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Dwars door Mechelen

OPEN MONUMENTENDAG

EEN CONFLICTRIJKE GESCHIEDENIS
GAAT VOOR JE OPEN

Samen zorgen voor
BOUWKUNDIG erfgoed

Dienst Monumentenzorg draagt zorg voor het bouwkundig erfgoed van de stad Mechelen. Ze start en coördineert
het onderhoud en de restauratie van kerken en stedelijk patrimonium. Je kan bij hen terecht voor de begeleiding bij
restauratiewerken, advies bij bouwdossiers en ondersteuning bij bouwhistorisch onderzoek. Bovendien vraag je de
dienst technisch advies bij restauratiewerken.
De dienst organiseert ook de Open Monumentendag en de stedelijke prijs stadsverfraaiing. Wil je een aantal van de
Mechelse monumenten beter leren kennen? Lees dan alles over Open Monumentendag in Maanblik op p. 16.
Dienst Monumentenzorg, Befferstraat 25, 2800 Mechelen, T 015 29 75 52, E monumentenzorg@mechelen.be

Komaan
Leftrompet

Kijken naar de toekomst
De start van een nieuw schooljaar gaat in een onderwijsstad als Mechelen
nooit onopgemerkt voorbij. Duizenden schoolkinderen begeven zich
weer op straat, te voet of met de fiets. Een jaartje hoger of voor het eerst
naar school. Verandering en vooruitgang gaan hand in hand gepaard met
emotie. Tussen hoop en angst vormen ze toch steeds een poortje naar
de toekomst.
Terwijl studenten in september terug van start gaan, bevinden vele
stadsprojecten zich in een eindfase. Enkele grote werven naderen hun
voltooiing en worden in de loop van dit najaar afgerond. Ik kijk al uit naar
de opening van de nieuwe Hoogstraat en Korenmarkt. Hier gaan we voor de
grootste onderscheiding. Het resultaat zal prachtig zijn en de straat
zal zijn tweede adem vinden. Ook de hoofdas in Hombeek gaat weer open
en herstelt daarmee eindelijk het comfort van de Hombekenaren en de vele
passanten.
Natuurlijk is de stad nooit af. Veel werven lopen nog door en andere worden in
de loop van dit werkjaar opgestart. Denk bijvoorbeeld aan de oude Alfaflexsite
(zie p. 7). Maar bij elke nieuwe oplevering maken we een stukje van de
stad mooier en aangenamer. Mechelen zal de trein naar de toekomst
niet missen.

GOED BEZIG

Bart Somers,
burgemeester

Mechelaars zijn winnaars!

Mechelaar Tom Mertens nam deel
aan een remixwedstrijd
van softwareproducent Image-Line.
Daarvoor moest hij het nummer Night
Vision remixen. Uit meer dan 500
deelnemers werd Tom uiteindelijk
zesde. Bovendien ontving hij de
Choice Award van Veela, de zangeres
van het nummer. Zij vond hem de
beste. Tom wil in de toekomst nog
deelnemen aan wedstrijden en gaat
van start met een remixproject in het
Mechelse. Wil je het resultaat van Tom
beluisteren? Check de Dj Damertez
Night Vision remix op youtube.

Afgelopen zomer namen de
Mechelen Bonobos het op tegen
de Antwerp Chimps. Tijdens kleine
wedstrijden – zoals het vinden van
een route in een doolhof – bewezen
de apensoorten hun intelligentie.
En de bonobo’s uit
Planckendael droogden
de Antwerpse chimpansees uit de
Zoo af met 4 tegen 2! Vooral bonobo
Djanoa blonk uit, zeker wat betreft
doorzettingsvermogen. Dankzij de
wedstrijd staat het onderzoek naar
het verstand van mensapen een stap
verder. Proficiat Mechelen Bonobos!

De Sint-Jan-

Berchmansstraat mag
zich vanaf nu de ‘Schoonste straat
van Mechelen 2011’ noemen. Tijdens
de campagne ‘Stad om te Zoenen’
sloegen de buren de handen in elkaar,
veegden hun stoep en versierden
hun woningen met fleurige bloemen.
Als beloning ontvingen ze een
straatnaambord met de eretitel en een
cheque ter waarde van € 2000 om
een straatfeest te organiseren. Proficiat
Sint-Jan-Berchmansstraat!
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WIST JE DAT
…de Mechelse band Orizon deze zomer hun eerste
zomerhit ‘Toffer dan tof’ scoorde? Het nummer
haalde zelfs de Vlaamse top 10 op Radio 2. Onze
stad leent zich zeer goed als thuisbasis en bron voor
inspiratie. Gitarist Tom Coreynen: “Mechelen heeft
de charme van een dorp en de levendigheid van
een stad. Voor muzikanten is’t hier ‘toffer dan tof’.
We spelen bovendien erg graag voor Mechelaars.”
Check www.tofferdantof.be

wedstrijd

Uitblinker
Contour
en The Ramones
“Ik woon in de Canadese stad
Winnipeg, maar als curator van
Contour 2011, de 5de Biënnale
voor Bewegend Beeld, heb ik
Mechelen de laatste jaren regelmatig bezocht.
Tijdens mijn eerste bezoek begon het te sneeuwen,
dus voelde ik me meteen thuis. Het viel me op hoeveel
prachtige, historische gebouwen er in Mechelen zijn.
Daarom besloot ik het kunstparcours van Contour 2011
doorheen de binnenstad te laten lopen, met als startpunt
het stationsgebouw van Mechelen-Nekkerspoel. Op mijn
lange wandeltochten - op zoek naar locaties - stuitte ik
op een barokke kerk, een voormalige malterie, een pas
herontdekte kapel in een school…
Ik vond heel wat boeiende, verborgen plekjes in de stad.
Ik ben zelfs te weten gekomen dat de legendarische
punkrockster Dee Dee Ramone van de band ‘The
Ramones’ hier een tijdje gewoond heeft! Ik denk dat veel
Mechelaars dat nog niet wisten… Dit weetje past perfect
binnen het thema van Contour 2011: (rock)muziek en
bewegend beeld. Ik wou dat Dee Dee Ramone hier nog
steeds rondliep!”
Anthony Kiendl, curator Contour 2011
Contour 2011 loopt nog tot 30 oktober.
Meer info vind je op
W www.contour2011.be

Toon ons jouw
eerste schooldag!
Vorige maand kregen we heel wat leuke
reacties van Mechelaars die Nieuwe Maan
meenamen op vakantie. Hieronder vind je
een overzicht van de leukste foto’s. Winnaar
Wannes Deleu stuurde ons een foto vanuit
‘Mechels Afrika’. Proficiat Wannes!

In september reppen duizenden Mechelaars
zich weer naar de schoolbanken. Breng je
jouw kinderen traditiegetrouw naar school?
Of ga je zelf terug studeren? Stuur ons de foto
van hun/jouw eerste schooldag. 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
16 september naar afdeling Marketing &
Communicatie – Nieuwe Maan, Grote Markt 21,
2800 Mechelen of nieuwemaan@mechelen.be.
Je kan ook deelnemen
via www.mechelen.be/nieuwemaan.
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de medaille
Nieuwe Maan reikt de Medaille uit aan Mechelaars
met lef. Deze maand gaat alle lof naar Ann Magette.

Suggestie voor de stad
Ik was onlangs in Gent en hoorde daar
over het Sint-Veerleplein. Op dat plein
arn
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Antwoord van de stad: Dit kunstwerk van Alberto
Garutti is inderdaad een leuk initiatief. Laat ons zeker
je culturele tips weten, want Mechelen staat steeds
open voor suggesties.

