Magazine van de stad Mechelen • nr.23 • februari 2012

Nieuwe Maan
Sorteer afval

Religieuze gebouwen

Stuur je
carnavalsfoto en win
een etentje!

Grenzeloze liefde

Sporten in Mechelen

Maak je goede
voornemens waar

In de kijker

Samen ondernemen in de M. Sabbestraat
Sinds afgelopen lente kunnen de handelaars van de Maurits
Sabbestraat genieten van een volledig vernieuwde straat
met meer ruimte voor groen en aandacht voor de zwakke
weggebruiker. De straat heeft daardoor enkele troeven
om een mooie winkelstraat te worden. Ze bevindt zich
niet zo ver van de autosnelweg en er is parkeerplaats in
de buurt. De handelaars van de Maurits Sabbestraat zijn
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er zeer tevreden. “Het is hier gezellig en de mensen in
de straat zijn zeer vriendelijk, er is altijd wel tijd voor
een praatje.” Om de straat nog aantrekkelijker te maken
voor winkelaars, zouden ze wel nog graag enkele nieuwe
shops verwelkomen. “Als zich nog enkele handelaars hier
vestigen, wordt de straat nog aangenamer om te winkelen.”

Komaan
Sport en Mechelen hand in hand
Tien jaar geleden stonden er in onze stad maar twee sporthallen, sporthal
IHAM en Winketkaai. Veel te weinig natuurlijk. We wilden de sportaccommodatie dichter bij de bewoners brengen en hebben de voorbije jaren dan ook
stelselmatig nieuwe sporthallen gebouwd in het centrum, de wijken en
de dorpen. Zo telt Mechelen binnenkort tien sporthallen, een
vervijfvoudiging. 15 miljoen euro is er geïnvesteerd in de bouw van
deze nieuwe sporthallen.

Leftromp

et

De tevredenheid van de Mechelaars over het sport- en recreatieaanbod in
hun stad is opvallend gegroeid. Dat blijkt uit de Stadsmonitor, een publicatie van de Vlaamse overheid over de ontwikkelingen in de grote Vlaamse
steden. Die opsteker moet ons aanmoedigen om ook in de toekomst de
sportieve kaart te trekken en de sportinfrastructuur verder uit te
bouwen zodat jong en oud de kans krijgen om aan sport te doen.
En de kers op de taart moet nog komen. Op de Nekkersite wordt er naarstig
voortgewerkt aan de bouw van ons tweede zwembad, Nekkerpool. Dat moet in september de deuren opengooien. Daarmee krijgt
Mechelen tien jaar na de sluiting van ‘den ouwen dok’ zijn langverwachte
tweede zwembad. Eindelijk! Sport en Mechelen gaan meer dan ooit hand
in hand.

MAANZAPPER

Bart Somers,
burgemeester

Let’s go!

© Lazuli Geens

Heffenaar Paul Vandenbussche, alias

Pickin’ Daddy, stond onlangs
in de finale van de Nekkawedstrijd. "Ik slaagde erin
derde te worden en dat met amper
zes jaar ervaring in de muziek", zegt
Paul. Tot daarvoor had de muzikant
nog nooit een instrument bespeeld.
"Met mijn gitaar breng ik nu voornamelijk Nederlandstalige countryblues."
Door de jury van de wedstrijd werd
hij omschreven als een interessante
combinatie van Wannes Van De Velde
en Seasick Steve. Proficiat!

Gouden Carolus Classic, gebrouwen door
Brouwerij Het Anker, werd door Test-

Aankoop bekroond met
het label ‘beste keuze’.
Een professioneel panel proefde 210
Belgische speciaalbieren. Slechts 17
bieren kregen het label toegekend.
Bovendien viert de brouwerij naar goede
gewoonte op 24 februari de verjaardag
van Keizer Karel. Ze brouwt hiervoor de
‘Cuvée van de Keizer’,
enkel te verkrijgen bij de brouwerij.
Meer informatie W www.hetanker.be

Pizza Kingslize kreeg als eerste in de
stad een attest van De
Smaakpolitie van VT4.
De zaak werd in 2007 geopend in
Nekkerspoel. Voor het programma
gaat een voedselinspecteur op ronde
om de voedselhygiëne en de netheid
in horecazaken te controleren. “We
hebben de man met open armen ontvangen”, vertelt Samir Aberkane. “Hij
was enorm streng, maar tevreden.”
Zin gekregen in een pizza?
W www.kingslizepizza.be
T 015 55 51 11
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De Medaille
Nieuwe Maan reikt de Medaille uit aan Mechelaars met
lef. Deze maand valt de eer te beurt aan Jules Willems.
Hij vierde onlangs zijn 60-jarig huwelijksjubileum en is
muzikant in hart en nieren.
Jules (87) mocht onlangs zijn diamanten jubileum vieren.
“Dit hebben we gevierd met een groot feest. Mijn geheim
voor zo’n lang huwelijk is goed luisteren naar mijn vrouw,
braaf zijn, niet roken en niet drinken”, lacht Jules.
Muziek is de passie van Jules. Hij was de eerste accordeonleraar aan de Rijksmuziekacademie in Antwerpen en aan
de Kunsthumanoria in Brussel. Hij gaf ook les aan Jonathan
Van den Broeck (Milow). Aan die lessen houdt Jules leuke
anekdotes over. “Op een dag vroeg Jonathan mij of hij zijn
kost kon verdienen met muziek. Ik vertelde hem dat ik dat
toch ook deed. Toen bleek dat hij in een groepje zat, eigen
nummers schreef en zichzelf begeleidde op gitaar. Ik was
verbaasd, want hij volgde helemaal geen gitaar. Blijkbaar
leerde hij dat van zijn zus, die bij mij gitaar volgde. Ik vroeg
hem waarom hij mij dit niet eerder had gezegd. Ik kon hem
immers makkelijk gitaarles geven, maar zijn moeder had
hem verteld dat hij moest volhouden waarvoor hij gekozen
had. Daarom sprak ik met hem af dat ik zonder het medeweten van zijn moeder half gitaarles en half accordeonles
zou geven. Hij is mij trouwens nog niet vergeten. Voor de
documentaire ‘Milow From North to South’ vroeg hij aan de
documentairemakers specifiek om mij te contacteren.”

Uitblinker

Het Mechels
Harmonieorkest

schittert op Orkesttornooi

Jules heeft muziek nog niet losgelaten: “Ik geef nog altijd
les en binnenkort worden mijn vrouw en ik gevierd door de
gemeente. Tijdens die viering zal ik accordeon spelen.”
Ken jij iemand die de Medaille verdient? Mail zijn/haar
naam naar nieuwemaan@mechelen.be en we prikken ze
op zijn/haar borst.

Op 20 november 2011 nam het Mechels Harmonieorkest
deel aan het Orkesttornooi van de Provincie Antwerpen.
Het behaalde er een uitmuntende én verdiende 96 op 100
punten in de ereafdeling. Met Lake of the Moon van de
jonge Vlaamse componist Kevin Houben en Persis van
James L. Hosay blies het de jury van de sokken. Dirigent
Erwin Pallemans en zijn muzikanten zetten dan ook een
buitengewone prestatie neer. Beluister ze op
W go.to/mechels_harmonieorkest.
Ondertussen rust het orkest niet op zijn lauweren. Het repeteert nu voor zijn volgende concert in het muziekcentrum
Klankendaal – zijn nieuwe lokaal. En op 20 april geeft het op
het Lenteconcert in de Mechelse Stadsschouwburg weer het
beste van zichzelf – samen met het knappe zangkoor
Salvocalee uit Blaasveld. Pure verwennerij voor het oor.
Zin om deel uit te maken van het Mechels Harmonieorkest?
Nieuwe muzikanten zijn meer dan welkom. Meer info? Mail
naar E mho@telenet.be of volg op Facebook of Twitter.
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Komaan
Ode aan de stad
Naar aanleiding van gedichtendag op 26 januari
schreef Rit Boeckx (50) op eigen initiatief een
ode voor en over de stad Mechelen. Rit is afkomstig
van Hoogstraten en volgde haar man in 1988 naar
Mechelen:
De liefde brengt me naar de stad om te zoenen. Haar
kathedraal pronkt in de volle maan en rossige nevelgloed. Een legende, een mythe om onze stadsgenoten
maneblussers te noemen.

