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Mechelse zomer!



UiT in Mechelen en de dienst Toerisme willen zowel voor de Mechelaar als voor de toerist de handleiding zijn 
voor een prettige vrijetijdsbesteding. Dat gebeurt samen met tientallen Mechelse culturele en vrijetijdsorganisaties. 
Zoek je naar leuke activiteiten tijdens de zomermaanden? Wil je een aangenaam dagje uit met je kinderen? Ben je 
op zoek naar adressen om iets te drinken of te eten? Dan kan je bij hen terecht. De baliemedewerkers van UiT én 
Toerisme helpen je graag verder en bekijken met jou de brede waaier aan culturele en vrijetijdsactiviteiten en het 
toeristische aanbod.
 
Elke maand zorgen ze ook voor een handige UiTkalender in Nieuwe Maan (p. 20-23 in dit nummer).  
Wist je trouwens dat je in het toerismehuis ook de enige echte Opsinjoor uit 1647 kan bewonderen?

UiT in Mechelen, Hallestraat 2-4-6 (naast het stadhuis), E uit@mechelen.be, T 070 222 800,
W www.uitinmechelen.be 

SaMeN cultuur beleveN
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De vrijwilligers van vzw SkateM 
breidden het skatepark van het 
Douaneplein uit met een Street-
Skate (skateparcours). Met die 
streetskate komen ze nu tegemoet 
aan de vraag van de MiNder 
ervareN SkaterS eN  
bikerS die zich ook eens willen 
uitleven. Het skatepark zal in de toe-
komst overigens nog verder uitge-
breid worden. Neem dus geregeld 
een kijkje op het Douaneplein!

Wies De Vos (15 jaar) woN de  
tekeNwedStrijd ‘Mechelen 
in vogelvlucht’ van handelscomité  
Vadderik. Op basis van oude tekenin-
gen, zette Wies de Mechelse histo-
rische en nieuwe gebouwen knap 
gedetailleerd in vogelperspectief op 
papier. bewoNder wieS’  
tekeNiNg in de Galerij CG, St. 
Janstraat 9, van 1 juli tot 11 september 
op donderdag, vrijdag, zaterdag en 
zondag van 14 tot 18 uur.

Kennen jullie Irène Jonckeer?  
Je hebt ze vast ooit gezien aan de 
iNfobalie van de stad. Op 1 juli 
nam Irène afScheid vaN de 
balie, die ze 11 jaar geleden mee 
opstartte. Ze had er daarvoor al een 
hele carrière bij de stad opzitten, bv. 
op het secretariaat van enkele stads-
scholen, de politie en de Sportdienst. 
Nu start Irène aan haar tweede leven 
vol met reizen. De stad Mechelen 
wenst haar alvast het allerbeste toe!

Mooi zo Mechelaars!goed bezig

leftroMpet

bruisende stad vol evenementen
Mechelen is een echte evenementenstad geworden. Niet enkel tijdens de 
zomerse festivalmaanden, maar het hele jaar door. De kalender van UiT in 
Mechelen staat helemaal vol. De grote Markt is een trekpleister 
geworden voor tal van festiviteiten en happenings. Waar is de tijd 
dat die nog vol met auto’s stond? Ik zag er onlangs nog een afbeelding 
van. Misschien heb je daar zelf nog foto’s van. Je moet ze nog eens uit 
de kast halen en je zult het met me eens zijn. Die rommelige situatie was 
onze Grote Markt echt onwaardig. Af en toe moest het plein leeggemaakt 
worden voor een verstolen evenement. Alleen Maanrock was toen al een 
vaste waarde.

Wat is Mechelen toch veranderd. Naast de Grote Markt onderging onder  
meer de veemarkt een hele metamorfose en wordt vandaag hard  
gewerkt aan die van de korenmarkt. En ook de vismarkt kwam hele-
maal tot leven dankzij initiatieven zoals de renovatie van de Lamot-site.  
In de toekomst hopen we op dit elan voort te gaan. 

de stad bruist, en dat werkt aanstekelijk. Mechelen organiseert  
winter- en zomerfestiviteiten en private organisatoren volgen ons voorbeeld.  
In deze Nieuwe Maan willen we zeker niet het volledige aanbod van zomerse 
activiteiten geven, maar doen we graag een aantal suggesties voor uitstapjes  
bij goed en bij slecht weer. Ik wens je deugddoende zomermaanden in Mechelen.

Bart Somers,
burgemeester
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Nieuwe Maan reikt de Medaille uit aan Mechelaars met lef. deze maand 
gaat de eer naar MotorMusic studio.

MotorMusic studio zal dit jaar de winnaars van de Maanrockrally een jaar 
lang vrijwillig begeleiden. Voorheen kwam een onervaren laureaat telkens 
nog hetzelfde jaar op Maanrock terecht. “De winnaar wordt één jaar artist in 
residence bij MotorMusic”, vertelt Hans. “Ze krijgen een engineer toegewe-
zen. Die zal hen begeleiden bij de opnames van een demo en preproductie 
in de studio. Zo staan de laureaten hopelijk wat steviger in de schoenen om 
volgend jaar op te treden tijdens Maanrock. MotorMusic steunt dit project 
omdat we steeds op zoek zijn naar nieuw talent, al jaren betrokken zijn bij 
Maanrock en vooral omdat we Maanrock een warm hart toe dragen.”

Wil je weten wie de winnaar van de Maanrockrally is? Het verschijnt vanaf  
4 juli op www.maanrockrally.be. 

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

theatercollectief 
abattoir fermé 
voelt zich thuis in 
Mechelen

‘Hoe druk het ook is, het is nooit te druk in het kleine 
stadje M.’ Dat is het antwoord dat telkens weer klinkt, 
wanneer we ons als theatergezelschap de vraag stel-
len waarom we voor Mechelen hebben gekozen als 
uitvalsbasis. 

Ik ben gek op de grootstedelijkheid van Istanbul, Los 
Angeles of Tokyo maar geef me om te wonen en wer-
ken toch maar het rustige karakter van Mechelen. Zo 
voelt het elke keer weer als we na een internationale 
tournee thuiskomen. Nooit is er de drang om na het 
werk ‘te vluchten’, integendeel, meestal drinken we 
graag nog wat na op de Vis- of Grote markt. Of eten  
we wat, natuurlijk!

De centrale ligging van Mechelen maakt het ook een 
aantrekkelijke plek om af te spreken met mensen uit 
heel België. Als je die afspraak dan nog maakt in het 
stadscentrum in het hart van de winter of op een hete 
zomerdag, is het altijd hartverwarmend om te horen 
hoe mooi onze stad is. 

Stef lernous (regisseur, auteur en acteur), reizend  
theatercollectief Abattoir Fermé, W www.abattoirferme.be

tentoonstelling  
Rik Wouters  
in Lamot
Deze zomer kan je in Lamot  
kennismaken met Rik Wouters & 
co: de belevenissen van jonge 
Mechelse kunstenaars met Rik Wouters (1882-1916) als 
spilfiguur. De tentoonstelling in Lamot leidt de bezoekers 
langs drie ateliers: het meubelatelier, het beeldhouwers-
atelier en het schildersatelier. 

Mechelaar ireen van praet is alvast enthousiast: “Je 
komt veel te weten over hoe Rik Wouters geleefd heeft 
en de evolutie van zijn werken. Er is zelfs aan de details 
gedacht. Door de geur van het hout in de ruimte waan 
je jezelf in zijn atelier. Ik raad deze tentoonstelling zeker 
aan. Het is iets om trots op te zijn als Mechelaar!”

praktiSch
wanneer? 11.07-18.09, di-zo, van 10 tot 17u
waar? Lamot, Van Beethovenstraat 8-10
prijs? € 7/ € 5 voor -26-jarigen, 65-plussers, groepen 
vanaf 15 personen en andersvaliden/ € 2 met de UiT-pas 
en gratis voor kinderen tot 12 jaar
Meer info? W www.lamot-mechelen.be/erfgoed/tentoon-
stelling, W www.rikwouters.be, of volg Rik Wouters op 
Facebook via W www.facebook.com/rikwouters

uitbliNker
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Ga je op vakantie? Trek je erop uit? Neem de Nieuwe 
Maan mee op reis en stuur ons een foto van jezelf met de 
Nieuwe Maan op reislocatie. Nieuwe Maan trakteert de 
leukste inzending op een culinair feestmaal ter waarde van 
€75 in een Mechelse eetgelegenheid naar keuze. 

Stuur je foto en contactgegevens voor 1 augustus naar  
afdeling Marketing & Communicatie – Nieuwe Maan,  

Grote Markt 21, 2800 Mechelen. 
Je kan ook deelnemen via 
W www.mechelen.be/nieuwemaan. 

Neem de Nieuwe Maan mee op vakantie!

Felicitaties voor katleen van  
den heuvel, de winnaar van de  
vorige wedstrijd. Zij herkende het  
Papenhofpark.

