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Nieuwe Maan
Buren welkom

Ontdek Walem
Mechelen digitaal

Stuur ons je wedstrijdantwoord op en win
een etentje! (p.4)

Wonen in mechelen

Ieder vindt een
mechelse thuis

In de kijker

samen voor veiligheid
binnen de gevangenismuren
Met 85 zijn ze, de cipiers in de gevangenis van Mechelen. “Als cipier of
penitentiair ambtenaar draag je een grote verantwoordelijkheid. Je zorgt voor
een veilige gevangenis waarin een menselijke sfeer hangt. Je staat dus stevig
in je schoenen, gedraagt je correct tegenover de gevangenen en wijst hen op
de gevangenisregels”, aldus hoofdbewaker Jan Gysebrechts. “Cipier zijn is
echt teamwerk. We zijn goed op elkaar ingespeeld. Dat maakt de band met
de collega’s erg hecht.”
Jan is op zoek naar collega’s. Geïnteresseerd? W www.selor.be
Lees meer over de Mechelse gevangenis op p. 12.
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Komaan
Wonen in de stad
Nooit steeg het aantal inwoners van Mechelen zo fors als de voorbije jaren.
Ook de volgende jaren zal onze stad alleen maar groeien. Elk jaar komen
er nu al ongeveer 1300 Mechelaars bij. Aan dit tempo zijn we in
2018 al met 90.000 Mechelaars. Ten laatste in 2030 ronden wij de kaap van
100.000 inwoners.

Leftromp

et

Ik zie de komende jaren twee grote uitdagingen: hoe zorgen we ervoor dat
onze stad bereikbaar blijft en hoe zorgen we voor voldoende woongelegenheid? In deze Nieuwe Maan staat het thema wonen centraal. Overal
in de stad staan er woonprojecten in de steigers: langs het
water, in de binnenstad en in de wijken. Maar de echt grote projecten moeten
nog komen. Ik denk dan aan de ontwikkeling van nieuwe woongebieden in
Spreeuwenhoek en op Stuivenberg, als aan de renovatiegolf van Woonpunt
Mechelen. In de wijk Oud Oefenplein staan ze al heel ver. Maar evenzeer in de
Gandhiwijk, op Otterbeek en in de Kruisbaan worden de komende jaren 1500
sociale woningen volledig vernieuwd. Dit is de grootste operatie van
sociale woningbouw die momenteel in Vlaanderen loopt.
Maar omdat de groene ruimte erg schaars is, zullen we inspanningen
moeten doen om het groen dat ons dierbaar is niet verloren te
laten gaan. Ik nodig alle Mechelaars daarom uit na te denken over wonen
in de toekomst.

MAANZAPPER

Bart Somers,
burgemeester

Let’s go!

© Tom Hofman

Onze stadsartiest, Frank
Vaganee, staat voor een internationale doorbraak. Samen met
zijn Brussels Jazz Orchestra speelde
hij muziek voor de fel bejubelde

Franse film ‘The Artist’.
De soundtrack werd genomineerd
voor de Oscars en won drie Golden
Globes. Frank: “In 'The Artist' wordt
niet gesproken, waardoor de muziek
een nog grotere rol speelt. Ik ben blij
dat jazz via deze film het grote publiek
bereikt.”

Actrice en toneelleerkracht Thessy
Moerenhout verloor vorig
jaar haar moedige strijd tegen kanker.
De meeste Mechelaars herinneren zich
haar als Betty uit ‘De Collega’s’, als Maria
Speermalie of van haar rollen bij het
Mechels Miniatuurtheater. Haar collega’s
en studenten geven Thessy als eerbetoon een speciale plaats in het
Stedelijk Conservatorium. Op 10 maart zal
een toneelzaal van het conservatorium
ingehuldigd worden als ‘Toneelstudio
Thessy Moerenhout’.

© Johan Cornière

De Mechelse

speelpleinwerking Weyneshof
blaast dit jaar 75 kaarsjes uit!