Doe mee aan Dikketruiendag!
Wil jij graag iets doen voor het milieu? Dat kan zeer
makkelijk. Zet de verwarming op donderdag 16 februari
wat lager en trek je dikste trui aan, want die dag is het voor
de achtste keer Dikketruiendag. Een aantal scholen en
bedrijven zetten alvast allerlei ludieke en educatieve acties
op touw zoals een eigen dikke trui breien, een ochtendfuif
om de dag goed in te zetten … Ook de stadsdiensten doen
mee. Doe zelf mee en overtuig zoveel mogelijk mensen om
jouw voorbeeld te volgen. Neem enkele leuke foto’s van je
actie en bezorg deze, samen met een korte omschrijving,
aan E duurzame.ontwikkeling@mechelen.be. De leukste
acties worden nadien extra in de kijker gezet.
Neem alvast een kijkje op W dikketruiendag.lne.be of
W www.facebook.com/dikketruiendag

Naar Anton van Lalaing en de historische weg met
overdracht van rechten van Margareta van Oostenrijk
gaat mijn pad. De lachende snoet van Opsinjoorke in
lijnwaden doek siert de markt en de herinnering aan
het studenten gejat.
’s Zomers bruist de stad van muziek op festivals, Parkpop en Maanrock. De klokken spelen een ander lied,
de beiaard bekoort haar luisteraars tot de avondklok.
Laat het vuurwerk maar knallen, geef applaus voor
lovende initiatieven. De rode, zoenende lippen zijn de
Mechelse kwaliteitsnorm.

Rit Boeckx
januari 2012

wedstrijd

Stuur je
carnavalsfoto in
In februari is het weer tijd voor carnaval. Trek je leukste
carnavalsoutfit aan en neem er een foto van.
Stuur je foto en contactgegevens voor 16 maart naar
Marketing&Communicatie Nieuwe Maan, Grote Markt 21,
E nieuwemaan@mechelen.be en maak kans op een etentje
ter waarde van € 60. Je kan ook deelnemen via
W www.mechelen.be/nieuwemaan.
Kim Van Herp wint de wedstrijd van vorige maand,
dat levert haar een geleid torenbezoek op.

© Shutterstock
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Hou je stad netjes

Als stad wil Mechelen graag up-to-date blijven en dat vraagt
inspanningen. Daarom investeert ze in projecten die ervoor zorgen
dat Mechelen vandaag klaar is voor morgen. Zo was het afvalbeleid
bijvoorbeeld aan hernieuwing toe …

Recuperatie van lampen
Waar horen defecte neonbuizen, halogeenspots en de
‘gloednieuwe’ spaarlampen nu eigenlijk thuis? Eén ding
is zeker, hun bestemming is niet de familiale huisvuilzak.
Want al deze lampensoorten worden door de overheid
als ‘klein gevaarlijk afval’ beschouwd, omdat zij hoeveelheden kwik bevatten. Inwoners van de stad kunnen
hun lampen naar de twee Mechelse containerparken
brengen. De klassieke gloeilamp hoort wel thuis in de
gewone huisvuilzak, deze steek je dan zeker in zijn kartonnen verpakking. De fragiele lampen breken namelijk
makkelijk en dikwijls raken vuilnismannen gekwetst als
de glasscherven door de huisvuilzak snijden.
Containerparken Mechelen, Hanswijk de Bercht 1 en
Blarenberglaan 29 a, open: ma 12.30 - 18u, di-woe-vr
9-18u, za 9-15u, do-zo gesloten. Gratis infolijn 0800 90 441

Premie ondergrondse
stookolietank afgeschaft
Het stadsbestuur schafte de premie voor de verplichte
verwijdering van ondergrondse stookolietanks af.
Onder de 5000 liter moeten stookolietanks die buiten
gebruik werden gesteld, leeggemaakt worden. Boven
een inhoud van 5000 l heb je 36 maanden de tijd om
de stookolietank, vanaf het laatste gebruik, te verwijderen. Tenzij een expert kan aantonen dat de tank niet
uit de grond kan gehaald worden. In dat geval is het
voldoende als je de tank professioneel laat reinigen en
ze opvult met inertieschuim of ander opvulmateriaal.
Voor meer informatie kan je terecht bij de dienst milieu
en landbouw T 015 29 75 48.
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Je huisvuilzak in een nieuw kleedje

Vanaf 1 maart ziet de Mechelse huisvuilzak er anders uit:
witte zakken met een groene opdruk in plaats van een roze.
Omdat het € 2,5 kost om één huisvuilzak te verwerken, is
dat vanaf 1 maart ook de nieuwe kostprijs van een zak.
Een grote rol van de nieuwe zakken zal dus € 25 kosten
en een rol kleine zakken € 12,5. Let op: het heeft geen zin
om nog snel wat oude goedkope zakken te kopen. Want na
1 maart moet je verplicht een sticker op oude vuilzakken
kleven. De prijs van die sticker bedraagt € 0,50 voor een
kleine zak en € 1 voor een grote. Zit je momenteel zonder
vuilzakken? Dan kan je tot eind februari nog de oude zakken
per stuk aankopen in Het Huis van de Mechelaar, aan de
infobalie van het stadhuis, in het stadsmagazijn, alle dorpshuizen, wijkhuis Battel en wijkhuis Mechelen Zuid.
De nieuwe huisvuilzakken en stickers zijn vanaf 6 februari
te koop op dezelfde plaatsen. Vanaf dan vind je de huisvuilzakken ook gewoon in je supermarkt. Chronische incontinentie-, nierdialyse- en stomapatiënten krijgen jaarlijks
gratis twee grote rollen of vier kleine rollen huisvuilzakken.
Hiervoor moet je wel op 1 januari van dat jaar in Mechelen
wonen en niet verblijven in een instelling, rust- of verzorgingstehuis of deel uitmaken van een woon-leefgemeenschap. Je kan de zakken afhalen aan de balie van het Huis
van de Mechelaar.
Huis van de Mechelaar,
Reuzenstraat 1, ma,
di, vr 8-13u, woe 12-16u,
do 8-13u en 15-19u en
za 9-12u.

Mechelen vandaag
Inbouwglascontainers een succes

Her en der zie je in de stad inbouwglascontainers opduiken. De containers zorgen voor minder geluidsoverlast dan
de traditionele glasbollen. Bovendien zijn die laatste vaak
een doorn in het oog van bewoners of bezoekers die het
historisch karakter van onze stad waarderen. Voor traditionele glasbollen is het telkens zoeken naar een nieuwe
locatie, wanneer straten heringericht worden of er nieuwe
bouwprojecten gestart worden. Daarom vormen immobiele,
ondergrondse glascontainers een goed alternatief. Zij hebben verschillende types inwerpzuilen die minder opvallen in
het straatbeeld dan de huidige glasbollen. Een groot pluspunt is dat ze lager bij de grond staan. Dat is makkelijker
voor minder mobiele mensen.

Herinnering: Gooi geen glas in de container tussen
22 uur en 8 uur 's morgens en laat niets achter in de omgeving. Anders riskeer je een boete voor sluikstorten. Je
mag trouwens niet zomaar alles in de glascontainer werpen.
Meer informatie hierover vind je in de afvalkalender.

Stop

het zwerfvuil
De stad wil Mechelen proper houden. Zo is het verboden de openbare ruimte te bevuilen (door snoepverpakkingen, sigarettenpeuken weg te gooien …).
De milieupolitie maakt een proces-verbaal op bij
overtredingen, overtreders krijgen een fikse boete.
Die kan oplopen tot 250 euro. Daarboven komen
vaak nog extra kosten voor de opruiming. Wanneer
het gaat om een gerechtelijke PV, kunnen de kosten
zelfs nog hoger zijn.
Als je zelf het noorden kwijt bent over welk afval in
welke zak thuishoort of welk huisvuil rechtstreeks
naar het containerpark moet, is er een ongelooflijk
handige zoekmachine van IVAREM: W www.ivarem.
be/sorteergids.html. Typ gewoon de naam van het
weggooi-item in en je krijgt het juiste antwoord.
Heb je geen internet? Contacteer IVAREM via
T 0800 90 441.
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In Mechelen

geen tekort aan sport
Mechelaars die in januari het goede voornemen maakten om meer
te gaan sporten, mogen zich gelukkig prijzen. De stad biedt haar
inwoners een ruime sportinfrastructuur aan en wil die zelfs nog
uitbreiden. Bovendien moedigt ze bewegen erg aan. Want de stad
wil dat alle Mechelaars (kunnen) sporten.
Sportieve Mechelaars zijn gezonde Mechelaars. Daarvoor
reikt de stad ze de juiste sportmogelijkheden aan, namelijk een uitgebreid aanbod van zowel sporten als sporthallen voor alle Mechelaars. Verder ondersteunt ze het
sportverenigingsleven - o.a. door subsidies - en stelt ze sportinfrastructuur ter beschikking aan betaalbare prijzen.
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Voor de uitvoering van het sportbeleidsplan ontvangt
Mechelen van de Vlaamse overheid jaarlijks een beleidssubsidie van € 1,5/inwoner. Bovendien zorgt de stad voor
een verhoging van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiding. Hiervoor ontvangt ze van de Vlaamse overheid nog
een extra subsidie van € 0,8/inwoner. Op die manier kan ze
blijvend in sport investeren.