Mechelen Kinderstad gaat naar  
theater aan zee
Ken je het Theater aan Zee-festival al? Dat is tien dagen theater, muziek, litera-
tuur, film,… op meer dan 30 unieke plaatsen in de stad en haven van Oostende. 
Als kers op de taart is er dagelijks een spetterend Kinderfestival in het Oosten-
dese Leopoldpark. Net zoals vorig jaar strijkt Mechelen Kinderstad neer in Oos-
tende, met in het kielzog het Mechels theatergezelschap De Maan, circusatelier 
Circolito en het Speelgoedmuseum. Voor de allerkleinsten zijn er dagelijks 
gratis voorstellingen aan de tribune, om 11 en 18u.

praktiSch 
wanneer? Theater aan Zee vindt plaats van 28 juli tot 6 augustus.  
Dagelijks Kinderfestival in het Leopoldpark in Oostende
prijs? Prijzen voor de voorstellingen variëren van € 0 tot  
€ 30. De exacte prijs per voorstelling vind je op de website
waar? Stad & haven Oostende
Meer info? W www.theateraanzee.be

wedstrijd: Win een weekendje Theater aan Zee
Dankzij TAZ kan je een gratis overnachting voor het hele gezin winnen op 
30 juli. De winnaars van de wedstrijdvraag krijgen bovendien een gratis 
lunch en diner voor vier personen aangeboden met de acteurs en mede-
werkers van TAZ. wedstrijdvraag: Kunstencentrum de Werf (Brugge) brengt 
op TAZ 2011 het stuk Abel en Kaïn. Hoe heten de ouders van deze broers? 

bezorg voor 15 juli je antwoord aan E nieuwemaan@mechelen.be. Via  
dit mailadres schrijf je je ook in voor de gratis voorstelling Meesterwerk van 
de Werf (TAZ) op 3 augustus (16.30u). Wees snel, want de plaatsen zijn be-
perkt! Vermeld voor zowel wedstrijd als voorstelling TAZ in het onderwerp 
van je mail en het aantal personen met hun leeftijd in de mail zelf. 

“Deze zomer valt er 
heel wat te beleven 
voor kinderen. We 
trekken met Meche-
len Kinderstad zelfs 
naar Oostende voor 
Theater Aan Zee.”

Caroline Gennez,  
schepen van Jeugd

lefSteM

wedStrijd
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organiseer eens  
een (buurt) feest!
Wist je dat je het hele jaar door zelf activiteiten kan organiseren met 
de steun van de stad Mechelen? Van een picknick, een barbecue of 
een rommelmarkt naar een speelstraat of zelfs een straatfeest.  
Mogelijkheden te over. 

“Samen iets organiseren, dat versterkt 
de banden tussen Mechelaars! En de 
stad helpt daar graag aan mee!” Jurgen

Heb je vragen over subsidies, de organisatie of de praktische uitvoering  
van je activiteit? Spring binnen in je wijk- of dorpshuis of ga te rade bij  
dienst Wijk- en Dorpszaken, Maurits Sabbestraat 119, T 015 29 83 56,  
E wijk-endorpszaken@mechelen.be. 

waar is je wijk- of dorpshuis?  
Check het op W www.mechelen.be/wijkendorpszaken.

De stad Mechelen helpt je het ganse jaar door met het orga-
niseren van een activiteit. Maak gebruik van de uitleendienst 
voor onder andere geluid- of sportmateriaal. De stad zorgt 
tegen een kleine vergoeding voor de nodige voorzieningen 
zoals tafels, stoelen en afsluitingsmateriaal. Je kan zelfs in 
aanmerking komen voor stedelijke subsidies bij de organisa-
tie van een straatfeest. Voor meer informatie over de voor-
waarden hieromtrent, surf je naar www.mechelen.be en klik 
je door naar ‘Leven’  ‘Wijken en dorpen’  ‘Acties’  ‘Straat 
en buurtfeesten’. Download er de praktische gids voor het 
organiseren van een straat of buurtfeest. 

Voor je aan de slag gaat, overloop je best de volgende  
stappen: 

•	zoek een partner in crime. Samen kan je meer dan alleen.
•	voorzie een draaiboek zodat je niets over het hoofd ziet.
•	denk aan een alternatief bij regenweer.
•	start op tijd aan je project en informeer bij de stad over  
 de uitleenmogelijkheden.
•	hou rekening met de kosten. Zoek sponsors of vraag  
 inkom. 
•	hou rekening met het milieu en ga verantwoord aan de  
 slag met materiaal, afval en water. Je kan een aanvraag 
 indienen voor het ophalen van grof huisvuil aan huis via  
 Ivarem, T 0800 90 441.
•	overleg met de buurt en maak duidelijke afspraken,  
 bijvoorbeeld wat betreft geluidsoverlast. 
•	maak je activiteit bekend met promotie, flyers, affiches, enz.

Dat een eigen project organiseren goed doenbaar is, dat 
weet Jürgen Constandt van Marnixring Mechelen Gaston  
Feremans: “Met de ring organiseren we vaak cultuur- 
activiteiten op uiteenlopende locaties, zoals in het Cultuur-
centrum. Voor ons Beiaardconcert op 11 juli kunnen we 
terecht in de Sint-Romboutstoren. De samenwerking met de 
stad Mechelen verloopt steeds vlot. Eén gouden tip: aarzel 
niet en ga langs in je wijk- of dorpshuis. De stad staat steeds 
open voor ideeën en houdt van initiatiefnemers. Ze denken 
mee om je project tot een goed einde te brengen.” 

Kortom, waar wacht je nog op?
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Goed weer, slecht weer: er valt tijdens de zomer een 
heleboel te beleven in Mechelen. Van cultuur tot natuur, 

sport tot gastronomie…voor ieder wat wils.  
Kortom: een zomer op reis in eigen stad.

vakaNtie 
in je eigen stad

Lefwereld 
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bij zonneschijn…
Hoop jij ook op een zonnige zomer? In Mechelen kan je als geen 
ander genieten van het mooie weer.

Speeltuinen
In Mechelen zijn een heleboel speeltuinen. Wel 62 om precies te zijn! Daar 
kan je met je vriendjes afspreken of nieuwe kameraden maken. De speel-
tuinen zijn allemaal veilig en als ze te oud zijn, dan vervangt de stad ze door 
gloednieuwe. Denk maar aan de nieuwe toestellen in de Leliestraat, de 
Arena in Walem of het kunstgrasveldje op het speelplein Bethaniënpolder. 
zoek je een pleintje in je buurt? Kijk dan even op www.mechelen.be/jeugd 
en klik door naar ‘kinderen’ → ‘spelen in Mechelen’ → ‘speelterreinen in je 
buurt’.

Mechelen blijft investeren in speelinfrastructuur. 
Meer weten? dienst Jeugd: T 015 29 78 95, E speelpleinen@mechelen.be, 
W www.mechelen.be/jeugd.

vergeet de speelstraten niet! w www.mechelen.be/jeugd

de Nekker
Mooi weer? Dan is de Nekker de ideale plek 
om je dag door te brengen. Zwemmen in de 
vijver, skaten, spelen in de (binnen)speeltuin, 
relaxen op het terras… Mechelaars en toeristen 
van alle leeftijden brengen er een groot deel 
van hun zomer door. Deze zomer valt er veel 
te beleven: op 17 juli is er het straattheater-
festival. Met Zomerkuren kunnen kinderen er 
elke woensdag van de vakantie terecht voor een activiteit 
en op vrijdagen staat er wat op het programma voor de 
sportievelingen. Dat allemaal zonder dat je meer  
hoeft te betalen. 

Afspraken blijven belangrijk: zo mag je enkel zwemmen  
bij groene vlag, ben je in het bezit van een geldige identi-
teitskaart, hou je als ouder goed je kinderen in het oog…. 
Kinderen dragen een armbandje met een telefoonnummer 
van de begeleiders, zodat ze steeds terug te vinden zijn.

de Nekker, Nekkerspoel-Borcht 19, 9-21u, € 4 (+12 jaar),  
€ 3 (6-12 jaar), gratis (-6 jaar). 
voor meer info en programma: www.denekker.be of  
via facebook.

gezellige picknick
Niets zo gezellig als een picknick met vrienden of 
familie. Ieder neemt iets te eten mee en je installeert je 
in Kruidtuin, Tivoli of Vrijbroekpark. Het zijn de grootste 
picknicktuinen van de stad waar je ongestoord kan 
smullen. Wist je trouwens dat Vrijbroekpark een echte 
rozentuin heeft?

kruidtuin, via Pitzemburgstraat, Bruul of Zandpoortvest
park tivoli, Antwerpsesteenweg 92
vrijbroekpark, Hombeeksesteenweg 264,  
van zonsop- tot –ondergang

gratiS

gratiS
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wie is de slimste aap? 
Neem als fiere Mechelaar een kijkje in Planckendael. De 
bonobo’s die er wonen nemen het deze zomer op tegen 
chimpansees van Zoo Antwerpen. Met spelletjes, die je on-
line bekijkt, strijden ze voor de titel van slimste apensoort. 
Steun hen en word fan via www.deslimsteaapterwereld.be. 

hang zelf de aap uit
Ben jij de slimste aap ter wereld? 
Test het zelf met apenspelletjes in Planckendael. Fun 
verzekerd en de beste manier om iets bij te leren over het 
apenleven!

help de mensaap
Met de actie willen de Antwerpse Zoo en Planckendael de 
problematiek rond mensapen in de kijker zetten. Zij zijn 
namelijk met uitsterven bedreigd. Een eigen onderzoeks-
station in Kameroen van de Zoo en Planckendael onder-
zoekt hoe mensapen als gorilla’s en chimpansees beter 
overleven in het woud. Dit onderzoeksstation staat tijdens 
de actie in de kijker.