Zij zet zich al jaren in voor het welzijn van jongeren in
Uruguay. In 2007 en 2010 reisde Ann naar hoofdstad
Montevideo om er zes en tien maanden te helpen in het
wijkcentrum ‘La Escuelita’. Ze gaf naschoolse begeleiding
aan kinderen uit een buitenwijk. Ann: “Het was echt een
prachtige ervaring. Je krijgt enorm veel liefde van de
kinderen voor wat je doet en je leert ook van hen. De
mensen leven er op een heel ander ritme, wat je wel
eens doet nadenken over onze gehaaste en getimede
levensstijl. Het contact met een andere cultuur en sociale
omgeving leert je stil te staan bij de dingen die écht
belangrijk zijn, zoals genieten van de kleine eenvoudige
dingen en elkaar graag zien.”
De werking van het schooltje is volledig afhankelijk van
lokale vrijwilligers en de financiële steun van de broeders
van het Mechelse Scheppersinstituut onder leiding van
broeder Freddy. Op zaterdag 11 juni organiseerde Ann
daarom met enkele vrienden een eetavond in Mechelen
ten voordele van het wijkschooltje. Meer dan 290 mensen
kwamen chili con carne of tortilla eten. De kinderen van
‘La Escuelita’ zullen alvast zeer blij zijn met de € 4306,43
die werd verzameld. Dat geld zal gebruikt worden om de
naschoolse begeleiding voort te zetten en schoolmateriaal
aan te kopen. Was je er niet bij? Niet getreurd! In
december kan je Ann vinden op de alternatieve kerstmarkt
in de Lindepoort met lekkers ten voordele van deze
Uruguayaanse kinderen.
Ken jij iemand die de Medaille verdient? Mail zijn/haar
naam naar nieuwemaan@mechelen.be en we prikken ze
op zijn/haar borst.
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Het Pasbrugplein,
zo pas in het nieuw
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 het verleden definitief achter zich laten. Neem maar eens een
kijkje in Nekkerspoel…
Nood aan vernieuwing

De straten in de buurt Nekkerspoel liggen er niet allemaal even jong bij. Het
wegdek is oud en de structuur dateert nog van een tijd waarin de auto het
alleenrecht had op de weg. Voetgangers, natuur en uitstraling werden in het
verleden verwaarloosd bij de aanleg van wegen en straten.

LEFSTEM

Vandaag is de wijk Nekkerspoel een belangrijke prioriteit voor het stadsbestuur.
De voorbije jaren werden al heel wat straten heraangelegd. Zo werd het
plein achter station Nekkerspoel heraangelegd, maar ook de Borchtstraat,
de Kalverenstraat, de Lakenmakerstraat, de Boerenkrijgstraat en de Platte
Beekstraat werden volledig vernieuwd. Nu is de buurt rond het Pasbrugplein
aan de beurt. Het plein moet van een echte autoweg transformeren tot een
aangenaam plein in de wijk.
De oude kasseivlakte ruimt plaats voor een nieuw maar smaller wegdek.
Daardoor komt er meer ruimte vrij voor een breed voetpad en een echt plein
met zitbanken. Bomen maken het nieuwe Pasbrugplein een pak gezelliger en
groener. Ook de veiligheid voor fietsers is een belangrijk aandachtspunt. Fietsen
en auto’s kan je kwijt in de fietsenstallingen en op de goed afgebakende
parkeerplaatsen. Er gaan immers geen parkeerplaatsen verloren.

Place to be

Het plein wordt bovendien een echte ontmoetingsplaats. De cafés in de buurt
kunnen er een terras op installeren, je kan er petanque spelen, er is plaats voor
een feesttent en de frituur en bushalte krijgen een nette luifel. Iedereen van de
buurt zal met plezier over het plein wandelen.

Na het plein de straten

De Pasbrugstraat werd ook heraanlegd en de Canadadreef wordt aangepakt.
Hetzelfde strakke uitzicht als dat van het plein blijft behouden. Naast de bredere
fiets- en voetpaden en afgebakende parkeerplaatsen worden in het plantseizoen
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“We moeten ook de
volgende jaren blijven
investeren in de wijk
Nekkerspoel!”
Greet Geypen,
schepen van Openbare Werken

Nieuwe stad
Na

voor

bomen en groen aangeplant. Zo worden de beide straten en het Pasbrugplein
één geheel. Bewoners van de Canadadreef en de Pasbrugstraat zullen zich
daardoor sterker verbonden voelen met het plein.
In de loop van de volgende maanden zullen de Gebroeders Romboutsstraat,
de Hazeldonkstraat en de Papenhofstraat en de Sint Rumoldusstraat onder
handen genomen worden met de vernieuwing van voetpaden en asfalt.
In de Dalenbochstraat, de De Boeckstraat, de Kluisstraat, de Oude SintGommarusstraat en de Pasmolenstraat worden de voetpaden heraangelegd.
De stad hoopt dat het Vlaams Gewest eveneens haar verantwoordelijkheid
opneemt en de belangrijke verkeersader in de wijk, de Nekkerspoelstraat,
heraanlegt.

De stad investeert aanzienlijk
in de herwaardering van de
wijk Nekkerspoel. Enkele
voorbeelden daarvan zijn de
buurt rond het Pasbrugplein, de
vernieuwing van het speelplein
aan de Lakenmakersstraat
en het Lakenmakersplein
en de opwaardering van het
Papenhofpark. In augustus
begon de stad overigens
aan de afbraak van de oude
fabrieksgebouwen van Alfaflex.
De jarenlange leegstand en
verkommering maakte van de
site niet de meest aangename
plaats van Mechelen. Na
onderhandelingen met de
eigenaars kocht de stad het
domein op. De panden maken
er nu plaats voor een nieuwe
turnzaal, een ceremoniecentrum
voor vrijzinnigen (VOC) en 18
ééngezinswoningen. Verder
komen er liefst 114 nieuwe
parkeerplaatsen. Een project
dat op zijn beurt een nieuw elan
geeft aan de buurt.

7

Jong en oud leren in
Mechelen is een echte onderwijsstad.
Zo zijn hier meer dan 18.000 leerlingen in
het kleuter-, lager en secundair onderwijs.
En daar komen nog eens een zesduizendtal
hogeschoolstudenten en 10.000 volwassen
cursisten bij.
Zelf organiseert de stad geen
opleidingen, met uitzondering
van deeltijds kunstonderwijs. Wel
speelt ze een belangrijke rol in het
Mechelse onderwijs. Haar doel is
ervoor te zorgen dat iedereen in de
stad gelijke kansen heeft om zich te
scholen.
Samen met de Vlaamse
overheid speelt de stad daarom
een regierol in heel wat
ondersteunde en overkoepelende
onderwijsprojecten. Investeren
in onderricht is investeren in de
toekomst van alle Mechelaars.
Daarbij verdienen maatschappelijk
kwetsbare kinderen en volwassenen
extra aandacht, want een goede
opleiding is de hefboom tegen
kansarmoede.
Kortom: met een diploma op zak, is
een hoopvolle toekomst niet veraf!

LEFSTEM

“Mechelen
is een echte
onderwijsstad. Met
ons ondersteunend
beleid willen we
voor alle Mechelse
kinderen gelijke
onderwijskansen
realiseren.”
Caroline Gennez,
schepen van Onderwijs
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Lefwereld

Mechelen
Een jonge start
Zoals je kon lezen in de Nieuwe Maan van juni, werkt de stad aan een goede
kinderopvang voor iedereen. Enerzijds krijgen ouders de kans hun leven met
kinderen te organiseren, anderzijds zetten kinderen er belangrijke stappen
in hun ontwikkeling. Door met leeftijdsgenootjes in contact te komen, leren
kinderen samen te leven: samen spelen, samen delen, luisteren naar elkaar…
en blijft hun wereld niet beperkt tot die van mama, papa, broertjes en zusjes.
Mechelen is een jonge stad met heel
wat jonge gezinnen. Net als in andere
Belgische steden blijft het moeilijk
om voor alle peuters en kleuters
kinderopvang te voorzien. Gelukkig
investeert de stad hier sterk in. Een
mooi voorbeeld daarvan is de nieuwe
kinderopvang die in september opent
in het Klein Begijnhof.
Deze buurt, waar verschillende
stadsvernieuwingsprojecten zoals
het Oh! werden gerealiseerd, trekt
vandaag veel jonge gezinnen aan. De
ideale locatie dus voor kinderopvang.
Er komen 22 plaatsen bij, waardoor de
stedelijke kinderopvang uitbreidt van
199 naar 221 plaatsen. Hiermee scoort
Mechelen hoger dan vooropgestelde

internationale richtlijnen. De kostprijs
om er je kind te laten opvangen,
hangt samen met je gezinsinkomen.
Zo krijgen alle peuters evenveel kans
om hun voetstapjes in de opvang te
zetten.
Het aantal stedelijke kinderopvangplaatsen steeg de laatste jaren van
twee naar vijf. Bovendien verleent de
stad financiële steun aan zelfstandige
kinderverblijven. Dit betekent
kinderopvang voor 36% van de
Mechelse kinderen onder de drie
jaar, een getal dat hoger ligt dan
de internationale streefnorm van
33%. Maar de stad zet door en blijft
investeren in kwalitatieve opvang voor
nog meer kinderen.