Dossier M

Een stad met sportieve plannen

De afgelopen tien jaar bouwde Mechelen aan een stevige sportinfrastructuur met
renovaties en nieuwe projecten. Zo beschikt de stad over zes sporthallen, één
buurtsporthal, één zwembad en een heel aantal sportvelden. Sinds vorig jaar is er
met Sporthal Paardenstraatje voor het eerst in de geschiedenis een volwaardige
sporthal in de binnenstad. Je doet er zaalvoetbal, handbal, volleybal, badminton …
Daarnaast wordt de buurtsporthal Donkerlei verder uitgebreid met een verdedigingssportzaal, een polyvalente sportzaal, een tafeltenniszaal en een zaal met
boksring. Bij KSC Mechelen legde de stad dan weer een kunstgrasveld aan en bij
Sporthal IHAM genieten gebruikers van een splinternieuwe vloer.
In 2012 komt er aan het Oud Oefenplein een nieuwe Sporthal ‘De Plaon’ en een
spiksplinternieuwe gymnastiekhal achter de Nekkerhal. Verder komt er op het
domein van De Nekker het hypermodern en hoognodige zwembad Nekkerpool,
waar elke Mechelaar terecht zal kunnen voor een verfrissende duik.

“Wekelijks komen
we in sporthal
Appelaar turnen
met de school.
Dat is enorm leuk.”
Tom en Nathan

Laura’s punten voor
het zwembad Geerdegemvaart:
• Mooi:
• Avontuurlijk:
• Kindvriendelijk:
• Veilig:
• Netjes:

Kinderreporter
aan het woord
In 2012 vraagt Nieuwe Maan elke
maand een van de kinderen uit de kinderraad om zijn/haar mening te geven
over de stad en haar diensten. Laura
Van Beeck zit in de werkgroep sport
en spel. Nieuwe Maan ging met haar
naar het zwembad Geerdegemvaart.
“Ik sport veel, daarom zit ik in de werkgroep sport en spel: ik kajak, tennis
en zit in een zwemclub”, vertelt Laura.
“In dit zwembad kom ik vaak. In de
toekomst wil ik zeker een kijkje gaan
nemen bij het nieuwe zwembad Nekkerpool. Als ik zelf zou mogen kiezen
hoe dat zwembad er moet uitzien,
moet het minstens één glijbaan hebben
en meer douches dan het zwembad
Geerdegemvaart. Een wildwaterbaan
zou ik supertof vinden!”

9

LEFSTEM

Aandacht voor seniorensport

Elke generatie kan in de stad terecht om een leuke sport te beoefenen. Voor senioren is er onder meer Fiwasen, een vereniging die voor hen wandel- en fietsactiviteiten organiseert. Vrijwilliger Rik Schnieders: “We hebben een veelzijdige
kalender met veel uitstappen, zoals de jaarlijkse vijfdaagse fietsuitstap in mei. Voor
senioren is Fiwasen een leuke ontspanning, een manier om fit te blijven of mensen
te leren kennen. De samenhorigheid is er groot. Dat iedereen met een goed gevoel
huiswaarts keert, geeft ons begeleidersteam trouwens veel voldoening.”
Zin om in de winter aan binnensport te doen? Dan kan je sinds kort in Leest
curvebowlen of curling spelen op matten. Curvebowling lijkt op petanque. Echter, bij petanque gooi je de bowls (ballen), bij curvebowling rol je ze.
Curling speel je meestal op ijs of op speciaal ontworpen gladde matten. Twee
teams schuiven hun kegels over de mat en proberen zo dicht mogelijk de witte
stip in het midden van de cirkels te benaderen. Beiden zijn leuke, mooie en rustige sporten die vooral concentratie vergen. Ze zorgen ervoor dat je als senior fit
blijft doorheen de wintermaanden.
Naast dit alles is er nog steeds seniorengym in sporthal IHAM voor iedereen die tijdens de dag een paar uurtjes aan sport wil doen. Je hoeft je niet vooraf
in te schrijven en je kunt steeds instappen. Je werkt er met een beurtenkaart.
Meer info via E sportdienst@mechelen.be.
Verder kan je als senior terecht bij OKRA, S-Plus en Vl@S voor verschillende sportactiviteiten zoals fietsen, wandelen, nordic walking, dansen, zwemmen,
seniorengym en aquagym, thai-chi en yoga, petanque … Meer informatie op
W www.okra.be/mechelen, www.s-plusvzw.be en www.vvvg.be/index.html. Sport
je liever in clubverband? Dan is er naast Fiwasen de wandelclub Opsinjoorke,
T 015 41 86 17 en wandelclub De Slak, T 015 27 82 22 of 015 33 77 28.
Heb je nog geen sport gevonden waarin je je naar hartenlust kan uitleven? Geen
nood, want elk jaar organiseert de provincie een Provinciale Sporteldag, een sportdag voor senioren. Tijdens die dag kan je verschillende sporten uitproberen zoals zumba, badminton, boogschieten … Je leert er overigens
nieuwe mensen uit je buurt kennen en hebt alle tijd om tussendoor voldoende uit
te rusten. De provinciale Sporteldag vindt dit jaar plaats op donderdag 24 mei in
het Bloso-centrum in Herentals. Op dinsdag 28 augustus is er de Mechelse sporteldag aan IHAM. Meer info via E sportdienst@mechelen.be.
De Stedelijke Adviesraad voor senioren stimuleert overigens via subsidies de
organisatie van sportactiviteiten in de plaatselijke ouderverenigingen, zeker
wanneer deze activiteiten openstaan voor niet-leden. Meer informatie bij de
dienst diversiteit T 015 29 83 63, E diversiteit@mechelen.be.
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“Zoals u merkt, blijven
wij inspanningen
leveren om het
Mechelse sportklimaat
te optimaliseren.”
Koen Anciaux,
schepen van Sport

Dossier M
Sporten voor peuters, kleuters

Voor kleuters voorziet de stad elk voorjaar in samenwerking met de kleuterscholen drie tot vier kleutersportdagen. Daarnaast kan je je peuter of kleuter leren
zwemmen bij de Mechelse Zwemschool. Voor baby’s en peuters van zes maanden tot twee jaar is er het babyzwemmen. Kleuters van drie jaar of ouder kunnen
er aan watergewenning doen. Er zijn drie verschillende groepjes die ze kunnen
doorlopen. Vanaf vijf jaar kan hij/zij dan beginnen met de zwemopleiding.
Overigens zijn er een aantal sportverenigingen in het Mechelse die over een
kleuteraanbod beschikken. De jongste leeftijd waarop je kan starten bij een
sportclub is drie, vier of vijf jaar. Om te weten vanaf wanneer het kan, contacteer
je best de sportclub zelf.

Samen sporten met het gezin

Dat kan! Ga bv. schaatsen in het Ice Skate Center in Leest. Je kan er tevens funhockey spelen, dat is ijshockeymatch met familie, vrienden of collega's. Verder
kan je met het gezin terecht in het zwembad Geerdegemvaart, recreatief sporten
via het knooppuntennetwerk, wandelen langs het netwerk Rivierenland of in het
Vrijbroekpark petanque spelen of skeeleren langs de Dijle. En vergeet De Nekker
niet. Check het aanbod van die laatste op T 015 55 70 05,
W www.provant.be/vrije_tijd/domeinen/de_nekker.
Wist je trouwens dat de stad als enige in België beschikt over een Curling Club?
De club geeft curlingliefhebbers de kans om op maandagavond te spelen/trainen
op de ijspiste van Leest. Daarnaast speelt ze geregeld wedstrijden of tornooien
in het buitenland. Iedereen vanaf 14 jaar is welkom. Curling is een sport voor iedereen. Je kan het bovendien samen met je gezin doen.
Meer info W http://www.curlingclubflanders.tk/

Eveline Dergent, sporttrofee 2011

Prijzen voor

sportverdiensten
Jaarlijks lauwert de stad haar
sportkampioenen. Dit jaar vindt
de viering plaats op vrijdag
23 maart in De Nekker. Tijdens
de viering zet de stad alle
kampioenen van 2011 in de
bloemetjes. Mechelen reikt drie
trofeeën uit: die voor Sportbelofte, Sportverdienste en de
Sporttrofee (sterkste sportieve
prestatie in 2011). Een motivatie
voor elke sportieve Mechelaar.

