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saMeN HeriNNereN eN ereN
De dienst Begraafplaatsen staat in voor de zes 
kerkhoven van de stad. Na een overlijden zorgen de 
medewerkers ervoor dat er op een gepaste manier 
afscheid kan genomen en geëerd worden. Zij 
onderhouden de begraafplaatsen en het prachtige 
funerair erfgoed van de stad. Verder zijn zij ook 
verantwoordelijk voor het stedelijk funerarium.

1 november 2011 van 13u tot 17u: 
opendeurdag nieuwe rouwaula

Voor meer informatie over de verschillende 
manieren van begraven en het bewaren van het 
Mechels funerair erfgoed kan je terecht op de 
opendeurdag van de dienst Begraafplaatsen.

“Het is belangrijk 
dat het afscheid van 
dierbaren in de beste 
omstandigheden kan 
plaatsvinden. Daarom 
investeren we in de 
begraafplaatsen en de 
vernieuwde rouwaula.”
Rita Janssens,  
schepen van Burgerzaken

lefsteM

Dienst Begraafplaatsen, Ziekebeemdenstraat 4, 2800 Mechelen, T 015 20 13 60, W begraafplaatsen@mechelen.be
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iJsHoCkeyClub Cold 
Play uit Leest begint dit jaar aan 
haar tweede seizoen. De club ging 
vorig jaar van start met 11 jeugdleden. 
Binnen de club zijn er vier teams: de 
U10-stars, de U12-stars, de U14-stars 
en de development-stars voor begin-
nende spelers. De club werd al snel 
een suCCes en dat uit zich in 
het aaNtal traNsfers dit 
seizoen. Maar liefst 69 spelers trans-
fereerden naar Cold Play, een record 
binnen het ijshockey!

Al 11 jaar lang is Mechelen de thuisbasis 
van ’s laNds eNige HoMo- 
voetbalPloeg, de Pink Devils. 
De ploeg bestaat uit 20 spelers en 
doet het erg goed. Zo behaalden ze in 
2008 zilver op de Eurogames in Bar-
celona, de Olympische Spelen voor 
Europese holebi’s. De Pink Devils zoe-
ken overigens nog steeds spelers om 
hun teaM te vervoegeN. 
Ben je geïnteresseerd? Check dan 
zeker hun website www.pinkdevils.be.

Benny van Humbeeck is eeN sPil-
figuur iN Het buurt-
CoMité HeffeN dorP. 
Benny is een bezige bij. Hij is penning-
meester van het buurtcomité en werkt 
daarnaast mee aan de organisatie van 
activiteiten zoals de jaarlijkse BBQ, Pop 
Heffen … Verder gaat Benny elke 
MaaNd door weer en wind om ruim 
200 brievenbussen te voorzien van 
het krantje van het buurtcomité. Wil je 
meer weten over buurtcomité Heffen 
Dorp? W www.heffendorp.be

let’s go!goed beZig

leftroMPet
Hoofdstad van de mobiliteit
Een eigentijds mobiliteitsbeleid verleent voorrang aan voetgangers 
en fietsen. Daarom investeren we veel in de aanleg van voet- en fietspaden.  
Door de uitbreiding van de blauwe zones en de aanleg van ondergrondse 
parkings proberen we auto’s uit het straatbeeld te weren. Dat zorgt voor meer 
leefbare buurten. 

Met een vleugje chauvinisme durf ik Mechelen wel eens de ‘Hoofdstad van 
de Mobiliteit’ noemen. De eerste postkoets op het Europese vasteland 
bolde tussen Mechelen en Innsbruck. in europa reed de eerste 
trein tussen Mechelen en brussel. Het oudste vaartuig – een 
prehistorische prauw – werd in 1904 te Nekkerspoel gevonden en ver-
voersmaatschappij De Lijn heeft in onze stad haar hoofdkantoor.

Zal Mechelen de symbolische ‘Hoofdstad van de Mobiliteit’ blijven? Ik ver-
moed van wel. Met de komst van de diabolo-treinverbinding tussen 
Zaventem en Mechelen wordt de stad vanaf 2012 de meest nabije halte voor 
Zaventem. Onze centrale ligging maakt van Mechelen een echt 
mobiliteitskruispunt. Dat is trouwens de reden waarom steeds meer bedrij-
ven hun hoofdkantoor hier vestigen. 

Tegelijk moeten we nadenken over de mobiliteit van morgen. Daarom gaat 
binnenkort de stationsvernieuwing in Mechelen Centrum van start en nadien volgt 
de doortrekking van de ring rond Mechelen. De invoering van de autoluwe binnen-
stad moet dan weer de leefkwaliteit in de binnenstad verbeteren. Deze ingrijpende 
werken zorgen ervoor dat we mobiel blijven en onze economie steeds groeit.

Komaan 
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Bart Somers,
burgemeester



antwoord van de ombudsman: 
Beste meneer KG,

De parkeermeter staat eigenlijk in 
een zone waarvoor hij niet geldig 
is. Hij werd daar geplaatst omdat hij 
op zonne-energie werkt. Onder de 
brug zou de parkeermeter immers 
veel minder zon - en dus energie - 
hebben.

De overheid moet natuurlijk dui-
delijke informatie geven aan de 
burger. Met andere woorden: een 
misleidende situatie als deze kan 
niet. Daarom verplaatst de over-
heid de parkeermeter en moet u 
uw retributie niet betalen.

Peter Claeys, ombudsman

Geachte ombudsman,

Onlangs parkeerde ik mijn wagen naast 
de brug bij het station van Mechelen. 
Op de parkeermeter, aan de overkant van de straat, las ik dat parkeren op zaterdag 
gratis was. Daarom betaalde ik niet. 
Toen ik enkele uren later bij mijn wagen kwam, vond ik toch een parkeerboete 
onder mijn ruitenwisser. Wat bleek nu: de parkeermeter over mijn wagen behoorde tot een andere parkeerzone dan de zone 
waar ik geparkeerd stond. Dat vind ik toch wel erg onduidelijk. 

Met vriendelijke groeten,

Meneer KG

Deze maand stuurde Nieuwe Maan 
stadsartiest Frank Vaganée op pad. 
Hij ging te voet van het station Me-
chelen (Koning Albertplein 2) naar 
de Grote Markt. Hoeveel minuten en 
seconden deed hij daarover? Stuur 
ons jouw antwoord. Nieuwe Maan 
trakteert de winnaar op een cultuur-
waardebon voor twee personen ter 
waarde van €75.

Stuur je antwoord en contactgege-
vens voor 16 oktober naar afdeling 
Marketing & Communicatie - Nieuwe 
Maan, Grote Markt 21, 2800 Mechelen 
of nieuwemaan@mechelen.be. Je kan 
ook deelnemen via 
www.mechelen.be/nieuwemaan.

station -
grote Markt

uitbliNker
Het banket
Het Banket is een theatergezelschap dat 
voorstellingen maakt die vooral gericht zijn 
op de jeugd. Naast wat De Maan en CC 
Mechelen al doen voor kinderen, denken  
we dat wij ook ons steentje kunnen bij 
dragen. Mechelen is een kinderstad en 
we hopen hier uit te groeien tot een vaste 
waarde. De voorstellingen die we met Het Banket 
maken, gaan daar net over. 

Aan alles kan je voelen dat Mechelen aan het groeien is. De stad wordt steeds 
boeiender. Bewijs daarvan zijn de vele buitenlandse toeristen die fotograferend 
de stad verkennen. En er staat nog zoveel in de steigers …

Mechelen ademt geschiedenis uit. Op iedere plek zijn er verhalen te rapen van 
de kleine man in de grote wereld. Het spreekt voor zich dat Mechelen een grote 
inspiratiebron is voor ons.

Het land is stil, 22.10, 20.15u, stadsschouwburg, W www.hetbanket.be
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In de week van 10 oktober 2011 toe-
ren de federale ombudsman en de 
ombudsman voor de Pensioenen 
met een promobus door Vlaande-
ren en Brussel. Op 10 oktober van 
10-13u houdt de bus halte op de 
veemarkt in Mechelen en vervoegt 
onze eigen Mechelse Ombudsman 
zich bij dit groepje. Heb je een 
vraag voor de Ombudsmannen of 
wil je een klacht registreren? Dan 
kan je terecht op de ombudsbus!

WedstriJd

de winnaar van deze maand 
is soraya van Mechelen. 
Zij bracht haar zoon Soufian Dakka 
naar school. “Hij ging naar het eerste 
leerjaar bij Go Shil!”, vertelt Soraya, “ 
Met veel zin maar toch met een bang 
hartje.” Proficiat Soraya!



Met ottertrotter naar de zon!
Tijdens het Ottertrotter-festival in 
domein Tivoli op 26 juni konden 
de bezoekers opnieuw deelne-
men aan de jaarlijkse wedstrijd. 
Hoofdprijs was een reischeque 
van Joker ter waarde van € 750. 
Winnares Katleen Torfs is alvast 
van plan om met de cheque naar 
de zon te trekken! 

de Medaille 
Nieuwe Maan reikt de Medaille uit 
aan Mechelaars met lef. deze maand 
gaat de Medaille naar evelyn de bels.

