienden en personen 
die moeilijk te been zijn, zorgt dit voor problemen. Met de 
Red de Stoepcampagne in mei wil de stad de toeganke-
lijkheid van de stoep op een positieve manier in de kijker 
zetten. Met enkele gerichte acties roept de stad op meer 
aandacht te hebben voor een vrije en veilige stoep.  

lees er alles over op www.mechelen.be/reddestoep 
(vanaf 04.05), t 015 29 83 63, E diversiteit@mechelen.be 

oCMw Mechelen 
telt mee
Het team schuldbemiddeling van OCMW Mechelen helpt 
al meer dan 20 jaar Mechelaars met financiële problemen. 
Met het project ‘Wij tellen mee’ doen ze nu aan groepsbe-
geleiding.

Lotgenoten wisselen ervaringen uit onder begeleiding van 
een schuldbemiddelaar. Ze leren van elkaars fouten, krij-
gen nuttige tips, meer inzicht en zelfvertrouwen en krijgen 
daardoor greep op hun eigen leven.

Meer weten? T 015 44 51 01
E koen.anciaux@ocmwmechelen.be

politie per sms  

bereikbaar
Als je slecht hoort of doof bent, is het niet vanzelfsprekend de politie 
te contacteren. De speciale sms-dienst lost dit probleem op. Mechelaars 
met gehoorproblemen kunnen in geval van nood dag en nacht de lokale  
politie bereiken via een speciaal gsm-nummer. Wil je gebruik maken van deze 
dienst? Regel je registratie via een mailtje aan de lokale politie met vermelding  
‘sms-dienst’. 

E politie@mechelen.be, W www.politiemechelen.be
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wij  
warEN  
ErBij
1 duizenden mensen op 
de been voor een hipper-
markt, cavabar en openlucht-
catwalk met lingeriedefilé? 
alleen tijdens het warm 
welkom weekend!

2 het Mechelen hoort stem-
men-promoteam bezorgde 
honderden treinreizigers een 
muzikaal spitsuur.

3 Groene vingers troef op 
de 21ste Nationale planten-
beurs in hombeek.

4 dat ook meisjes tegen 
een balletje kunnen trappen, 
zagen we op de derde editie 
van het schooltornooi  
hattrick Cup.

jouw foto hier? Maak verras-
sende foto’s van Mechelen 
waarin je mensen in beeld 
brengt, zet ze op flickr en 
misschien belanden ze wel  
in Nieuwe Maan. let op dat 
je je foto beschikbaar maakt 
voor download. 

 
Meer uitleg? alle foto’s be-
kijken? www.mechelen.be/
nieuwemaan

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 milieu- 
problemen? neem contact op met de politie, ook buiten kantooruren.
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? 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.
let op! Sluiting stadsdiensten op 19 mei wegens personeelshappening.

verantwoordelijke uitgever: Erik Laga, stadssecretaris, Grote Markt 21, 2800 Mechelen
werkten mee aan dit nummer: Bram Beeck (hoofdredactie), Yves van Dun (eind- 
redactie), Daphne Storms, Vera Denis, Annick Kumbruck, Nathalie Bekx, Line Geeraerts, 
Marliese Peeters en Koen Vermeiren.
fotografie: Jean Van Cleemput, David Legrève, Bram Beeck, Stephanie  
Liebesens, Frederik Picard, Tineke D’haese.
Concept, vormgeving en eindredactie: Bekx&X
de redactie contacteren? nieuwemaan@mechelen.be
wettelijk depot: D/2011/0797/042

algemeen oproepnummer van de stadsdiensten: T 015 28 00 00
E-mail: stadsbestuur@mechelen.be
stedelijke website: www.mechelen.be
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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! 

Mechelse lentes worden steeds mooier. Denk aan 
de parken en het groen en jouw inspanningen 
voor een nette, fleurige stad.


