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Nieuwe Maan
Mechelen waterstad

Muizen in het nieuw

Samen voor teamgeest

Sociaal beleid en ocmw

Mechelen investeert
in maneblussers

SAMEN NAAR EEN
SOLIDAIR MECHELEN

Het OCMW werkt met honderden medewerkers actief mee aan een kwalitatieve dienstverlening
voor alle Mechelaars. Op de foto zie je het gezicht van het OCMW: de maat-schappelijk werkers.
Heb je het moeilijk om op eigen kracht deel te nemen aan het maatschappelijk leven of om op
eigen benen te staan? Dan kan je bij hen terecht. Zij behandelen je vragen discreet en deskundig.
Samen zoeken ze met jou naar een gepaste oplossing. Deze enthousiaste ploeg staat klaar voor
élke Mechelaar.
OCMW / Sociaal Huis Mechelen, Lange Schipstraat 27, 2800 Mechelen
T 015 44 51 11, E info@ocmwmechelen.be, W www. ocmwmechelen.be
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pet

Leftrom

Water als inspiratiebron
Zowat alle belangrijke steden zijn ontstaan in de buurt van waterlopen. Het waren de levensaders die nederzettingen lieten groeien en
bloeien. In de vorige eeuw is het water, door de verminderde economische
betekenis, in heel wat stedelijke omgevingen in de verdrukking geraakt.
Ook bij ons werden de karakteristieke Mechelse vlietjes dichtgegooid.
Met de heraanleg van de Melaan hebben we de kracht van water
in een historische binnenstad opnieuw ontdekt. Onze vlietjes

bepalen mee de culturele identiteit van Mechelen en bieden een toeristische
meerwaarde. Daarom willen we de komende jaren nog meer vergeten waterlopen blootleggen, zoals recent de vliet in de Lange Heergracht.
We geloven ook dat de aanwezigheid van water de leefbaarheid van een
stad vergroot. Water charmeert. Mechelen was stedenbouwkundig lang
afgekeerd van de Dijle, maar draait haar gezicht stilaan weer naar het water.
Het is tegenwoordig een leidraad bij stadsplanning. Vanzelfsprekend
investeren we ook ondergronds in een degelijke waterhuishouding en
gescheiden rioleringsstelsels.

Bart Somers,
burgemeester

Stad en water zijn aan elkaar gebonden; ze kunnen niet zonder elkaar. Waar
water stroomt, daar ontstaat het leven.

GOED BEZIG

Mooi zo Mechelaars!

Voetbalclub Racing Mechelen speelde kampioen en promoveert volgend seizoen meteen terug naar de derde klasse. Het
bestuur en de spelers kregen dan ook
een huldiging op het stadhuis.
Van op het balkon werden de groenwitte spelers luidkeels toegejuicht
door honderden supporters. Voor
Racing was het al van in 1988 geleden
dat ze nog eens een titel mochten
vieren.

Mechels brandweerman Luc
Diels werkte de afgelopen
maanden aan een website over het
ontstaan en de geschiedenis van het
Mechelse brandweerkorps. Hoe werd
in de middeleeuwen aan brandbestrijding gedaan? Wanneer ontstond het
eerste Mechelse brandweerkorps?
Wanneer brandde de toren echt?
Je leest het allemaal op
www.mechelsepompiers.be.

Dankzij de Energiejacht kan je
mits een kleine inspanning veel energie
besparen. Zo bespaarden de voorbije
winter 130 Mechelse gezinnen 8,15% op
hun energieverbruik. De stad beloonde
drie deelnemers met waardebons van
€ 500 voor energiezuinige huishoudtoestellen. Ook het personeel van een
welbepaald stadsgebouw engageert
zich jaarlijks om 8% minder energie
te verbruiken. De Mechelse politie
slaagde hierin en verbruikte wel 12,5%
minder energie. Proficiat!
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wedstrijd

Waar speelde onze fotograaf verstoppertje?
Win en Nieuwe Maan trakteert je op een culinair
feestmaal ter waarde van € 75 in een Mechelse
eetgelegenheid naar keuze.
Stuur je antwoord en contactgegevens voor 16 juni
naar afdeling Marketing & Communicatie – Nieuwe
Maan, Grote Markt 21, 2800 Mechelen. Je kan ook
deelnemen via www.mechelen.be/nieuwemaan.

Liesbeth Loonbeek stuurde ons deze
foto van Kadodder en won de vorige
wedstrijd. Laat het smaken Liesbeth!
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Antwoord van de stad: Omdat niet iedereen naar de vergaderingen met het wensscenario van autoluwe binnenstad kon
komen, namen we dit wensscenario op in Nieuwe Maan. Het
college had echter nog geen beslissingen genomen. Het was
zeker niet onze bedoeling om met de foto van de Kraanbrug te
suggereren dat deze sowieso autovrij zal worden. In het artikel
bespraken we de Kraanbrug niet.
Bovendien is de reactie als “... schitterend initiatief. Toch hoop
ik dat de stad ook oplossingen uitwerkt...” niet uitsluitend positief aangezien hier ook een zekere bezorgdheid te lezen valt.
Het was dus onze bedoeling om op een objectieve wijze de
plannen van het stadsbestuur mee te delen.

Komaan
de medaille
Nieuwe Maan reikt de Medaille uit aan verdienstelijke
Mechelaars. Aangezien Mechelen een echte onderwijsstad is, gaat de eer deze maand naar juf Vera Claessens
(61) die dit jaar met pensioen gaat.
Vera staat al jaren voor de klas in kleuterschool De WEGwijzer. “Bijna heel mijn carrière stond ik in de derde
kleuterklas. Het was immers mijn levensdroom om met
kleuters bezig te zijn. Knutselen, voorbereidend lezen of
schrijven: ik deed het allemaal even graag. Hoogtepunt
was steeds het jaarlijkse toneelstuk. De tijden zijn wel
veranderd: vroeger gaf ik zelf turnles. Gelukkig is daar
tegenwoordig een turnleraar voor, want daar ben ik te
stram voor geworden (lacht). Ik zag de kinderen ook steeds
mondiger worden. Ik zal hen echt wel missen. Maar gelukkig heb ik acht kleinkinderen, animo genoeg dus!”

Ken jij iemand die DE MEDAILLE verdient? Mail zijn/haar
naam naar nieuwemaan@mechelen.be en we prikken ze
op zijn/haar borst.

Digitale
Nieuwe Maan?
Ik lees altijd met veel ple
zier Nieuwe Maan,
maar ik vraag me af of het
in de toekomst
niet mogelijk is om het ma
gazine per mail
te ontvangen? Ik lees nam
elijk graag allerlei
artikels op mijn computer.
M.V.R.

Antwoord van de stad: Via www.mechelen.be/
nieuwemaan kan je ons magazine digitaal doorbladeren. Bovendien kan je via deze link foto’s
voor Maneschijn doorsturen, deelnemen aan de
wedstrijd of iemand voordragen om een ‘Medaille’
te krijgen.

Kom proper picknicken
in de Kruidtuin
Kan jij genieten van fruit en frisdrank, zangkoren en eendengekwetter, goed gezelschap en de geur van gras?
Kom dan op 12 juni tussen 11 en 15u naar de grote milieubewuste stadspicknick in de Kruidtuin. Om 12.30u en
13.30u kan je bovendien een begeleide wandeling volgen
in de Dodoenstuin.
Kom liefst per fiets en vermijd wegwerpverpakkingen.
Warme dranken en frisdranken koop je aan de drankenstand. Je afvalarme picknick breng je zelf mee of je
bestelt vooraf een picknickpakket bij Oxfam via
E picknickpakket@mechelen.be.
Meer weten? www.mechelen.be.
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Kom kijken naar het

vernieuwde dorpshuis met
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.
Neem maar eens een kijkje in Muizen…
LEFSTEM
De dorpskern van Muizen krijgt een volledig nieuw uitzicht. De eerste stap van
dit project was de heraanleg van de Magdalenasteenweg. 29 mei was de dag
van de grote opening van het nieuwe dorpshuis en het bijbehorende plein.