Word lid
van een sportclub
De sportclubs van Mechelen zijn
steeds op zoek naar nieuwe leden.
Wanneer je aan een sport begint, kan
een sportclub je helpen om het vol te
houden. Je leert er nieuwe mensen
kennen, het zorgt voor motivatie, je
kweekt er teamgeest en kan je zelf een
doel voor ogen stellen. Je teamgenoten kunnen je ook tips geven wanneer
iets je niet zo goed lukt. Na de training
of wedstrijd samen iets drinken, maakt
het nog gezelliger.
Wil je lid worden van een sportclub?
Check het aanbod en contactgegevens op W www.mechelensport.be.
Daar vind je eveneens informatie over
sportinfrastructuur, zoals het huren
van sportzalen of informatie over het
stadszwembad.
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Mechelen Fietsstad

Mechelen wil haar inwoners op het zadel. Zo kwamen er nieuwe en verbeterde
fietspaden en beschikt de stad over twee automatische fietspompen:
• in de Befferstraat.
• aan het station voor de werkplaats van Fietspunt.
Binnenkort komt er nog een derde automatische fietspomp aan de bibliotheek
in de Moensstraat. Bovendien komen er nog vijf manuele pompen op de dorpspleinen van Heffen, Hombeek, Leest, Muizen en Walem.
Voor 2012 heeft de stad nog heel wat plannen, waaronder:
• een fietsverhuursysteem zoals in Antwerpen en Brussel. Zo hoef je zelf
		 geen fiets aan te schaffen om toch overal in Mechelen naartoe te fietsen.
• de aanleg van een 25 kilometer lange fiets-o-strade naar Antwerpen.
		 Dat is een drie meter breed fietspad langs de spoorlijn tussen Mechelen
		 en Antwerpen. De stad werkt voor de aanleg van de fiets-o-strade samen
		 met de provincie Antwerpen.
• Fluo-rugzakhoezen voor de schoolgaande kinderen. Alle leerlingen in
		 de Mechelse scholen van het eerste jaar secundair krijgen een fluores		 cerende rugzakhoes. Zo vallen ze beter op in het verkeer en kunnen o.a.
		 automobilisten zich beter voorbereiden wanneer ze een fietser naderen.
Verder ontwikkelde Toerisme Mechelen samen met Toerisme Provincie Antwerpen
een nieuwe fietsknooppuntenkaart die je helpt om de stad en de
provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant te verkennen. Bij de kaart zit bovendien een inspiratieboekje met praktische info en zes aantrekkelijke suggestielussen met Mechelen als start- en eindpunt. De kaart wordt gelanceerd op 18-19
februari op de fiets- en wandelbeurs in de Nekkerhal. Je koopt ze bij Toerisme
Mechelen voor € 5,95.

“Ik vind het wel fijn dat we zo’n
fluorescerende rugzakhoes gaan krijgen
van de stad. Zo gaan chauffeurs mij
makkelijker zien.” Quinte De Greef
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Mechelen werkt
de ontbrekende
schakels in de
fietspaden weg
Voor fietsers die van de Dijle ter
hoogte van het Battelcomplex
richting Antwerpsesteenweg
willen fietsen, is er goed nieuws.
Momenteel laat die verbinding
te wensen over. De stad wil hier
iets aan doen door een nieuw
fietspad aan te leggen. Dat fietspad zal over een afstand van
meer dan één kilometer de verbinding vormen tussen de dijk
van de Dijle en de bestaande
fietsroute langs de Vrouwvliet.
Het fietspad zal 3 meter breed
zijn. Voor de aanleg kan de stad
beroep doen op subsidies van
het fietsfonds: 40% van de provincie en 40% van de Vlaamse
overheid.
De stad wil de ontbrekende
schakels in het routenetwerk
aanvullen. Op die manier beschikken alle Mechelaars steeds
meer over comfortabele en
veilige fietspaden.
W www.meldpuntfietspaden.be

Dossier M
LEFSTEM

De grootste fiets- en wandelbeurs van België vindt voor het
eerst plaats in Mechelen op 18 en 19 februari van 10-17u in de Nekkerhal.
W www.fietsenwandelbeursvlaanderen.be
Heb je zelf nog geen fiets, maar wil je er toch één aanschaffen? Dan kan je terecht
bij sociale werkplaats ’t Atelier. Gevonden fietsen worden daar samengebracht
om ze op te lappen en daarna te koop aan te bieden. Geïnteresseerden kunnen
contact opnemen met ’t Atelier van ma-vr, 8-12u en 12.30-17u, T 015 71 09 58.
Kortom, de stad maakt het voor Mechelaars steeds aantrekkelijker de fiets te
nemen en zo de benen te strekken. Ze is daarom door de Vlaamse overheid en
de Vlaamse Stichting Verkeerskunde genomineerd voor de titel Fietsstad 2012.
Vooral de uitbreiding van het autoluwe gebied speelde daarbij een doorslaggevende rol alsook de inspanningen op het vlak van fietsinfrastructuur.

“De nominatie als
fietsstad 2012 is een
extra stimulans om op
de ingeslagen (fiets)
weg door te gaan.”
Karel Geys,
schepen van Mobiliteit

Opnieuw 1000 km voor

Kom op tegen Kanker
Mechelen is in 2012 voor de tweede
keer gaststad van de 1000 kilometer
van Kom op Tegen Kanker. Vier dagen
lang vormt de stad de vertrek- en aankomstplaats voor fietsers. Die rijden
vervolgens door heel Vlaanderen. De
stad neemt opnieuw deel met minimaal
twee teams en ook Malinwa Cycling
Team rijdt weer mee. Johan van der
Taelen van het Malinwa Cycling Team:
“Het was vorig jaar een enorm toffe
ervaring. We hebben er nieuwe mensen leren kennen en aankomen op de

Grote Markt was echt een kippenvelmoment. Vorig jaar hebben we een
goede vriend verloren, die normaal
met ons zou meerijden. Toen hebben we besloten elk jaar mee te rijden ter ere van hem. Dit jaar gaan
we trouwens voor een stunt zorgen. We rijden met het hele team de
volledige 1000 kilometer in plaats
van elkaar af te wisselen. Dat levert ons al een startkapitaal op van
€ 25.000 euro. De moeite dus!”
Meer info op W www.1000km.be.
© Kom op tegen Kanker - Gil Plaquet
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Supporter voor
Evi

Elke (top)sporter kan
wel rekenen op wat
supporters. Zij steunen hun favoriete
atleet door dik en dun
en staan klaar aan de
zijlijn om hem/haar
aan te moedigen.

Johan

Mechelaar Johan Wonnink (46) volgt
de Mechelse Ram-atleten op de voet
en is de grootste supporter van de zilveren medaillewinnares Hanna Mariën.
Kan niet anders, want het is Wonnink
die aan de professionele wieg van zijn
idool stond. Hanna was amper 14 toen
Johan haar onder zijn vleugels nam als
persoonlijke coach. “Die hechte band
raak je zomaar niet kwijt”, aldus Wonnink. “Zelfs al is Hanna lang geleden
naar een andere club verhuisd. Ik volg
haar persoonlijk verhaal nog steeds via
Facebook en chat geregeld met haar.”
Niet alleen het atletiek kent zijn trouwe
Mechelse supporters, ook het rugby.
Bij Evi Naeyert (25) volgde de professionele bewondering op de liefde. Zij
is, trouw-voor-het-leven-supporter van
Dieter Roosen, rugbyspeler bij Mechelen Rugby Football Club. “Sinds ik samen ben met Dieter, heb ik een nieuwe
passie bij: rugby! Het is een fijne sport
om naar te kijken. Op het veld wordt
niet zo flauw gedaan als bij voetbal.
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De spelers hebben respect voor elkaar, de tegenspelers en de scheidsrechter”,
aldus Evi. “Daarom leveren niet de valpartijen of de woordenwisselingen spektakel
op, maar de wedstrijd zelf! Dieter en zijn team spelen op zondagnamiddag. Dan
komen alle vrouwen en familieleden samen om de mannen aan te moedigen. Een
gezellige bende die dankzij het supporteren voor eenzelfde team vrienden voor
het leven zijn geworden.” Kortom, sport brengt Mechelaars bij elkaar.

Maneblussers

het leven
Camille

“Bij rugby wordt
er op het veld tenminste niet flauw
gedaan zoals bij
voetbal.”
Evi
Voor Evi zat heel het seizoen 2010-2011
vol supermomenten: “Vorig jaar speelde Mechelen Rugby Football Club een
straf seizoen: ze wonnen maar liefst
zeven keer van de tien! We kijken al
uit naar de zomer. Dan staat het beachrugby tornooi in Zeebrugge op het programma. Niets leukers dan in de zon
naar sportende, zwetende mannen te
kijken toch?”

Supporter jij mee?

Mooiste moment

Als supporter deel je lief en leed met de atleet waarvoor je supportert. Gelukkig
levert dat vaak mooie momenten op. Het mooiste moment voor Johan speelde
zich af in 2008. “Hanna ging toen aan de haal met de overwinning op de 200
meter tijdens de internationale indoormeeting in Gent. Bovendien verbrak ze het
Belgisch record van Kim Gevaert. Een moment om nooit te vergeten. Tranen van
geluk rolden over mijn wangen.”