Evelyn (15) neemt samen met zeven 
andere kandidaten deel aan Junior 
Eurosong, een wedstrijd die je kon 
volgen op Ketnet. Ze werd uit onge-
veer 1200 inzendingen gekozen. “Ik 
had helemaal niet verwacht zo ver te 
komen”, vertelt Evelyn. Ze heeft net 
als de andere kandidaten een drukke 
periode achter de rug. “We hebben 
al twee videoclips opgenomen en 
ons nummer Music&me in de studio 
ingezongen. Daarnaast zijn we ook 
twee keer met alle kandidaten op 
kamp geweest.” Wat de afloop van 
de wedstrijd ook mag zijn, Evelyn wil 
zeker voortgaan met muziek. “Muziek 
is echt mijn passie. Ik sta ermee op 
en ga ermee slapen. Junior Eurosong 
is een goede ervaring voor mij en 
voorlopig zie ik wel wat er op mij af-
komt. Maar het staat vast dat ik in de 
toekomst iets met muziek wil doen!”

ken jij iemand die de Medaille 
verdient? Mail zijn/haar naam naar 
nieuwemaan@mechelen.be en we 
prikken ze op zijn/haar borst. 

Komaan 
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Ongeveer twee jaar geleden zetten 
de straathoekwerkers van Mechelen 
in samenwerking met de collega’s 
van Berchem een hiphopproject op 
poten. Een 20-tal jongeren stapten 
in het project. De groep werd 
‘de Movement’ gedoopt 
en kwam elke donderdagavond 
samen om teksten te schrijven en 
workshops te volgen. Het resultaat 
daarvan is de demo-cd ‘Ze we-
ten niet’. De cd wordt nu door de 
straathoekwerkers uitgedeeld bij de 
jeugdhuizen. Zo hopen de jongeren 
snel optredens te kunnen boeken.

Ze WeteN Niet



Werken aan een nieuwe stad? Dat doe je 
samen. De stad wil je betrekken bij deze 
vernieuwing. Daarom luistert ze naar jouw 
adviezen, raad en vragen. Want samen 
bouwen we aan het Mechelen van morgen.

Zo wordt er jaarlijks in elke wijk en dorp een algemene bewonersvergadering 
(ABV) georganiseerd. Hierop worden alle bewoners van de wijk of het dorp per 
brief uitgenodigd. Op de agenda kunnen alle onderwerpen gezet worden die de 
wijk of het dorp aanbelangen en het individuele belang overstijgen. 

Daarnaast vormen de vele adviesraden een andere de methode om naar jouw me-
ning te luisteren. Je hebt permanente adviesraden, zoals de Milieuraad of de Sport-
raad, maar ook tijdelijke raden in functie van een project. Die laatsten heten BBG 
of Bewonersbegeleidingsgroepen en bestaan uit geëngageerde buurtbewoners en 
gebruikers van de te ontwikkelen site. Voor wijk- en dorpsgebonden zaken bestaan 
er ook permanente wijk- en dorpsraden. Denk bijvoorbeeld aan de inrichting van 
een blauwe zone. Een belangrijk punt hierbij is dat de bewoners samen met de stad 
projecten tot een goed einde brengen. Zo kunnen zij vroegtijdig ingrijpen en de stad 
helpen opbouwen.

Natuurlijk biedt elk project tijdelijk overlast, bijvoorbeeld bijkomend lawaai of ver-
keershinder. Maar je kan geen omeletten bakken zonder een ei te breken. Daarom 
is het belangrijk dat de deelnemers van bewonersbegeleidingsgroepen verder kij-
ken dan enkel de eigen voordeur en het eindresultaat voor ogen te nemen.

Enkele voorbeelden:

Clarenhof
Zo is er een BBG, ontstaan uit de 
wijkraad voor de buurtbewoners van 
Mechelen centrum, die waakt over 
de Clarenhofsite. De buurtbewoners 
die in deze BBG zetelen, kunnen er 
hun mening kwijt over de inhoud, de 
voorbereiding en het verloop van het 
project. Zo werd met hen rekening ge-
houden bij de afbraakwerken van het 
oude winkelcenter. De vrachtwagens 
die het sloopafval wegvoeren, moes-
ten tijdens bepaalde uren en volgens 
bepaalde routes rijden. Dit in overleg 
met de buurtbewoners. Het stads- 
bestuur volgde hun suggesties.

Werk mee aan een nieuw  Mechelen

“Een betrokken 
burger is er twee 
waard. Investeren 
in participatie met 
goede afspraken en 
juiste verwachtingen,  
zorgt voor een beter 
Mechelen.”

Marina De Bie,  
schepen van Wijk- en Dorpszaken

lefsteM
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Werk mee aan een nieuw  Mechelen

“Samen met de stad werken we 
constructief aan de Tinelsite. Ik ben 
erg tevreden: de stad luistert echt, 
bv. als het om verkeersproblemen gaat 
tijdens de werken. Het is leuk dat je je 
stem kan laten horen en er echt naar 
geluisterd wordt.” 
Liesbet, BBG Tinelsite

Nieuwe stad 

Jouw 500m² in tinel
Misschien wist je het al, maar de buurt aan de Edgard Tinellaan 
ondergaat een hele metamorfose. De bewonersbegeleidings- 
groep helpt de stad om het grote project tot een goed einde 
te brengen. Naast advies werkt ze mee aan de plannen voor 
de buurt voor onder meer het toekomstige park. 

Bewoners konden tijdens de zomer van 2010 voorstellen 
indienen voor projecten die tijdelijk tentoongesteld moch-
ten worden op de Tinelsite, onder het motto ‘Wat doe jij met 
500m² Mechelen’. De winnende voorstellen - een modulaire 
tuin, een bouwspeelplaats en een klimmuur – rezen enkele 
weken op in de buurt tot grote vreugde van de bewoners, 
die er werkelijk van genoten. 

bib op komst
De stad wil in de toekomst de stadsbibliotheek verhuizen 
naar het Predikherenklooster op de Tinelsite. Die moet nog 
beter aan de noden van vandaag voldoen. 12 focusgroepen 
brainstormden eind september over dit nieuwe project. Zo 
weet de stad perfect wat de bewoners van Mechelen willen 
en kan ze hun wensen helpen waarmaken. De ontwerpers 
van de toekomstige bibliotheek zullen hiermee rekening 
moeten houden, want de stad vindt dit erg belangrijk.

“Ik neem geen blad voor de mond, maar dat vindt de stad niet erg 
hoor. Ik werk hard mee aan belangrijke projecten. Zo hebben we de 
stad geadviseerd voor grotere kruidperken te kiezen in de Dodoens-

tuin en hebben we mee de plannen voor die tuin gekozen. De stad 
luisterde en ging op ons voorstel in. En zo zullen de bewoners nog 

meer kunnen genieten van dit mooie project.” 
Andre, BBG Tinelsite, Sint-Romboutskerkhof en Kruidtuin
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Mechelen werkt
Mechelen wordt steeds aantrekkelijker voor ondernemingen en ook 
vele werknemers vinden de weg naar onze stad. De werkloosheidcijfers 
dalen en een heleboel nieuwe vacatures komen erbij. Mechelen wil 
bedrijven, hun klanten en werknemers en werkzoekenden kennis met 
elkaar laten maken door onthaalmomenten en een jobbeurs. 

Welkom jobs! 
Op zaterdag 22 oktober kan je kennismaken met jouw 
toekomstige droomjob. Net als vorig jaar organiseren 
VDAB en de stad samen een jobbeurs. Daar vind je 
ruim 70 ondernemers die er zichzelf en hun vacatures 
voorstellen. Zowel hoog- als laaggeschoolden kunnen 
er terecht, want er zijn jobaanbiedingen voor arbei-
ders, bedienden en kaderleden. Eveneens vind je op 
de jobbeurs sollicitatieadvies en vragen over je loop-
baan. Heb je bijvoorbeeld plannen om je carrière om 
te gooien en zit je met een boel vragen? Dan maak je 
er kennis met loopbaanbegeleiding en de centra die 
je erbij helpen.

Welkom bedrijven!
Het is bovendien belangrijk dat de stad en de bedrij-
ven elkaar goed leren kennen. De stad kan zo beter 
inspelen op hun noden en de werkgevers weten 
waar ze terecht kunnen met vragen, formulieren, 
vergunningen… noem maar op.

Meer dan redenen genoeg voor de stad om half-
jaarlijks een onthaalmoment voor bedrijven, winkels 
en horecazaken te organiseren op het stadhuis. Zo 
ontving de stad op 13 september een 50-tal starters 
of bedrijven die onlangs naar Mechelen verhuisden. 
Naast een welkomstwoord, een voorstelling van het 

economische beleid van de stad en een virtuele rondleiding 
door de stadsdiensten, vonden de ondernemers een moment om  
contacten te leggen die bijdragen tot de verdere groei van Mechelen!

ben je van plan een bedrijf te starten in Mechelen of heb je jouw 
bedrijf hier onlangs gevestigd? Neem contact op met de dienst 
economie via economie@mechelen.be

VDAB Jobbeurs, zaterdag 
22/10/2010, 10-16u, Lamot, 
gratis

 Welkom in Mechelen 
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Mechelen mobiliteitstad
Op het vlak van mobiliteit staat Mechelen in België op de eerste rij. 
Met trein, auto, bus of fiets kan je je als Mechelaar makkelijk en snel 
verplaatsen in je stad. Lefwereld leert hoe.

diabolo-project 
Op 5 mei 1835 namen 900 passagiers plaats in de 
eerste trein ooit in België. Deze reed van Brussel 
naar Mechelen en deed er ongeveer 50 minuten 
over. Het begin van het Belgische spoorwegnet. 
Mechelen is zo uitgegroeid tot de belangrijkste 
stop op het knooppunt Antwerpen-Brussel.