Meer info? www.deslimsteaapterwereld.be of  
www.planckendael.be
planckendael, Leuvensesteenweg 582, 10-19u, € 21 (+17 
jaar), € 17 (3-17 jaar, +60 jaar, andersvaliden en begeleider)

een dagje wandelen of fietsen
Bij mooi weer leent Mechelen zich uitermate tot een mooie 
wandeling of fietstocht. Zowel binnen en buiten de ring zijn 
er een heleboel mooie straten, monumenten en natuur-
plekjes. En bij Toerisme Mechelen vind je tientallen fiets- en 
wandeltochten. Tijdens één van je tochten kom je op je weg 
de beste restaurantjes en cafeetjes tegen die je uitstap tot 
een echte dagtrip maken. Eén van die plekjes is het prach-
tige cafeetje Zennegat. Uitbater beber geens: “We liggen 
aan het Zennegat, waar de Dijle, Zenne en de vaart samen-
komen. Erg veel fietsers en wandelaars genieten hier van 
een lekkere maaltijd, een drankje en het mooie uitzicht van 
op ons terrasje.”

Wandelaars hebben de keuze tussen natuur en cultuur. Er 
zijn bijvoorbeeld prachtige wandelingen in de Dijlevallei. Of 
wat dacht je van een bierwandeling? Die laat je kennismaken 
met de Mechelse biercultuur. Bovendien zijn er wandelingen 
voor jong en oud. Zoals twee erfgoedwandelingen speciaal 
voor kids. Voor grotere groepen zijn er geleide wandelingen.

Wie liever meer kilometers aflegt, springt op de fiets en kiest 
voor de vele fietstochten in en rond Mechelen. Ook hier heb 
je de keuze tussen cultuur en natuur. Een acht kilometer-
lange tocht gidst je door het groene Zemst, een andere 
fietstocht doet heilige plekjes in de Mechelse regio aan: 
abdijen, prehistorische begraafplaatsen,…. Wie er graag een 
woordje uitleg bij hoort, kan voor sommige wandelingen de 
hulp krijgen van een begeleider of een MP3-bestand. 

heb je geen fiets? Je kan er één huren op verschillende 
plaatsen. Liefhebbers hebben zelfs de kans om een tocht 
met een gehuurde scooter of step te doen. Een GPS wijst 
je de weg en een MP3-bestand vertelt je leuke verhalen 
om de tocht nog boeiender te maken. Check het aanbod 
op www.toerismemechelen.be.

Meer informatie? Neem een kijkje op de vernieuwde  
website van Toerisme Mechelen: www.toerismemechelen.
be. Klik door naar ‘waar naartoe?’ ‘Actief bezoeken’ en kies 
dan voor ‘Wandelingen’ of ‘Mechelen op twee wielen’. 
toerisme Mechelen, De Gulden Arent, Hallestraat 2-6,  
T 070 22 00 08, E toerisme@mechelen.be. Open tijdens 
de zomer van 9.30-17.30u in de week, 9.30-16.30u tijdens 
weekends en feestdagen.

gratiS

Lefwereld 
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…en regen
Regent het? De ideale gelegenheid om je te wagen aan een van de 
talloze binnenactiviteiten in en rond de stad.

Natuur
Zelfs met regenweer ontdek je de natuur, zoals in paarden-
melkerij de beck. Rozelien De Beck heeft niets dan lof 
voor paardenmelk: “Al eeuwenlang waarderen de mensen 
de versterkende kracht van paardenmelk voor het lichaam. 
De melk verhoogt je energie, bevordert de stoelgang en 
de vertering en verlaagt je cholesterol. Vanaf 10 perso-
nen geniet je anderhalf uur van een rondleiding in onze 
boerderij, proef je enkele drankjes met paardenmelk zoals 
likeur en krijg je van ons een gratis consumptie.”

info: De Beck, di & do gesloten, Kleine Straat 5, 2811 Leest, 
vanaf 10 personen, € 3 p.p., T 015 41 28 53,  
E info@paardenmelkerijdebeck.be,  
W www.paardenmelkerijdebeck.be.

Mechelen ligt in het hart van ‘s lands groentestreek. Als 
echte Maneblussers is een bezoek aan groentemuseum  
’t Grom dus een must. Op een interactieve en speelse  
manier maken jong en oud kennis met groenten en  
tuinbouwerfgoed. En het museum wijst je eveneens op  
de gezonde effecten van verse groenten. 

’t grom, Midzelen 25a, 2860 Sint-Katelijne-Waver, ma & 
wo-vr 10-16u, zo & feestdagen 10-18u, T 015 31 50 55,  
E info@tgrom.be, W www.tgrom.be

Speel goed!
Tof speelgoed: daarmee ben je (als kind) uren zoet. 
Ontdek het zelf in het Mechelse Speelgoedmuseum. 
Rina: ”Het speelgoedmuseum is zalig voor wie van 
spelletjes of speelgoed houdt. Je kan er speelgoed 
door de eeuwen heen leren kennen en genieten van 
onze tijdelijke tentoonstelling over het circus. In het 
uitleencentrum kan je dan weer speelgoed of spel-
letjes lenen en in het winkeltje kan je speelgoed en 
spelen kopen. Ik ben al 11 jaar als vrijwilliger actief 
in het museum, o.a. als gids. Waarom? Ik ben graag 
bezig met kinderen en dan is zo’n echt kindermuseum 
natuurlijk een troef. Maar ook volwassen genieten 
ervan hoor…”

Speelgoedmuseum, Nekkerspoelstraat 21, ma-di 10-17u, 
€7,5 (+12 jaar), €5 (3-12 jaar), gratis (-3 jaar),  
T 015/55 70 75, E info@speelgoedmuseum.be,  
W www.speelgoedmuseum.be

En wie liever technologie en wetenschap leert  
kennen: één adres! Technopolis, Technologielaan,  
9.30u-17u, €7,5-11,5, 015 34 20 00, W www.technopolis.be
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Maak tijd voor een boek
Ook in de Mechelse bibliotheek kan je deze zomer terecht. Rita Van de Wiele 
(bibliothecaris): “Tijdens de vakantie vinden veel Mechelaars eindelijk tijd om een 
boek te lezen in de tuin, de luie zetel of onderweg. Om ten volle van deze kostbare 
leestijd te kunnen genieten, geeft de bib je van half juni tot midden september zes 
weken uitleentermijn. Een tip voor wie nog op zoek is naar vakantielectuur: vanaf  
15 juni kan je afgeschreven boeken, strips en cd’s voor een prikje kopen in de hal 
van de bibliotheek.”

hoofdbibliotheek & jeugdbibliotheek, Moensstraat 19, di, wo & vr-za 10-16.30u,  
ma & do 10-19u, T 015 40 44 70, E uitleen.bibliotheek@mechelen.be,  
W www.mechelen.be/bibliotheek

gezellig naar de bios
Niets gezelliger op een regendag dan een namiddag 
cinema met heerlijke popcorn. Net als in Amerika kan je tij-
dens de zomer zelfs genieten van een echte drive in. Elke 
donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond bekijk je topfilms 
en enkele avant-premières vanuit de wagen in het domein 
van De Nekker. Kostprijs: €5 (gratis met oldtimer). 

Meer info? www.utopolis.be/events/98. Voor gewone 
bioscoopbezoeken kan je terecht bij Utopolis, 
Spuibeekstraat 5, T 015 55 77 33, W www.utopolis.be.