Een open huis voor de Muizenaar

De volledige renovatie van het dorpshuis was hoognodig. Het pand was niet
langer geschikt om er dienstverlening voor de burger te verlenen. De stad herstelde de dakbedekking, restaureerde de gevel en liet het gebouw stabiliseren
en voorzien van een nieuwe inkom. Maar dat is niet alles. De vroegere achterbouw maakte plaats voor een nieuwe, glazen voorgevel die als inkom dient.
Het glas staat symbool voor de toegankelijkheid van het gebouw. De toegang
van het dorpshuis ligt nu aan de kant van het plein. De stad besteedde overigens veel aandacht aan de duurzaamheid van het vernieuwde dorpshuis. Zo
gebruikte ze hout als ecologisch bouwmateriaal en recupereert het gebouw nu
regenwater voor de spoeling van de toiletten.
Als Muizenaar heb je er met het nieuwe dorpshuis een centrale ontmoetingsplaats bij. Voor advies of hulp kan je terecht bij de dorpshuisverantwoordelijke,
de dorpsconsulent en de wijkagent die er een bureau hebben. Je vindt er tevens een bibliotheekruimte. En verenigingen kunnen er gebruik maken van een
vergaderzaal of tentoonstellingsruimte.

Plezier op het nieuwe plein

Het dorpsplein lag voor de werken tussen verschillende kleine gebouwen en was
niet aantrekkelijk. Omdat het organiseren van evenementen niet evident was,
werd het nooit gebruikt. Nu werd het plein verhoogd zodat het gelijk loopt met de
inkom van het dorpshuis. Op deze manier is het toegankelijk voor iedereen. En
om het plein charmant te maken, werden bomen aangeplant en staan er banken,
fietsenstallingen en vlaggenmasten. Fietsers en voetgangers voelen zich er helemaal thuis. Bovendien rijdt het verkeer nu bewust aan de straatzijde. Zo kan je er
gemakkelijk een evenement organiseren of bijwonen zonder last van auto’s.

voor
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“De renovatie van
dorps- en wijkhuizen
naar moderne noden
brengt zuurstof in het
dorps- en wijkleven
en zorgt voor nieuwe
dynamiek.”
Marina De Bie,
schepen van Wijk- en Dorpszaken

Nieuwe stad

plein in Muizen
Na

Cijfers en weetjes
Feestelijke opening

Op zondag 29 mei werden het dorpshuis en het plein officieel geopend met een
receptie en voorstelling van de dienstverlening van het dorpshuis, het stationsproject en de Muizense verenigingen. De Muizense harmonieën zorgden ondertussen voor een streepje muziek. Verder luisterden de kleinsten naar voorleesmomenten en was er een fotoreportage van het dorp. Tussen 16 en 17u sloot de
Muizense muziekgroep C4 het toffe feestje af met een optreden.

“Vroeger lagen het dorpshuis en
het plein er een beetje grauw bij.
Nu baadt het dorpshuis in licht en
ruimte en lijkt het meer open. Op
het plein kunnen we iets leuks organiseren of er samenkomen. Het dorp
heeft een nieuw hart.” Bram

De restauratie van het dorpshuis
startte in het voorjaar van 2009
en duurde tot oktober 2010.
De kostprijs: € 623.966,27. De
heraanleg van het plein startte
in oktober 2010 en zou rond het
verschijnen van deze publicatie
afgerond moeten zijn. Het
kostenplaatje hiervoor was
€ 543.000. De nieuwe voorgevel en de inrichting van het
dorpshuis werden ontworpen
door architectenbureau RAUM.
Voor de renovatie van het
dorpshuis en heraanleg plein
kon de stad rekenen op Europese en provinciale subsidies
via PDPO-project ‘Muizen staat
Centraal’.
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Mechelen investeert
Mechelen wil een stad zijn waar iedereen waardig kan leven,
samen met elkaar. Soms hebben mensen hiervoor een duwtje
in de rug nodig. Met een actieve aanpak op maat van iedere
Mechelaar, helpen het OCMW en de stad graag iedereen om
zijn of haar leven zelf in handen te nemen en bij te dragen tot
een eerlijk leven in de stad. Enkele getuigenissen.

“Zonder kinderopvang in de knoei”
Nathalie blijft aan de slag dankzij een kribbe van de stad:
“Toen ik meer dan twee jaar geleden zwanger werd, heb ik
me ingeschreven bij een onthaalmoeder. Jammer genoeg
kon ik niet meer bij haar terecht. Gelukkig was er nog een
plaatsje vrij in de kribbe in de Zwaluwstraat. Mijn kindje kan
er nu drie dagen in de week terecht. De andere twee dagen
gaat ze naar de grootouders. Zonder de kribbe hadden
mijn man en ik nooit voltijds uit werken kunnen gaan, want
anders had er niemand voor onze dochter kunnen zorgen.
Overigens is de kribbe niet duur. Ze is aangesloten bij Kind
& Gezin. Bovendien wordt de dagprijs bepaald door ons
gezinsinkomen. Anders betaal je al gauw € 25 per dag en
dat is wel erg veel. Dan ga je haast werken om de kinderopvang te betalen.
Ons kindje gaat binnenkort naar school. Ik zit wel met wat
vragen, maar ik kan beroep doen op de Opvoedingswinkel
van de stad. Zij organiseren o.a. infosessies over kleuters
die naar school gaan.
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Ik hou dus steevast hun nieuwsbrieven bij. En bij de
dienst Onderwijsondersteuning kunnen ouders terecht
voor studietoelagen, anderstaligen voor taalhulp, enz.…
Ons hoor je niet klagen over hulp van de stad aan ( jonge)
gezinnen. Ik vind het dan ook een supergoede zaak dat de
stad een kribbe gaat openen in het Klein Begijnhof.”

Wist je dat de stad subsidies verleent aan kinderopvanginitiatieven die opstarten of uitbreiden? Als
het pand waarin de opvang gebeurt voldoet aan de
normen van Kind & Gezin en de toezichthouders een
attest van Kind & Gezin hebben, krijgt de opvang
van de stad € 1750 per nieuwe opvangplaats. Voor
inkomensgerelateerde opvang komt hier nog eens
€ 500 extra bovenop. De opvang moet wel minstens
zes jaar openblijven, zoniet moet ze (een deel van)
het geld teruggeven.

Lefwereld

in jou

LEFSTEM

“In onze serviceflat
blijven we zelfstandig”

Julien (76): “Vijf jaar geleden namen mijn vrouw Simonne
(74) en ik onze intrek in deze serviceflat. Een goede vriend
wist dat we moesten verhuizen en vroeg bij het OCMW na
of wij een serviceflat konden huren. En dat kon. Ik ben heel
tevreden over de serviceflat. Ze is in goede staat en alle
benodigdheden zijn aanwezig. Zo kunnen we hier de lift
nemen, een luxe die we niet kenden in onze vorige woonst
in de St.-Katelijnestraat. Dat maakte het na enige tijd moeilijk om er te leven. Vandaag hebben we een kleine, mooie
keuken, waar we zelf ons eten kunnen klaarmaken. Als we
niet meer zelf kunnen koken, dan kunnen we net als alle
andere Mechelse senioren voor € 5 een lekker middagmaal eten. Dat doen we soms in het lokaal dienstencentrum Den Abeel. Daar kunnen we een leuke babbel
doen met leeftijdsgenoten.
Voor het poetsen hebben we hulp nodig. Dat heeft het
OCMW geregeld. De boodschappen doe ik nog wel zelf.
Vroeger stopte de bus voor de deur, zo kon ik gemakkelijk
overal naartoe. Door werkzaamheden wordt de bus nu
omgeleid, maar gelukkig kan ik beroep doen op de dienst
mindermobielencentrale (MMC). Ik betaal daarvoor jaarlijks
€ 7 lidgeld bij het OCMW en zo kan ik me laten vervoeren
voor 30 cent per kilometer. En vanaf de dag dat we onze
boodschappen niet meer zelf kunnen doen, kunnen we
rekenen op de hulp van iemand van het OCMW.
We zijn hier echt tevreden. Dankzij onze serviceflat kunnen
we nog samen een eigen stekje behouden. Wanneer we
vragen en problemen hebben of gewoon wat extra hulp
wensen, staat het OCMW voor ons klaar.”