Met het diabolo-project positioneert Mechelen zich 
opnieuw sterk als mobiliteitsstad. Vanaf 10 juni 2012 
kan iedere internationale reiziger in acht minuten 
van Zaventem naar het centrum van Mechelen 
sporen. Daarmee wordt Mechelen de stad met 
de meest nabije halte voor Zaventem. Bovendien 
opent de nieuwe spoorlijn Schaarbeek-Mechelen 
diezelfde periode. 

De nieuwe Diabolo-spoorlijn komt op de midden-
berm van de e19 en zal zo voor minimale hinder 
zorgen. Het deel van het traject dat wel woonzones 
aandoet, zal beschermd worden met extra 
geluidsschermen. 

Moderne stationsbuurt in Mechelen-centrum

“Ik hoop dat het toekomstig 
station hip wordt en een ideale 
ontmoetingsplek kan zijn.” 
Laura 

Mechelen telt drie stations: Mechelen, Mechelen-Nekkers-
poel en Muizen. De eerste twee bevinden zich op wandel-
afstand van elkaar en zijn makkelijk te bereiken met fiets of 
bus. Met het project ‘Mechelen in beweging’ zullen de Me-
chelaars binnenkort kunnen genieten van een vernieuwde 
en moderne stationsbuurt. 

rudy van Camp (communicatieverantwoordelijke ‘Meche-
len in beweging’): “Er zullen geen moeilijke en gevaarlijke 
kruisingen meer zijn, maar een multimodaal station waar je 
makkelijk en veilig kan overstappen. Geen verouderde archi-
tectuur, maar een hedendaagse en transparante omgeving. 
Geen verkeersopstopping en tekort aan parking, maar nieu-
we ontsluitingswegen met ademruimte voor een makkelijk 
bereikbaar station. Geen straatbeeld vol auto’s, maar meer 

groen, water en recreatiemogelijkheden. Ten slotte moet de 
nieuwe buurt het nog interessanter maken voor bijvoorbeeld 
bedrijven en bouwprojecten om er zich te vestigen. Werkne-
mers kunnen dankzij de nieuwe spoorinfrastructuur snel en 
volgens het STOP-principe (zie p. 10) op hun werk geraken.”

Om de hinder van ‘Mechelen in beweging’ zoveel mogelijk te 
beperken, verloopt het project in drie grote fasen. “De wer-
ken aan de bypass (nieuwe perrons en treinverbinding om 
de spoorcapaciteit uit te breiden) en de ontsluitingsweg zijn 
reeds gestart. Op lange termijn zal de bypass zorgen voor 
een nog vlottere verbinding tussen Antwerpen en Brussel. 
Het einde van de werken wordt verwacht tegen 2015. Van 
2014 tot 2020 staat het stationsgebouw op het programma 
en van 2019 tot 2020 de omliggende pleinen”, vertelt Rudy.
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duurzaamheid in het verkeer
De stad draagt duurzaamheid in het verkeer hoog in het vaandel. Daarom organiseert 
Mechelen jaarlijks een autovrije zondag, dit jaar op zondag 18 september onder de 
naam UiT zonder uitlaat. Voor scholen wordt er jaarlijks een strapdag gehouden 
waarbij de schoolomgevingen een dagje autovrij worden gemaakt. Overigens 
won de stad al twee jaar op rij de Aardig-op-weg-trofee voor de enthousiaste 
inzet tijdens de Aardig-op-weg-week en de aandacht voor permanente duurzame 
mobiliteitsmaatregelen in hun beleid. 

Cambio 
en autopia
De stad ondersteunt autodeel-
projecten Cambio en Autopia. 
Een auto delen is niet hetzelfde als 
carpoolen. Wanneer je een auto 
deelt, maken meerdere personen 
of gezinnen om beurten gebruik 
van één of meerdere gezamenlijke 
auto’s. Het is een eenvoudige 
manier om heel wat kosten te 
besparen. De stad geeft sinds dit 
jaar het goede voorbeeld door 
voor dienstverplaatsingen beroep 
te doen op de deelwagens van 
Cambio. Meer informatie vind je op 
W www.mechelen.be/autodelen .

Ga eens

zondag 18 september 2011 
van 10u tot 18u
Binnenstad Mechelen

UiT zonder uitlaat
Autovrije zondag / UiTkijker

Kijk snel op de vernieuwde  

uitinmechelen.be
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Mechelen autoluw
Het principe van een autoluwe binnenstad is gebaseerd op de vijf belangrijke 
doelstellingen van duurzame mobiliteit: bereikbaarheid garanderen, toegan-
kelijkheid waarborgen, verkeersveiligheid optimaliseren, verkeersleefbaar-
heid onderhouden en de schade aan de natuur beperken.

Mechelen benadrukt hierbij het STOP-principe. De S staat voor stappen, de T 
voor trappen, de O voor openbaar vervoer en de P voor personenwagen. De 
stad wil Mechelaars stimuleren om te kiezen voor de eerste drie alternatieven 
en dan pas voor de auto. Om het overbodige verkeer uit het centrum te weren, 
zal een deel van de binnenstad autoluw worden tussen 11 en 18u. Dankzij het 
lussensysteem blijven alle woonbuurten en parkings wel voldoende bereikbaar 
met de auto. Samen met fysieke stops (paaltjes), camera’s met nummerplaat-
herkenning en de invoering van eenrichtingsstraten zal dit er voor zorgen dat 
Mechelen een autoluwe stad wordt waar wandelaars en fietsers graag thuis zijn.
De auto’s worden echter niet vergeten. Je stad blijft actief de wegen onderhou-
den en herstellen om de mobiliteit te bevorderen. Zo nam de stad onlangs het 
initiatief om zelf herstellingswerken aan de gewestwegen uit te voeren, omdat 
die te lang op zich lieten wachten. Uiteindelijk kwam het tot een akkoord tussen 
de stad en het Vlaams Gewest en werden de putten binnen de 48 uur gedicht. 
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Parkeren in Mechelen
Mechelen beschikt over een doordacht parkeerbeleid, waardoor parkeren vlot en aangenaam zou moeten verlopen. 
Daarom zijn volgende maatregelen doorgevoerd:

P6.0-D06-B-ME-MECHELEN basis vanaf 16-05-11
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  groene zone (max. 2u parkeertijd)

  commerciële straten (max. 2u parkeertijd)

  blauwe zone (max. 2u parkeertijd met parkeerschijf )

  verboden parkeren binnen betalende zone

  paarse zone

  grijze zone (gratis parking)

  oranje zone (NMBS Parking)
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Lefwereld 

• Bezoekers in Mechelen krijgen de mogelijkheid gratis 
of goedkoop hun wagen achter te laten op de ver-
schillende randparkings die op wandel- of fietsafstand 
van het stadscentrum gelegen zijn. De randparkings be-
vinden zich aan het Rode Kruisplein, De Zandpoortvest 
I en II en de Postzegellaan. Hier betaal je op weekdagen 
tussen 8 - 18u, 30 eurocent per uur of 3 euro voor de hele 
dag. Op het Douaneplein kan je je auto gratis parkeren. 
Die parking wordt momenteel uitgebreid qua capaciteit. 
Bezoekers kunnen verder kiezen om hun auto in de 
ondergrondse betaalparkings te parkeren.

• In de binnenstad (inclusief de vesten) en de stations-
omgeving moet je op week - en zaterdagen tus-
sen 9 - 19u betalen om te parkeren. Hier kan 
je als bezoeker maximaal 2 uur parkeren.

• In de woonstraten aanpalend aan de 
betalende zone werden blauwe 
zones ingevoerd. In de blauwe 
zone kan je als bewoner onbeperkt 
parkeren met een bewonerskaart. 
Bezoekers kunnen hier op week-
dagen slechts 2 uur parkeren mits 
voorleggen van de parkeerschijf.

• Ook in de omgeving van het station 
werden blauwe zones ingevoerd. Dit 
om te vermijden dat pendelaars in de 
woonstraten zouden parkeren toen 
de parkings van de NMBS aan het 
station in juni 2011 betalend werden. 
Het betalend parkeren aan het station 
geldt wel enkel op week- en zaterda-
gen tussen 9 - 19u. 

• Voor werknemers in de betalende 
zone of de blauwe zone werden 
‘werknemerskaarten’ in het leven 
geroepen. Met deze kaart kunnen 
werknemers onbeperkt parkeren  
op enkele vastgelegde locaties.  
Voor de werknemerskaart betaal  
je € 35/maand of € 250/jaar.

• In de betalende zone geldt overal 
het gratis Mechels kwartiertje, dat 
wil zeggen dat je aan een parkeer-
automaat een ticket kan nemen om 
15 minuten gratis te parkeren.