Een dikke proficiat aan alle vrijwilligers
en spelertjes. En er is nog meer reden
tot feesten, want de hoofdzetel van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk verhuist naar
Mechelen. Hun nieuwe thuis
wordt het historische pand ‘Gouden
Leerhuys’ in de Lange Ridderstraat.
Mechelen, de kinderstad bij uitstek?
Dat staat vast!
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De Medaille
Nieuwe Maan reikt de Medaille uit aan Mechelaars met lef.
Deze maand gaat alle lof naar Raf Van Hulle. Deze groene
architect knutselde een elektrische fiets aangedreven op
zonne-energie in elkaar. Hij won hiermee de OVAM Ecodesign Award.
Twee jaar lang sleutelde Raf Van Hulle (37) aan de Solarwind. “Ik wil milieuvriendelijk leven en ik ben de files beu.
Daarom rij ik bijna uitsluitend met een snelle elektrische
fiets. Normaalgezien geraak ik met één batterij tot in Antwerpen. Bij langere afstanden zoals Gent of Hasselt moet
je echter zuinig rijden, want anders is één batterij niet voldoende. Dit heeft mij aan het knutselen gezet.” Raf plaatste
een flinterdunne zonnepaneel van vier kg op een fietskar.
Die hangt hij achter zijn fiets en sluit die aan de motor
aan. Zo laadt de batterij van de elektrische fiets een hele
dag lang op. “In plaats van een last achter de fiets is de kar
een extra bron van energie. Het lijkt alsof je constant wind
mee hebt. Mijn dochtertje Juun kan nu al haar knutselgerief
meenemen naar oma en opa. Ook de boodschappen doen
en reizen is erg handig met zo’n kar”, vertelt Raf.
Met zijn ecologisch hoogstandje ontving hij de OVAM
Ecodesign Award. De uitvinding werd uit meer dan 150 inzendingen gekozen. Deze financiële prijs van de Vlaamse
Overheid steunt Raf voor de verdere ontwikkeling van zijn
project. Hij hoopt de Solarwind volgend jaar op de markt te
brengen. Raf is bovendien uitgenodigd om deel te nemen
aan de eerste Solarrace naar Azië. Raf: “Op een zo kort
mogelijke tijd moet een internationaal gezelschap van 20
Solarbikes van Parijs naar Shangai fietsen, route zelf te
kiezen. Je kan het vergelijken met de Paris-Dakar onder de
elektrische fietsen.”

Wil je meer weten over de Solarwind van Raf?
Check W www.ridethesolarwind.be.
Ken jij iemand die de Medaille verdient? Mail zijn/haar
naam naar nieuwemaan@mechelen.be en we prikken ze
op zijn/haar borst.

wedstrijd

Waar is de werf?
Mechelen bouwt volop aan de toekomst. Daarom vind je
her en der in de stad bouwwerven. Vertel ons welke werf
je ziet en wat de locatie is. Juist geraden? Dan maak je
kans op een culinaire belevenis ter waarde van € 60 in een
Mechelse eetgelegenheid naar keuze.
Stuur je antwoord en adres voor 16 maart naar de afdeling
Marketing&Communicatie - Nieuwe Maan, Grote Markt 21,
2800 Mechelen. Of waag je kans via
W www.mechelen.be/nieuwemaan.
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Komaan
Doe de ‘Walk for water’
In Mechelen is het logisch dat drinkbaar water
door de kraan vloeit. Helaas is dat niet
overal ter wereld het geval.
Miljoenen mensen in het Zuiden
leggen elke dag gemiddeld zes
kilometer te voet af om aan
drinkbaar water te geraken.
Daarom stappen op 22
maart duizenden leerlingen
zes km voor water. Vorig jaar
wandelden ongeveer 25.000 scholieren samen meer
dan 150.000 km! Lagere school De Luchtballon uit Mechelen doet dit jaar ook weer mee. Juf Cindy: “50 leerlingen
zetten tijdens Wereldwaterdag een stevige pas in voor
drinkbaar water. We drinken die dag enkel kraantjeswater.
Voor het evenement knutselen we onze eigen spandoeken
en kostuums.”
Wil je zelf ook spaarzaam omspringen met water? Voor tips
surf naar W www.waterloketvlaanderen.be