Vandaag zijn er in Mechelen 114 serviceflats. En momenteel worden er nog eens 24 bijgebouwd aan het
woonzorgcentrum De Lisdodde, campus De Polder. Zo
is het voor veel Mechelaars die een dagje ouder zijn
makkelijker om op eigen benen te blijven staan.

“De stad organiseert
heel wat inclusieve
activiteiten die toegankelijk zijn voor
iedere Mechelaar,
met of zonder
handicap.”
Rita Janssens, schepen bevoegd
voor personen met een handicap

Personen met een handicap

krijgen uiteraard ondersteuning van de stad.
De stad stelt o.a. een gratis oprijhelling ter
beschikking aan verenigingen, verhuurt aangepaste fietsen, reikt gratis begeleiderpassen
uit en werkt bij de renovatie van gebouwen en
de heraanleg van het openbaar domein aan
de toegang voor personen met een handicap.
Bovendien organiseert ze tal van campagnes,
activiteiten en projecten die de toegankelijkheid en het betrekken van personen met een
handicap onder de aandacht brengt. Wie een
activiteit organiseert die is aangepast aan personen met een handicap, kan overigens een
subsidie krijgen van de stad.
Contact? Dienst Diversiteit,
Maurits Sabbestraat 119,
T 015 29 83 18, E heleen.vanopstal.be,
W www.mechelen.be/diversiteit
Kinderen met een handicap kunnen deze
zomer deelnemen aan de Grabbelpas. Meer
hierover vind je op pagina 25.
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“Terug een doel geven”
Luc werkt al tien jaar als begeleider in sociale werkplaats
’t Atelier: “Mensen die al enige tijd zonder werk zitten of
zaten, herstellen hier fietsen of doen houtbewerking. Soms
komen die mensen uit eigen initiatief, soms worden ze door
het OCMW of de trajectbegeleider van de VDAB gestuurd.
Meestal zijn deze mannen en vrouwen na enkele jaren in
de werkloosheid helemaal uit het werkritme geraakt en is
de stap naar de privé te zwaar. Bij ons krijgen ze hiervoor
aangepaste begeleiding. Zo leren zij terug de vaardigheden
om voor een bedrijf te werken, want dat is toch iets heel
anders dan thuis zitten. Ze moeten zich aan bepaalde regels
houden en samenwerken met anderen. Hier krijgen ze terug
goesting in het leven en in werken.
De bedoeling is dat de mensen na één of enkele jaren terug
aan de slag kunnen gaan in de echte economie. Soms is dat
moeilijk, maar onze werknemers mogen altijd terug komen.
Tenslotte kunnen ze door bij ons te werken een bijdrage leveren aan de samenleving en zelf hun inkomen verdienen.”
De begeleiding is op maat. Dat is heel belangrijk. Luc: “Je
boekt de meeste resultaten met een persoonlijke aanpak.
Dat houdt overigens in dat onze werknemers een beetje
initiatief moeten tonen. Zo verwachten we toch wel dat ze
een mondje Nederlands spreken. Kunnen ze dit niet, moeten
ze van ons eerst een taalcursus volgen. Wij helpen hen dan
wel verder de taalkennis te verfijnen.”
Wist je dat het OCMW ‘werkervaring’ aanbiedt in haar eigen
organisatie of bij partners? Mensen met een leefloon krijgen
er een loopbaantraject op maat waardoor ze na een jaar of
langer kunnen doorstromen naar de echte economie. Ook
de stad helpt mensen aan een job in sociale tewerkstellingsprojecten. Het agentschap Oprit W neemt de regierol met
betrekking tot sociale economie op zich.

’t Atelier is in 1998 ontstaan als een klein
onderdeel van de stad. Vandaag steunen ze de vzw
nog steeds. Daarenboven levert de politie gestolen
fietsen (die na de verjaringstermijn van 6 maanden
niet werden opgehaald door de eigenaars) waarvan
’t Atelier terug bruikbare fietsen maakt.
Op zoek naar een goeie fiets of fietsherstelling?
Neem dan zeker eens een kijkje in ’t Atelier, dat
sinds kort verhuisd is naar Battelsesteenweg
50-52. Het fietsatelier is elke weekdag open van
8.30-12u en van 12.30-17u.
Wil je meubels op maat laten maken?
Dan kan je bij ’t Atelier terecht mits afspraak via
E sociale.werkplaats@atelier-mechelen.be of
T 015 71 09 58.
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De nieuwe Mechelaar
spreekt Nederlands
Wie geen Nederlands kent en geen inspanning wil leveren
via een taalcursus, kan niet rekenen op dienstverlening
van het OCMW (bv. leefloon) of op sociale huisvesting. De
stad en het OCMW vinden taalkennis namelijk noodzakelijk
om te kunnen integreren als echte Mechelaar. Het stadsbestuur nodigde in 2009 nieuwe Mechelaars die een verblijfsvergunning wilden uit voor een gesprek. De meesten
van hen bewezen hun taalkennis, maar een vierde kreeg
een negatief advies. Hun taalkennis en motivatie waren
niet goed genoeg.

Lefwereld
“Eerst de taal,
dan mijn dromen”
Jamil kwam anderhalf jaar geleden in Mechelen wonen.
De Koerd vluchtte uit zijn thuisland Iran, omdat hij er vervolgd wordt omwille van zijn politieke mening. Hij heeft een
heleboel dromen, maar eerst wil hij de taal onder de knie
krijgen: “In Iran studeerde ik af aan de hogeschool en was
ik enkele jaren leraar. Toen ik twee jaar geleden naar België
kwam, was het moeilijk voor mij om aan de slag te raken
omwille van de taal. Ik woon nu al een tijdje in Mechelen en
heb ervoor gekozen een intensieve taalcursus Nederlands
te volgen. Want met kennis van het Nederlands kan ik me
inburgeren en andere Mechelaars leren kennen. Bovendien
helpt het mij om mijn plannen waar te maken. Ik wil graag
gaan studeren, politieke wetenschappen of rechten. Daarna
wil ik doen wat iedereen doet: een eigen carrière uitbouwen
en mijn diensten leveren aan de samenleving. Pas dan krijg
je echt voldoening van je leven.
De stad en het OCMW hebben mij goed ontvangen. Er was
een ontvangstreceptie voor nieuwe Mechelaars en verder
vertelden ze me waar ik een taalcursus kon volgen.”
Het OCMW helpt namelijk iedere Mechelaar – oud of nieuw
– aan de juiste informatie en verwijst hen door naar de juiste
instanties. De stad Mechelen stimuleert trouwens nieuwe
Mechelaars door hen naar taal- en inburgeringcursussen te
sturen. Die worden georganiseerd door Prisma vzw en Het
Huis van het Nederlands. Beide krijgen van de stad subsidies voor cursussen Nederlands.