• Bij wegenwerken wordt voor gebruikers 
van garages die deze tijdelijk niet kunnen 
gebruiken omwille van werken, voorzien dat 

zij voor de duur van de werken een bewonerskaart 
kunnen aanvragen, zodat zij in de omliggende straten 
kunnen parkeren.

voor meer informatie over parkeren in Mechelen kan je 
terecht op W www.mechelen.be/parkeren. 
voor parkeerkaarten kan je terecht bij vincipark.



stad betaalt mee 
je busticket
Het hoofdkantoor van De Lijn is in Mechelen gevestigd. 
Geen wonder dat de stad mee het openbaar vervoer wil 
stimuleren. Zo komt Mechelen via een derdebetalers-
systeem tussen in de kostprijs van het openbaar vervoer 
met De Lijn. Voor jongeren tot en met 24 jaar, past de stad 
33% bij in de aankoop van een Buzzy Pazz. Zo betaal je als 
Mechelaar slechts € 106 voor een heel jaar onbeperkt op 
bussen, trams en metro’s van De Lijn.

Bij slecht weer is het aangenaam om te kunnen schuilen in 
een bushokje terwijl je op je bus staat te wachten. Daarom 
vernieuwt de stad de bushokjes van De Lijn en worden er 
38 extra bushokjes geplaatst. Verder geven zitplaatsen de 
mogelijkheid om even te rusten. De bushokjes komen er 
zowel in de binnenstad, als in de wijken en dorpen.

Meldpunt fietspaden
de stad houdt uiteraard rekening met de zwakke weggebruiker. Ze legt 
jaarlijks samen met de provincie en het gewest nieuwe delen van het 
fietsroutewerk aan en vernieuwt de fietspaden op invalswegen. 

Zo werden er recent fietspaden aangelegd of vernieuwd in de Brusselse-
poortstraat, de Boerenkrijgstraat, de Hanswijkvaart, de Battelsesteenweg, 
de Hombeeksesteenweg, de Brugstraat en de Juniorslaan. De komende 
jaren wil de stad op dit elan verder gaan. Er lopen momenteel projecten 
voor de Antwerpsesteenweg, de Bankstraat en de Bonheidensteenweg. 
Via het Meldpunt fietspaden kan je overigens knelpunten voor fietsers 
signaleren aan de bevoegde wegbeheerder in Vlaanderen (gemeente, 
provincie, gewest). W www.meldpuntfietspaden.be

kom je met het openbaar 
vervoer naar Mechelen? 
Dan kan je met de fiets het stadscentrum inrijden. Je kan een vouwfiets 
meenemen op de trein. Of een fiets plaatsen aan het station. Sinds 2007 
baat Fietsatelier Mechelen vzw een fietspunt uit aan het station in Meche-
len. Het staat in voor toezicht en onderhoud van alle fietsenstallingen aan 
het station. Pendelaars kunnen er terecht voor herstellingen die noodzake-
lijk zijn om veilig en reglementair thuis te komen met de fiets. Verder kan je 
bij het fietspunt een fiets huren.

“Met ons duurzaam 
mobiliteitsbeleid en 
de uitbreiding van  
het autoluwe gebied, 
willen we een even-
wicht vinden tussen 
leefbaarheid en  
bereikbaarheid.”
Karel Geys, schepen van Mobiliteit

lefsteM
     Wachthuisje Type B 

 
 
 

12



is jouw fiets 
toch gestolen?
doe hiervan steeds een aangifte 
bij de politie. Daardoor vergroot 
je de kans dat je je fiets terug-
ziet. Neem verder een kijkje op 
W www.gevondenfietsen.be. 
Die website geeft je een over-
zicht van de fietsen die werden 
teruggevonden in de provincies 
Antwerpen en Limburg en een 
aantal andere gemeenten. Via 
een zoekfunctie kan je nagaan of 
jouw fiets er ook tussen zit.

De politie zoekt overigens actief 
naar fietsdieven. Als je als fietser 
wordt gevraagd aan te tonen dat 
je wel de rechtmatige eigenaar 
van de fiets bent, dan is dit met 
de beste bedoelingen. Op die 
manier kan het aantal diefstallen 
naar beneden worden gehaald.

fietsridders, 
de Mechelse helden
de fietsridders zijn de bewakers van de Mechelse fietsen. Her en der kan je 
hen zien opduiken in Mechelen onder meer in de lokettenzaal, het station of 
op leuke armbandjes. Heb jij ze al gezien? 

Elke fietser kan de fietsridders een handje helpen door 
zijn/haar fiets te graveren, labelen, gebruik te maken van 
degelijke sloten… Zo ga je samen met de andere fietsrid-
ders de strijd aan tegen de fietsdieven. interesse om je 
bij de fietsridders te vervoegen? Neem dan snel een 
kijkje op W www.mechelen.be/fietsridders.

tiPs vaN de fietsridders 

om te vermijden dat jouw fiets 
gestolen wordt:
-  Zet je fiets altijd op slot.
-  Maak steeds gebruik van minstens één degelijk 

slot. Een goed slot herken je aan het ART-keur-
merk. Vraag hiernaar bij je lokale fietshandelaar. 
Je maakt het de fietsdief trouwens extra moeilijk 
door twee sloten te gebruiken.

-  Leg steeds fietskader en wiel vast.
-  Bevestig je fiets indien mogelijk aan een  

vast voorwerp.
-  Laat je fiets graveren of labelen.  

Je kan dit gratis laten doen door  
de gemeenschapswachten. Een 
overzicht van de graveer- en 
labeldagen vind je op W www.
mechelen.be/fietsridders

-  Laat je fiets achter op een ver-
lichte en publieke plaats.

-  Maak gebruik van vaste of be-
waakte fietsenstallingen.

“In Mechelen hebben we geen auto 
nodig. In de stad geraken we overal 
snel met de fiets, voor daarbuiten reizen 
we comfortabel met de trein of bus.”  
Berend en Mieke 

Lefwereld 
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fietsen 
met kinderen
Je hebt ze ongetwijfeld al gezien in Mechelen. Mama’s 
en papa’s die rondrijden met hun kroost in een fietskar of 
bakfiets, met zoon of dochter in een fietszitje vooraan en/
of achter op de fiets, met een fietstandem ... Dat is een 
duurzame manier van vervoeren die je de aankoop van 
een tweede (of zelfs eerste) auto kan uitsparen.
 
Kinderen vinden het bovendien erg leuk om in een fietskar, 
bakfiets, fietszitje... vervoerd te worden. Zo kunnen ze im-
mers veel meer ontdekken en beleven dan wanneer ze op 
de achterbank in de auto zitten. 
 
Maar kan het veilig? En waar moet je bij de aankoop op 
letten? Een antwoord op deze vragen vind je in brochures 
van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid en 
Mobiel 21, die je kan vinden op 
W www.mechelen.be/fietsenmetkinderen.

Wist Je dat…
• er jaarlijks een 200-tal fietsenstallingen geplaatst worden. 

• Mechelen over twee automatische fietspompen beschikt, aan het 
gebouw de Zeeridder in de Befferstraat en aan het fietspunt aan het sta-
tion. De derde automatische fietspomp zal binnenkort geplaatst worden 
aan de bibliotheek in de Moensstraat.

• de stad werkt aan een samenhangend fietsroutenetwerk over het hele 
grondgebied. Naast de verbetering van de infrastructuur op de invals-
wegen, maakt de stad werk van een netwerk van alternatieve routes. Ze 
liggen verder van de grote wegen en zijn veel rustiger en veiliger om te 
fietsen. Deze routes zijn uitermate geschikt voor de recreatieve fiets-
tochten, bijvoorbeeld langs het knooppuntennetwerk van de provincie. 
Een kaart met de knooppunten koop je bij Toerisme Mechelen, Hal-
lestraat 2-6.

• Mechelen meewerkt aan de fiets-o-strade tussen Antwerpen en Me-
chelen, een langeafstandsfietspad dat de provincie Antwerpen aanlegt 
langs de spoorweg.

• de stad zich buigt over een fietsverhuursysteem, zodat het weldra nog 
makkelijker is om Mechelen met de fiets te verkennen. In het voorjaar 
van 2012 zou dit systeem gebruiksklaar moeten zijn.
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Herfst-hoppen in Mechelen
een wondermooie ontdekking

In het prachtige 
herfstlandschap van 
de Mechelse bossen 
en parken kan je in 
oktober en november 
genieten van mooie 
wandelingen. 
Enkele tips.