In juli staat heel de (sport)wereld weer
in rep en roer voor de Olympische
Spelen in Londen. Wees dit jaar maar
extra trots. Er doet namelijk een rasechte Mechelaar mee aan de spelen.
Olivier Cauwenbergh (24) verdedigt er
samen met West-Vlaming Laurens Pannecoucke (23) de eer van het Belgische
kajakken. Camille Dewaele (18) is zijn
grootste fan. “Toen Olivier samen met
zijn kajakpartner op het Wereldkampioenschap vierde werd op de 1000 meter, heb ik de hele club ingeschakeld
om hem een overwinningsparty te bezorgen. Die prestatie leverde hem het
ticket voor de Olympische Spelen op.
Ik hoop dat ik daarheen kan om Olivier
uit volle borst toe te juichen.” Schaar je
allemaal achter onze Mechelse sportheld, waar je zeker nog van hoort!
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Religieuze gebouwen
Kerken, moskeeën, een boeddhistische tempel … de vele religieuze
groepen die Mechelen rijk is hebben vaak hun eigen parels van
gebedshuizen. Plekken die een boeiend en mystiek heden en
verleden koesteren.
Het Rome van België

Eind vijftiende, begin zestiende eeuw werden onze gewesten geregeerd vanuit Mechelen. Onze BourgondischHabsburgse (of toenmalige) vorsten kozen de stad als
hoofdstad van de Lage Landen. Kort na deze periode werd
de Sint-Romboutskerk hoofdkerk van het Mechelse aartsbisdom en dus kathedraal. Op die manier werd Mechelen ook
de kerkelijke hoofdstad van ons land.
Als gevolg daarvan kwamen belangrijke
mensen zich vestigen in de stad, waaronder
religieuzen en bestuurders. Omdat Kerk en
Staat in die periode nog hand in hand gingen,
stonden kerken en abdijen symbool voor het
belang en de welvaart van een stad.

Hoe talrijker en hoe groter
kerken waren, hoe voornamer
de stad op politiek,
economisch en religieus vlak.

De hoogste toren van Europa
Een prachtvoorbeeld daarvan is de SintRomboutskathedraal. In de veertiende
eeuw startten de Mechelaars met het
vervangen van de verouderde kerk
door een nieuwe, voor die tijd moderne
kerk. Dé architectenfamilie van toen,
de familie Keldermans, was nauw
betrokken bij het ontwerp. De toren symbool van de welvarende stad - was
evenzeer aan vernieuwing toe. Het
plan werd opgevat om de hoogste
toren van Europa te bouwen (167 m.).
De stadskas raakte leeg onder meer
door godsdienstoorlogen. Daardoor
werd de toren niet afgewerkt.
Momenteel is hij 97,28 m hoog.
< Op deze prent zie je hoe de top van
de St.-Romboutstoren er uit zou zien,
indien hij zou zijn afgewerkt.
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Begijnen laten sporen na
In de middeleeuwen ontstonden er vooral in de Lage Landen
begijnhoven. Dat waren gemeenschappen van alleenstaande mannen, begarden genoemd, of vrouwen die in kleine
wijken samenwoonden. Ze zorgden zelf voor hun voedsel
en inkomen en leidden een erg religieus leven. Maar verwar
het niet met nonnen en paters: begijnen waren veel vrijer.
Zo mochten ze bijvoorbeeld zelf bezittingen hebben.
Mechelen had zelfs twee begijnhoven. Het Klein Begijnhof
– aan de Sint-Katelijnekerk – ontstond al in de dertiende
eeuw. Een deel van de begijnen verhuisde later naar een
gebied buiten de stadsmuren. Toen het tijdens de godsdienstoorlogen verwoest werd, verhuisden de begijnen
terug tot binnen de muren waar het een pak veiliger was.
Daar is nu het huidige Groot Begijnhof. Omdat deze wijk
voordien al voor een deel bebouwd was, kreeg het begijnhof een uniek uitzicht met soms erg verschillende huizen.
Maak zeker eens een wandeling door het Klein en Groot
Begijnhof. Veel huizen van begijnen zijn bewaard gebleven: één voor één prachtige, eeuwenoude panden.
De begijntjes mochten trouwens zelf hun huizen kopen,
waardoor ze het konden verbouwen naar eigen smaak.
Vandaag zijn er geen begijnen meer in Mechelen. De
huizen worden nu bewoond door gezinnen. Zij hebben van
de begijnhoven – met o.a. de organisatie van een rommelmarkt – gezellige stadswijken gemaakt. Het zijn net
dorpjes in de grote stad.
De ingang tot het Groot Begijnhof omstreeks 1790

(M)aanblik

met een verhaal
Sinds 1998 is het Groot Begijnhof als werelderfgoed voor
een deel beschermd door Unesco. Nu wil de stad op haar
beurt het hele Groot Begijnhof beschermen als stadsgezicht. Dat stadsgezicht wordt zelfs uitgebreid. Het voordeel
daarvan is dat de eigenaars van de begijnhuizen op 40%
aan Vlaamse overheidspremies kunnen rekenen voor de
onderhoudswerken en kleine restauraties van hun panden. Zo kunnen zij makkelijker helpen bij het beheer van
Mechelens roemrijke verleden.

De mooiste, historische kerken
van Mechelen naast de
St.-Romboutskathedraal zijn:
• De O-L-V Van Hanswijkbasiliek, de bedevaarts		 kerk met haar bijzonder hoge koepel.
• De Sint-Petrus- en Pauluskerk, met één van de
		 weinige grotendeels intact gebleven barokke
		 jezuïeteninterieurs uit de 17de eeuw.
• De meer sobere St.-Katelijnekerk, gebouwd
		 in een ooit armere wijk met toch prachtig hout
		 meubilair.
• De O-L-V Van Leliëndaalkerk, het rustpunt in
de drukke Bruul.
• De O-L-V-over-de-Dijlekerk, Mechelens tweede
		 grootste kerk die opvalt door haar prachtige
		 lichtinval.
• De Sint-Janskerk, met de meest prachtige
		 schilderijen in de Dijlestad van o.a. Rubens.
• De begijnhofkerk, wederom een pareltje van
		 barok met o.a. een niet te missen ivoren
		 Christusbeeld.
• Eveneens vind je mooie kerken in de andere
		 dorpen en wijken van de stad. Zoals bv. de
		 kerktoren van Muizen, het enige wat nog van
		 het oude kerkgebouw overblijft na vernielingen
		 tijdens WO II.

Moskeeën

In Mechelen wonen er heel wat moslims. Ook zij hebben
behoefte aan een plek om zich te bezinnen en te bidden.
Ze kunnen terecht in twee moskeeën: de Mechelse Moskee aan de Olivetenvest en de Al Buraqmoskee in de
G. De Ceuninckstraat. Mesbah Al Hassan (voorzitter):
“De Al Buraqmoskee bestaat sinds 1999. Deze moskee
is helemaal versierd in de typische stijl van de islamwereld.
De ‘Mechelse Moskee’ is soberder. Wil je ons beter leren
kennen? Breng dan zeker een bezoek! Iedereen is
welkom.”
• Mechelse Moskee, Olivetenvest 6, contactpersoon
		 Tijani Bounaana, M 0485 42 89 39, E Tijani@fmdo.be.
• Moskee Al Buraq, G. de Ceuninckstraat 7, contact		 persoon Chahid el Attabi, M 0485 20 80 94,
		 E chahid.elattabi@gmail.com

Maak zeker een wandeling langs Mechelens
oude kerken. Bij Toerisme Mechelen kan je een
brochure verkrijgen over de acht historische kerken
in Mechelen.
Meer weten? Check Toerisme Mechelen,
Hallestraat 2-6, T 070 22 00 08,
E toerisme@mechelen.be, W www.torensaandedijle.be
of www.toerismemechelen.be

Mesbah in de Al Buraqmoskee
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De oude Karmelietenkerk werd omgevormd tot klassehotel Martin's Patershof

Een nieuwe taak

Het katholieke geloof speelt vandaag in Mechelen niet meer zo’n rol als enkele
tientallen jaren geleden. Mensen gaan minder naar de kerk, waardoor sommige
van die kerken leeg komen te staan. Gelukkig vinden enkele van deze juwelen
hun nut in een nieuwe functie.
Eén van de meest opvallende voorbeelden is zonder twijfel het hotel Martin’s
Patershof. De 19de-eeuwse karmelietenkerk werd enkele jaren geleden omgetoverd tot een echt luxehotel. Dat is uniek in ons land. Zo kan je het religieuze
verleden van Mechelen wel op een erg bijzondere manier ontdekken: je kan er
een ‘hemelse’ nacht doorbrengen.
Daarnaast werd het Predikherenklooster tot in 1977 jarenlang gebruikt als
kazerne. Momenteel staat het gebouw leeg, maar tegen 2018 wil de stadsbibliotheek er haar intrek nemen.
Zelfs de Mechelse culturele wereld geeft oude kerken een nieuw leven. Zowel
het Cultuurcentrum als Contour gebruiken voormalige kerk- of kapelgebouwen
voor diverse culturele projecten. De ruimte leent er zich uitstekend toe. En voor
de bezoekers is het een unieke kans om van cultuur te genieten in een
prachtige omgeving.