Sport lekker binnen
Als het regent hoeft je zin voor sport niet in het water te vallen. Of toch? Bij 
slecht weer kan je in Mechelen steeds terecht voor waterpret in het binnen-
zwembad aan de Geerdegemvaart. Het bad bestaat uit een 25m bad met 
wipplank, een instructiebad met een glijbaan en een kinderbad. Hygiëne is 
verzekerd: met nieuwe omkleedruimtes staat het bad bekend om haar netheid. 
In de zomer kan je er op dinsdag terecht tot 22u. Je zwemt in blokken van 2 uur 
en je draagt hygiënische, aansluitende zwemkledij in badstof (geen ondergoed, 
geen shorts, enz.…). 

zwembad geerdegemvaart, Leliestraat 32, ma & wo-vr 8-20.30u, di 8-22u (in 
juli en augustus), za-zo & feestdagen, 8-17u, € 2,5 (+ 18 jaar), € 1,9 (2-18 &  
+65 jaar), gratis (-2 jaar), T 015 41 77 44, E zwembad@sportactiefmechelen.be

Voor andere sporten huur je een zaal in één van de Mechelse sporthallen. 
Minstens vijf werkdagen op voorhand reserveer je die op het secretariaat van 
AGB SAM. In juli zijn de zalen gesloten voor onderhoud, maar in augustus is er 
nog plaats genoeg. De huurtarrieven zijn niet duur: €13 voor 1/3 zaal, €20/halve 
zaal en € 36/hele zaal. Jongeren – begeleid door minstens één volwassene – 
betalen telkens de helft. De zalen van Muizen en Walem zijn goedkoper: slechts 
€11/zaal. Niets weerhoudt je dus om je in augustus met vrienden of familie uit te 
leven in de sporthallen!

info over de sporthallen: T 015 43 20 74, E info@sportactiefmechelen.be
Voor reservaties van een sporthal mail je naar reservaties@sportactiefmechelen.be

een uur cultuur
Mechelen herbergt het beroemdste restauratieatelier 
van wandtapijten ter wereld: Manufactuur De Wit. Een 
juweel dat je op zaterdag kan bezichtigen en waar be-
zoekers van heinde en ver voor naar Mechelen komen. 
Let op: in juli is de Manufactuur gesloten.

Manufactuur de wit, Schoutetstraat 7, za 10.30u, 
gesloten in juli, € 6 (+18 jaar), € 2 (12-18 jaar), gratis 
(-12 jaar), T 015 20 29 05, E visit.dewit@telenet.be, 
W www.dewit.be

 “De stad investeert 
in haar sporthallen 
en zwembad, zodat 
je in Mechelen altijd 
een plek vindt waar 
je kan sporten!”
Koen Anciaux,  
OCMW-voorzitter en schepen

lefSteM

gratiS

Lefwereld 
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Al eeuwenlang vormen (markt)pleinen het centrum van een 
buurt. Markten, evenementen, kermissen… ze brengen mensen 
samen. Net als de Mechelse pleinen en markten, waar je deze 
zomer heel wat beleeft.

Mechelen ligt goed in  de markt

een rondje kermis
Voor de liefhebbers van paardenmo-
lens, smoutebollen en kriebels in de 
buik is er als vanouds de jaarlijkse 
Zomerkermis. 10 dagen lang tovert 
de Grote Markt zich om in een heus 
pretpark. Toppers zijn ongetwijfeld de 
familiedag (met kortingen) op 6 juli en 
de tombola op 10 juli. 

zomerkermis, 29.06-10.07,  
ma-do 16u-21u, vr-zo 14u-22u,  
Grote Markt

groots vertier op de grote Markt 
Heb je thuis nog oude foto’s van de Grote Markt enkele 
decennia geleden? Je merkt dat het vroeger niet zo’n ge-
zellig plein was als vandaag. Het plein deed eerder dienst 
als parking en er stonden vreemde palen met vlaggen 
omheen. Gelukkig besloot het stadsbestuur enkele jaren 
geleden de markt helemaal opnieuw aan te leggen. Auto’s 
verdwenen letterlijk onder de grond en boven de grond 
werd plaats gemaakt voor een plein waar voetgangers de 
baas zijn en evenementen kunnen plaatsvinden. Het ene 
terrasje na het andere verscheen en in een mum van tijd 

werd de Grote Markt een centrale en gezellige plek in 
de Dijlestad.

het grote strand
Tijdens de zomer valt er heel wat te beleven op de Grote Markt. Niet alleen 
staat er in augustus het hoofdpodium voor Maanrock (lees p. 17), het plein 
verandert voor het 14de jaar op rij in een Strand-aan-de dijle. Op dit strand-
zand nemen o.a. bedrijven het tegen elkaar op in beachvolleybal tornooien. 
Daarmee wil de stad de sportieve geest bij bedrijven en hun werknemers 
aanwakkeren, net als de collegialiteit. Verder leggen verschillende teams – 
bedrijven – contacten met elkaar, wat enkel maar de Mechelse economie 
ten goede komt. En zeker zo belangrijk: het blijft een leuk en ontspannend 
gebeuren. Want na het tornooi blijven de deelnemers maar wat graag plak-
ken op de Grote Markt voor een drankje en een babbel.

Ben je nog geen 16 jaar? Schrijf je dan in voor het gloednieuwe jeugd- 
tornooi dat doorheen de dag plaatsvindt. De manier om eens goed te  
sporten, vrienden te maken en je kunnen te tonen. Maar vergeet niet:  
meedoen is belangrijker dan winnen.

Sport onder den toren (beachvolleybal tornooi), 28-31.07, Grote Markt,  
€ 150 voor bedrijven op 28.07, € 75 voor bedrijven op 29.07, € 24  
voor alle anderen. Meer info en inschrijven: dienst Sport, Reuzenstraat 1,  
T 015 29 25 97, E sportdienst@mechelen.be, W www.onderdentoren.be.

gratiS
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Mechelen ligt goed in  de markt
Snuffel op de veemarkt 
De Veemarkt is tijdens de vakantiemaanden de place to 
be voor de verzamel- en snuisteraar. Elke vrijdag vind je 
er vanaf 11u een curiosamarkt. Voor een kleine standprijs 
mag iedereen van de stad er zijn of haar oude spulletjes te 
koop stellen. Elk jaar opnieuw komen veel Mechelaars naar 
het plein op zoek naar dat oude boek of zilverwerk dat hun 
interieur compleet maakt.

De Korenmarkt was de laatste maanden het toneel van een 
heleboel vernieuwingswerken. Werken die nodig zijn om 
van het plein een gezellige, groene en toegankelijke plek 
te maken voor Mechelaars. Ondanks deze werken zal de 
Korenmarkt tijdens de zomer toch het gezelligste plein van 
Mechelen zijn. Elke vrijdag van juli en augustus organise-
ren de handelaars en horeca-uitbaters van de buurt ‘Koren-
markt Zomert’. Iedereen kan dan vanaf 16u afzakken naar 
het plein om er te genieten van een hapje, een drankje, 
cultuur en muziek. De organisatoren willen niet zozeer 
een groots evenement op poten zetten, maar eerder een 
kleine, gezellige vrijdagavond garanderen in het teken 
van gastronomie en kunst. Zo vergeten de mensen tijdens 
de werkzaamheden de Korenmarkt niet. Elke week weer 
is er een nieuw thema. De winkeliers en horeca-uitbaters 
kleden het elke week anders in naargelang het thema. 
Gezelligheid gegarandeerd!

De stad ondersteunt het initiatief van de handelaars en 
horeca-uitbaters van de buurt rond de Korenmarkt. Zij helpt 
hen door de communicatie deels op zich te nemen  
en gratis podia en verlichting te voorzien.

Programma:  
01.07, Korenmarkt Zomert & Klinkt (Apero)  
08.07, White Lounge (Chillen in’t wit)  
15.07, Fiesta Latina (Zuiders dansen en smullen)  
22.07, Country-Picknick (Bokes in’t stad)  
29.07, Fun4Kids (Kinderen aan de top)  
05.08, Montmartre-à-Malines (Straatkunsten)  
19.08, Vispop met os aan’t spit (Zijpodium voor ‘t goede doel) 
26.08, Korenmarkt Zomert & Swingt (Eindfeest)

Meer info? www.korenmarktzomert.be

gratiS

gratiS

korenmarkt zomert 
voor het eerst! 
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Mechelaars die reizen op een al-
ternatieve manier, dat zijn indu (23) 
en Maaike (22). Samen koesteren 
ze plannen om naar het zuiden van 
Europa te liften. Om de trip nog wat 
spannender te maken, nemen de 
meiden uit Battel deel aan de wed-
strijd ‘Route du Soleil’. Maaike: “In de 
internationale wedstrijd nemen 900 
jongeren het tegen elkaar op. Doel is 
om al liftend in Venetië te raken. Het 
verloopt een beetje zoals de Tour de 
France: elke dag zijn er nieuwe etap-
pes en opdrachten. De winnaars van 
een etappe krijgen een gele ‘mar-
cel’, de winnaar van de opdrachten 
van die dag een groene marcel. Een  
‘bolletjesmarcel’ gaat naar de groot-
ste durver, bv. met een origineel 
vervoermiddel meereizen zoals een 
paard en kar. De vijf beste teams van 
elke reeks (reeksen Antwerpen, Gent 
en Leuven) kunnen de eindfinale win-
nen die plaatsvindt op 13 augustus in 
België. De finalisten moeten dan zo 
snel mogelijk naar het slotevent liften. 
De winnaars winnen een wereldreis.”