Jong en oud 
ontdekken park tivoli
In het voormalige kasteelpark kan je 
heerlijk wandelen tussen de roman-
tische plekjes en de imposante, 
eeuwenoude bomen. Alles wat je van 
de natuur wil weten, ontdek je op deze 
plek. Daar zorgt de dienst milieu- 
educatie voor. Kinderen vinden hun 
ding in de kinderboerderij en tijdens 
volgende wandelingen.

kabouterwandeling (4-7 j.)
Zoals jij van kabouters houdt, zo 
houden kabouters ook van jou en van 
de natuur. Tijdens de herfst kan je hen 
een handje toesteken om de natuur 
te helpen. Planten onderhouden, 
vruchten plukken, dieren verzorgen…
het hoort er allemaal bij.

kiNdereN

(M)aanblik 
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Maar ook voor volwassenen zijn er ontdekkingswandelin-
gen. Steeds ligt de focus op ‘zelf ontdekken’ en ‘zelf doen.’ 

als planten vertellen…, reserveren
Tijdens de geleide wandeling leer je dat bomen mensen al 
eeuwenlang inspireren tot verhalen en mythes. De Kelten 
zagen in bomen een heleboel levenssymbolen, de middel-
eeuwers vertelden een heleboel legenden rond bomen…

Het bos als biotoop, 9.10, 15u, gratis
Ontdek al wandelend alles over het ontstaan, de evolutie 
en het leven van planten en dieren in en rond het bos. 
Bekijk de bomen en hun bewoners van naderbij.

fruit proeven in de boomgaard, 
2.10, 14u, gratis
De herfst is een topseizoen voor de fruitliefhebber, want 
veel lekkere streekvruchten zijn dan heerlijk rijp: appelen, 
peren... Je proeft ze vers van de Mechelse boomgaard in 
het gezellige Tivolidomein.

van bottende boom tot vallend blad (4-12 j.), 
tot 19.11
Hoe gedragen spinnen en insecten zich? Waarom laten de 
bomen hun bladeren vallen? Wat doen de vogels en de 
zoogdieren na de warme zomer en voor de kille winter? 
Leer alles over de invloed van de herfst en de andere sei-
zoenen op de dieren en de planten.

Planten op stap, zaden op reis (6-12 j.), 
tot 19.11
Eén boom kan voor een heel bos van soortgenoten 
zorgen. Maar de zaadjes van de bomen verspreiden zich 
zelfs veel verder. Dat komt dankzij de vele helpende 
handen en pootjes: de wind, de zon, de dieren, het water 
en zelfs jij. Ga mee op tocht met de zaden en kom het 
allemaal te weten!

volWasseNeN

kiNdereN

kadodder

Kadodder, de nieuwe behoeder en gids voor bezoe-
kers van park Tivoli, is een guitig en nieuwsgierig 
figuurtje dat veel grappige stoten meemaakt. Hij 
woont in een oud eksternest in een hoge boom nabij 
de kinderboerderij. Park Tivoli en de kinderboerderij 
ontwikkelden rond dit figuurtje tal van activiteiten. Zo 
komt er binnenkort een nieuw doe- en wandelpad 
voor kinderen tussen 4 en 9 jaar, waarbij Kadodder 
de kinderen meeneemt op een spannend avontuur 
doorheen de kinderboerderij.

Kadodder heeft ook een speciaal lied geschreven 
en zocht daarvoor een geschikte kinderstem. In 
september zongen een 20-tal kinderen hun mooiste 
versie van het Kadodderlied. Na lang beraad heeft 
de jury de knoop doorgehakt: Lisa De Greef zal het 
Kadodderlied inzingen.
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smul van Mechelse herfstvruchten
Zoals je leest op p. 18-19, zijn Mechelaars echte lekkerbekken. Zeker in de 
herfst kan je smullen van producten van Mechelse bodem. Trek bijvoorbeeld 
de Mechelse bossen en parken in om noten en kastanjes te rapen. Noten zijn 
heerlijk in een salade of cake. Kastanjes kan je poffen of gebruiken voor deze 
lekkere kastanjekoekjes. Je kan enkel tamme kastanjes eten, die je herkent 
aan het ‘pluimpje’ aan de bovenkant en de bolster met lange stekels.

ingrediënten:
•	 100	g	kastanjes	(25-tal	stuks)
•	 250	g	bloem
•	 180	g	boter
•	 120	g	suiker
•	 Zout

Zo maak je het:
1. Verwarm de oven voor op 200°C. 
2.  Snijd de kastanjes rondom in met een mes en 
 pof ze gedurende 10 tot 15 minuten in de voorverwarmde oven. 
3.  Haal de kastanjes uit de oven en pel ze onmiddellijk, verwijder ook het bit-

tere velletje. Snijd ze vervolgens in blokjes en rooster ze even in een pan 
totdat ze een mooie gouden kleur hebben. Hak de geroosterde kastanjes 
fijn met de mixer.

4. Meng de fijngehakte kastanjes met de bloem, de suiker en een snuifje zout. 
Voeg beetje bij beetje de boter toe en kneed tot een homogeen deeg. Rol 
het deeg tot een cilinder en snijd er een 25-tal plakjes van. Druk de plakjes 
een beetje plat. Bedek een bakplaat met bakpapier en leg er de koekjes 
op. Bak ze gedurende 15 tot 20 minuten in de oven, die reeds voorver-
warmd is van het poffen van de kastanjes.

geerdegembos
Sinds enkele weken kunnen 
kinderen naar hartenlust spelen 
in het eerste officiële speelbos 
van Mechelen, het Geerde-
gembos aan de ingang van 
de scouts Thila Coloma. In het 
bos vind je een aantal natuur-
lijke speelelementen zoals 
tunnels die gemaakt zijn van 
takken, boomstammen die je 
kan gebruiken om een zithoek 
te creëren of om bruggen te 
bouwen … 

Nationale fruithappening, 
16.10, 10-17u, gratis
De nationale Boomgaardenstichting nodigt je uit voor een 
tentoonstelling van wel over de 300 verschillende appel- 
en peervarianten! Proef of koop er fruitbereidingen, sap-
pen en stroop. Een begeleid bezoek aan de boomgaard is 
eveneens mogelijk.

volWasseNeN

domein tivoli, 
Antwerpsesteenweg, 7.30u-zonsondergang

de kinderboerderij van domein tivoli 
is tijdens de herfst dagelijks open: weekdagen, 

8.30u-17.30u, weekends en feestdagen, 13.30u-17.30u. 
De toegang is gratis. 

begeleide wandelingen duren ongeveer 1.30u. Je kan 
nog een heleboel andere workshops en wandelingen 
doen. Voor meer informatie hierover: t 015 20 66 84, 
e tivoli@mechelen.be, W www.mechelen.be/tivoli

De kostprijs voor wandelingen is €1,5 per persoon voor 
een groep van max. 25 Mechelaars. Als je met minder 
dan 17 wandelaars bent, betaal je een minimumbedrag 
van €25 voor de gids

(M)aanblik 
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Het gastronomisch aanbod in Meche-
len is de laatste jaren alleen maar ver-
groot en verruimd. Jo Pieters (Mechel-
se afdeling van Horeca Vlaanderen): 
“Mechelen is een culinaire stad met 
een enorm ruim aanbod. Van snack-
bar tot sterrenrestaurant, je vindt het 
hier allemaal.” Leo Lenaerts (Bruulco-
mité) treedt hem daarin bij: “In Meche-
len is er veel meer keuze dan 10 jaar 
geleden. Er zijn vooral veel brasseries 
bijgekomen. Voor enkele klasseres-
taurants zie ik dus nog wel ruimte in 
Mechelen.” “Wat in Mechelen zeer dui-
delijk is, is dat horeca uit meer bestaat 
dan restaurants en cafés”, vult Guido 
De Coninck (Vadderick-comité) aan. 
“Mensen willen vandaag een ruimer 
aanbod: een koffiebar, een ijsbar… Dat 
is de toekomst.”

De bereikbaarheid en de opwaardering 
van de stad vinden de handelaars een 
groot voordeel. Jo: “Je hoeft niet nood-
zakelijk de bus te nemen in de stad, er 
is hier veel aanwezig op beperkte ruim-
te. En dat allemaal in een mooi kader. 

samen lekker eten  in Mechelen

“De veemarkt zal 
in de toekomst 
een heel divers en 
hip plein worden.”
Guido

Beter een goede buur 
dan een verre vriend. 
In deze rubriek bewij-
zen drie handelaars 
dat Mechelen culinair 
niet moet onderdoen 
voor andere steden…

leo
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Als je door het raam kijkt, zie je altijd leuke pleinen of gebouwen. De laatste jaren 
is de stad gegroeid en zijn er nieuwe, trendy zaken bijgekomen. Dat zorgt voor 
meer populariteit.” Leo: “Mechelen wordt als koopstad steeds meer gepromoot. 
Er gebeurden trouwens grote investeringen in het woonaanbod en het openbaar 
domein, waardoor wonen in Mechelen steeds aantrekkelijker wordt. Dat zorgt voor 
meer vraag naar horecazaken. En waar vraag is, volgt het aanbod.”



samen lekker eten  in Mechelen

Jo

“Mechelen is een culinaire stad 
met een enorm ruim aanbod. 
Van snackbar tot sterrenrestaurant, 
je vindt het hier allemaal.”  
Jo 

Mechelse 
streekgerechten
In Mechelen kan je natuurlijk ook 
terecht voor een aantal streekge-
rechten. Jo: “Mechelse Koekoek 
met Gouden Carolus is daar een 
uitstekend voorbeeld van. Of een 
bloemkoolsoepje en asperge- en 
witlofbereidingen. Allemaal heel 
typisch Mechels en daarenboven 
nog lekker en gezond.”

Toch zouden de handelaars nog een 
paar dingen willen veranderen in het 
Mechelse. Dat kunnen ze alleen be-
reiken door zich te organiseren. Jo: 
”Met Horeca Vlaanderen verdedigen 
we onze belangen. Zo vinden we het 
noodzakelijk om met de stad aan tafel 
te zitten wanneer het gaat over terras-
senbeleid. Iedereen is gebaat met vol-
doende inspraak en overleg. Ook de 
klant profiteert daarvan.” Leo: “Wat we 
graag nog anders zouden zien, is meer 
parkeermogelijkheden kortbij voor 
mensen die van buiten de stad komen.
Dat zal het uitgaansleven nog verder 
doen opbloeien.”