Een grondige opknapbeurt hoognodig
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“De rijkdom aan
kunstschatten in onze
religieuze gebouwen
vormen een trekpleister voor dagtrippers
en toeristen over de
grenzen heen.”
Frank Nobels,
schepen van Cultuur en Toerisme

WIST JE DAT...
… de begijnen vroeger zelf bier
brouwden in wat vandaag brouwerij
het Anker is?
… Mechelen Centrum meer historische kerken heeft dan bv. Brugge,
Antwerpen of Gent?

Toch liggen verschillende kerken er vandaag verouderd bij. De stad wil haar
erfgoed niet verloren laten gaan. Om die reden zet ze samen met de Vlaamse
overheid en de provincie haar schouders onder de renovatie van vijf van de
acht historische kerken in het centrum van Mechelen. Vlaanderen betaalt 60%
van de kosten, Mechelen en de provincie telkens 20%.

… er zo’n 1200 begijnen woonden in het Groot Begijnhof? Het
Begijnhof was in die periode wel
groter dan wat we er vandaag toe
rekenen.

Het gaat over grote bedragen (€ 18,5 miljoen). Onderschat echter het belang
van de renovatie niet. Enerzijds gaat het verloedering tegen, anderzijds moeten
toeristen en Mechelaars ten volle kunnen genieten van Mechelens religieuze
erfgoed. Tenslotte kan je fier zijn op de pracht en praal van deze gebouwen.
Meer lezen? W www.torenaandedijle.be.

… Mechelen een echte boeddhistische tempel heeft? Die kan je elke
dag bezoeken. Een afspraak maak
je via Waldimir Van Der Elst, M 0476
34 15 43 of W wvde@scarlet.be

februari 2012

nijntje verovert Mechelen

Unieke overzichtstentoonstelling Dick Bruna
Wie wordt/werd er niet groot met nijntje? Of heeft er geen
warme voorleesherinneringen aan? Vanaf 18 februari verovert het populairste konijntje ter wereld je hart opnieuw.
Het Cultuurcentrum Mechelen pakt uit met een unieke
expo rond Dick Bruna, nijntjes geestelijke vader. De overzichtstentoonstelling haalt voor het eerst origineel werk
van de Nederlandse illustrator en schrijver naar België.

18.02
tot
03.06

Dick Bruna publiceerde zijn eerste nijntjeboek in 1955. Vandaag leest de hele wereld zijn heerlijke prentenboeken. Vormgevers laten zich inspireren door zijn boekomslagen voor de
Zwarte Beertjes-pocketreeks van A.W. Bruna Uitgevers.
Bezoek de expo en laat je betoveren door de wereld van Dick
Bruna: zijn knappe en humoristische grafische omslagontwerpen, de poëzie en charme van het zwarte beertje, nijntje
en zijn vrienden. Je ontdekt ook hoe nijntje ontstond – van
manuscript tot boekje.
En er is meer … In maart genieten jij en je kinderen van 'nijntje, de musical', een exclusieve Vlaamse première. En in april
ga je 'Naar bed met nijntje': een heerlijke dag lang brengen
muzikanten nijntjeliedjes en verhaaltjes voor het slapengaan.
Bovendien kom je nijntje in heel de stad tegen. In het kader
van Mechelen Kinderstad worden er een aantal nijntjesfiguren verstopt worden in de binnenstad. Wie vindt ze?
De Dick Bruna-expo is een coproductie van Cultuurcentrum Mechelen, Mercis bv, ART BASICS for CHILDREN &
MMMechelen vzw. van 18.02 tot 03.06, di-zo 10-17u.
Cultuurcentrum, Minderbroedersgang 5
€ 9 / € 7 (red) / € 3 (-12 jaar), gratis (-3 jaar),
T 015 29 40 00, W www.cultuurcentrummechelen.be
Alle vrijetijdsinfo en tickets: UiT in Mechelen,
Hallestraat 2-4-6, 2800 Mechelen
T 070 222 800, E uit@mechelen.be
W www.uitinmechelen.be
ma-vr 9.30-16.30u, za-zo 9.30-15.30u
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18.02

Mijn Maan (6+) | DE MAAN
Een heerlijk toneelstuk over
hebben en houden

Bart Moeyaert schreef MIJN MAAN, een bedrieglijk
sober verhaal in vier delen.
Bertil koopt een stuk grond. Hij en zijn vriendinnetje
Nina zijn de koning te rijk. Want met je grond wordt alles
eronder én erboven van jou. Zelfs de maan, als ze ‘s
nacht boven jouw lapje land staat. Wubbe is het niet met
hen eens, want: “Grond is van iedereen, net als alles wat
eronder zit en erboven hangt!” Bertil, Nina en Wubbe proberen hun gedachten te ordenen. Wat betekent het eigenlijk om iets te hebben? En wat heb je het best wel, en
wat niet? Tijd? Macht? Moed? Een grote mond? Ouders?
Een heerlijk stukje over hebben, geven en houden.

24.02

Tine Van Den Wyngaert
versus de Young Big Band |
Abattoir Fermé
Tine van den Wyngaert heeft talent en durft dat te tonen.
Op de planken als een van de frontactrices van Abattoir
Fermé. Als stand-upcomédienne in haar hilarische show
Tine’s Routine. Op tv als het schuchtere schoonzusje in
Het Geslacht de Pauw.
Nu zingt ze de pannen van het dak, en deelt ze haar
stiekeme liefde voor jazz standards en musicals met jou.
Eind februari zie je haar – exclusief in Mechelen – in een
flitsende confrontatie met de Young Big Band. Verwacht
maar de grote shownummers (zoals Big Spender, Don’t
Rain On My Parade) en een reeks pittige verrassingen.

Tekst: Bart Moeyaert, regie: Danny Timmermans, scenografie en poppen: Paul Contryn, spel: Annelore Stubbe,
Hans Wellens, Mattias Van de Vijver

Met: Tine Van den Wyngaert & the Young Big Band,
coaching: Stef Lernous, productie: Abattoir Fermé |i.s.m.
kc nOna, Cultuurcentrum Mechelen

18.02, 19.02 om 19u, 20.02 t/m 23.02 om 15u, 25.02
om 11u en 15u, DE MAAN, Minderbroedersgang 1-3,
€ 7 / € 6 (red); T 015 200 200, W www.demaan.be

24.02 om 20.15u, Stadsschouwburg,
€ 14 / € 12 (red) / € 10 (abo), T 070 22 28 00,
W www.cultuurcentrummechelen.be, W www.nona.be.

Festival van Vlaanderen
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Voor de derde keer op rij mag de Dijlestad 'Mechelen hoort
Stemmen' verwelkomen. Het Festival van Vlaanderen –
Mechelen brengt dit voorjaar opnieuw vocale muziek naar
het hart van de stad.

Nicolas Achten, Liesbeth Devos of Sofie Vanden Eynde tot
internationale geroutineerde toppers zoals Jan Garbarek,
The Hilliard Ensemble, Bl!ndeman en het Brussels Jazz Orchestra.

De eerste stemmen hoor je op zaterdag 21 april tijdens het
Openingsfeest in en rond het stadhuis. Negen avondconcerten volgen dit feest op. Van jong bruisend talent met

Bekijk het aanbod op www.uitinmechelen.be en bestel je
abonnement of koop losse tickets vanaf 6 februari bij UiT
in Mechelen. Prijzen variëren van € 25 tot € 15.

Creatieve kriebels? Kom kleifiguren maken!
Inclusieve workshop | Sjarabang vzw
Kleikriebels in de vingers? Zin om iets moois te boetseren?
Om een zelfgemaakt vaasje of figuurtje cadeau te doen?
Kom dan naar Kleifiguren maken. Je boetseert wat jij wilt,
leert hoe je de klei opbouwt en vormgeeft. Daarna glazuur je jouw kunstwerkje. De kunstenaars van Sjarabang
begeleiden je, en bakken je beeldje of pot. In maart stellen
we jouw werk tentoon in de Mechelse bib, en daarna haal
je het op.