Samen liftend naar  de zon
Beter een goede  
buur dan een verre 
vriend. In deze 
rubriek bewijzen 
twee jonge meiden 
dat de Mechelse 
vlag verdedigen  
erg avontuurlijk 
kan zijn… 

Maar de meisjes kunnen ook extra tijd winnen per etappe. Dat wil zeggen:  
vroeger starten aan een etappe. indu: “Daarvoor moet je op ons stemmen. Ga naar  
www.routedusoleil.org en klik op ‘supporter’. De site verbindt je door naar een 
Facebookpagina waar je ons team kiest: ‘Mimosa’. Als supporter kan je trouwens 
een reis winnen naar Venetië.” De Mechelse vriendinnen hebben alvast het heft in 
eigen handen genomen en actie ondernomen om stemmen te vergaren. 

kristof

indu

“Steun ons 
wanneer we de 
Mechelse eer 
hooghouden.” 
Maaike
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Samen liftend naar  de zon

Maaike

“De uitdaging 
en mensen leren 
kennen, dat  
zijn onze grote  
motivators.”  
Indu

indu: “We lieten posters en flyers 
drukken en maakten onze eigen T-
shirts. Op Mano Mundo heb ik dag 
en nacht rondgelopen met een plak-
kaat. Daarop stond ‘Free Hugs’. Daar 
deelde ik knuffels en flyers uit aan ie-
dereen die mijn pad kruiste. De men-
sen reageerden enthousiast en onze 
flyers waren snel verdeeld.”
 

ervaring
Maaike: “We hebben al de nodige lift-
ervaring. Ik zat jarenlang bij de scouts 
en daar werd wel eens meegereden 
met onbekenden. Indu lift voor haar 
plezier.” indu: “Enkele maanden gele-
den heb ik nog van Barcelona naar de 
Pyreneeën gelift. Met sommige men-
sen die ik toen ontmoette, heb ik nog 
steeds contact. Want door al liftend te 
reizen, leer je een heleboel mensen 
kennen.” 
 

uitdaging
Maaike: “Mensen leren kennen, is een 
belangrijke reden voor ons om deel te 
nemen, net als de uitdaging en de er-
varing. We reizen graag indien we een 
heleboel nieuwe dingen zelf kunnen 
ontdekken. En uiteraard omdat het in 
het zuiden warmer is dan hier.”

Steeds minder jongeren liften, hoewel de trend terugkomt. Erg sociaal, want 
veel bestuurders reizen nog steeds alleen. Door een lifter mee te nemen, 
leer je iemand kennen en help je die persoon op de koop toe. En als we met 
z’n allen de auto delen, rijden er minder auto’s met als gevolg minder files, 
minder benzinekosten en minder vervuiling. Maar liften moet je wel veilig 
doen: SMS daarom de nummerplaat en locatie door aan familie of vrienden 
vooraleer je instapt in een auto. 

wees veilig!

Burenplezier 
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(Her)ontdek je stad  
van op de rivier
Je las het al in de Nieuwe Maan van juni (p.16-18): Mechelen’s  
oorsprong ligt langs de Dijle. Prachtige huizen en monumenten 
staan bijgevolg rond de stroom. Leer het op een verrassende  
manier kennen dankzij een boottocht. 

philip de prest (zaakvoerder boottochten Malinska): 
“In 2006 startten we een eigen boottocht in de 
Dijlestad. Sindsdien dragen we bij tot de trots van de 
Mechelaars. Dankzij onze boottochten leren ze hun 
stad (her)ontdekken op een nieuwe manier. Ze merken 
hoe mooi hun favoriete plekjes ogen van op het water 
en blaken altijd weer van trots. Denk bijvoorbeeld aan 
de bovensluizen. Jaren geleden was dit de ontmoe-
tings-plek voor jonge koppeltjes, uit het oog van de 
ouders. Ik kan je vertellen dat vele stadsgenoten erg 
emotioneel worden wanneer we dat plekje voorbij 
varen (lacht).”

uniek
De Mechelse boottours zijn echt uniek. philip: “An-
ders dan een boottour in o.a. Brugge, waar je enkel 
het Middeleeuwse centrum aandoet, komt onze tour 
langs diverse plekjes. De stijl van de jachthaven, de 
natuur van de Kruidtuin, de historiek en romantiek van 
het Begijnhof... Op 45 minuten ontdek je de stad in al 
haar facetten. Verder is alles mogelijk op onze tocht: 
je kan er je eigen picknick opsmullen, klinken met 
een flesje champagne dat je zelf meebrengt of bij ons 
koopt enz. Mechelaars geven op de boot zelfs feest-
jes of doen er huwelijksaanzoeken. Kortom, genieten 
van Mechelen vanuit een nieuwe dimensie. 

kortingsbon M
alinska

Boottours, 02.04-30.10, dagelijks, 13.30u, 14.30u, 15.30u, 
16.30u, 17.30u, 45 min., gratis (– 3 jaar), € 4 (– 12 jaar),  
€ 6 (+ 12 jaar), groepstarieven (10-50 p.) en kortingen 
(o.a. UiTpas) vind je op de website.

Meer info? V-zit bvba, Oude Baan 75, M 0478 08 51 14,  
E tanja.claes@v-zit.be, W www.v-zit.be

philip

Schipper
patrick

Samen met Nieuwe Maan geniet je 
deze zomer van een uitzonderlijke

 korting. Tot 30.10 krijg je liefst 
50% korting als je deze 

kortingsbon afgeeft!! tot 30.10, 50% korting

(niet op reductietarieven, 

1 bon per max. 6 personen)
16
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festivalitis
Hou je van muziek? Hou je van een uitgelaten, toffe sfeer? Dan kom je 
als Mechelaar aan je trekken. Want tijdens de zomer vinden in de stad 
een heleboel festivals plaats. Nieuwe Maan laat je alvast kennismaken. 

Maneblussers rocken
Mechelen’s grootste festival is Maanrock, dat dit jaar al voor 
de zestiende keer plaatsvindt in de binnenstad. het grootste 
gratis zomerfestival van het land trekt jong en oud aan van 
binnen en buiten Mechelen. 

Maanrock zou echter 
nooit zo’n leuk en gratis 
festival kunnen zijn 
zonder de hulp van 
gemotiveerde vrijwil-
ligers. Zij verzorgen 
o.a. de bevoorrading 
van drankjes, hangen 
de affiches, behou-
den de veiligheid of 
poetsen ’s nachts de 
markten na een avond 
van festiviteiten. Zo 
helpt ook geert al voor 
het zevende jaar op 
rij: “We zijn een toffe bende van vrijwilligers en je komt er een 
heleboel stadsgenoten tegen die naar het festival gaan. Ik doe 
al zeven jaar de security en dat valt erg goed mee. De bezoe-
kers van Maanrock houden zich vooral bezig met plezier maken 
en niet zozeer met vandalisme. Dat komt onder meer door de 
ongedwongen sfeer die er hangt. Wat Maanrock zo bijzonder 
maakt? Iedereen vindt er zijn of haar zin. Er is een programma 
voor kinderen op de Grote Markt of voor fans van alternatieve 
bands op de Vismarkt. En de grote artiesten die vind je op de 
Grote Markt. Mijn favoriet dit jaar is zonder twijfel de Clement 
Peerens Explosition. De smakelijke liedjesteksten en het dialect 
plezieren me wel.”

Meer info op www.maanrock.be

Programma

zaterdag 20.08
Grote Markt: 13u, The Pilot Light | 14.15u, 

Black Cassette | 15.30u, The Galacticos | 

16.50u, Freaky Age | 18.20u, Broken Glass 

Heroes | 19.35u, The Sore Losers | 21.05u, A 

Brand | 22.50u, Gabriel Rios | 0.30u, Sound 

of Stereo 
Ijzerenleen: 18.00u, King Dalton | 19.15u, 

Kris de Bruyne & Band | 20.45u, Buurman | 

22.30u, Yevgueni
Vismarkt: 18.15u, Geppetto & The Whales 

| 19.30u, The New Romance | 21u, Steven 

Debruyn, Tony Gyselynck & Roland | 22.30u, 

Arbeid Adelt

zondag 21.08
Grote Markt: 13u, Kapitein Winokio | 14.30u, 

Studio 100 Band met Piet Piraat | 16u, Jill & 

Lauren | 17.15u, Paul Michiels | 19u, Clement 

Peerens Explosition | 20.45u, The Scene | 

22.30u, Milk Inc
Ijzerenleen: 18.30u, Benny Zen and the 

Syphilis Madmen| 19.40u, Eté 67 | 21.10u, The 

Neon Judgement Live | 22.40u, The Oppo-

sites
Vismarkt: 18u, The Red Light Rumors | 19.30u, 

The Rott Childs | 21u, Drums Are For Parades 

| 22.30u, Steak Number Eight

gratiS

Maanrock is een fantastisch festival 
met een heleboel troeven, dat vindt alleszins 
Mechelaar klaas delrue van Yegueni: “De sterkte van Maanrock is dat er een 
gevoel van vrijheid heerst. Je betaalt geen inkom en je kan tussenin gewoon 
een terrasje doen als je dat wil. Mechelen heeft ook de ideale proportie voor 
zo’n stadsfestival. Alle podia liggen ver genoeg van elkaar en toch zijn ze 
vlakbij. En het festival heeft een goede reputatie in het land. Ik ben blij dat ik 
mag optreden op dit plezante stadsfestival.”
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Sjarabangelijk feest
Een beetje een apart festival, zo kan je Fest Sjarabang best omschrijven. Het 
festival is een vaste waarde tijdens de Mechelse zomer. De organisator is vzw 
Sjarabang, die met de opbrengst van het festival haar workshops financiert. Die 
workshops zijn bedoeld voor personen met een verstandelijke handicap, die er 
leren zelf kunst te creëren en zo deel uitmaken van de artistieke wereld.