De stad zal in de toekomst verder 
blijven evolueren en dat zien de han-
delaars. Guido: “De Veemarkt bijvoor-
beeld is goed op weg om een heel di-
vers en hip plein te worden. Er zijn hier 
cafés, broodjeszaken, een kindertaarte-
natelier… En zo heeft elk Mechels plein 
zijn eigen troeven: de Vismarkt is heel 
jong, de Grote Markt trekt dan weer een 
rijper publiek aan, en ga zo maar door…”

“Mechelen wordt steeds 
aantrekkelijker om te wonen. 
Dat zorgt voor meer vraag 
naar horecazaken. En waar 
vraag is, volgt het aanbod.” 
Leo guido
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Muurschilderingen komen tot leven
Tentoonstelling Sint-Janskerk
de sint-Janskerk is een van de rijkst versierde 
kerken in Mechelen. sinds 2011 is ze een meester-
werk rijker: twee monumentale, middeleeuwse 
wandschilderingen. ooit blikvangers bij het betre-
den van de kerk, zijn ze sinds de 18de eeuw ‘ver-
stopt’ achter het orgelbuffet. stadsgidsen leiden je 
in en langs de middeleeuwse wandschilderingen, 
hun context en hun geschiedenis. Want wat is er 
aan de wand?

In 2008 werden achter het orgelbuffet sporen van 
kleur op de wanden ontdekt bij het opruimen van 
een kamertje in de Mechelse Sint-Janskerk. Meteen 
werd het Vlaams Instituut voor het Onroerend 
Erfgoed (VIOE) erbij gehaald. Die bevestigde dat dit 
een belangrijke vondst was. Onder een dik pakket 
kalklagen zaten twee prachtige middeleeuwse figu-
ratieve muurschilderingen, ouder dan de schilderij-

en van de Vlaamse Primitieven. Wat stellen ze voor? 
Waarom staan ze daar? Wanneer zijn ze gemaakt? 
Wat maakt hen zo uniek? Op die en nog vele andere 
vragen krijg je een antwoord tijdens ‘Wat is er aan 
de wand?’. Uiteraard krijg je de schilderingen te 
zien, wat een uitgelezen kans is. Omwille van hun 
kwetsbaarheid en broze karakter zijn ze slechts spo-
radisch te bewonderen en zijn de groepen beperkt 
tot 12 personen. Tijdig een ticketje reserveren is dan 
ook ten zeerste aan te raden. Mis deze kans niet om 
bijzonder middeleeuws erfgoed van zeer dichtbij te 
aanschouwen.

Wat is er aan de wand?, Sint-Janskerk, 
ingang Sint-Jansstraat, 22-23.10, 
13-15u (rondleiding start elk half uur), € 5/2, 
t 070 222 800, e uit@mechelen.be, 
W www.stedelijkemuseamechelen.be

22.10

Oktober 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
Nieuw
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Cultuurcentrum op 
muzikale ontdekkingstocht
Optreden en performance

full House staat garant voor een totaalprogramma vol kleine 
en grote verrassingen. deze ‘sound and vision’-editie staat 
volledig in het teken van muziek en experiment en vormt 
de feestelijke afsluiter van Contour 2011. de biënnale voor 
bewegend beeld gaat op zoek naar de verbanden tussen 
geluid, beeld en sociale veranderingen. tijdens full House 
kan je een avond lang op ontdekkingstocht langs allerhande 
performances en optredens in en om het Cultuurcentrum. 
verpozen kan in de lounge met bar en dj terwijl je rustig 
doorheen tijdschriften bladert of in platenbakken snuffelt.

Het volledige programma blijft gehuld in een zweem van 
geheimzinnigheid. Vast staat dat het Frank Vaganée Trio ‘iets’ 
zal doen met striptekenaar Philip Paquet. Met Intangible States 
krijg je een concert zoals je er nog nooit één zag. I Love Sarah, 
het sympathiekste experimentele rockduo van de Benelux, 
wordt voor de gelegenheid I Love Sarah & Friends. Kükl brengt 
van achter zijn draaitafels het scherpste uit zijn maandelijkse 
bespreking van de nieuwste releases in RifRaf.

full House - sound and vision, Cultuurcentrum, 29.10, 20u, 
€15/14/13, t 015 29 40 00, e cultuurcentrum@mechelen.be,
W www.ccmechelen.be

29.10

enkelingen passeren op het plein. vreemde en vertrouw-
de mensen en dieren. eenzaam of uitbundig. er wordt 
niet gesproken tussen de koppels, de groepen, de helden 
of de wezens. Ze gaan voorbij. geen enkele figuur weet 
iets van een ander. 

05.10

elk verhaal stopt waar het begint.
Elke acteur heeft een eigen verhaal met een eigen be-
perking. De toeschouwer wordt uitgenodigd om verder te 
kijken dan deze beperking. Want beperkingen wekken
vaak kunsten, poëzie en verwondering op.

Het uur waarin we niets van elkaar wisten is een intrige-
rende theatervoorstelling, gespeeld door acteurs met een 
verstandelijke beperking, bedoeld voor jong en oud. Een 
prikkelende kijk- en luisterervaring door o.a. het gebruik van 
tientallen poppen en door gevoelsvolle livemuziek.

Deze voorstelling wordt gespeeld n.a.v. de 15de verjaardag 
van Salibonani, het veelzijdige jeugdtheatergezelschap van 
Mechelaar Lukas Van Echelpoel. Salibonani brengt als geen 
ander voorstellingen waarin spel en muziek als vanzelf in 
elkaar overvloeien, terwijl de meest verrassende klanken 
uit de soms vreemdsoortige instrumenten weerklinken. 

Het uur waarin we niets van elkaar wisten, 
Stadsschouwburg, 05.10, 15u, €9/8/7/6, t 015 29 40 00, 
e cultuurcentrum@mechelen.be, W www.ccmechelen.be

Het uur waarin we niets van elkaar wisten
Muziektheater (6+), i.s.m. DE MAAN en Salibonani
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laatste vlaamse 
interieurs vereeuwigd
Tentoonstelling

evy raes heeft een zwak voor gehaakte doekjes op de sofa, een in 
onbruik geraakte leuvense stoof, een kruisbeeld op de schouw. Niet per 
se omdat ze die dingen zo mooi vindt, maar wel omdat ze typisch zijn 
voor vlaamse i nterieurs. gedurende drie jaar trok de fotografe met haar 
camera door vlaanderen, op zoek naar de laatste vlaamse interieurs. 

Evy heeft nu een aantal foto’s gebundeld in een tentoonstelling. Die doet 
een aantal Vlaamse stations aan en in oktober houdt ze in Mechelen halt. 
De levensgrote beelden geven de kijker de kans om even terug in het 
interieur te stappen. Zo’n interieur waar de tijd is blijven stilstaan. Een 
interieur waar de bewoners al 20 of 30 jaar in wonen, er bijna vergroeid 
mee zijn en zeker verknocht aan zijn.

Volg de avonturen van de expo en deel jouw verhalen via Twitter 
#vlaamseinterieurs of op Evy's blog. De fotografe is nog steeds op zoek 
naar typische interieurs voor een grotere expo in 2013. Aarzel niet om haar jouw tip te mailen.

vlaamse interieurs, station Mechelen, 17-30.10, gratis, e evyraes@mac.com, W evyraes.wordpress.com

 01.10 
theater: De scheefpoeper | Theater 
Korenmarkt, 20.15, Korenmarkt 14
theater: De heilige Hermandad | Echt 
Mechels Theater, 20.30u, Olivetenvest 16
theater: De spotvogel | Salibonani, 
14.30 & 16.30u, CCM
feest: Herfstfuif Fest de Sjarabang, 
20u, Kerkhoflei 49

 02.10 
theater: De Vlucht van de wesp | Sali-
bonani, 15u, Stadsschouwburg 
Concert: Live Jazz @ Vé Café, 20-23u, 
Vismarkt 14
Concert: Mechels Kamerorkest & Pola 
Lazar vieren Liszt, 16-18u, CCM
Concert: Monteverdi | Choeur de 
Chambre de Namur & Cappella Medi-
terranea o.l.v. Leonardo Garcia Alarcon, 
20.15u, Begijnhofkerk
eten: (H)eerlijke brunch | Oxfam We-
reldwinkel, Hoogstraat 59
sport: 20 jaar Mechelse Gordel, stadhuis

 05.10 
eten: FairLicious | J. De Pauw & A. Van 
den Hoof, 13-18u, Botermarkt 
theater: 15 jaar Salibonani, 15u, 
Stadsschouwburg & CCM
theater: Het uur dat we niets van 
elkaar wisten | Salibonani, 15u, Stads-
schouwburg

theater: De scheefpoeper | Theater 
Korenmarkt, 20.15, Korenmarkt 14
Concert: Live Jazz @ Vé Café, 20u, 
Vismarkt 14
Concert: Franz Liszt | B. Moser, 15u, 
CCM
Concert: Brassband Hombeek & De 
Spijkerpakkenband (NL), 14.30u, Stads-
schouwburg