“Een goede zaak dat
er kinderopvang bijkomt. Kinderen leren
er met elkaar spelen
en ouders kunnen
zo beter werk en
privé plannen.”
jonge vader Steve
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Leren is meer!
Elke Mechelaar tussen 6 en 18 jaar is leerplichtig. Zo zijn
er maar liefst 9000 leerlingen in het kleuter- en lager
onderwijs en meer dan 9000 in het secundair onderwijs.
Voor een optimale ontwikkeling van ieder kind, moet de
leer- en schoolomgeving aangepast zijn aan een heleboel
zaken, waar je in eerste instantie niet aan zou denken.
Daar speelt de stad een belangrijke, ondersteunende rol
in, onder de noemer Lokaal Flankerend Onderwijsaanbod.
Enkele voorbeelden.

elkaar in contact te komen, verbeteren de contacten tussen
mama’s en kinderen, kunnen ze informatie uitwisselen ... De
stad stimuleert en ondersteunt deze brede schoolprojecten,
door o.a. een regierol te spelen in de ontmoetingen
tussen scholen en verenigingen, bij te springen met
een werkingstoelage voor brede schoolprojecten. Een
projectcoördinator van de stad staat de partners van
een brede school bij (bv. vergaderingen voorzitten,
budgetbeheer…).

Brede school

Eerste Hulp Bij Huiswerk

De ‘Brede School’ verbindt verschillende domeinen
(school, thuis, sportclub…) die belangrijk zijn in het leven
van kinderen en jongeren. Zo leren deze elkaar kennen
en ontdekken ze waar ze kunnen samenwerken. Dit
verhoogt de ontwikkelingskansen van de kinderen.
Denk bijvoorbeeld aan basisschool ‘De Puzzel’ in de wijk
Arsenaal. Doordat de tienerwerkers uit de buurt en de
school een goed netwerk onderhouden, kunnen de kinderen tienerwerkers zich komen voorstellen in de school. Zo
kunnen de leerlingen een gezicht plakken op de kinder- en
tienerwerkers. Dat verlaagt de drempel voor deze kinderen
om naar de werking te komen. Verder organiseert de
brede school in Arsenaal ontmoetingsmomenten voor
jonge mama’s en hun kinderen tot drie jaar. Want door met

Soms hebben kinderen problemen bij het maken van
huiswerk. Wanneer scholen merken dat sociaal zwakkere
kinderen hiermee problemen hebben, contacteren ze
– in overleg met de ouders - Eerste Hulp Bij Huiswerk
(EHBH). EHBH zoekt dan voor die kinderen een vrijwillige
huiswerkbegeleider. De kinderen krijgen van de
begeleiders minstens één uur per week begeleiding in een
klaslokaal of bij de kinderwerking. Samen met de kinderen
overlopen de vrijwilligers de agenda, stimuleren en leren
ze de kinderen om hun huiswerk te maken. De stad speelt
hierin een regierol. Ze zoekt vrijwilligers, brengt hen in
contact met de scholen, zorgt voor vrijwilligercontracten en verzekering enz. Zo werden vorig jaar 141 kinderen geholpen
door 26 vrijwilligers.

SNeL
De kennis van taal speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van kinderen. Om dit te stimuleren, was er
afgelopen zomer het project Spelend Nederlands Leren of kortweg SNeL. Wien (begeleider SNeL): “Tijdens
de zomervakantie kwamen 24 kinderen uit het basisonderwijs bij ons al spelenderwijze Nederlands oefenen.
Naast sport en spel – in het Nederlands – kregen ze van ons begeleiding bij de taal. Zo komen de kinderen
tijdens de vakantie op een leuke manier in aanraking met het Nederlands. Zo’n taalbad is dé beste manier om
een taal meester te worden en te blijven.”
SNeL was er deze zomer evengoed voor jongeren uit het secundair onderwijs. 15 jongeren namen eraan deel.
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Lefwereld
Mechelen’s bruisende studentenleven
Met twee hogescholen in de stad (Lessius Mechelen en
Artesis Campus Dodoens) vertoeven er in Mechelen 6000
studenten. Dat is leuk voor een stad, want zij brengen
veel leven in de brouwerij en ze geven een boost aan
de lokale economie zoals de café’s, copycenters enz. En
omdat Mechelen jongeren na hun 18de wil motiveren een
hoger diploma te behalen, maakt ze van haar stad een
aantrekkelijke centrumstad om te studeren.

Daarom maakte de stad samen met de
studentenvoorzieningen van de hogescholen van
Mechelen een studentenplan. Dat plan maakt het erg
praktisch voor studenten om hun weg te vinden in de
stad. Je vindt er eetlocaties, plaatsen waar je aan sport
kan doen, groen, café’s en zoveel meer. Ook verdelen de
studentenvoorzieningen van de scholen een flyer van de
stad aan de hogeschoolgangers, met een overzicht van
leuke activiteiten. Verder geven Mechelse handelaars vaak
kortingen aan studenten.
Zo merken de studenten dat er meer is aan Mechelen dan
enkel de ring waarrond de campussen liggen.
De stad werkt eveneens samen met de lokale hogescholen
voor verschillende projecten. Zo creëerden studenten van
Lessius Mechelen onder andere het nieuwe Oh!-logo
en zijn er projecten die de verschillende opleidingen
bekend maken bij het publiek. Dat trekt meer studenten
aan en helpt dankzij de financiering de kosten van de
hogescholen te drukken, zodat ze deze niet hoeven te
verrekenen op de student.
Meer info op de website www.mechelen.be/student

“Mechelen is een toffe stad om te studeren.
Ik heb de stad leren kennen en het was echt
een verrassing voor mij. En er zijn toffe dingen
te doen, zoals Festipal.”
Vicky (studente)
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En het academiejaar is geopend!
Zoals elk jaar is er op 27 september het grote
openingsfeest Festipal op de Grote Markt.
Studentenvoorzieningen van Lessius Mechelen –
’t Stip – trakteren de studenten er op liveoptredens
van o.a. Sweet Coffee Light, de nodige drankjes
en randanimatie. ’s Avonds wordt er afgesloten
in diverse studentencafé’s. Check zeker
www.mechelen.be/student.
Dit jaar zijn er trouwens enkele nieuwigheden, o.a.:
- Student@Kamikaze, het allereerste Kamikazeevenement exclusief voor Mechelse
studenten. Je mag je verwachten aan een
flinke portie comedy met Bart Cannaerts en een
stevig rockconcert. De kennismaking met het
cultuuraanbod in Mechelen vindt plaats in het
Cultuurcentrum Mechelen op donderdag
20 oktober!
- FairLicious op 5 oktober met Jeroen De Pauw als
uitdager en Adriaan Van den Hoof als presentator
Je daagt er je medestudenten, kotgenoten,
clubleden of docent uit voor een Fairtrade
kookwedstrijd.
De student die (nog meer) cultuur en ontspanning
wil ontdekken, kan steeds terecht bij UiT in
Mechelen, Hallestraat 2-4-6, 2800 Mechelen,
T 070 222 800, www.uitinmechelen.be.
Op www.mechelen.be/student vinden studenten
tips voor een bruisend studentenleven. Zo merken
ze dat Mechelen heel wat te bieden heeft.