01.02
Beurs: Wonen 2012, 13-18u, Nekkerhal
Theater: Biechten | ’t Arsenaal, 20.15u,
Hanswijkstraat 63

Sjarabang vzw staat voor inclusieve kunsten cultuurbeleving. We brengen mensen met en zonder
beperking in creatieve workshops samen.
Nieuwsgierig? Schrijf je snel in. Bel ons op T 015 63 96 14
of mail naar E info@sjarabangvzw.be. Wil je ons volledige
aanbod leren kennen? Vraag onze gratis brochure aan!
8.02 en 25.02 van 13.30u tot 16.30u, Sjarabang vzw,
Kerkhoflei 47, € 12 , W www.sjarabangvzw.be

Beurs: Wonen 2012, 11-18u, Nekkerhal
Feest: Kindercarnaval, 14-18u, Fuifzaal
Perron M, Douaneplein
Theater: Tic | Theater Korenmarkt,
15u, Korenmarkt 14

02.02
Feest: Dansen, eten, feesten | De
Harlekijntjes, 17.30u tot 20u, feestzaal
PIUS X, Kruisbaan 119
Beurs: Wonen 2012, 13-18u, Nekkerhal
Theater: Biechten | ’t Arsenaal, 20.15u,
Hanswijkstraat 63

05.02
Lezing: Open Boek Grand Cru |
Bernard Dewulf, 11u, Stadsschouwburg,
Keizerstraat 3

Theater: Herfstsonate | Theater
Malpertuis & ’t Arsenaal, 20.15u,
Hanswijkstraat 63
10.02
Theater: Tic | Theater Korenmarkt,
20.15u, Korenmarkt 14
Concert: Tot ziens, Justine Keller |
Spinvis, 20.15u, Cultuurcentrum
Concert: Augusto Pirodda trio, 21-23u,
de jazzzolder, Sint-Romboutskerkhof 2
11.02
Quiz: Sjarabang kwist!, 19.30u, Oude
School, Kerkhoflei 47
Theater: Tic | Theater Korenmarkt,
20.15u, Korenmarkt 14
Concert: Een man als ik ontmoet je
niet elke dag | Guido Belcanto, 20.15u,
Stadsschouwburg, Keizerstraat 3

03.02
Beurs: Wonen 2012, 13-22u, Nekkerhal
Theater: Tic | Theater Korenmarkt,
20.15u, Korenmarkt 14
04.02
Beurs: Wonen 2012, 11-18u, Nekkerhal
Sport: Spring-Sprong Festival en
Games, Sporthal Iham,
Bautersemstraat 57
Theater: De piano (7+) | DE MAAN ,
11u, Minderbroedersgang 1-3
Theater: De piano (7+) | DE MAAN,
15u, Minderbroedersgang 1-3
Theater: Vaders en eieren (10+) |’t
Banket, 20.15u, Stadsschouwburg,
Keizerstraat 3
Theater: Biechten | ’t Arsenaal,
20.15u, Hanswijkstraat 63
Theater: Ongericht enthousiasme,
20.15u, Cultuurcentrum
Theater: Tic | Theater Korenmarkt,
20.15u, Korenmarkt 14

08.02

12.02
Film: FilemOna ontbijt & workshop |
Fantastic Mr. Fox (7+), 10u, kc nOna,
Begijnenstraat 19
07.02
Sport: Tai Ji Yang stijl voor Beginners,
Kruidtuin Mechelen, Bruul 129
Theater: Hitler is dood | 't Arsenaal &
Braakland/ZheBilding, 20.15u,
Stadsschouwburg, Keizerstraat 3
08.02
Theater: De gebroeders Leeuwenhart |
Theater Terra, 19.30u, Cultuurcentrum
Theater: Halve mens| Tuning People,
20.30u, kc nOna, Begijnenstraat 19
09.02
Theater: Tic | Theater Korenmarkt,
20.15u, Korenmarkt 14

14.02
Sport: Tai Ji Yang stijl voor Beginners,
Kruidtuin Mechelen, Bruul 129
16.02
Theater: Mouchette Colette | ’t Echt
Mechels Theater, 20.30u,
Olivetenvest 16
17.02
Theater: Mouchette Colette |
’t Echt Mechels Theater, 20.30u,
Olivetenvest 16
Concert: JazzLab Series #3 | aNoo,
20.30u, kc nOna, Begijnenstraat 19
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18.02
Theater: Mijn maan (6+) | DE MAAN,
19u, Minderbroedersgang 1-3
Beurs: Fiets en Wandelbeurs,
10-17u, Nekkerhal
Theater: Mouchette Colette |
’t Echt Mechels Theater, 20.30u,
Olivetenvest 16
19.02
Theater: Mijn maan (6+) | DE MAAN,
19u, Minderbroedersgang 1-3
Beurs: Fiets en Wandelbeurs,
10-17u, Nekkerhal
Theater: Mouchette Colette | ’t Echt
Mechels Theater, 15u, Olivetenvest 16
Lezing: Saint Amour De Onbereikbare, 20.15u,
Stadsschouwburg, Keizerstraat 3
20.02
Theater: Mijn maan (6+) | DE MAAN,
15u, Minderbroedersgang 1-3
21.02
Lezing: De ondraaglijke ongelijkheid
bij de geboorte | Dr. Marleen
Temmermans, 14u, Cultuurcentrum
Theater: Mijn maan (6+) | DE MAAN,
15u, Minderbroedersgang 1-3
Lezing: De opstand tegen keizer
Maximiliaan en Mechelen (1488-1489) |
Em. Prof. Dr. Jean-Paul Peeters,
20u-21.30u, Stadsarchief, G. de
Stassartstraat 145
22.02
Theater: Mijn maan (6+) | DE MAAN,
15u, Minderbroedersgang 1-3
Theater: Norway.today | ’t Arsenaal,
20.15u, Hanswijkstraat 63
23.02
Theater: Mijn maan (6+) | DE MAAN,
15u, Minderbroedersgang 1-3
Film: DocHouse #5 Bachelor Mountain
| Yu Guangyi, 20.30u, kc nOna,
Begijnenstraat 19
Concert: Slaapwel records labelnight,
21.30u, Cultuurcentrum
24.02
Theater: Biechten | ’t Arsenaal, 20.15u,
Hanswijkstraat 63
Concert: Tine van den Wyngaert
versus de Big Big Band, 20.15u,
Stadsschouwburg, Keizerstraat 3
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25.02
Theater: Mijn maan (6+) | DE MAAN,
11u, Minderbroedersgang 1-3
Theater: Mijn maan (6+) | DE MAAN,
15u, Minderbroedersgang 1-3
Theater: Biechten | ’t Arsenaal, 20.15u,
Hanswijkstraat 63
26.02
Theater: Biechten | ’t Arsenaal,
15u, Hanswijkstraat 63
Lezing: Open Boek Grand Cru| Peter
De Graef, 11u, Stadsschouwburg,
Keizerstraat 3
27.02
Lezing: Wegwijs voor invaliden,
14u, De VoorZorg, Nieuwe
Beggaardenstraat 41
28.02
Lezing: De Azoren | J.P. Demarsin,
14u, Cultuurcentrum
Sport: Tai Ji Yang stijl voor Beginners,
Kruidtuin Mechelen, Bruul 129
Concert: No Goodbye at all | Lady Linn
and Her Magnificent Seven, 20.15u,
Stadsschouwburg, Keizerstraat 3

29.02
Theater: Koñec | De Nieuwe Snaar,
20.15u, TheAtriuM, Onder den Toren 9
Expo’s in februari
tot 10.02 Kerstmobiel, Erfgoedcentrum
Lamot, Van Beethovenstraat 8-10
tot 18.02 Outsiderkunst of sterke kunst
van kwetsbare mensen,
Galerie Duende, Sint-Katelijnestraat 3
van 18.02 tot 03.06 Dick Bruna,
10-17u, Cultuurcentrum,
Minderbroedersgang 5
tot 26.02 Vaast Colson,
Cultuurcentrum – De Garage,
Onder den Toren 12
tot 26.02 1 2 3 4... Speelgoed van
papier! Papier-maché vroeger en nu,
Speelgoedmuseum,
Nekkerspoelstraat 21
tot 31.12.14 Rik Wouters.
Hoogtepunten, Museum Schepenhuis,
Steenweg 1

Welkom in Mechelen

Liefde kent
geen grenzen
Zeker in het geval van Liesbeth
Vanheuckelom (31) en Arturo Ladron
de Guevara (36). Arturo volgde zijn
geliefde vanuit het warme Mexico
naar Mechelen.
Liesbeth: “We leerden elkaar in Mexico kennen toen we er beiden aan vrijwilligerswerk deden. Daarna is Arturo me naar Europa gevolgd. Na anderhalf jaar in
de hoofdstad hebben we ons in 2005 in Mechelen gevestigd.” “We geven allebei taalles bij het CVO Crescendo", gaat Arturo verder. "Ik geef Spaans, Liesbeth
Spaans en Nederlands. Ik vind dat enorm fijn."
Voor Arturo was het even wennen in een nieuw land. “Ik moest de taal leren.
En er heerst in België een totaal andere mentaliteit dan in Mexico. Maar eigenlijk
viel het beter mee dan verwacht.”
Het koppel woont samen met hun dochtertjes Olivia (4) en Camila (2) thuis in
Mechelen. Liesbeth: “Mechelen had enkele jaren geleden een slechte reputatie. Onterecht, want we wonen hier graag. Arturo: “Ik kan de stad aanraden. Ik
hou van Maanrock, de gezellige Vismarkt, een wandeling met de kindjes in het
Vrijbroekpark en lekker tafelen bij La Boya.”