LEFSTEM

“Mechelen stimuleert
het samenleven in
diversiteit door te
investeren in interculturele ontmoetingen en dialoog.”
Ali Salmi, schepen van Welzijn
en Gelijke kansen

De mensen waar Mechelen in investeert,
vormen een bonte bende met uiteenlopende
karakters. Soms zijn ze niet altijd verdraagzaam
voor elkaar. Daar doet de stad wat aan. Met de
opvallende campagne ‘Homofobie? Geen bal
aan!’ pakt ze homofobie in Mechelen aan. Naar
aanleiding van de Internationale Dag tegen
Homofobie (17 mei) verschenen spelers van
KV en Racing Mechelen op 16 mei op de Grote
Markt. Zij maakten komaf met het macho idee
dat homo’s in het voetbal uit den boze zijn.
Bekijk het filmpje op youtube (zoek er op
‘Homofobie? Geen bal aan!’).
Steun dit initiatief! Koop zelf je door spelers gesigneerde roze shirtje online. Je steunt daarmee
niet enkel de campagne tegen homofobie maar
ook vzw Mechelse Hattrick. De winst van deze
verkoop gaat naar deze vzw die is opgericht
door de beide voetbalclubs. Vzw Mechelse Hattrick steunt o.a. projecten rond drugspreventie.
Je koopt een shirt per opbod op www.mechelen.
be/dagtegenhomofobie.
Meer info of een melding doen van discriminatie? Meldpunt Discriminatie, T 0800 99 193
(gratis), E meldpunt.discriminatie@mechelen.be
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Een OCMW
vandaag?

Mechelen en het OCMW: je moet ze vandaag in één adem
noemen. Ze werken namelijk steeds nauwer samen. Hun
doel: een Mechelen waar iedereen deftig kan leven. Als je
daarvoor een duwtje in de rug nodig hebt, kun je steeds
bij hen terecht. Niet zomaar voor de centen, maar voor een
actieve aanpak op maat die je terug op weg helpt.
Een OCMW heeft vandaag een heleboel taken te vervullen.
En zeker het Mechelse OCMW. Zo helpt het bij:

• financiële problemen. Als je het moeilijk hebt
		 de eindjes aan elkaar te knopen, kan je rekenen op
		 advies of steun van het OCMW.

• huisvesting. Ben je senior, heb je een handicap of
		 moeite met het betalen van een eigen woonst, dan
		 kan je dankzij de hulp van het OCMW toch
		 (zelfstandig) in een eigen stekje wonen.
• zorg. Dankzij o.a. thuishulp krijg je als zorg		 behoevende de beste zorgen die je nodigt hebt
		 voor een waardig bestaan.
• activeringsbeleid. Een job helpt je zin te geven
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aan je leven en voor jezelf te zorgen. Met taalcursussen en projecten helpt het OCMW je (als je 		
moeite hebt met het vinden of behouden van een job)
aan een plekje op de arbeidsmarkt.

• vervoerproblemen. Ben je minder mobiel?
			 Dan kan je onder andere gebruik maken van
			 de mindermobielencentrale (zie eerder), speciaal
			 uitgeruste busjes voor rolstoelen, enz.…
• energiekosten. Met bemiddeling en tips helpt het
			 OCMW jou en minder welgestelde Mechelaars
			 die hoge kosten te drukken.
Belangrijk bij dit alles is dat je weet dat een OCMW geen
bancontact is waar je zomaar geld kan afhalen, maar eerder
een actieve partner die je wanneer je het nodig hebt, klaarstoomt voor de maatschappij. Zo kunnen mensen met een
niet-Belgische afkomst problemen hebben met het vinden
van een job door taalachterstand. Het OCMW van Mechelen
helpt hen dan een geschikte taalcursus te volgen, zodat
ze snel hun weg kunnen vinden op onze arbeidsmarkt. Die
goede aanpak loont. In tegenstelling tot andere steden,
daalde in Mechelen het aantal inwoners dat leeft van een
leefloon: van 708 begin 2007 tot 574 eind 2010. Een daling
van één op de vijf in bijna vier jaar tijd.
Omdat het OCMW wil dat hulp bij de mensen terecht komt
die het nodig hebben, houdt ze bv. controles op zwartwerk
of op werkweigeraars die een uitkering krijgen. Zo wil ze dat
er van de kostbare middelen geen misbruik gemaakt wordt.
Maar gelukkig komen deze misbruiken relatief weinig voor.

Lefwereld
Verder kijken dan haar neus lang is
Het OCMW van Mechelen doet meer dan wat je van haar zou
verwachten. Ze ziet het als haar taak alle maatschappelijke noden
van de stad ernstig te nemen. Om het gebrek aan groene ruimtes
op te vullen besteedt ze onder andere veel aandacht aan groen
wanneer ze nieuwe serviceflats of andere gebouwen bouwt. De
tuinen van haar dienstencentra doen dan weer dienst als publiek
park. Samen met dienst Wijk- en Dorpszaken organiseert het
OCMW activiteiten waarbij allochtone jongeren en bewoners van
een dienstencentrum uit de buurt met elkaar in contact komen.
Een stevige stap richting sociale integratie. En vergeet niet dat het
bouwen van nieuwe serviceflats en dienstencentra vormen van
stadsrenovatie zijn.

Vragen aan het OCMW?
Bel of spring er even binnen.
OCMW Sociaal Huis Mechelen,
Lange Schipstraat 27, T 015 44 51 11,
F 015 44 51 10, E info@ocmwmechelen.be,
W www.ocmwmechelen.be
Het OCMW Sociaal Huis Mechelen is
elke werkdag open.
- Ma, di, wo en vrij, 9-11.30u en 13.30-16u
- Do, 9-11.30u en 17-18.30u.
Mits een afspraak kan je er ook buiten
deze uren terecht.

OCMW en stad gaan nog intensiever
samenwerken

De samenwerking met de stad reikt almaar verder. Het OCMW
en Mechelen willen in de toekomst helemaal integreren. Zo werken ze vandaag met een gezamenlijk aankoop- en groen- en
personeelsdienst. Dat bespaart heel wat centen, want vroeger
waren er van elke dienst twee die geld kostten. Die centen kan
de stad dan weer investeren in mensen die het nodig hebben.

LEFSTEM

“Het OCMW helpt je
niet zomaar aan een
inkomen, maar aan
een actieve aanpak
op maat om je leven
op de sporen te
krijgen.”
Koen Anciaux,
OCMW-voorzitter en schepen
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Samen strijden voor
Beter een goede
buur dan een verre
vriend. In deze
rubriek bewijzen
we dat werken in
Mechelen zelfs
sportief kan zijn.
Een troef die de
stad prikkelt door
steun te geven aan
de Hercules Trophy…
Op 11 juni is het weer zover. Voor de
zesde keer op rij vindt in de Nekker
de Hercules Trophy plaats. Teams van
meerdere Mechelse bedrijven nemen
het tegen elkaar op in uitdagende
sportproeven. Een erg leuk initiatief, zo
vindt Fre (communicatiebedrijf Trendhuis): “We kunnen onze firma eens op
een sportief vlak in de kijker zetten
en bovendien leren we collega’s en
andere bedrijven op een toffe manier
kennen.” Koen (Trendhuis): “Het is de
leukste teambuilding die je je kan inbeelden. Iedereen die deelneemt,
doet dit vrijwillig en is dus enorm gemotiveerd. En het is eens wat anders
dan stijfjes aan het bureau zitten.”