 11.10 
lezing: Soirée Lamot - Met beelden 
aan de macht. Politieke en sociale 
conflicten in spotprenten en affiches | 
Erfgoedcel, 20u, Lamot
lezing: Informatie-avond pleegzorg | 
KAOS vzw, 20u, Stuivenbergvaart 76

 12.10 
theater: Kooivogeldroom (3+) | DE 
MAAN, 15u, Figurentheater DE MAAN
theater: Ik ben geen racist | fABULEUS, 
20.15u, Stadsschouwburg 

 13.10 
theater Burning man | Bas Devos & 
Michiel Soete, 20.30u, kc nOna
theater: De getuige | Moonbeat, 
20.30u, Oude Brusselsestraat 10
Concert: De vier seizoenen | B'Rock, 
20.15u, CCM

 14.10 
theater: Stanley | Peter De Graef e.a., 

 06.10 
lezing: Bokes en Books | Kurt De 
Boodt, 12.15u, O.-L.-Vrouwestraat 70
fuif: Balcazar, 14u, CCM
theater: De Wederopbouw van het 
westen: dl 2: ROOD | De Koe, 20.15u, 
Stadsschouwburg

 07.10 
theater: De heilige Hermandad | Echt 
Mechels Theater, 20.30u, Olivetenvest 16
theater: De scheefpoeper | Theater 
Korenmarkt, 20.15, Korenmarkt 14
Concert: Franz Liszt | A. Margulis & B. 
Moser, 20u, CCM
spel of quiz: 7e Afractie Quiz, 20u, 
Nekkerspoelstraat 81

 08.10 
theater: De heilige Hermandad | Echt 
Mechels Theater, 20.30u, Olivetenvest 16
theater: De scheefpoeper | Theater 
Korenmarkt, 20.15, Korenmarkt 14
theater: Kooivogeldroom (3+) | DE 
MAAN, 15u, Figurentheater DE MAAN
Concert: Songs from the brill building 
| Patrick Riguelle e.a., 20.15u, Stads-
schouwburg
spel of quiz: 4de Kunstmin Quiz, 
20u, Melaan 16

 09.10 
theater: Kooivogeldroom (3+) | DE 
MAAN, 15u, Figurentheater DE MAAN-

17.10
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20.15u, Stadsschouwburg 
theater: Burning man | Bas Devos & 
Michiel Soete, 20.30u, kc nOna
theater: De scheefpoeper | Theater 
Korenmarkt, 20.15, Korenmarkt 14
theater: De getuige | Moonbeat, 
20.30u, Oude Brusselsestraat 10

 15.10 
theater: Kooivogeldroom (3+) | DE 
MAAN, 15u, Figurentheater DE MAAN
theater: De scheefpoeper | Theater 
Korenmarkt, 20.15, Korenmarkt 14
theater: Burning man | Bas Devos & 
Michiel Soete, 20.30u, kc nOna
theater: theater: De getuige | Moon-
beat, 20.30u, Oude Brusselsestraat 10

 16.10 
theater: De scheefpoeper | Theater 
Korenmarkt, 20.15, Korenmarkt 14
Concert: Rutterconcert Requiem en 
Magnificat | Mechels Kathedraalkoor 
e.a., 16u, St.-Romboutskathedraal
Concert: Live Jazz @ Vé Café, 20u, 
Vismarkt 14

 18.10 
lezing: Veerkracht | Similes, 20u, 
Zwartzustersvest 47

 19.10 
theater: Achter de wolken | 
‘t ARSENAAL, 20.15u, ‘t Arsenaal
theater: Samen maar apart | L. Maes & 
F. Hendriks, 20.15u, CCM (auditorium)

 20.10 
lezing: Ik heb het zo niet bedoeld... | Ge-
zinsbond, 20u, Maurits Sabbestraat 119
theater: De scheefpoeper | Theater 
Korenmarkt, 20.15, Theater Korenmarkt
theater: Achter de wolken |  
‘t ARSENAAL, 20.15u, ‘t Arsenaal
film: DocHouse Mechelen: KINDER | 
Bettina Büttner, 20.30u, kc nOna

 21.10 
theater: Achter de wolken | 
‘t ARSENAAL, 20.15u, ‘t Arsenaal
theater: De scheefpoeper | Theater 
Korenmarkt, 20.15, Korenmarkt 14
theater: De getuige | Moonbeat, 
20.30u, Oude Brusselsestraat 10

 22.10 
theater: De scheefpoeper | Theater 
Korenmarkt, 20.15u, Korenmarkt 14

theater: Achter de wolken | 
‘t ARSENAAL, 20.15u, ‘t Arsenaal
theater: De getuige | Moonbeat, 
20.30u, Oude Brusselsestraat 10
theater: Het land is stil | Het Banket, 
20.15u, Stadsschouwburg
Concert: JazzLab Series #1 | 
BackBack, 20.30u, kc nOna
 
 23.10 
film: Filmontbijt & workshop animatie-
film | nOna, 10u, kc nOna
theater: De getuige | Moonbeat, 14.30 
& 16.30u, Oude Brusselsestraat 10
Concert: Live Jazz @ Vé Café, 20u, 
Vismarkt 14
Concert: Franz Liszt | Südböhmische 
Kammerphilharmonie Budweis, 15u, CCM
lezing: IN ‘T GELID ontmoetingsdag | 
Dienst Archeologie, 15u, Lamot

 25.10 
Concert: Susanna & Silje Nes | Susan-
na WallumrØd & Silje Nes, 20.15u, 
Stadsschouwburg 
lezing: Soirée Lamot :’t Is maar om te 
spelen!? | Erfgoedcel, 20u, Lamot

 26.10 
lezing: Erfrecht, zorgen voor de 
finaniciële toekomst van ons kind 
met een handicap | Gezin&Handicap, 
19.30u, Antwerpsesteenweg 261
fuif: Halloweenkinderdans, 18u,  
Kruisbaan 119

 27.10 
lezing: Ik heb het zo niet bedoeld... | Ge-
zinsbond, 20u, Maurits Sabbestraat 119 
theater: Sorry, ik ben Jeroen Leenders  
| Jeroen Leenders, 20.15u, Stads-
schouwburg 
Concert: Elliott Murphy | Elliott Murphy, 
20.15u, CCM

 28.10 
feest: Duivels en 1 nacht: Halloween, 
20u, De Nekker
theater: De getuige | Moonbeat, 
20.30u, Oude Brusselsestraat 10
Concert: The Shakos | de jazzzolder 
vzw, 21u

 29.10 
festival: Full House Sound and Vision | 
CCM&Contour, 20u, CCM
theater: De getuige | Moonbeat, 
20.30u, Oude Brusselsestraat 10

 30.10 
theater: Kooivogeldroom (3+) | DE 
MAAN, 15u, Figurentheater DE MAAN
Concert: Franz Liszt | Simoens Trio, 
Korenmarkt 8, 15u
Concert: Live Jazz @ Vé Café, 20u, 
Vismarkt 14

 31.10 
theater: Kooivogeldroom (3+) | DE 
MAAN, 15u, Figurentheater DE MAAN

 05.11 
lezing: Is de toekomst plantaardig?, 
13.30u, Lamot

 Warm Welkom Weekend 
7-8-9.10, Historische binnenstad

 expo’s in oktober 
tot 2.10 Academie + 3 , ma-do & za-zo, 
 10-17u, CCM
tot 8.10 Printgallery ‘editions’: edition # 1, 
Bruul 79
tot 9.10 The Owl & The Phoenix, 
Battelsesteenweg 311
tot 22.10 “Outsiderkunst” of sterke 
kunst van kwetsbare mensen, 
St.-Katelijnestraat 3
tot 30.10 TROMPE Le MONDE, do-za 
10-18u, zo 10-22u, Zandpoortvest 10
tot 30.10 Contour 2011, do, vrij & zo 
10-18u, za 10-22u, startpunt Station 
Mechelen Nekkerspoel
tot 30.10 Passe Compose, 
Hanswijkstraat 52
tot 30.10 Vlaamse Interieurs, 
Station Mechelen
tot 13.11 Labio & Heremans , 
Schuttersvest 25
tot 27.11 Twin Room | Gert Verhoeven 
& Richard Venlet, de Garage
tot 27.11 ‘De Kleine Kunstenaar’ >< 
‘Twin Room’, CCM - De Garage
tot 18.12 Erfgoedmobiel - Gekoesterd 
Mechelen, Lamot
tot 23.12 Voor, rond en na Rik Wouters 
in Mechelen, do-zo 14-18u, St Janstraat 9

tot 08.01.12 Het circus kan beginnen! , 
zo 10-17u, Speelgoedmuseum
tot 30.04.12 Ik ben op jou!, 
Technopolis
tot 2.07.12 1, 2, 3, 4, speelgoed van 
papier, Speelgoedmuseum
tot 31.12.17 Rik Wouters. 
Hoogtepunten, Schepenhuis
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effe piepen 
Uit het behoeftenonderzoek dat het 
OCMW Mechelen in de periode 2009-
2010 voerde, bleek een grote nood 
aan sociaal contact bij de senioren. 
Daarom start het OCMW in samen-
werking met Ziekenzorg Mechelen en 
Rode Kruis Mechelen-Bonheiden met 
het project ‘effe Piepen’. Dat is een 
vrijwilligersproject dat sociale bezoe-
ken organiseert bij senioren. Tijdens 
de bezoeken wordt er tijd gemaakt 
voor een babbel, een uitstapje, een 
gezelschapsspel … 

Wil je meer weten over ‘effe Piepen’ 
dan kan je terecht bij het OCMW, 
t 015 44 52 40, 
e info@ocmwmechelen.be,
W www.ocmwmechelen.be

stad biedt 
gratis naald-
containers aan
Vanaf 1 september kunnen dia-
betici en andere gebruikers van 
injectienaalden één gratis naald-
container van 1 liter bekomen op 
het containerpark. Naalden zijn 
namelijk gevaarlijk afval. Daarom 
moeten ze in een naaldcontainer 
naar het containerpark gebracht 
worden. Telkens wanneer je 
dat doet, krijg je gratis een 
lege in de plaats. Heb je nog 
geen naaldcontainer, dan kan 
je die ook op het containerpark 
verkrijgen. 