Proef van het
Mechelse stadsleven

samen met Luna

Foto: © Stef Boey

Uitblinker

Mechelen
hoort stemmen:

Festival van Vlaanderen Mechelen
'Mechelen hoort Stemmen' is het klassieke muziekfeest
dat het Festival van Vlaanderen-Mechelen elk voorjaar
organiseert. Twee Veerles en een Sofie zorgen ervoor dat
Mechelen een hele maand lang gonst van de stemmen.
Met al die prachtige kerken in Mechelen is dat geen probleem. “Muzikanten zijn vaak in de wolken als we hen de
kathedraal tonen, want de akoestiek is er van topniveau”,
zegt Veerle Bosmans (productieverantwoordelijke).Maar
ook andere locaties kunnen de artiesten bekoren. Het
gebeurt immers niet elke dag dat je kan optreden in
een tot hotel verbouwde kerk (Martin’s Patershof), in het
theaterzaaltje in art nouveaustijl van kc nOna of in de
15de-eeuwse Manufactuur De Wit
Sofie Vreys (festivalcommunicatie) noemt het openingsfeest op 21 april het paradepaardje van 'Mechelen hoort
Stemmen'. Sofie: “De hele stad staat die dag in het
teken van de stem. Rond het stadhuis genieten jong en
oud van concertjes. Zangers en zangeressen verrassen
je op verschillende hoeken en pleinen. Zelfs de bootjes
op de Dijle dansen op de tonen van ons festival!”

Luna, zo heet een nieuw initiatief die alleenstaande
vrouwen laat participeren aan het Mechelse stadsleven.
Josephine Jacobs richtte Luna vrijwillig op: “Al een aantal
jaren ben ik een alleenstaande vrouw. Tijdens een uitje op
Parkpop leerde ik een andere single dame kennen. Tezamen staken we onze schouders onder dit initiatief.” Samen
nemen de vrouwen van Luna in groep (gratis of goedkoop)
deel aan activiteiten uit de UiTkalender.
Wil je meer weten of op de hoogte blijven van de komende
activiteiten van Luna? E luna2800@gmail.com

Veerle Declerck is artistiek directeur van het festival.
Veerle: “Ik kies met zorg de meest ontroerende en beklijvende muziek die voor de stem geschreven is. Ik vind
'Mechelen hoort Stemmen' de ideale manier om de stad
te ontdekken met al je zintuigen!”
Festival van Vlaanderen-Mechelen, 21.04-23.05,
Openingsfeest 21.04, W www.mechelenhoortstemmen.
be. Tickets en info bij UiT in Mechelen, Hallestraat 2-6,
T 070 222 800, E uit@mechelen.be,
W www.uitinmechelen.be.
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Maak je warm voor
De voorbije jaren onderging Mechelen veel vernieuwingen, en niet
enkel in het centrum. Kijk maar eens naar het dorpshuis van Walem.
In dit dorp valt een heleboel te beleven.

LEFSTEM

Van gemeentehuis tot dorpshuis

Tot 1977 deed het huidige dorpshuis dienst als gemeentehuis van Walem. Daarna
kreeg het een heleboel functies. Maar door veelvuldig gebruik geraakte het pand
afgeleefd. Een renovatie drong zich op.
Afgelopen lente was het eindelijk zover: het vernieuwde dorpshuis in Walem
gooide zijn deuren na een fikse opknapbeurt terug open. De gerenoveerde historische gevel en het vernieuwde interieur, met enkele kunstwerkjes van Walemnaar Adela Lambrechts, zorgen voor een gezellig dorpshuis.

Waarvoor kan je in het dorpshuis terecht?