Peter

Frederik

Tim

Vicky
Nicole

Kristof

“Ons team? De crème de la crème. Jonge mensen en
oudere mensen, mannen en vrouwen, teamleden met
snelheid en teamleden met kracht… want diversiteit
is bij de Trophy je sterkte.” Frederik (Stad)
14

Burenplezier

teamgeest

“Samen met je
collega’s gaan
voor een doel,
dat creëert pas
teamgeest.”
Jill (Trendhuis)
De ideale mix

Lieven
Koen

Fre

Evy

Jill

De uitdagingen van de Hercules Trophy zijn heel verschillend. Van ieder
team nemen er steeds vier deelnemers
deel aan een proef. Evy (Trendhuis):
“Je hebt bijvoorbeeld de pamperpaal.
Daarbij moet je van een hoge balk
springen. Niets voor mij, want ik ben
bang van hoogtes. Ik bewijs me liever
tijdens het karten.” Het kan kortom
geen kwaad een divers team te hebben. Peter (stad Mechelen): “Diversiteit
is zelfs onze kracht. Wij hebben snelle
spelers, sterke spelers en spelers die
‘rivalen’ intimideren. (lacht) De ideale
mix.” “Toch geeft iedereen het beste
van zichzelf”, zo springt Nicole (stad
Mechelen) bij: “Ik voel me elk jaar een
hele week stijf, maar ik heb het er graag
voor over. Het is tenslotte het vermaak
dat telt. Dat overwint elke proef.”

Fier Mechelen

Niet enkel private bedrijven doen mee aan de Trophy. Frederik (stad Mechelen):
“Net als elk jaar tonen de medewerkers van de stadsdiensten zich van hun beste
kant. Wij spelen wel met vijf tot zes teams mee. De stad heeft dan ook een heleboel werknemers. Die werken op de meest uiteenlopende diensten. De Trophy
is de ideale kans om eens met collega’s die we zelden zien samen te werken. Of
beter: samen te spelen.”

De stad Mechelen is een enthousiaste partner van de Hercules
Trophy. Het initiatief versterkt de
banden tussen Mechelse bedrijven
en hun werknemers. De stad schrijft
naast haar eigen teams nog drie
teams in van de bedrijventerreinen
Mechelen-Noord, Mechelen-Zuid
en Ragheno om de samenwerking
tussen de bedrijven te bevorderen,
een goede zaak voor het Mechelse
bedrijfsleven. Bovendien moedigt
de wedstrijd ieders sportiviteit aan.
Neem zeker eens een kijkje op
www.herculestrophy.be.
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e

Mechlin, or Malines the Capital of one of the ten Provinces of the Netherlands in Brabant an Archbifhoprick, fituated upon y Dyle.
For Mr Thindal’s Continuation of Mr Rapin’s History of England

Kijk goed en vind oude vlietjes terug op deze kaart van Mechelen uit 1745.

Mechelen waterstad

Mechelen heeft haar waterpracht herontdekt. Vlietjes die terug
zichtbaar zijn in het stadsbeeld, een Dijlepad dat mensen dichter
bij de rivier brengt en grote woonprojecten die rond het water
worden gerealiseerd. Want water, dat is leven.
Als vanouds een waterstad

Mechelen heeft altijd al iets met water gehad. Je zou het
misschien niet denken, maar nergens is Vlaanderen zo
doorklieft met beken, kanalen, rivieren en plassen als in
jouw stad. Dat is al eeuwen zo. Wist je al dat de oudste
boot van België in Mechelen werd ontdekt? En dat onze
oude haven, de huidige werven (Haverwerf, Zoutwerf,…),
bijdroegen tot de historische rijkdom van de stad? Daar
getuigen onder andere de prachtige historische panden op
de Haverwerf van.
Mechelen ontstond aan de oevers van de Dijle. Langs de
rechteroever groeven de eerste bewoners kanaaltjes voor
afwatering en waterbeheersing. De grotere kanaaltjes werden zelfs gebruikt voor het transport van koopwaar
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en goederen. Maar in vroegere tijden nam men het niet
zo nauw met hygiëne, waardoor de vlietjes meer en meer
evolueerden tot een open riool. Reden genoeg voor de
Mechelaars om deze vlieten te overdekken met bogen en
er straten en huizen over te bouwen. Helaas verdween zo
ook het Venetië aan de Dijle.
Na een jarenlange afkeer van het water, beseften de
Mechelaars en het stadsbestuur dat water zo slecht nog
niet is. Water is leven en het verrijkt een stad. De stad wil
het daarom terug zijn plaats geven en er openheid, natuur,
rust, romantiek en mysterie mee in Mechelen brengen. De
inspiratie hiervoor haalt ze natuurlijk van prachtsteden als
Venetië, Brugge of Amsterdam.

(M)aanblik
Venetië aan de Dijle komt terug

Enkele jaren geleden maakten auto’s op de Melaan en het Jef Denynplein terug plaats voor de oude vliet die er eeuwenlang verborgen
lag. Samen met nieuwe banken en bomen werd het plein zo een van
Mechelen’s mooiste en meest rustgevende plekjes om te wandelen
en te verpozen aan het water. Net hetzelfde realiseerde de stad
onlangs wat verderop aan de Lange Heergracht. De buurt ziet er zo
een pak frisser uit. Om het water er zuiver te houden, installeerde de
stad er een systeem met borrelend water. Niet enkel oogt het leuk,
het systeem zorgt er voor dat het water niet troebel wordt. Want
stilstaand water wordt snel vuil.

Melaanvliet

Dat is niet alles. Nieuwe projecten staan nog op til. Zo krijgt het
nieuwe Clarenhof, waar jarenlang een vervallen winkelcentrum
stond, een nieuw woonproject met een heropende vliet. De tuin
van het Ondernemershuis krijgt ook haar vlietje terug. In een
verdere fase plant de stad nog oude kanaaltjes bloot te leggen
aan de Heembeemd, de Befferstraat en de Botermarkt… Overal
kunnen ze terug blootgelegd worden, tenzij er natuurlijk huizen
op gebouwd zijn of belangrijke verkeersaders liggen.
Lange Heergracht

Watererfgoed

Langzaam maar zeker legt de stad haar oude ziel van waterstad
opnieuw bloot. De nieuwe waterpartijen zijn een spiegel voor
de vele Mechelse monumenten. En sommige daarvan zijn sterk
verbonden met water. Voorbeelden zijn de oude molen en het
bijhorende Spuihuis aan de Kruidtuin (ingang vanaf ring). De molen
werd in de zestiende eeuw gebouwd en zorgde voor de aandrijving van machines. Het Spuihuis regelde ook het niveau van
het water dat de stad binnenstroomde. De gebouwen zijn enkele
van de restanten die getuigen van Mechelens waterverleden. De
stad wil ze dan ook koesteren en verzorgde enkele jaren geleden,
samen met de overheid, de restauratie van beide complexen. De
watermolen wordt binnenkort trouwens een reiscafé. Zo zal je
naast het Dijlewater kunnen genieten van een glaasje in de
schaduw van deze historische watermonumenten.

Vrees niet

De heropende vlietjes lijken in niets meer op de riolen
die ze vroeger waren. Het oude rioolwater werd omgeleid
en enkel Dijle-, grond- en/of regenwater stromen door de
stadskanaaltjes.

Spuihuis
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(M)aanblik
Wonen aan water
Tot midden jaren 1990 keerden mensen en bewoners zich
af van de Dijle. Huizen aan de Binnendijle stonden leeg
en ramen die op de rivier uitkeken werden dichtgemaakt.
Tot de stad het slechte imago van de stroom aanpakte.
Projecten als de nieuwe Lamotsite, de jachthaven en het
nieuwe Dijlepad brachten de mensen als het ware terug
naar – of letterlijk in – de rivier.
In navolging van de stedelijke initiatieven volgden al snel
de privé-initiatieven. Op advies van het stadsbestuur bouwen projectontwikkelaars en bewoners van o.m. de Lange
Schipstraat vandaag tuinen, balkons en ramen naar de
Binnendijle toe. Er kwamen zelfs kleine aanlegsteigers bij.
Niet enkel aan de Binnendijle is wonen aan water in trek.
In samenwerking met de stad werden enkele jaren geleden moderne lofts gebouwd aan de Winketkaai (Keerdok).
En zoals je bovendien al las, bouwt de stad het Clarenhof
aan een vlietje dat in de toekomst wordt heropend.