Op de affiche staat een gevarieerd amalgaam van artiesten: Aia Strings Quartet, 
Chris Joris Ensemble, Fanteyfare, Hilde Uitterlinden, Jean Bosco Safari, José 
Torral Trio, Kostas, Mechels Harmonieorkest, Nele Goossens, Roland, Sunday’s 
Ghosttown, Tio Pepe & The Bordellos, Thomas Tooten & Niels en Vrijdag. Een 
must voor liefhebbers van muziek. 
Kom zeker af!

fest Sjarabang, 27-29.08, Kerkhoflei 49, € 10 dagticket, € 25 weekendticket, 
E info@sjarabangvzw.be, W www.sjarabangvzw.be.

Make a fish op het terras
Van 20 juli tot 10 augustus is woensdagavond de avond van 
de Vismarkt. kris (café-uitbater en medeorganisator) : “Zoals 
elk jaar verwennen de horeca-uitbaters hun cliënteel op een 
muziekfestival. Zes jaar geleden kwamen we op dit idee om 
onze trouwe klanten te belonen voor hun vertrouwen. Je 
geniet er van muziek van op een terrasje, staand of dansend 
voor het podium. De bands zijn uitsluitend Mechelse groepen. 
Daar kiezen we als organisators bewust voor, want fier als 
we zijn willen we talent van bij ons in de kijker zetten. Wist je 
overigens dat het festival helemaal gratis is? Dit mee dankzij 
de hulp van de stad, die voor ons een gratis podium voorziet. 
Kortom: wij garanderen je vier topwoensdagen op rij!”

gratiS

“Mechelaars die  
van muziek houden,  
genieten deze zomer 
opnieuw van het brede 
festivalaanbod van de 
stad.”

Frank Nobels,  
schepen van cultuur

lefSteM

Programma

20.07 Groove Axess (groovy jazz band)

27.07 The Fat King (swingende coverband)
 

03.08 Va et vient (majoretten) en Bash (blues)

10.08  Mechelen danst op de vismarkt met   

 D.J.’s Gibbe en Macka Fat
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Maak kennis met de  

wijde wereld
Dat doe je tijdens het laatste weekend van juli op Global Fiesta. 
In wijk Tervuursesteenweg tonen culturen uit de hele wereld het 
beste van zichzelf. Het is een echt doe- en luisterfestival voor 
jong en oud. Zo leer je djembé spelen of je anders schminken, 
luister je naar reisverhalen in de vertelhoek, smul je van Afri-
kaanse hapjes, speel je o.a. Schotse sporten in de buurtsport-
cocktail of luister je naar optredens van de Harmonie, Ronny 
Mosuse… Maar het belangrijkste is toch de gemoedelijke sfeer. 

Al voor de negende keer op rij vindt het festival plaats in de 
multiculturele woonwijk. Het festival brengt mensen bij elkaar, 
want wel tientallen vrijwilligers werken eraan mee. Daarom is het 
steeds weer zo’n groot succes.
 
Meer info: Wijkzaal, M. Gandhistraat 25, T 015 44 65 90,  
E wijkhuis.tervuursesteenweg@mechelen.be.

parkpop
Is woensdag de dag van de Vismarkt, dan is donderdag die van 
de Kruidtuin. Elke donderdag van juli en augustus verandert den 
Botaniek in een heuse festivalweide. Ook dit festival is door de 
vrijwilligers en de financiële steun van de stad geheel gratis. 
Kortom, de ideale gelegenheid om met je stadsgenoten bij te 
praten of te dansen in de prachtige natuur. De troef van Parkpop 
is dat organisator Mechelse Feesten iedere muziekfan op zijn/
haar wenken bedient. Elke week komt een nieuwe band die een 
heel ander genre brengt. Zo is er pop, rock, disco, soul, blues, 
R&B, Country, Nederlandstalige muziek enz. Je kan er elke week 
terecht van 20.30u tot 23u. Ingangen: Bruul, Zandpoortvest en 
Pitzemburgstraat.

info? Vzw Mechelse Feesten, T 015 29 78 68 of  
W www.parkpop.be

gratiS

gratiS
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de biënnale van contour is een even spannende als 
ontspannende manier om hedendaagse beeldende kunst 
van internationaal niveau te ontdekken. contour toont 
film, video en installaties op twaalf bijzondere locaties in 
de historische binnenstad van Mechelen. 

Startpunt is het stationsgebouw van Mechelen-Nekkerspoel. 
Via o.a. het Speelgoedmuseum, een voormalige malterie en 
een pas herontdekte kapel loopt het parcours tot aan het 
Cultuurcentrum.

De vijfde editie draagt de stempel van Canadees anthony 
kiendl. Onder de titel ‘Sound and Vision: Beyond Reason’ 
onderzoekt hij de verbanden tussen geluid, beeld en soci-
ale veranderingen. Daarbij speelt rockmuziek een grote rol. 
De New Yorkse artiest Dan Graham vormt een belangrijke 
inspiratiebron voor de curator. Graham maakte de beroem-
de film ‘Rock My Religion’, waarin hij rockmuziek als een 
cultureel fenomeen onderzoekt. Speciaal voor Mechelen 
creëert hij een paviljoen: een constructie van glas en staal 
die permanent in Mechelen zal te zien zijn. 

Kiendl selecteerde nog 15 andere kunstenaars uit binnen- 
en buitenland. Naast Graham is Belgische kunstenares 
Anne-Mie Van Kerckhoven blikvanger. Voor de inpassing 
van de werken is deze keer beroep gedaan op architect 
Kris Kimpe. 

contour: vijfde biënnale voor bewegend beeld

Als Mechelaar word je extra verwend: je betaalt maar  
€7 in plaats van €10!

contour 2011, 27.08-30.10, do-zo, 10- 18u (za tot 22u), 
€10/7/2, W www.contour2011.be, info en tickets bij UiT 
 in Mechelen

27.08
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Juli - augustus 2011

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



Zit eens in de put van  
hof van busleyden 
Sinds 1938 doet het Hof van Busleyden dienst als stads-
museum. Het is een prachtig gebouw met een ongelofelijke 
geschiedenis. Het hof was echter toe aan een grondige ver-
bouwing om te voldoen aan de hedendaagse normen van 
een museum. De stad maakte van de gelegenheid gebruik 
om een tentoonstellingsruimte toe te voegen onder de tuin. 
Daarvoor werkte de aannemer vier maanden lang met de 
grootste voorzichtigheid aan een zes meter diepe put.

Wil je al een glimp opvangen van de werken? Daal tijdens 
openputdag naar de bodem van de put en ontdek met 
eigen ogen hoe de nieuwe zaal er uit zal zien. Leden van 
het bouwteam leiden je door de put. Elke 20 minuten 
vertrekt een groep van maximaal 20 personen. Reserveren 
is verplicht.

openputdag, 28.08, 10-16u, Hof Van Busleyden, F. De  
Merodestraat 67, gratis, W www.stedelijkemuseamechelen.be, 
info en tickets bij UiT in Mechelen 

Met Natte voeten
‘Met Natte Voeten’ is een drie uur durende tocht die je 
langs bekende en minder bewandelde plekjes in de bin-
nenstad voert. Ruil je stappers voor een paar stevige laar-
zen en doe de dijle als je durft! De rivier is je leidraad. Zet 
je speurneus op en ga op zoek naar sporen die je vertellen 
wat er hier vele jaren terug allemaal te beleven viel! Je 
wandelboek en een pak leuke opdrachten zorgen er voor 
dat het een onvergetelijk avontuur wordt! Neem een duik 
in het verleden en ontdek waarom de Dijle al eeuwen zo 
belangrijk is voor onze stad. 