Mechelen Motiveert
De stad geeft jongeren (en hun ouders) een extra duwtje in de rug om voor een diploma te gaan. Dit geldt
zowel voor kleuter-, basis-, secundair als hoger onderwijs. In oktober nodigt het stadsbestuur deskundigen
van de provincie Antwerpen uit in het Huis van de Mechelaar. Bij hen kan de Mechelaar te rade in verband
met studietoelagen en dergelijke. Erg handig, want zo moet je jezelf niet verplaatsen naar Antwerpen.
De stad subsidieert ook creatieve onderwijsprojecten die de doorstroming van het secundair naar het hoger
onderwijs vergemakkelijken of opleidingen voor knelpuntberoepen op de arbeidsmarkt promoten. Met een
ludieke wedstrijd ‘De Nieuwe Mechelse Wetenschapper’ worden zesdejaars van het secundair onderwijs
warm gemaakt verder te studeren. Voor de wedstrijd moeten ze wetenschappelijke proeven doen, waardoor
ze ontdekken hoe tof wetenschappen kunnen zijn. Dat zet hen aan verder te studeren voor een diploma in
een hogeschool of universiteit.
Meer weten over studietoelagen en -beurzen? Check www.mechelen.be/onderwijs > subsidies en toelagen.
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Lefwereld
Villa Crossmedia
Wist je dat de stad en de hogeschool Lessius Mechelen samen met Brugge en enkele Britse partners de
handen in elkaar slaan voor een gloednieuw mediaproject door en voor jongeren? De jongeren leren zich
met het project bewust worden van de gevaren en risico’s van nieuwe media – een vakoverschrijdende
doelstelling van het secundair onderwijs. Bovendien kunnen ze met het initiatief in een mediacentrum op een
laagdrempelige manier zelf experimenteren met media. Verder heeft dit project als doel de culturele identiteit
van jongeren te bevorderen. Studenten van de hogeschool Lessius verzorgen de vorming van de jongeren.
Voor Villa Crossmedia komt er een gloednieuw mediacentrum in de Hanswijkstraat 32 waar alle Mechelse
jongeren kunnen experimenteren met media. Er verschijnt zelfs een echte radiostudio. Daar kan het project tot
zijn recht komen. Voor dit alles krijgt Villa Crossmedia subsidies van o.a. de Europese Unie.

Je bent nooit te oud om te leren
Dat klopt als een bus. Blijven leren is goed voor je. Je verruimt
je geest, komt in contact met andere mensen en in veel gevallen
zorgt de cursus voor een nieuwe hobby – bv. keramiek, dansen
– of helpt hij je bij het uitoefenen van een job. Denk bijvoorbeeld
aan een computer- of taalcursus.
Bloemschikken, salsa, Photoshop, knutselen voor kinderen,
taalcursussen en zelfs VDAB-cursussen… In Mechelen is het
aanbod zeer ruim. Gelukkig helpt de stad jou je weg te vinden in dit
enorme aanbod. Ze bundelt het onderwijsaanbod in een brochure
en op de stadswebsite. Je vindt het allemaal op www.mechelen.
be/onderwijs > informatie voor volwassen cursisten. Ook op de
website van UiT in Mechelen kan je terecht voor het cursus- en
workshopaanbod: www.uitinmechelen.be. Zo hoef je niet ellenlang
te zoeken. Kortom, er is voor ieder wat wils.
Het OCMW organiseert overigens zelf cursussen. Je kan er vanaf
half september terecht voor een taalcursus Spaans. Zeker de
moeite waard, zo vindt cursiste An: “Ik geef al 13 jaar Spaanse
les voor beginners en gevorderden. Sommige leerlingen van mij
zijn er al bij vanaf het eerste uur. Zij onderhouden hun taal sinds
enkele jaren in de conversatiecursus. Naast het feit dat Spaans een
prachtige taal is en je in mijn cursus veel kan leren, is het vooral
erg leuk. Na enige tijd worden de cursisten vrienden van elkaar,
ondanks hun verschil in leeftijd en achtergrond. Eigenlijk is een
taalcursus de beste manier om totaal verschillende mensen samen
te brengen.”

Veilig naar school

Mechelen helpt eveneens de verkeersveiligheid aan de schoolpoorten te verhogen. Scholen kunnen
bijvoorbeeld beroep doen op subsidies van de stad om projecten rond verkeersveiligheid te organiseren.
Ze kunnen tevens gebruik maken van drie bewegwijzerde parcours F.E.R.M. (FietsEducatieve Route
Mechelen). Deze zijn geïnspireerd op een gelijkaardig initiatief in Mechelen- Zuid, de VERO route. F.E.R.M.
zijn drie fietsroutes die Mechelse kinderen kunnen afleggen, met uitleg bij de gevaarlijke punten. Door een
paar keer te oefenen, fietsen ze zo veiliger naar school. De routes zijn openbaar en dus kan iedere fietser
er gebruik van maken. Tijdens het schooljaar kunnen alle Mechelse scholen bovendien deelnemen aan
activiteiten rond verkeersveiligheid zoals het verkeersvrij maken van de straat tijdens de STRAP-dag. Op
22 september worden straten in de buurt van enkele scholen afgesloten waarbij de scholen een heleboel
workshops rond mobiliteit organiseren. In de loop van het schooljaar organiseert de politie nog andere
projecten zoals een fietsexamen, verkeerseducatie rond veilig met de bromfiets rijden, enz.
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Beter een goede
buur dan een verre
vriend. Dat vinden
ook de Mechelse
stadsdiensten UiT in
Mechelen, Mobiliteit
en Diversiteit. Samen
zitten ze op de tandem
om op 18 september
één groots evenement
te organiseren rond
mobiliteit en cultuur.

Samen voor UiT
Bram

Voor het eerst vindt UiT zonder uitlaat
plaats, het gezamenlijke evenement
ontstaan door het samenbrengen van
de autovrije zondag en de start van
het cultuurseizoen. Sébastien (UiT in
Mechelen): “Met dit grote evenement
geven we de stad terug aan de
Mechelaar. Het wordt een geweldig
feest waar jong en oud, hun ding zullen
vinden.” Overigens wordt het centrum
in het kader van de Europese Week
van de Mobiliteit voor het derde jaar
op rij autovrij gemaakt. Bram Van Dyck
(dienst Mobiliteit): “Zo ontdek je hoe
aangenaam een autovrije binnenstad
is. Meer veiligheid voor de zwakke
weggebruiker, geen geluidsoverlast,
geen hinderlijke geuren, geen auto’s die
door de straten rijden. Bovendien leer
je dat het zonder de wagen gemakkelijk
is om in Mechelen te geraken en je er te
verplaatsen. Neem bijvoorbeeld je fiets
of ga te voet en maak gebruik van de
goede fietspaden en wandelwegen in
en rond Mechelen. Of kies voor de bus,
die je tot in het centrum brengt.”
Op zoek naar meer info over UiT
zonder uitlaat? Je vindt het programma op de vernieuwde website van UiT
in Mechelen www.uitinmechelen.be
of in de programmabrochure die op
de dag zelf verspreid wordt. Neem
eveneens een kijkje op p. 19 in dit
nummer.
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“Op 18 september ontdek je zelf hoe
aangenaam en gemakkelijk Mechelen
is zonder auto’s. Dat zet je zeker aan
tot nadenken.” Bram

Burenplezier

zonder uitlaat
Sébastien

Corinne

“UiT zonder uitlaat
wordt echt een
gevarieerd feest voor
elke Mechelaar.”
Sébastien
Behalve de cultuurlus is er een mobiliteitslus. Bram: “Die vertrekt vanaf het
station. Op een ontspannende manier
krijg je een andere kijk op mobiliteit en
verkeer. De politie geeft er informatie
over verkeersveiligheid, er staat een
infostand over de vernieuwingen in de
stationsbuurt, je koopt er een fiets op
de fietsenmarkt, je test je behendigheid
op het fietsbehendigheidsparcours of
met de gekke fietsen,… noem maar
op. Je leert er als vanzelf dat er méér
is dan alleen de auto om jezelf te verplaatsen.”
Beide lussen komen samen op de
Grote Markt, een kruispunt tussen mobiliteit en cultuur. Daar staat eveneens
een culturele topper. Naar aanleiding
van zijn 25-jarig bestaan en de opening van het culruutseizoen staat het
Muizense circus Ronaldo er opgesteld.
Je kan er, net als op 16 en 17 september, gaan kijken naar dit internationaal
geroemde theatercircus.
“Schuif die dag ook zeker ‘Aan tafel
op de Haverwerf’”, aldus Corinne
Huybers (dienst Diversiteit). “Daar organiseren Mechelse verenigingen een
internationale eetmarkt. Je proeft er
o.a. van een echte Congolese maaltijd
of Roemeense jenever. Dans en muziek
brengen de sfeer er helemaal in.”