LEFSTEM

Enkele tips van Liesbeth en Arturo voor andere koppels in hun situatie:
• Liesbeth: “Ga wonen in een van jullie thuislanden. Dan heb je toch een
		 familie in de buurt die je kan steunen.”
• Arturo: “Volg je hart en wat je liefhebt.”

Samen Inburgeren Mechelen

Het stadsbestuur hecht belang aan een goede taalkennis. Als je Nederlands
wil leren, breng je best eerst een bezoekje aan het ‘Huis van het Nederlands’.
Zij helpen met de zoektocht naar een gepaste cursus. In een gesprek peilen
de begeleiders naar je scholingsgraad, leerbehoeften enz. Indien nodig nemen
ze er een test af. Op basis daarvan gaan ze op zoek naar de cursussen.
T 015 28 18 30 E info@hvnprovant.be W www.hvnprovant.be
Ben je een nieuwe Mechelaar en wil je thuis geraken in de stad en in het
Nederlands? Dan kan je terecht bij Samen Inburgeren Mechelen. Gedurende
zeven maanden vorm je een duo met je inburgeringcoach. In overleg met
je coach kies je waar en wanneer je naar welke activiteit gaat. Tijdens deze
activiteiten praat je Nederlands. Neem contact op met de Werkgroep Integratie
Vluchtelingen, T 015 34 07 88, E info@vluchtelingendienst.be.

"Mechelen evolueert
naar een echte harmonieuze en diverse
samenleving. Het
project 'Samen Inburgeren' draagt hiertoe
zeker bij."

Ben je zelf Mechelaar en wil je anderstalige Mechelaars helpen inburgeren?
Neem contact op met Vormingplus regio Mechelen, T 015 43 21 20
E regiomechelen@vormingplus.be.

Ali Salmi,
schepen van Diversiteit en
Gelijke kansen
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Onderwijsbeurs
helpt bij schoolen studiekeuze

Op woensdag 15 februari 2012 vindt in Perron M voor de
vierde keer de Onderwijsbeurs plaats. Leerlingen uit het
vijfde en zesde leerjaar basisonderwijs en hun ouders
kunnen uitgebreid kennismaken met de verschillende
secundaire scholen uit de Mechelse regio. De beurs hoopt
erop die manier voor te zorgen dat ouders en leerlingen de
juiste school- en studiekeuze maken bij de overgang van
het basis- naar het secundair onderwijs.
Praktisch
Wat? Onderwijsbeurs regio Mechelen
Wanneer? 15.02.2012 van 15-20u
Waar? Perron M, Douaneplein, Mechelen

Dag van het
Deeltijds
Kunstonderwijs
Op 11 februari kan je kennismaken met de werking
van het Stedelijk Conservatorium van Mechelen
tijdens de ‘Dag van het Deeltijds Kunstonderwijs’.
De hele dag staan de deuren er wagenwijd open. Zo
zijn er demo- en proeflessen van de dansafdeling en
voert de afdeling woord een aantal voorstellingen
op. In de namiddag verzorgt de muziekafdeling een
pianomarathon, wordt er gezongen door leerlingen
notenleer en sluit de wijkafdeling van Hombeek af
met hun ‘concerthappening’.
Meer informatie op
W www.conservatoriummechelen.be.
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Boetes vermijden

in autoluwe binnenstad
De uitbreiding van het autoluwe gebied werpt zijn vruchten
af. Sinds 7 december rijden er opmerkelijk minder voertuigen in de binnenstad. Toch gebeuren er nog overtredingen. Om iedereen te laten wennen aan de situatie
werden die de eerste maand nog niet beboet. Vanaf nu
krijgen overtreders wel een boete in de bus. Om het aantal
te doen dalen, werd extra signalisatie ingezet. Aan elke
camerapaal maakt een bord de bestuurder attent op het
autoluwe gebied. Zonder vergunning riskeer je een boete.
Zo werken we samen aan een aangename stad met ruimte
voor iedereen. Voor meer informatie over het autoluwe
gebied kan je terecht op W www.mechelen.be/autoluw.

Tot je dienst
Inplanting infopanelen KWG Mechelen

1

7 x Type 1
20 x Type 2 (geen mast)

2

17 x Type 2 (met mast)
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Thee met boekjes
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12

12

Wandelroutes

maken je wegwijs in Mechelen
Je hebt misschien al de infoborden met uitgestippelde wandelroutes zien
opduiken in het straatbeeld. Dankzij deze borden worden bezoekers via de
kortste weg naar het centrum geleid. Ieder bord bevat een handig plannetje
en de afstand tot het centrum in minuten. Stapstenen wijzen je de weg langs
de routes. Zo wordt een bezoek aan het winkelgebied nog aangenamer.
Bovendien starten de trajecten aan de goedkope randparkings en de station.
Op die manier worden bezoekers zo veel mogelijk gestimuleerd om het centrum
te voet te betreden.

Voorlezen is belangrijk voor de taalontwikkeling van een kind, zo leren
ze bijvoorbeeld nieuwe woorden.
Het verdient daarom een plaats
binnen het gezin. ‘Thee met boekjes’
zoekt nog enkele enthousiaste
vrijwilligers, die bereid zijn om
voor te lezen in een gezin waar die
gewoonte nog niet bestaat. Het gaat
hier vaak om gezinnen die als voertaal niet het Nederlands hebben. Er
wordt voorgelezen aan kinderen uit
de derde kleuterklas met een basiskennis van de Nederlandse taal.
T 015 29 83 22, E onderwijsondersteuning@mechelen of
W www.mechelen.be > Leven >
Onderwijs > Onderwijs-projecten >
Taalstimulering > Thee met boekjes.

Vraag je
speelstraat tijdig aan
Naar goede gewoonte kan je dit jaar opnieuw een speelstraat inrichten. De stad geeft op deze manier kinderen
meer ruimte door de straat tijdelijk en tijdens bepaalde
uren autoluw te maken. Zo is er weer plaats voor spel en
ontspanning. De goedkeuring voor een speelstraat moet
je tijdig aanvragen: voor de paasvakantie is dat voor
25 februari 2012. Je kan trouwens tegelijkertijd een aanvraag indienen voor de zomervakantie en dit via
T 015 29 77 60, E benny.bos@mechelen.be en
W www.mechelen.be/jeugd.
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Maneschijn
wij waren

Foto: © François Van Der Poel

1

2

Foto: © Jan Smets

3

5

Foto: © Jasper Truyens

4

Foto: © Serge Spoelders

Foto: © Jan Smets
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erbij
1

De familie Van Der Poel
schonk een kerstboom van
maar liefst 15 meter aan de
stad. Jarenlang stond hij in
hun tuin en nu kon iedereen
hem bewonderen aan de
Sint-Romboutstoren.

2 In het Groot Begijnhof

bracht Pier De Kock Déjà
Vu. Een artistieke wandeling
door het Begijnhof met visuele animaties, oude foto’s,
films, dia’s op een originele
manier geprojecteerd.

3

Tijdens de nieuwjaarsreceptie op zondag 15 januari
bracht het zonnige en zachte
weer zeker 1000 man op de
been.

4 De Mechelse Kinderraad

deed graag zijn duit in het
zakje voor Music For Life. Zij
verkochten ‘drollencakes’
ten voordele van de actie
van Studio Brussel.

5

Dominique Monami is
meter van de wereldwinkel
in Leest. Tijdens de kerstperiode was ze dan ook
aanwezig op de grote beurs
met eerlijke geschenken met
een Zuiders tintje.

Jouw foto hier? Maak

foto’s van Mechelen waarin
je mensen in beeld brengt,
zet ze op Flickr en misschien
belanden ze wel in Nieuwe
Maan. Let op: maak je foto
beschikbaar 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 46 44 64
De brandweer contacteren? Voor noodgevallen (brand, ongeval en alle dringende
hulpverleningen) T 112 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.
Inschrijven voor Grabbelpas? Dienst Jeugd T 015 29 78 95 of
E jeugddienst@mechelen.be of bij de Sportdienst T 015 29 25 96 of
E sportdienst@mechelen.be
Huwelijk of geboorte melden? Burgerlijke stand, voor aangifte geboorte, nationaliteitskeuze, naturalisatie, uittreksels, T 015 29 76 13; voor huwelijken T 015 29 76 22
Info over huisvuil? Containerpark? Ophaling grof huisvuil? www.ivarem.be, T 0800 90 441
Melding over toestand openbaar domein? T 0800 20 800
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: Joris Casaer en Koen Vermeiren
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/2012/0797/001
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www.mechelen.be

Het sportaanbod in de stad neemt toe. Jong of
oud, het hele jaar door is er voor ieder wat wils.
Kies een sport die bij je past.