De wandelgids kan je elke dag ontlenen aan de balie van 
UiT in Mechelen en Lamot. 

wandeling ‘Met Natte voeten’, dagelijks, vertrek aan UiT 
in Mechelen of Lamot, gratis, info bij UiT in Mechelen.

big jump 
Elk jaar springen duizenden Europeanen in meren, 
rivieren of kanalen om te tonen dat ze wakker liggen van 
proper water én daar iets aan willen doen. Ze maken een 
fris statement voor propere, levende rivieren en sporen 
beleidsmakers aan om de waterproblematiek snel aan te 
pakken. Voor het vierde jaar op rij springen we ook in de 
dijle voor zuiver water. Teken present voor de Big Jump 
aan de Haverwerf!

big jump, 10.07, 15u, Haverwerf, gratis, Natuurpunt,  
T 0476 25 37 49. Vergeet je schoenen of watersandalen 
niet want de bodem is niet afvalvrij.

balcazar
Elke eerste donderdag van de maand kan je genieten van 
een muzieknamiddag in het Cultuurcentrum. Danslief-
hebbers trekken hun dansschoenen aan en brengen de 
tijd van toen weer tot leven. Pianist en zanger Guido Van 
Damme zorgt alvast voor de juiste sfeer. Koffie en taart 
maken de namiddag helemaal af. 

balcazar, 07.07, 14-17u, Cultuurcentrum, €5, info en tickets 
bij UiT in Mechelen

28.08 07.07

10.07
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 01.07 
braderie: Korenmarkt Zomert & Klinkt, 
16-22u, Korenmarkt
feest: Zomerse grillen, 18-22u,  
Vrijbroekpark
festival: Dijlefeesten, Vismarkt

 02.07 
erfgoed: Stoomtreinnostalgie, 10.15u, 
Station Mechelen
festival: Dijlefeesten, Vismarkt
festival: Froefroe’s pretpakket,  
13-17u, Cultuurcentrum
festival: Carpetland - Straattheater, 
13.45-14.15u, Cultuurcentrum
festival /concert: Jan De Smet solo 
voor het jonge grut, 14.30-15.30u,  
Cultuurcentrum
concert: Galerie Duende bestaat 3 
jaar | Finissage met flamenco-concert, 
20-22u, Galerie Duende,  
St.-Katelijnestraat 3 

 03.07 
festival: Dijlefeesten, Vismarkt
concert: Live Jazz @ Vé Café,  
20-23u, Vismarkt 14
concert: Hommageconcert Flor  
Peeters, 20.30u, Kathedraal

 04.07 
concert: Beiaardsconcert | Jan Wisse, 
20.30-21.30u, Minderbroedersgang 5 
cursus of workshop: Museumkamp 
“Op pad met Rik” (tot 08/07), 10-16u, 
Lamot

 07.07 
concert: Balcazar | Guido Van Damme, 
14-17u, Minderbroedersgang 5
festival: Parkpop, 20.30-23u, Kruidtuin

 08.07 
braderie: Korenmarkt zomert |  
White Lounge, 16-22u, Korenmarkt
concert: The Problems, 21-23u,  
St.-Romboutskerkhof 2

 09.07 
concert: Beiaardconcert | Toni Raats, 
20.30-21.30u, Pastorietuin O.L.Vrouw 
over de Dijlekerk

 10.07 
concert: Live Jazz @ Vé Café,  
20-23u, Vismarkt 14
concert: Parkconcerten, 15u, Tivoli

 11.07 
concert: Beiaardconcert | Koen  
Cosaert, 20.30-21.30u,  
Cultuurcentrum - Binnenplein
kermis of feestelijkheid:  
11-juliviering, 20u, Grote Markt

 12.07 
lezing: Informatie-avond pleegzorg, 
14-16u, Stuivenbergvaart 76

 14.07 
festival: Parkpop, 20.30-23u,  
Kruidtuin

 15.07 
braderie: Korenmarkt zomert |  
Fiësta Latina, 16-22u, Korenmarkt

 17.07 
festival: Straattheaterfestival,  
13-17u, De Nekker
concert: Live Jazz @ Vé Café,  
20-23u, Vismarkt 14

 18.07 
concert: Beiaardconcert | Jon Lehrer, 
20.30u, Cultuurcentrum - Binnenplein

 20.07 
concert: Lemuria, Cheap Girls e.a,  
18-23u, Club Kamikaze, Zakstraat 1 
festival: Make a fish | Groove Axess, 
20u, Vismarkt 
festival: Parkpop, 20.30-23u, Kruidtuin

 21.07 
feest: 21-juliviering, 20.30u, Binnenstad

 22.07 
braderie: Korenmarkt zomert |  
Country-Pic-Nic, 16-22u, Korenmarkt
concert: Natashia Kelly Quartet,  
21-23u, St.-Romboutskerkhof 2

 24.07 
concert: Live Jazz @ Vé Café,  
20-23u, Vismarkt 14
festival: Parkconcerten, 15u, Tivoli

 25.07 
concert: Beiaardconcert | Marc Van 
Bets, 20.30u, Cultuurcentrum -  
Binnenplein 

 27.07 
festival: Make a fish | The Fat King, 
20u, Vismarkt

 28.07 
Sport: Sporten onder den toren,  
17.30-23u, Grote Markt
festival: Parkpop Mechelen,  
20.30-23u, Kruidtuin

 29.07 
braderie: Korenmarkt zomert |  
Mediterrania, 16-22u, Korenmarkt
Sport: Sporten onder den toren,  
17.30-23u, Grote Markt

 30.07 
Sport: Sporten onder den toren,  
09-23u, Grote Markt

 31.07 
Sport: Sporten onder den toren,  
11-18u, Grote Markt
concert: Live Jazz @ Vé Café,  
20-23u, Vismarkt 14

 01.08 
concert: Beiaardconcert | Liesbeth 
Janssens, 20.30u, Cultuurcentrum - 
Binnenplein
kamp: K!dans zomerkamp (tot 05/08) 
Sporthal Arena, Pastorijstraat 50

 03.08 
festival: Make A fish | Va et Vient & 
Bash, 20u, Vismarkt

 04.08 
concert: Balcazar | Duo Fontana,  
14-17u, Cultuurcentrum
festival: Parkpop, 20.30-23u, Kruidtuin

 05.08 
braderie: Korenmarkt zomert |  
Fun4Kids, 16-22u, Korenmarkt

 07.08 
concert: Live Jazz @ Vé Café,  
20-23u, Vismarkt 14
festival: Parkconcerten, 15u, Tivoli

 08.08 
concert: Beiaardconcert Arie |  
Abbenes, 20.30u, Cultuurcentrum - 
Binnenplein

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



 09.08 
lezing of gesprek: Informatie-avond 
pleegzorg, 14-16u, Stuivenbergvaart 76

 10.08 
festival: Make A fish | Mechelen 
danst op de vismarkt, 20u, Vismarkt 

 11.08 
festival: Parkpop, 20.30-23u, Kruidtuin

 12.08 
braderie: Korenmarkt zomert | Mont-
martre-à-Malines, 16-22u, Korenmarkt 
concert: Marcelo Moncada Space 
quartet, 21-23u, St.-Romboutskerkhof 2

 13.08 
concert: Beiaardconcert | Kenneth 
Theunissen, 14.30-15.30u,  
Pastorietuin O.L.Vrouw over de Dijlekerk 
uitstap: Op diner bij de vleermuis,  
20.30-22.30u, Vrijbroekpark

 14.08 
concert: Live Jazz @ Vé Café,  
20-23u, Vismarkt 14

 15.08 
concert: Beiaardconcert |  
Ann-Kirstine Christianse 20.30u,  
Cultuurcentrum - Binnenplein
event: Maneblusser Classic Tour 2011, 
Grote Markt

 18.08 
festival: Parkpop, 20.30-23u, Kruidtuin

 19.08 
braderie: Korenmarkt zomert |  
Vis-Pop, 16-22u, Korenmarkt

 20.08 
festival: Maanrock, 13.30-02u,  
Grote Markt, Ijzerenleen en Vismarkt

 21.08 
festival: Maanrock, 13-24u, Grote 
Markt, Ijzerenleen en Vismarkt

concert: Live Jazz @ Vé Café,  
20-23u, Vé Café, Vismarkt 14 

 22.08 
concert: Beiaardconcert | Richard de 
Waardt, 20.30u, Cultuurcentrum -  
Binnenplein
cursus of workshop: Museumkamp 
“Het vergeten boek” (tot 26/08), 
Cultuurcentrum

 25.08 
festival: Parkpop, 20.30-23u, Kruidtuin

 26.08 
braderie: Korenmarkt Zomert & 
Swingt, 16-22u, Korenmarkt 
festival: Fest de Sjarabang, 19-01u, 
Kerkhoflei 49