Een dag voor iedereen

Er zal op 18 september van alles te doen zijn in Mechelen. Sébastien: “Zo kan je in
het kader van de opening van het Mechelse cultuurseizoen een vrijetijdsparcours
afleggen. Daar geniet je o.a. van optredens op de binnenkoer van het stadhuis of
een parade van de majoretten van Va & Vient, kan je zelf circusartiest worden bij
UiT in Mechelen,….”

Hou je van een uitdaging? Waag
je aan de Zeepkistenrace. Die
vindt al voor de derde keer plaats
in Mechelen en is echt iets voor
creatievelingen en durvers. Schrijf je
snel in via de dienst Jeugd,
T 015 29 78 95,
E jeugddienst@mechelen.be,
W www.jeugddienstmechelen.be.
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Een conflictrijke geschiedenis
gaat voor je open
Dit jaar is de tweede zondag van september een dag voor cultuurliefhebbers,
groot en klein. Want zoals elk jaar openen dan de mooiste historische
gebouwen hun deuren voor de Open Monumentendag. Met dit jaar een
thema dat de stadsgeschiedenis allerminst onberoerd liet…
Een jaarlijkse afspraak

Open Monumentendag vindt al voor het 23ste jaar op
rij plaats. Het grootste cultureel eendagsevenement van
Vlaanderen wil je op die dag laten kennismaken met de
rijkdom aan historisch onroerend erfgoed in onze regio. En
steeds weer staan er nieuwe gebouwen voor je open.
Niet enkel wil Open Monumentendag je cultuur leren
ontdekken, de organisatoren moedigen je eveneens aan
bewust zorg te dragen voor erfgoed. Naast gebouwen, kan
je op die dag eveneens rollend, rijdend, varend, vliegend
en ander erfgoed bezichtigen.

Conflict

Het thema van dit jaar is conflict. Oorlogen, godsdienstige
en politieke conflicten, ruzies… allemaal bepaalden ze
de geschiedenis en het uitzicht van onze stad. Denk
bijvoorbeeld maar aan de Brusselpoort. Dat monument
maakte deel uit van de stadswallen rond Mechelen, die
je voorouders moesten beschermen tegen conflicten van
buitenaf. Zelfs de Sint-Romboutstoren werd getekend door
een conflict. Tijdens de godsdienstoorlogen in de 16de
eeuw tussen protestanten en katholieken ging veel van het
meubilair en zilverwerk van de kerk verloren. Bovendien

LEFSTEM

werd de toren nooit afgewerkt, omdat er bv. te veel geld
naar oorlogen ging.

Drie toppers

Tijdens Open Monumentendag kan je een heleboel
monumenten ontdekken in de stad die nauw in verband
staan met conflicten. Hieronder vind je enkele toppers die
je zeker niet mag missen.

Het Gildenhuis van de Oude Kruisbooggilde
(Korenmarkt 8)
Eeuwen geleden had de trotse stad Mechelen twee echte
kruisbooggilden. Je kan hen de voorlopers noemen van de
hedendaagse politiediensten. De gilden stonden in voor de
bescherming van de stad en de orde binnen de stadsmuren.
In geval van oorlog, konden de gildeleden opgeroepen
worden door de heersers van Mechelen om mee ten
strijde te trekken. Later evolueerde de gilde tot een soort
sportvereniging. De leden oefenden het kruisboogschieten
op hun domeinen aan de rand van de stad.

“Tijdens de Open
Monumentendag kan
je kennismaken met de
vele beschermde monumenten die onze stad rijk
is. We investeren dan ook
volop in restauraties.”
Karel Geys,
schepen van Monumentenzorg
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Gildenhuis

(M)aanblik
De Oude Kruisbooggilden hadden veel aanzien in
Mechelen. De leden waren dan ook niet van de minsten:
edellieden, rijke handelaars, schepenen en zelfs de
burgemeester maakten er deel van uit. Het verwondert dus
niet dat de gilden over een prachtig stadspaleis als dat op
de Korenmarkt beschikten als clublokaal.
Een bezoekje aan het monument is de moeite waard om
kennis te maken met de geschiedenis van Mechelens
eerste burgerwacht. Verder beschikt het pand over
een prachtige grote zaal op de eerste verdieping met
interieurelementen uit verschillende eeuwen. Kleine
groepen kunnen na reservatie de uitkijktoren bezoeken
onder begeleiding. Het uitzicht vanop de toren op
Mechelen is wondermooi.

De belforttoren van het
Mechelse stadhuis (Grote Markt)
Tijdens de middeleeuwen en de nieuwe tijd kenden
de steden in onze regio een grote bloei. Kooplieden
en ambachten – die deel uitmaakten van de burgerij –
vierden er hoogtij. Om hun macht en aanzien van de stad
luister bij te zetten, lieten ze belforten bouwen. Die torens
dienden o.a. als klokkentoren, stadsarchief, stadskluis en in
Mechelen zelfs als stadsgevangenis.

fort van Walem

Het fort van Walem (Koning Albertstraat, Walem)
Tijdens Open Monumentendag heb je voor het eerst de
kans om een kijkje te nemen in de belforttoren van het
stadhuis (boven de hoofdingang aan de Grote Markt),
die helaas nooit werd afgewerkt. Daar ontdek je o.a. de
17de-eeuwse gevangenis. Met tekeningen die de stad
er zal tentoonstellen, komt de gevangenissfeer van toen
helemaal tot leven. Een echte ervaring voor wie kennis
wil maken met een oude gevangenis en die mooie toren
boven het stadhuis.

In de 19de en het begin van de 20ste eeuw wilde de
Belgische overheid alles doen om Antwerpen – met
zijn strategische haven – de veiligste plek van het land
te maken tegen buitenlandse oorloglustigen. Daarom
legde ons land een heleboel forten aan in een cirkel
rond de stad. Eén van die forten is het fort van Walem.
Jammer genoeg duurde het in de Eerste Wereldoorlog
maar enkele dagen voor het fort werd ingepalmd door de
Duitse bezetter. Tijdens de bombardementen die bij die
bezetting plaatsvonden, werden veel soldaten onder het
puin bedolven. Daardoor is het fort vandaag een soort
mausoleum waar deze soldaten nog steeds begraven
liggen. Na de oorlogen is het fort in onbruik geraakt,
waardoor het vandaag de thuisplaats is voor planten en
onder andere een grote vleermuispopulatie.
Wie wil voelen hoe de landsverdediging er ten tijde van
WOI uitzag, kan in het fort een uniek kijkje komen nemen.
Het is vooral boeiend te zien hoe de enorm dikke muren
toch niet konden standhouden tegen de artillerie van de
Duitsers. Ook het netwerk van kleine gangen en donkere
kamertjes in het gebouw is de moeite waard. Je krijgt
haast rillingen als je weet dat jonge soldaten er weken in
moesten leven, wachtend op een invaller die veel sterker
was dan hen.

belforttoren:
uniek zicht van binnenuit

Meer info over Open Monumentendag?
W www.openmonumenten.be
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(M)aanblik
IN’T GELID
Een uitzonderlijke manier om de geschiedenis van
conflicten in en rond de stad te ontdekken, is via de
opgravingen aan het Sint-Romboutskerkhof. Het aantal
verbrijzelde botten en de talrijke kogels die er werden
teruggevonden, getuigen van onlusten die ooit in de
Mechelse regio moeten hebben plaatsgevonden.
Kom dus zeker vanaf 11 september een kijkje nemen op
de tentoonstelling IN’T GELID. In deze expo ontdek je
wat het archeologisch onderzoek naar Mechelens oudste
kerkhof tot nu toe heeft opgeleverd. Een must voor elke
Mechelaar, want het is een unieke ontdekkingstocht in het
verleden van je voorouders en je stad. Daarnaast is het dé
manier om kennis te maken met de werking van de dienst
Archeologie in Mechelen.