Winketkaai

“De aanpak van de Lamotsite en het Dijlepad
hebben de café’s op de Vismarkt deugd gedaan.
De Dijle staat nu meer in de kijker. En plots lokt
die rivier klanten die genieten van het uitzicht.”
Ober Noureddine

Samen met vijf andere Europese steden werd Mechelen
enkele jaren geleden uit meer
dan tien deelnemers gekozen
om deel uit te maken van het
project Water in Historic City
Centres (WIHCC) (2003-2007).
Het project erkende de stad
voor haar waterprojecten die
Mechelen een aangenamere
plek om te wonen en te bezoeken maken. Als lid van WIHCC
kreeg Mechelen subsidies van
Europa die mee de heropening
van de Melaanvliet financierden.
Nieuwsgierig?
Neem een kijkje op wihcc.eu
Dijlepad
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Rik Wouters en co.
Beeldhouwers in Mechelen

Eind september verhuist de Rik Wouters-collectie van het
Konininklijk Museum voor Schone Kunsten van Antwerpen
(KMSKA) naar het Schepenhuis in Mechelen. Als voorsmaakje loopt deze zomer in Lamot Rik Wouters & co.
Beeldhouwers in Mechelen.
Centraal staan de vroege jaren van Rik Wouters (Mechelen,
1882 - Amsterdam, 1916). Als 12-jarig jongetje begon Rik als
beeld-‘houwer’ in het meubelatelier van zijn vader. Drie jaar
later trok hij naar de Academie. Hij maakte er zijn eerste
beelden in klei, tekeningen en schilderijen. Tot aan de Eerste Wereldoorlog kwam Wouters geregeld in Mechelen op
bezoek. Daarvan getuigen heel wat stadsgezichten. Toch
was er tot nog toe nauwelijks aandacht voor de Mechelse
roots van de ‘Brabantse fauvist’ Wouters.
Hoog tijd voor een reconstructie. Vele zelden of nooit getoonde werken zoals meubelsnijwerk van zijn vader Emile,
neef Frans en jeugdvriend Neste Wijnants; gipsen beelden

van meester Theo Blickx en diens leerlingen; grote
houten vrouwenfiguren van Neste en Nante Wijnants...
plaatsen de kunst van Wouters in een ander daglicht.
Beelhouwers in Mechelen brengt de hele ontwikkeling
van Rik Wouters in beeld: van zijn vroege academische
werken, over de eerste vrouwenfiguur waarvoor zijn vrouw
Nel poseerde tot het laatste beeld voor hij naar de oorlog
trok. Portretten en stadsgezichten vullen het verhaal aan.
Er valt ook heel wat te horen: getuigenissen van Nel en Rik,
zijn leermeester Theo Blickx en tijdgenoten brengen de
mensen achter de kunst tot leven.
Rik Wouters en co. Beeldhouwers in
Mechelen, 11.06 tot 18.09, alle dagen uitgez. ma, 10-17u,
Lamot Congres- en Erfgoedcentrum, € 7, groepen en -26
€ 5, UiTpas € 2, -12 gratis, W www.rikwouters.be of
www.facebook.com/rikwouters

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
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Ottertrotterfestival
26.06

Op 26 juni zorgt het Ottertrotterfestival voor de laatste
rechte lijn naar de zomervakantie. Tijdens dit multiculturele festival geniet je in Tivolipark van o.a. Brassafrik, Rachid Kasmi, Ricardo Lemvo, de Internationals en Squadra
bossa feat. Buscemi.
Niet enkel op het podium vind je live optredens. In de
schaduw van de bomen kan je opbotsen tegen een verloren gelopen fanfare, een majorettekorps, straatmuzikanten
of een minicircus!
Het Ottertrotterfestival is meer dan muziek. Jong en oud
vinden er dans- en kookworkshops, knutsel- en sportactiviteiten, trash-beatz, enz. Bovendien informeert het festival
je over duurzame thema’s. Ontmoet er GRO…M en milieuverenigingen en breng mee de temperatuur op peil. Met
een eerlijk drankje in de hand!
Het park is toegankelijk voor personen met een handicap,
rolstoelen en kinderwagens. Heb je ADL-assistentie nodig?
Neem voor 20 juni contact op met de dienst Diversiteit,
T 015 29 83 63.
Ottertrotterfestival, 26.06, 12-24u, Tivolipark, gratis,
T 015 20 66 84, W www.mechelen.be/ottertrotter

Dijlefeesten

29.06

Kom van 29 juni tot 3 juli naar het gratis stadsfestival
Dijlefeesten. Op deze 36ste editie mag je je verwachten
aan een smeuïge mix van muziek, theater, literatuur, beeldende kunst en film. Je vindt het festival op en rond de
bruisende Mechelse Vismarkt in het hartje van de stad.
De Dijlefeesten bieden elk jaar méér. Daarom zijn er dit
jaar twee muziekpodia: één op de Vismarkt en één op de
Haverwerf. Het festival start op woensdag op de Vismarkt
met de officiële opening van een tentoonstellingenparcours langs verschillende locaties. Op de Haverwerf
start de muzikale reis van de Dijlefeesten op donderdag
30 juni met de finale van de Maanrockrally. Op vrijdag,
zaterdag en zondag passeren nog heel wat andere
lokale en internationale bands de revue. De Dijlefeesten
besteden dit jaar bijzondere aandacht aan jazz: op zondag
treedt eerst Mechels Stadsartiest Frank Vaganée op met
Mike Del Ferro, daarna is het de beurt aan Rhonny Ventat
Funky Jazzband.
Op zaterdag geniet je als kind van een gezellig kinderdorp
op de Vismarkt, met theater, muziek en lekkers!
Dijlefeesten, 29.06-03.07, Vismarkt en Haverwerf, gratis,
W www.dijlefeesten.be
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Soirée Lamot:

Klein Begijnhof - Heembeemd
Ontdek in deze lezing hoe een armenwijk toekomst
kreeg. Guido Knops neemt je mee in een verhaal over
de wijk Klein Begijnhof – Heembeemd die vooral in de
19de eeuw gestalte kreeg als volksbuurt. Het was een
wijk van stoelenmakers, voddenrapers en Marokkaanse
gastarbeiders.
Tegenwoordig wacht enkel nog de vroegere kazerne
De Lobbe aan de G. de Stassartstraat op vernieuwing
en is dit noordelijk deel van de Mechelse binnenstad
weer een geliefde buurt in het centrum, met een mix van
bewoners.

Beiaardconcerten

06.06

Luister tijdens de zomermaanden iedere maandagavond vanuit een stoel naar klanken die vanuit de
toren weergalmen over de stad. Na het concert kan
je napraten met de beiaardier in de cafetaria van het
Cultuurcentrum.
Programma cultuurplein:
06.06: openingsconcert met Eddy Mariën, stadsbeiaardier Mechelen
13.06: Eddy Mariën, stadsbeiaardier Mechelen
20.06: Luc Rombouts, universiteitsbeiaardier Leuven
27.06: Erik Vandevoort, stadsbeiaardier Peer

Na de lezing neemt de spreker je mee op wandel door
de wijk met haar Begijnhof, fraaie woonstraten en verrassende heringerichte publieke ruimte. Onderweg vertelt
hij je onder andere over de gerestaureerde Noker en het
nieuwe museum Dossin.
Guido Knops schreef zijn proefschrift over Klein Begijnhof - Heembeemd en is voorzitter van Open Monumentendag Vlaanderen.
Soirée Lamot, 14.06, 20u, Lamot Congres- en Erfgoedcentrum, € 5, T 015 29 49 10, E soireelamot@mechelen.be