 27.08 
festival: Fest de Sjarabang, 13-01u, 
Kerkhoflei 49

 28.08 
park of tuin: Oogstfeesten, 10-18u, 
Vrijbroekpark
concert: Fatiboombastic op  
Oogstfeesten, 14u, Vrijbroekpark
festival: Fest de Sjarabang, 11-01u, 
Kerkhoflei 49
festival: Parkconcerten, 15u, Tivoli
concert: Live Jazz @ Vé Café,  
20-23u, Vismarkt 14

 29.08 
concert: Beiaardconcert | Frans 
Haagen, 20.30u, Cultuurcentrum - 
Binnenplein

 expo’s in juli & augustus 
tot 08.01.12 Het circus kan beginnen!, 
Speelgoedmuseum
tot 02.07 De Groene Dame, Galerie 
Duende, St.-Katelijnestraat 3
tot 18.09 Rik Wouters & co.  
Beeldhouwers in Mechelen, Lamot
tot 21.08 Photo Event 2011,  
Cultuurcentrum
tot 03.07 We’re hear to stay,  
Figurentheater De Maan
tot 16.07 Ventolin 100 door Gijs  
Vanhee, Bruul 79
05.08-28.08 Schatten op Zolder,  
Hangar 311, Battelsesteenweg 311
27.08-30.10 5de Biënnale voor  
Bewegend Beeld, start aan station 
Nekkerspoel

zomer 
tentoonstellingen ccM

Bezoek photo event 2011 en laat je 
verrassen, verleiden en verbazen door 
deze bijzondere foto expo. Internationale 
topfotografie ontmoet beloftevol talent 
van eigen bodem in Mechelen! Zeven 
fotografen bewijzen dat kunstfotografie 
kan knallen! 

18.06-21.08, do-zo, 11-18u,  
de garage, gratis

Mechelaar ward dijck toont een ver-
scheidenheid aan werken waarin hij 
de verworvenheden van de Europese 
cultuur in dialoog stelt met zijn eigen 
zinswijze en zijn ervaringen uit andere 
culturen. De uiteenlopende thematiek is 
gebald rond de vraag naar ‘het alles’. 

18.06-21.08, do-zo, 11-18u,  
cultuurcentrum, gratis

De tentoonstelling r’n’r in Mechelen 
brengt in het kader van Contour een 
ruw sfeerbeeld van de muziekscene in 
Mechelen vanaf de jaren ‘60 tot vandaag 
met foto’s, krantenartikels, platenhoezen, 
affiches, en memorabilia. De expo spen-
deert aandacht aan het ontstaan van de 
Dijlefeesten, de revue in de jaren ‘80 tot 
Kamikaze en Maanrock vandaag.

r’n’r in Mechelen, 27.08-31.10,  
di-zo, 10- 17u, cultuurcentrum,  
gratis

voor meer info: T 015 29 40 00,  
E cultuurcentrum@mechelen.be,  
W www.ccmechelen.be

gratiS

*

*

*

Meer info: www.uitinmechelen.be 23



“Het ICT-beleid van 
de stad is baanbre-
kend. Niet alleen op 
online en digitaal 
vlak, ook op ecolo-
gisch vlak willen we 
de trend zetten.”

Kristl Strubbe, 
Schepen van Informatica

lefSteM

Mechelen start met 
nieuwe toerismesite
Heb je familieleden/kennissen die Mechelen willen bezoe-
ken? Dan kunnen zij terecht op de gloednieuwe viertalige 
toerismesite, die geïntegreerd werd binnen de meermaals 
bekroonde website van de stad. De bezoeker kan er online 
terecht voor informatie over logies in alle prijsklassen, 
groepsbezoeken, bezienswaardigheden, huizen van tradi-
tie en streekgerechten. 

Zin om zelf eens een kijkje te nemen op de website? 
Surf dan naar W www.toerismemechelen.be.

Moderne ict-aanpak loont
Mechelen hecht veel belang aan een innovatief ICT beleid dat duurzaam,  
ecologisch en toegankelijk is voor iedereen.

Dat uit zich o.a. in de Green IT-aanpak van de stad. De afdeling ICT investeerde 
onder meer al in computers die minder energie verbruiken. En deze groene ICT 
aanpak bespaart volgens specialisten €600 tot €1200 per medewerker per jaar 
op de energiefactuur. 

De stadswebsite werd de laatste maanden bovendien grondig aangepast. Tabel-
len, teksten, beelden… allemaal werden ze bijgewerkt opdat slechtzienden, 
ouderen en personen met een handicap zonder problemen gebruik kunnen 
maken van de website. De stad kreeg hiervoor twee labels: het kwaliteitslabel 
Anysurfer van Blindenzorg Licht en Liefde alsook het ‘Autismevriendelijk’-logo 
van vzw Autisme Centraal.
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veilig de zomer in
Nu de zomervakantie eraan komt, trekken vele Mechelaars 
op vakantie. Uiteraard is het tijdens deze periode belang-
rijk je woning te beschermen tegen diefstal. Enkele tips:
•	Zorg voor goede sloten!
•	Zeg leveranciers tijdig af zodat er geen zaken   

  voor de deur blijven staan.
•	Zorg ervoor dat de brievenbus dagelijks 

  wordt gelicht of laat je post bewaren op het  
  postkantoor.
•	Maak geen melding van je afwezigheid via   

  briefjes op de deur, op Facebook...

•	Zorg dat de woning er ‘bewoond’ uit ziet: gebruik  
   verlichting met timers; laat iemand de rolluiken/ 
   gordijnen af en toe open en dicht doen,... 
•	Beperk de mogelijke buit: bewaar waardevolle   

   voorwerpen en geld op een veilige plaats.
•	Maak goede afspraken met buren, vrienden of   

   familie zodat uw woning extra in’t oog wordt  
   gehouden.

Als je bij politie Mechelen vakantietoezicht aanvraagt, dan 
komen de politie of gemeenschapswachten kijken of alles 
in orde is in en om je woning. Bij enig probleem of onregel-
matigheid, verwittigen ze de door jou opgegeven con-
tactpersoon. Zo kunnen de nodige maatregelen getroffen 
worden in afwachting van je thuiskomst.

praktisch
Voor meer informatie over inbraakbeveiliging kan je tijdens 
de kantooruren terecht op de dienst Preventie en Veilig-
heid van de stad Mechelen, T 015 29 83 93 of  
E maarten.thiry@mechelen.be. Voor aanvragen voor  
vakantietoezicht kan je terecht bij de lokale politie  
Mechelen T 015 28 66 90 of W www.politiemechelen.be

Mechelen bouwt nieuwe zaal 
aan douaneplein
Sinds de stad het cultuuraanbod voor jongeren bundelde 
onder het label Kamikaze, is ook het jeugdcentrum Met-
teko omgedoopt tot Club Kamikaze. De club barst echter 
uit haar voegen door het toenemende succes. Daarom wil 
de stad aan het Douaneplein een nieuwe club bouwen. De 
stad hoopt volgend jaar met het bouwproject te starten. 
De huidige Club Kamikaze blijft uiteraard geopend tot de 
nieuwe zaal afgewerkt is.

viertalige toeristische infoborden 

duiken op in de stad
Als bezoeker aan de stad Mechelen kan je voortaan infor-
matie lezen over de monumenten, parken en vlietjes op de 
gloednieuwe toeristische infoborden. Deze bruine borden 
geven in vier talen historische en actuele achtergrond. De 
meeste borden vind je terug aan historische gebouwen,  
op pleinen en in parken, maar ook aan bruggen en stand-
beelden. De borden bevatten uitleg van de plek en een 
stadsplan. De bezoeker zal zich nu nog makkelijker in het 
historische Mechelen inleven. 
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wij  
wareN 
erbij
1 op de haverwerf werd 
een beeldengroep rond de 
van beethovens onthuld, die 
vooral in Mechelen verble-
ven. Mechelse stadsgids rudi 
de Mets poseert naast het 
beeld van de kleine ludwig 
van beethoven op de haver-
werf.

2 de hanswijkprocessie 
zorgt zoals elk jaar voor 
kleurrijke taferelen.

3 gezelligheid troef tijdens 
de grote milieubewuste  
stadspicknick in de kruidtuin.

4 het oh!, ofwel het on-
dernemershuis Mechelen 
opende officieel de deuren. 
een boost voor de Mechelse 
economie.

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 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
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), Walter Walgraeve, Daphne 
Storms, Sebbe Walder, Lieve Jaspaert, Nathalie Bekx, Line Geeraerts, Marliese Peeters 
en Koen Vermeiren.
fotografie: Joris Casaer, David Legrève, Bram Beeck, Stephanie Liebesens,  
Hannelien Dens, Layla Aerts.
concept, vormgeving en eindredactie: Bekx&X
de redactie contacteren? nieuwemaan@mechelen.be
wettelijk depot: D2011/0797/062

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.

Marina de bie, erik laga, johan verhulst, ali Salmi, caroline gennez, 
bart Somers, frank Nobels, koen anciaux, greet geypen, kristl Strubbe,  
karel geys, rita janssens - www.mechelen.be/stadsbestuur
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