Peter/meter
Sinds vorig jaar kan je peter of meter worden van één
van de 4166 skeletten die werden teruggevonden op het
Sint-Romboutskerkhof.
Een groot succes, zo bleek. Meer dan 350 mensen stelden
zich al kandidaat. Zo ook stadsgids Rudi De Mets: “Als
stadsgids vind ik zoiets natuurlijk een mooi initiatief. Er is haast
geen betere manier om van dichtbij kennis te maken met en bij
te dragen tot het erfgoed van de stad. Ik had bovendien een
speciaal skelet, want de persoon van wie het was, werd op zijn
buik begraven. Waarschijnlijk ging het om een misdadiger, die
met zijn hoofd niet naar de hemel mocht liggen. Wat ik leuk
vind, is dat de dienst Archeologie me als peter op de hoogte
houdt van alle ontwikkelingen in het onderzoek, zoals over de
vondst van een groot graf dat met een conflict zou te maken
hebben. En ik ga zeker naar de tentoonstelling kijken in de
kathedraal. Zo leer ik weer een heleboel over Mechelens rijke
geschiedenis.”
IN’T GELID, 11.09-13.11, ma-zo, 9.30u-17.30u,
St.-Romboutskathedraal
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September 2011

18.09

UiT zonder uitlaat

Ga eens UiT zonder uitlaat op zondag 18 september en
voel het genot van een autovrije binnenstad. Flaneer
door een bruisend en verkeersveilig Mechelen waar
ruimte is voor creativiteit en ontspanning.
Mechelen pakt uit met een dag die in het teken staat van
mobiliteit en cultuur. Maak kennis met het rijke cultuuren vrijetijdsaanbod, kies je hobby voor het komende
jaar en profiteer van de nuttige verkeersveilige en
duurzame transporttips. Smul van de wereldkeuken op
de Haverwerf.
Het wordt een groot feest voor iedereen, met o.a.
een circustent op de Grote Markt. Reden genoeg om
je onder te dompelen in een circuswereld vol gekke
fietsen, hobbelige ponyritjes en plotse duivels-uit-eendoosje… En wie zelf circusartiest wil worden, laat zich
vereeuwigen door Kostuum&Kodak.
Intussen verrassen de majoretten van Va et Vient op
de tonen van Fatiboombastic en brengt de feestelijke
drumgroep Lokomotiv sfeer op de vrijetijdsmarkt.
Versgebakken stadsartiest, altsaxofonist en artistiek
leider van het Brussels Jazz Orchestra, Frank Vaganée
sluit de dag af met jazzy klanken.
UiT zonder uitlaat, 18.09, 10-18u, Mechelse binnenstad,
gratis, T 070 222 800, E uit@mechelen.be,
W www.uitinmechelen.be

LEFSTEM

“Mechelse
cultuur is
altijd en voor
iedereen
bereikbaar,
ook zonder
auto.”
Frank Nobels,
schepen van Cultuur

Alle vrijetijdsinfo en tickets: UiT in Mechelen
Hallestraat 2-4-6, 2800 Mechelen
T 070 222 800, E uit@mechelen.be
Nieuw W www.uitinmechelen.be
ma-vr 9.30-17.30u, za-zo 9.30-16.30u
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Rik Wouters.
Hoogtepunten
24.09

Rik Wouters is een van de meest geliefde kunstenaars
bij het Belgische publiek. Ondanks zijn korte artistieke
carrière liet hij een fantastisch oeuvre na.
De meest uitgebreide verzameling van zijn werk maakt
deel uit van de collectie van het Koninklijk Museum voor
Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA). Die omvat 19
beelden, 26 schilderijen en 55 werken op papier. Het is
wellicht de meest representatieve verzameling van Rik
Wouters ter wereld. Vanaf 24 september prijken de werken
van het KMSKA samen met de kunstwerken uit de collectie
van de Stedelijke Musea Mechelen in het Schepenhuis.
Wouters wordt door sommigen gezien als één van de
rechtstreekse voorlopers van het expressionisme. Al
tijdens zijn leven was hij een uitzonderlijk talent en
modernist. De artistieke carrière van Rik Wouters speelt
zich hoofdzakelijk in Brussel, Antwerpen en Amsterdam af.
De band met Mechelen behield hij. Zo bleef hij heel zijn
leven lid van Racing Mechelen. Wanneer Rik op zijn 33ste
overlijdt, verliest de Belgische kunstwereld een van zijn
jonge talenten. Wouters was een levenslustige, vroegrijpe
en ambitieuze man vol zelfvertrouwen. Zijn inzicht in kunst
was origineel.
Rik Wouters. Hoogtepunten, vanaf 24.09, di-zo, 10-17u,
Schepenhuis, € 8/5/2, T 070 222 800, E uit@mechelen.be,
W www.uitinmechelen.be

Jabberwocky
Jabberwocky is een beeldende voorstelling gebaseerd
op een gedicht van Lewis Caroll en de fabels van
Borgès. Het donkere verhaal gaat over een dier
22.06 dat droomt van een jager en iets wil doen aan die
dromen.
Dat verhaal ontdek je tijdens de beeldende tentoonstelling
die ’s nachts in een bos wordt gespeeld. Door middel van
vertelling, soundscape, filmprojecten en live-acteerwerk
komt die donkere sfeer van de dierenfabel helemaal tot
leven. Onder andere Abattoir Fermé-actrice Kirsten Pieters
doet mee in de voorstelling.
Het ging zo:
Ik had iemand horen zeggen dat hoop een gevolg is van
wat je doet. Ik hoorde mensen spreken over de slaap die
wegblijft en de schrik die moeilijk uit te leggen is. Ik merkte
dat dieren veel over mensen kunnen vertellen.
Jabberwocky | kc nOna i.s.m. Cultuurcentrum Mechelen,
22.09-24.09, 20.30u, Vrijbroekpark, T 070 222 800,
E uit@mechelen.be, W www.uitinmechelen.be
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Brussel op ‘t spoor
in Mechelen
06.06

Wat heeft schrijver Luc Deflo gemeen met
jazzmuzikant Frank Vaganée? Wat heeft
Brussel met Mechelen te maken? En zijn er
sporen van Brussel te vinden in de stad van
de maneblussers?

vtbKultuur en UiTinBrussel gingen op zoek naar
Brusselse sporen in Mechelen. Het resultaat? Brussel
Op ’t Spoor. Er staan wandelingen, bezoeken, een quiz
en andere activiteiten op het programma in Mechelen.
Als Mechelse pendelaar laat je je verrassen door de
lunchactiviteiten in onze hoofdstad!
Ontdek de links tussen Brussel en Mechelen van
17 september tot en met 2 oktober 2011. Enkele
hoogtepunten zijn:

Huiskamerwandelingen:
kunst op de sofa
14.06

Ontdek Mechelen zoals je het nog nooit zag,
met deze culturele huiskamerwandelingen
van inwoner naar inwoner. Vier zondagen op
rij doorkruis je de woonkamers van vier
Mechelse kunstenaars.

Muziek, poëzie, beeldende kunst... hoe dit verhaal tot
uiting komt, bepaalt de bewoner zelf. De rode draad
is het Mechelse multiculturalisme: verschillende kunstvormen laten je proeven van wat de wereld te bieden
heeft. Zuiderse ritmes, Togolese keramiek of Tibetaanse
tankaschilderkunst… Mechelen is een stad vol verborgen
pareltjes! Een verrassende route, voor de Mechelaar door
de Mechelaar!