14.06

Programma Pastorietuin O.L.Vrouw-over-de-Dijle-kerk
(uitzonderlijk op zaterdag om 14.30u)
18.06: Tom Van Peer, stadsbeiaardier Lokeren en kerkbeiaardier O.L.Vrouw-over-de-Dijle-kerk
Beiaardconcerten, 20.30u, Cultuurplein Mechelen, gratis,
T 015 20 47 92, E info@beiaardschool.be. Stoelen hoef je
niet zelf mee te brengen.
Unieke kans: eerst de klokken bewonderen en dan
genieten van de muziek? Het kan! Iedere maandagavond begeleidt een gids je op ontdekkingstocht langs
de verschillende kamers in de toren. Steek je hoofd in
de wolken en voel je als een vogel boven de stralende
Grote Markt. De gids brengt je veilig en op tijd terug
voor het beiaardconcert.
Torenbestijging: elke maandagavond t.e.m 13.09, 19u,
€ 7,5 , -12 jarige: € 3,5, UiTpasser: € 2
Vertrek: UiT in Mechelen
(Wees op tijd, want eens de groep vertrokken kan je niet
meer aansluiten!
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01.06
Concert: Darken The Night II |
Thurisaz, Marche Funebre, 18.3022.30u, Club Kamikaze, Zakstraat 1
Theatervoorstelling: De Goede
Dokter, 20u, Contourkapel,
Sint-Romboutskerkhof 3
02.06
Beurs: Stoffen Spektakel, Nekkerhal
Theatervoorstelling: We gaan op
berenjacht!, 11, 13.30 & 15u, Wijkhuis
Arsenaal, Hamerstraat 21-25
Theatervoorstelling: De Goede
Dokter, 20u, Contourkapel,
Sint-Romboutskerkhof 3
03.06
Theatervoorstelling: De Goede
Dokter, 20u, Contourkapel,
Sint-Romboutskerkhof 3
Theatervoorstelling: We gaan op
berenjacht!, 11, 13.30 & 15u, Wijkhuis
Arsenaal, Hamerstraat 21-25

08.06
Lezing of gesprek: Rik Wouters |
Tamara Ingels, 20u, Cultuurcentrum
Mechelen - De Garage, Onder den
Toren 12
09.06
Lezing of gesprek: Bokes en books
met Mieke De Loof, 12.15u, De Zondvloed, Onze-Lieve-Vrouwestraat 70
10.06
Concert: The Unexpected 4, 20u,
de jazzzolder vzw, Sint-Romboutskerkhof 2
11.06
Concert: Tears of Blood Fest, 18-23u,
Club Kamikaze, Zakstraat 1
Concert: 75 jaar Koninklijk Verbond
der Mechelse Geburenkringen,
20.30-24u, Hof de Merode,
Varkensstraat 2
13.06
Concert: Beiaardconcert | Eddy
Mariën, 20.30-21.30u, Cultuurcentrum Mechelen - Binnenplein
14.06
Lezing of gesprek: Soirée Lamot:
Klein Begijnhof – Heembeemd: een
armenwijk die toekomst kreeg |
Guido Knops, 20u, Lamot

04.06
Concert: Flou Artistiek | Buurman,
20.15u, Stadsschouwburg
Theatervoorstelling: De Goede
Dokter, 20u, Contourkapel,
Sint-Romboutskerkhof 3
Theatervoorstelling: We gaan op
berenjacht!, 11, 13.30 & 15u, Wijkhuis
Arsenaal, Hamerstraat 21-25
05.06
Familie-evenement: Lekkere
Nekkere, 11-14u, De Nekker
Theatervoorstelling: De Goede
Dokter, 14.30u en & 20u, Contourkapel, Sint-Romboutskerkhof 3
Theatervoorstelling: We gaan op
berenjacht!, 11, 13.30 & 15u, Wijkhuis
Arsenaal, Hamerstraat 21-25
06.06
Concert: Beiaardconcert | Eddy Mariën,
20.30u, Cultuurcentrum Mechelen Binnenplein
Lezing of gesprek: Wegwijs voor
invaliden | de VoorZorg, 14-16u,
Nieuwe Beggaardenstraat 41
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17.06
Begeleide uitstap of rondleiding:
Vleermuizenwandeling, 20u,
Vrijbroekpark
Begeleide uitstap of rondleiding:
Geen mens is illegaal, 09-17.15u,
Vertrek: Loketten station Mechelen
18.06
Concert: Beiaardconcert | beiaardier
Tom Van Peer, 14.30-15.30u,
Pastorietuin O.L.Vrouwekerk
Concert: Jazz op Scène, 20u,
Binnenstad Mechelen
19.06
Park of tuin: Rozenfeesten, 10u,
Vrijbroekpark
20.06
Concert: Beiaardconcert | Luc
Rombouts, 20.30u, Cultuurcentrum
Mechelen - Binnenplein
24.06
Concert: The sidewinders, 20u, de
jazzzolder vzw, St.-Romboutskerkhof 2

26.06
Begeleide uitstap of rondleiding:
Oud of out? | Mechelenbinnenstebuiten vzw, 14-17u, IJzerenleen
Festival: Ottertrotter, 12u,
Natuureducatief Centrum Tivoli,
Antwerpsesteenweg 94
27.06
Concert: Beiaardconcert | Erik
Vandevoort, 20.30u, Cultuurcentrum
Mechelen - Binnenplein
29.06
Feest: Einde schooljaarsbal van de
Harlekijntjes, 18u, parochiezaal
PIUS X, Kruisbaan 119
Festival: Dijlefeesten (tot 03.07),
Vismarkt
30.06
Concert: Maanrockrally - Finale,
Vismarkt, Vismarkt 1
Festival: Dijlefeesten (tot 03.07),
Vismarkt
01.07
Zomerse grillen, Vrijbroekpark,
Hombeeksesteenweg 264
Zoektocht zomervakantie,
Speelgoedmuseum Mechelen
Ontdekkingskar in Planckendael,
Planckendael
Expo’s in juni
tot 05.06, Horizon | Jan Dibbets,
Cultuurcentrum Mechelen Tentoonstellingsruimten
tot 05.06, 3x Jan Dibbets,
Tentoonstellingszalen Mechelen
tot 12.06, Bras Rommelmarkt,
Nekkerhal
tot 12.06, Kunst Kaapt Mens Expo humanisme verbeeld,
Voormalige werkhuizen E.Devis,
Onze-Lieve-Vrouwestraat 110
tot 15.06, Erfgoedmobiel - Voorjaarsontwaken | Pat Donnez, Lamot
03.06-26.06, Kaat Tilley’s World |
Kaat Tilley, HANGAR311,
Battelsesteenweg 311
tot 30.06, Wonen en leven in het
Paardenstraatje, Mechelse Vereniging
voor Stadsarcheologie vzw,
Paardenstraatje 3
11.06-18.09, Rik Wouters & co. Beeldhouwers in Mechelen, Lamot
tot 08.01.2012, Het circus kan
beginnen!, Speelgoedmuseum
Mechelen

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.

Welkom in Mechelen

Een stad met

verrassende hoekjes

Steeds meer mensen vinden de weg naar Mechelen. Haar ligging,
stadsvernieuwingsprojecten en ook de Mechelaars zelf trekken
nieuwe inwoners van heinde en verre aan. Zo is Katrien vol lof
over de kennismaking met haar nieuwe thuis.
Katrien: “Ik woonde vroeger in Aarschot, niet zo ver van Leuven. Sinds een
drietal maanden woon ik in de Begijnenstraat in Mechelen. Ik wilde echt iets
speciaals en dat vond ik in een flatje in het oude Lorettenklooster. Ik heb
bovendien voor Mechelen gekozen omdat de stad dichter ligt bij mijn werk in
Vilvoorde. Dat Mechelen aan water ligt, vind ik geweldig. Je zal me dus niet
horen klagen over het feit dat de stad terug vlietjes openlegt.
Ik ben een echte cultuurliefhebber. Wat dat betreft, denk ik dat ik in Mechelen
wel mijn weg zal vinden. Zo ontdekte ik onlangs dat ik vlakbij een heleboel
cultuurtempels woon, zoals de prachtige kunstgalerie Modern Art, het Cultuurcentrum, De Maan, het conservatorium en nOna. Ik ben razend benieuwd naar
wat mijn nieuwe thuis nog allemaal te bieden heeft.