Voor velen is ouderenmishandeling 
een nog onbekend fenomeen. Toch 
wordt één op de drie ouderen in België 
hiermee geconfronteerd. Vaak speelt 
het zich achter gesloten deuren af en 
kan je het niet makkelijk vaststellen. 
Daarom staat het Vlaams Meldpunt 
Ouderenmishandeling klaar om een 
luisterend oor te bieden en indien 
gewenst samen met jou naar een 
  geschikte oplossing te zoeken. 

Wens je meer informatie hierover? 
t 078 15 15 70
e meldpuntomb@skynet.be
W www.meldpuntouderenmishandeling.be

ladda voert 
onderzoek in Mechelen
Vzw Ladda is een onderzoeksbureau voor jeugdcultuur. 
Momenteel werkt de vzw aan een onderzoek rond woon-
voorkeuren in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap. 
Voor dit onderzoek werd Mechelen als pilootstad gekozen. De resultaten 
van het onderzoek kunnen de Vlaamse Gemeenschap en de centrumste-
den ondersteunen bij het uitwerken van concrete beleidsplannen. 

De Ladda - living werd mee mogelijk gemaakt en ingericht door Kringwinkel Mechelen!

ouderen-
mishandeling 
in de thuissituatie

is de toekomst plantaardig?
Studiedag over vlees, geen vlees of minder vlees
Het idee dat we minder dierlijke producten moeten eten wordt meer en meer 
algemeen aanvaard, zowel door onderzoekers als door de overheid. Op de 
vraag hoe we die vermindering moeten bewerkstelligen bij de brede bevolking 
is het antwoord nog zoek. 

Hoe ziet de toekomst van onze biefstuk eruit? Verlagen we binnenkort massaal 
onze vleesconsumptie? Moet er een vleestaks komen? Of moeten we de 
dierlijke productie verder intensiveren om in de vraag naar vlees te kunnen 
blijven voorzien? Op deze studiedag zoeken we samen vanuit verschillende 
invalshoeken naar een antwoord.

is de toekomst plantaardig?, 5.11, 13.30-17.30u, Lamot, Van Beethovenstraat 
8-10, W www.veggiestudiedag.blogspot.com.
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"De websites van de 
stad zijn een refe-
rentie in Vlaanderen. 
Onze klant, de Me-
chelaar staat cen-
traal. Het leverde ons 
reeds verscheidene 
prijzen op."

Kristl Strubbe, 
schepen van ICT

lefsteM

offerfeest: 
vraag tijdig je slachtvergunning aan!
Het islamitische offerfeest vindt dit jaar waarschijnlijk plaats op 6 november. 
Het offerfeest heeft als traditie dat elk moslimgezin een schaap offert en het 
vlees verdeelt onder familie, vrienden en minderbedeelden. Een schaap offeren 
kan natuurlijk niet zomaar en overal. Daarom richt de stad vier slachtvloeren in. 
Je hebt per dier natuurlijk ook een slachtvergunning nodig. Die kan je aanvragen 
in je wijkhuis op dinsdag 25 oktober van 9-18u of in het Huis van de Mechelaar 
vanaf 24 oktober, Reuzenstraat 1. 

lees er alles over op W www.mechelen.be/offerfeest.

Handige websites voor 
de Mechelaar
Op www.mechelen.be/onderwijs vind je meer informatie over studietoelagen. 
De stad organiseert ook zitdagen. Tijdens deze dagen helpt ze je om je studie-
toelagen in te vullen. Kom langs in het Huis van de Mechelaar op woensdag 5.10 
van 12-16u, zaterdag 8.10 van 9-12u en op zaterdag 15.10 van 9-12u. Mee te bren-
gen: je identiteitskaart, SIS-kaarten van ouders en kinderen en rekeningnummer 
waarop de toelage moet betaald worden.

Daarnaast is de stad van 
start gegaan met een 
nieuwe website rond 
drugspreventie. Via www.
mechelen.be/dealermee 
wil Mechelen problemen 
die ontstaan door drugs, 
alcohol en gokken, voor-
komen en bestrijden. Op 
de website vindt de burger 
adequate informatie, on-
dersteuning en hulp rond 
de drugsthematiek.
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Mechelen start met Joeri-project
Om de jeugdcriminaliteit aan te pakken start de lokale politie Mechelen samen 
met het Parket vanaf deze maand met het project ‘risicodaders’. Risicodaders 
zijn jongeren van maximaal 25 jaar, waarvan de politie vermoedt dat ze nog 
meer feiten gaan plegen. Voortaan zet politie Mechelen voor hen een ‘JOERI’ in. 
JOERI staat voor ‘jongvolwassenen observeren en regelmatig interpelleren’. Een 
JOERI is een politieambte-naar die de jongeren aanspreekt en door hem/haar 
kan aangesproken worden. Naast motiveren, zal hij/zij uiteraard de jongeren 
blijven opvolgen door minstens één keer per maand met hen samen te zitten.
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WiJ  
WareN  
erbiJ
1 De praalwagens van de 
rederijkerskamers trekken 
door de Mechelse straten 
tijdens het Gildenjuweel.

2 Dat Mechelen een frisse 
en jeugdige stad is, werd 
bewezen tijdens het optre-
den van Kapitein Winokio 
tijdens Maanrock 2011.

3 Tijdens Contour 2011 kan 
je genieten van film, video 
en installaties op bijzondere 
plekken in de historische 
binnenstad van Mechelen 
zoals in het station Meche-
len - Nekkerspoel.

4 Door het minder goede 
weer deze zomer werd deze 
speelstraat omgetoverd tot 
een speelstraat voor dieren. 

5 Johnny Ronaldo vierde de 
veertigste verjaardag van zijn 
familiecircus en keerde hier-
voor terug naar Mechelen, 
de plaats waar het voor hen 
allemaal begon.

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

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

Nuttige NuMMers
vragen aan de politie? T 015 28 66 66
de brandweer contacteren? Voor noodgevallen (brand, ongeval en alle dringende 
hulpverleningen) T 100 of 015 20 23 45. Voor niet-dringende hulpverlening  
(verdelgen wespennest, pompwerken, … ) T 015 28 02 80
Milieuhinder? Dienst Milieu en Landbouw, T 015 29 75 48. Dringende milieu- 
problemen? neem contact op met de politie, ook buiten kantooruren.
Werken bij de stad Mechelen? www.mechelen.be/jobs, T 015 29 79 07
Naar een sportevenement of -club? inschrijven voor een sportkamp? Sportdienst,  
T 015 29 25 96, www.mechelen.be
Zwemmen? Zwembad Geerdegemvaart, T 015 41 77 44
Huwelijk of geboorte melden? Burgerlijke stand, voor aangifte geboorte, nationaliteits-
keuze, naturalisatie, uittreksels, T 015 29 76 13; voor huwelijken T 015 29 76 22
info over huisvuil? Containerpark? ophaling grof huisvuil? www.ivarem.be, T 0800 90 441
Melding over toestand openbaar domein? T 0800 20 800
gasgeur? T 0800 650 65
Probleem met de watervoorziening? PIDPA, T 0800 903 00
straatlamp defect? T 0800 635 35, www.straatlampen.be
gebreken aan wegen, problemen met signalisatie of fietspaden?  
www.meldpuntwegen.be of www.meldpuntfietspaden.be
klachten over stadsdiensten? Ombudsman T 015 29 75 72, E ombudsman@mechelen.be
oCMW - sociaal Huis contacteren? T 015 44 51 11, E info@ocmwmechelen.be  
Meer weten over opvoeding? Opvoedingswinkel: T 015 29 83 27, 
E opvoedingswinkel@mechelen.be , W www.mechelen.be/opvoedingswinkel
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: Ninah Van Aelst (hoofdredactie), Daphne Storms, 
Nathalie Bekx, Line Geeraerts, Marliese Peeters en Koen Vermeiren.
fotografie: Jean Van Cleemput.
Concept, vormgeving en eindredactie: Bekx&X
algemeen oproepnummer van de stadsdiensten: T 015 28 00 00
e-mail: stadsbestuur@mechelen.be
stedelijke website: www.mechelen.be
Wettelijk depot: D/2011/0779/095
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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



www.mechelen.be

Van de oudste treinlijn tot de dapperste fietsridders, 
in Mechelen werken ze al eeuwenlang aan 
vlotte mobiliteit. En daarvoor luistert de stad 
graag naar jouw stem.