• Quiz Brussel op ’t Spoor (23.09)
EHEC-bacterie! Luc Deflo! NMBS! Test je kennis
over Mechelen en Brussel en win een dagtrip naar
Brussel.
• Fiets- en boottocht: Brussel - Mechelen langs
de Zenne (25.09).
Geniet van het uitzicht langs het kanaal, het park van
het koninklijk paleis en fiets tot aan het Zennegat.
• Nocturne Mechelse tapijtnijverheid (28.09)
De gids dompelt je onder in het verhaal achter het
wandtapijt De Slag van Tunis. Daarna bezoek je
Koninklijke Manufactuur De Wit.
Brussel op ’t Spoor, 17.09-02.10, verschillende locaties
en prijzen, T 03 224 10 52, E info@vtbkultuur.be,
W www.brusseloptspoor.be

Huiskamerwandelingen, 04, 11, 18 & 25.09, 14-18u,
verschillende locaties, € 7,5,
E huiskamerwandelingen@gmail.com,
W www.huiskamerwandelingen.be
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01.09
Concert: Balcazar met Eddy Smets, 1417u, Cultuurcentrum Mechelen
04.06
Markt: Curiosamarkt, 11-17u, Veemarkt
Concert: Live Jazz @ Vé Café, 20.30u,
Vismarkt 14
Concert: Beiaardconcert | Jo Haazen ,
20.30u, Cultuurplein
09.09
Theatervoorstelling: Op zoek naar
de Grand Macabre | Abattoir Fermé,
20.30u, kc nOna
Concert: Bart Defoort trio, 21-23u, de
jazzzolder
Concert: Bach in beeld, 20.30u-21.45u,
O.-L.-Vrouw-over-de-Dijlekerk
10.09
Theatervoorstelling: Op zoek naar
de Grand Macabre | Abattoir Fermé,
20.30u, kc nOna
Theatervoorstelling: Wit is altijd schoon,
20.15u, ‘t ARSENAAL
Concert: Beiaardconcert | Tom Van Peer,
14.30u-15.30u, O.L.Vrouwekerkhof
Markt of braderie: Rommelmarkt der
Begijnhoven 2011, 10-16u, Groot en Klein
Begijnhof
Opendeurdag: Infodag Lessius
Mechelen, 10-13u, Zandpoortvest 60
11.09
Concert: Live Jazz @ Vé Café, 20.30u,
Vismarkt 14
Markt: Curiosamarkt, 11-17u, Veemarkt
Bezoeken: Open Monumentendag |
Conflict, 10-18u, binnenstad
Feest: Mechels Gildenjuweel en klokkenwerpen, binnenstad
12.09
Concert: Beiaardconcert | Eddy Mariën
en Luthomania, 20.30u, Cultuurplein
13.09
Lezing of gesprek: Informatie-avond
pleegzorg, 20-22u, Stuivenbergvaart 76
15.09
Theatervoorstelling: 40 jaar Circus
Ronaldo | Circenses (10+) , 19.30u-23.15u,
Grote Markt
16.09
Theatervoorstelling: 40 jaar Circus
Ronaldo | Circenses (10+), 19.30u-23.15u,
Grote Markt
Theatervoorstelling: De Heilige
Hermandad | Echt Mechels Theater, vrijza, 20.30u, zo 15u, Olivetenvest 16
Concert: In memoriam Flor Peeters,
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20.30u-22u, Onder den Toren 11
Braderie: 10-18u, binnenstad
17.09
Theatervoorstelling: 40 jaar Circus
Ronaldo | Circenses (10+), 19.30u-23.15u,
Grote Markt
Theatervoorstelling: Alex Agnew in
Mechelen, 20-22.30u, zaal ‘t Kranske,
Tervuursesteenweg
Theatervoorstelling: De Heilige Hermandad | Echt Mechels Theater, vrij-za,
20.30u, Olivetenvest 16
Braderie: 09-18u, binnenstad
Sport: Triatlonweekend, 14-18u,
Eglegemstraat
18.09
Feest: UiT zonder uitlaat, 10-18u,
binnenstad
Theatervoorstelling: 40 jaar Circus
Ronaldo | Circenses (10+), 19.30u-23.15u,
Grote Markt
Theatervoorstelling: De Heilige
Hermandad | Echt Mechels Theater, 15u,
Olivetenvest 16
Concert: Jazzathome, 13u-19u, binnenstad
Concert: Jazzathome slotconcert:
Rhonny Ventat Funky Jazz Band, 20u,
Keizerstraat 3
Concert: Live Jazz @ Vé Café, 20.30u,
Vismarkt 14
Circus: Bezet | Philladoesh, 11.30u12.05u, 13.30-14.05u, 15-15.35u, Grote
Markt
Markt: Curiosamarkt, 11-17u, Veemarkt
Sport: Triatlonweekend, 10-18u,
Eglegemstraat 10
21.09
Beurs: Hobby Creatief Salon, 10-18u,
Nekkerhal
22.09
Theatervoorstelling: JABBERWOCKY |
Simon Allemeersch, 20.30u,
Vrijbroekpark
Beurs: Hobby Creatief Salon, 10-18u,
Nekkerhal
23.09
Theatervoorstelling: Tombe | Union
Suspecte + ‘t ARSENAAL, 20.15u,
‘t ARSENAAL
Concert: MLCD + Low Vertical, 20.15u,
Cultuurcentrum
Theatervoorstelling: JABBERWOCKY |
Simon Allemeersch, 20.30u,
Vrijbroekpark
Theatervoorstelling: De Heilige Hermandad | Echt Mechels Theater, 20.30u,
Olivetenvest 16
Concert: Jazz Hoeilaart Laureaatconcer-

ten 2011 | World Trio, 21u, de jazzzolder
Beurs: Hobby Creatief Salon, 10-18u,
Nekkerhal
24.09
Theatervoorstelling: JABBERWOCKY |
Simon Allemeersch, 20.30u,
Vrijbroekpark
Theatervoorstelling: De Heilige Hermandad | Echt Mechels Theater, 20.30u,
Olivetenvest 16
Concert: Ringconcert met 3 orkesten,
19-22u, Parochiezaal Muizen
Concert: A Tribute - Country Ladies,
20.15u, Stadsschouwburg
Beurs: Hobby Creatief Salon, 10-18u,
Nekkerhal
25.09
Concert: Live Jazz @ Vé Café, 20.30u,
Vismarkt 14
Markt: Curiosamarkt, 11-17u, Veemarkt
Beurs: Hobby Creatief Salon, 10-18u,
Nekkerhal
28.09
Theatervoorstelling: Tot in de woestijn |
Laika (14+), 20.15u, Hanswijkstraat 63
29.09
Theatervoorstelling: De Heilige Hermandad | Echt Mechels Theater, 20.30u,
Olivetenvest 16
30.09
Concert: Lee Ranaldo & Leah Singer,
Sint-Pieter-en-Paulkerk, Veemarkt
Theatervoorstelling: De Heilige Hermandad | Echt Mechels Theater, 20.30u,
Olivetenvest 16
Expo’s in juni
tot 11.09 Geets Gezien, di-zo, 14-17u,
Minderbroedersgang 5
tot 18.09 Rik Wouters & co. Beeldhouwers in Mechelen, di-zo, 10-17u, Lamot
tot 30.10 Trompe le monde, do-za 1018u, zo, 10-22u, Zandpoortvest 10
tot 30.10 5de Biënnale voor Bewegend
Beeld | Contour 2011, do, vrij & zo 10-18u,
za 10-22u, Startpunt: Ontvoeringsplein
tot 31.12 Voor, rond en na Rik Wouters in
Mechelen, do-zo 14-18u, St.-Janstraat 9
tot 08.01, Het circus kan beginnen!, dizo, 10-17u, Speelgoedmuseum
11.09-13.11 IN’T GELID, ma-zo, 9.30u17.30u, St.-Romboutskathedraal
16.09-09.10 The Owl & The Phoenix,
vrij-zo, 14-18u, Battelsesteenweg 311
17.09-02.10 Tentoonstelling Academie
+ 3, ma-do & za-zo, 10-17u, Minderbroedersgang 5
24.09-21.12 Rik Wouters. Hoogtepunten,
di-zo, 10-17u, Steenweg 1

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

Loop

Mechelen tegemoet

Op 25 september is Mechelen de meest sportieve plek van het land.
De stad verwelkomt die dag lopers en supporters van binnen en
buiten de stad voor de zesde editie van Dwars door Mechelen.
Dwars door Mechelen is de afgelopen jaren uitgegroeid tot
een begrip. Elk jaar vinden meer sportieve lopers hun weg
naar het event. Waar het zes jaar geleden begon bij 2000
deelnemers, waren er vorig jaar al meer dan 4000. En het
sportfeest brengt zeker niet enkel stadsgenoten op de been.
Ook niet-Mechelaars zakken die dag massaal af naar de
stad. Zij brengen in hun kielzog een bende supporters mee
die voor veel ambiance zorgen en daarnaast Mechelen en
zijn horeca leren kennen. Een goede zaak voor de Mechelse
economie en het imago van de stad. Bovendien is het event
een echte vorm van teambuilding geworden. Almaar meer
bedrijven doen eraan mee. De stad loopt zelf voorop: dit jaar
nemen weer een vijftigtal stads- en OCMW-medewerkers
deel aan de race.