Tof imago

Mechelen is erg veranderd. Vroeger hadden de mensen een minder goed
idee van de stad, maar dat beeld is al jaren achterhaald. Toen ik mijn vrienden
vertelde dat ik naar Mechelen ging, zeiden velen van hen dat het echt wel een
mooie stad geworden is. De stad investeert duidelijk erg veel in de vernieuwing
van Mechelen.

Hartelijk welkom

Mechelaars zijn vriendelijke en hartelijke mensen en de stad ontving me met
open armen. De welkomstreceptie vind ik een heel goed initiatief. En op 31 mei
is het Burendag. Mijn bovenburen en ik hebben de handen in elkaar geslagen
om van dit initiatief een topdag te maken. Ik kijk er naar uit hier nog een heleboel mensen te leren kennen en mijn huisje hier te kunnen afwerken.

Op 27 april ontving de stad nieuwe Mechelaars
op het stadhuis met een hapje en een drankje.
Bovendien kregen ze een welkomstpakket. Met
dit initiatief leren nieuwe Mechelaars en de stad
elkaar kennen en voelen die nieuwe inwoners
zich snel geïntegreerd. Een extra troef voor de
Mechelse samenleving.
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zoekt
Mechelen

Woonkamerkunstenaars
Speel je sitar? Spuw je vuur? Ben je ballroomdanser?
Toon dan je kunsten tijdens de tweede Huiskamerwandelingen. Het concept? In september performen
gemotiveerde Mechelse kunstenaars in
hun eigen woonkamer voor een publiek.
Meedoen? Mail, bel of surf: M 0472 446 551,
E huiskamerwandelingen@gmail.com,
W www.huiskamerwandelingen.be.

Originele verhalen
Mechelaars kunnen hun favoriete stukje Mechelen delen op de Facebookpagina ‘Gekoesterd Mechelen’. Doel is te achterhalen welke Mechelse
verhalen, gewoontes of plaatsen de Mechelaar koestert. De verhalen die
op Facebook de meeste ‘vind-ik-leuks’ krijgen, winnen een plaats in de
erfgoedmobiel. Volg het wedstrijdverloop en de opbouw van de mobiel
via www.facebook.com/gekoesterdmechelen.
Meer info bij de Erfgoedcel: T 015 29 49 10 of E erfgoedcel@mechelen.be.

Begeleiders
Soms loopt het fout en geraken jongeren op het verkeerde pad. Met
het samenlevingsprogramma Youth at Risk (YAR) krijgen ze een tweede
kans. YAR laat jongeren ervaren dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor
hun keuzes. En dat het maken van bewuste keuzes de eerste stap is om
je leven zelf in handen te nemen. Mechelen steunt dit project volledig
en zoekt nog vrijwilligers om net als Jeroen (foto) met deze jongeren
samen te werken.
Engageer je via www.yarvlaanderen.be.
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Tot je dienst
Met de

Grabbelpas
doe je meer!
Verkeerseducatie
is F.E.R.M.
Een bewegwijzerde route waarlangs jouw kinderen het
verkeersreglement kunnen inoefenen? Dat is F.E.R.M.! De
FietsEducatieve Route Mechelen omvat drie routes in
Mechelen Noord, zorgvuldig uitgestippeld door de stad,
enkele Mechelse scholen en de politie. Leerkrachten
krijgen alvast een educatief F.E.R.M.-pakket en nog deze
maand kan je de routes afdrukken via www.mechelen.be/
ferm. Oefen tijdens het goede weer en de schoolvakantie
de routes al in met je kinderen.

Grabbel in het leuke aanbod van de Grabbelpas en
kies je favoriete activiteit uit. Sommige activiteiten
zijn zelfs 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 (€ 3) online via
www.egrabber.be/mechelen of aan het onthaal van
de Jeugddienst, Zakstraat 1. Inschrijven voor de
zomeractiviteiten kan op 18 juni online of in het Huis
van de Mechelaar, Reuzenstraat 1, van 14 tot 17u.
Ook andere organisaties, zoals de speelpleinwerkingen, presenteren er die dag hun vakantieaanbod voor kinderen.
T 015 29 78 95, E jeugddienst@mechelen.be,
W www.jeugddienstmechelen.be

Mechelen lanceert Stad subsidieert
twaalf wijkwebsites horeca-portiers
Voortaan beschikt Mechelen over 12 vernieuwde wijk- en
dorpssites met hapklare info over jouw buurt. Je vindt er
lokale nieuwsberichten, een kalender op wijk- en dorpsniveau en een overzicht van plaatselijke wegenwerken.
Meteen naar jouw wijken of dorp surfen?
Tik www.mechelen.be/ gevolgd door de wijk- of dorpsnaam.
Een overzicht van alle sites staat op
www.mechelen.be/wijkenendorpen.

Individuele horeca-uitbaters krijgen vanaf nu een toelage
als ze beslissen om portiers in te zetten aan hun zaak. De
stad veranderde namelijk het premiereglement, waardoor
de zaken in het weekend € 2 per uur en per portier krijgen.
Voorwaarde is wel dat ze in het BIN-H project stappen.
BIN-H is een sms-systeem waarmee je onveilige situaties
meldt aan de politie.
Info: dienst Preventie en Veiligheid, T 015 29 83 84,
E preventie_en_veligheid@mechelen.be.
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Maneschijn

wij waren

1

Foto: Etienne Myleman
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Foto: Romain Coorevits
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Foto: Greet Voorhoof
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Foto: Jan Smets
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Maneschijn

erbij

1 Er werd wat afgezoend in

de zoentuin van Stad om te
zoenen. Allemaal voor een
proper en leefbaar Mechelen!

2 In de aanloop naar de

Week van de Amateurkunsten, verblijde het
majorettekorps Va et Vient
van H30 de Mechelaars
met een verfrissende
demonstratie.

3 De zesde speeldag was

weer een topdag voor de
allerkleinsten. Kinderen baas
in Mechelen Kinderstad!

4 Tijdens de Geef om Haarknipdag van Kom op tegen
Kanker werden maar liefst
9500 staarten geknipt.

5 Op tweede Paasdag was

het feest in Leest. Posse
Leest bracht een massa volk
op de been.

6 De Erfgoeddag had voor
’t eerst activiteiten voor het
hele gezin in petto. Maar
liefst 2857 volwassenen en
kinderen waren erbij.

Jouw foto hier? Maak
verrassende 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 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.
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
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, Annick Kumbruck, Nathalie Bekx, Line Geeraerts,
Marliese Peeters en Koen Vermeiren.
Fotografie: Joris Casaer, David Legrève, Bram Beeck, Stephanie Liebesens,
Frederik Picard, Hannelien Dens.
Concept, vormgeving en eindredactie: Bekx&X
De redactie contacteren? nieuwemaan@mechelen.be
Wettelijk Depot: D/2011/0797/059
Algemeen oproepnummer van de stadsdiensten: T 015 28 00 00
E-mail: stadsbestuur@mechelen.be
Stedelijke website: www.mechelen.be
Scan deze QR-code met je smartphone en
surf mobiel naar de webpagina van Nieuwe Maan.
Meer uitleg op www.mechelen.be/qr
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www.mechelen.be

Net zoals water verdienen alle Mechelaars
een waardig plekje in Mechelen. De stad
en jij zetten er vaart achter.