Voor iedereen
Dwars door Mechelen heeft enkele troeven:
• Het evenement is er voor iedereen. Je hele familie
kan meedoen: kinderen kiezen voor de kidsrun,
lopers met minder ervaring lopen vijf kilometer en de
meer getrainden wagen zich aan tien kilometer. Altijd
ontvangen de supporters je als helden aan de finish
op de Grote Markt. Wie liever niet loopt, kan zich daar
trouwens amuseren aan de standjes van sponsors.
• Lopers zijn de baas in de stad. Voor sportievelingen
is het een unieke ervaring om zowel rustig langs de
natuur van de Dijle te joggen als door de straten in de
stad. Voor een keertje moeten wagens er plaatsmaken
voor lopers.
• Wie loopt, wordt in de watten gelegd. Naast de steun
van een massa supporters die je zelfs bij slecht weer
toejuichen, kan je o.a. genieten van een massage op de
Grote Markt. Inschrijven is bovendien erg gemakkelijk:
het kan zowel vooraf online als op de dag zelf.
Wees gerust: je collega-lopers, de sfeer en de supporters
geven je genoeg adrenaline om jezelf helemaal te geven en
de eindmeet te halen. Smeer dus je benen in en rep je voor
Mechelens grootste sportevent.

Check zeker www.dwarsdoormechelen.be
voor de inschrijving, een trainingsschema en
andere leuke weetjes.
Dwars Door Mechelen, 25.09, kidsrun (6-12 jaar)
om 13u, 5 km om 14.30u, 10 km om 15.15u,
De Nekker
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Tot je dienst
Opbrengst roze
voetbalshirts voor
vzw Mechelse Hattrick
Een online veiling van gesigneerde roze voetbalshirts
van KV en Racing Mechelen leverde maar liefst
€ 3011,84 op. De stad Mechelen en het Meldpunt Discriminatie schonken de opbrengst aan vzw Mechelse
Hattrick, die sociale integratieprojecten organiseert
rond het Mechelse voetbal. De vzw wil met het geld een
specifiek project tegen homofobie opzetten in samenwerking met de dienst Diversiteit van de stad en de
Mechelse homovoetbalploeg Pink Devils.
Meer info? T 015 29 83 57, W www.mechelen.be/meldpuntdiscriminatie en W www.mechelsehattrick.be

Lig je in de knoop met je buur?
Soms gebeurt het dat buren in conflict
geraken met elkaar. In de meeste gevallen
lost dit meningsverschil zichzelf op, maar
af en toe blijft een ruzie aanslepen. Sinds
juni heeft de stad een aantal vrijwillige burenbemiddelaars in dienst. Die herstellen
de communicatie met je buur en maken
de kwestie bespreekbaar. Samen kunnen
jullie een oplossing zoeken voor je problemen. De bemiddeling is overigens gratis
en alle gesprekken blijven vertrouwelijk.
Wil je een burenbemiddelaar inschakelen of heb je interesse om zelf vrijwillige
burenbemiddelaar te worden?
T 015 29 83 83,
E burenbemiddeling@mechelen.be,
W www.mechelen.be/burenbemiddeling

Mechelse kinderen krijgen

groot speelbos

Op 25 september vanaf 14u opent de stad een eerste
speelbos. In het Geerdegembos aan de Geerdegemstraat
zullen kinderen en jongeren vanaf dan naar hartenlust
kunnen spelen: kampen bouwen, in bomen klimmen … In
het bos vind je een aantal natuurlijke speelelementen zoals
tunnels die gemaakt zijn van takken, boomstammen die je
kan gebruiken om een zithoek te creëren of om bruggen te
bouwen… De stad wil in de toekomst overigens nog meer
speelbossen openen. Zo komt er aan Schonenberg een
tweede speelbos.
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Stad maakt plannen
voor nieuwe sporthal
‘de plaon’
Mechelen plant de opening van een nieuwe sporthal
‘de plaon’. Ze zal zich tussen de Antwerpse- en de
Liersesteenweg bevinden. Je kan er als Mechelaar alle
indoorsporten beoefenen en zelfs indoorpetanquen. De
zaal wordt verder de thuisbasis van meerdere clubs. Met
500 zitplaatsen kunnen supporters er hun favoriete teams
aanmoedigen en genieten van diverse sportcompetities.
De sporthal wil volgende zomer de deuren openen.

Nieuwe fietsenstallingen in de OnzeLieve-Vrouwestraat
In juli ging de eerste fase van het nieuwe
verkeerscirculatieplan in de binnenstad van start. De
Onze-Lieve-Vrouwestraat werd tussen de Korenmarkt en
Vijfhoek een eenrichtingsstraat. Daardoor is er nu meer
ruimte in de straat. Op die extra ruimte komen deze maand
26 nieuwe fietsenstallingen. De stad plaatste dit voorjaar al
204 andere fietsenstallingen, verspreid over de Mechelse
wijken en dorpen. En ook de voetpaden in de Onze-LieveVrouwestraat werden verbreed. Dit alles motiveert je nog
meer om gezellig te kuieren in de hippe Winkelstraat.

Kringwinkel
verhuisd
De Mechelse Kringwinkel is sinds 1 juli verhuisd naar
de Oude Baan. Je kan er al terecht, maar de officiële
opening vindt plaats op 17 september, met toffe
activiteiten. Het sorteercentrum aan Dijle 8 en de grote
winkel op het Berthoudersplein kampten met een
nijpend ruimtetekort. Met de verhuis wil de Kringwinkel
de services voor de Mechelaar verbeteren. De winkel
aan de Korenmarkt blijft wel bestaan.
Praktische info
Kringwinkel, Oude Baan 1 F, 2800 Mechelen
T 015 26 12 53
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Maneschijn

wij waren

1

Foto: Jan Smets

Foto: David Legrève

2
Foto: Jan Smets

4

3
Foto: Christophe Legère
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erbij

1 Tijdens de eerste

WinWin Mechelen konden
verenigingen en bedrijven
zich aan elkaar voorstellen.
Het werd een groot succes.

2 Jonge kunstenaars in

spe leven zich uit tijdens
het museumkamp. Dit keer
gingen ze op pad met Rik
Wouters.

3 Naar goede gewoonte

vond Big Jump opnieuw
plaats. De talrijke aanwezigen
lieten zich niet afschrikken
door het weer en namen een
frisse duik voor proper water.

4 Zomerpret op de Grote

Markt tijdens Strand aan
de Dijle.

Rechtzetting: Vorige maand
verscheen er een foto van
de opening van het Oh! in
Maneschijn. Deze foto was
van David Legrève en niet
van Jan Smets.

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
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
Vragen over studietoelagen? Rep je naar de zitdagen in het Huis van de Mechelaar
op 5 (12-16u) of 8 en 15 (9-12u) oktober. T 015 29 83 22 of www.mechelen.be/onderwijs
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), Daphne Storms, Nathalie
Bekx, Line Geeraerts, Marliese Peeters en Koen Vermeiren. Benny Vervloet en Maria
Verstraeten van toneelkring Ik Dien uit Muizen (cover).
Fotografie: Jean Van Cleemput, David Legrève, Bram Beeck, Stephanie Liebesens,
Libelia De Splenter.
Concept, vormgeving en eindredactie: Bekx&X
De redactie contacteren? nieuwemaan@mechelen.be
Wettelijk Depot: D/2011/0797/067
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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Een geschiedenis vol conflicten toont haar troeven?
In Mechelen leer je het allemaal. En zoveel meer…
want in Mechelen leren jong en oud!