Niet enkel koop je er je huisvuilzakken of leen je er boeken. In het dorpshuis
schrijf je je ook in voor o.a. de Grabbelpas, koop je wandelkaarten, doe je je
administratie zoals adreswijzigingen en huur je zelfs zalen. Neem zeker eens
een kijkje op www.mechelen.be/wijkenendorpen. Je dorpshuisverantwoordelijke
Mieke Van Velthoven helpt je eveneens graag verder.
Dorpshuis Walem, open di 9-12u en 13-18u, Koning Albertstraat 54,
T 015 20 25 99, E dorpshuis.walem@mechelen.be
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“Met een mooi en
functioneel dorpshuis
is de basis gelegd
voor een betere
dienstverlening.
Benieuwd hoe de
Walemnaren de
komende jaren vorm
gaan geven aan hun
dorpsgemeenschap.”
Marina De Bie,
schepen van Wijk- en dorpszaken

Mechelen vandaag

Walem
Dorp vol troeven
Wil je kennis maken met de troeven van het landelijke Walem?
Probeer eens deze drie Walemse W’s

Walem Waterskidorp

Heb je altijd al een keertje willen waterskiën? In Walem
ligt de grootste waterskiclub van het land. Ze bestaat al
40 jaar en is gelegen aan het grote meer van natuurgebied
Battenbroek. Dat natuurgebied is bovendien de moeite
waard voor een prachtige wandeling. En na al dat gesport
of gewandel verdien je een heerlijk hapje of drankje in de
brasserie aan de waterskiclub.
Mechelse Waterski Klub vzw, Battenbroek 1,
W www.mwk.be

Walloween

Wist je dat Walem een magisch verleden heeft? Mieke
Van Velthoven: “Het dorp stond vroeger bekend als een
heksendorp. Daarom trekt er elk jaar in oktober of november een stoet van verklede kinderen door het dorp.
Zij volgen een wagen met daarop een heksenpop. Deze
heks wordt naar de Zonnebergen gebracht. Daar gooien
de Walemnaars haar op een grote brandstapel onder luid
gezang van het Walemse heksenlied. Achteraf is er nog
een kinderfuif in de parochiezaal van Walem.”
Ga kijken op W www.walloween.be voor meer over
Walem’s grootste event.

WO I in een groen kader

Jan Van Buggenhout (Heemkundige Kring Walem): “Het
fort van Walem hield tijdens de eerste Wereldoorlog in
1914 vijf dagen heldhaftig stand tegen de Duitse bezetter. Dit zorgde voor nationale bekendheid. Na jaren van
verwaarlozing nam Natuurpunt het fort in 2009 onder haar
hoede. Ontdek er elk seizoen de bijzondere leefwereld
van vleermuizen en zeldzame planten tijdens de geleide
natuurwandelingen. Meer info vind je bij Natuurpunt,
afdeling Mechels Rivierengebied.”
Fort Walem, Antwerpsesteenweg,
W www.natuurpunt.be/mechelsrivierengebied.
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wonen in Mechelen

Hier kom je

thuis
Steeds meer mensen voelen
zich thuis in Mechelen. In 2010
waren we nog met 80 885, een
jaar later al met 81 840. Die
bevolkingsgroei merk je aan
het stadsbeeld: van villa’s, herenhuizen tot sociale flats, voor
iedereen wordt er in Mechelen
gretig gebouwd en gerenoveerd.

Elke Mechelaar moet zijn of haar thuis vinden in de stad. De
tijd dat dertigers naar buurgemeenten trokken op zoek naar
een geschikt huis voor hun gezin, behoort steeds meer tot
het verleden. Dat komt o.a. doordat de stad de regie van de
Mechelse woonmarkt deels in eigen handen neemt.
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te vestigen. Zo blijven natuurgebieden zoals het Hombeeks
plateau zeker bewaard.

Neen aan gettovorming

Het bouwen van (sociale) woningen, het terugdringen van
leegstand, de oprichting van het sociaal verhuurkantoor …
enkele maatregelen die van Mechelen een aantrekkelijke
woonplaats maken.

Het Mechelse woonbeleid wil werk maken van een gezonde bevolkingsmix in elke buurt. Elke Mechelaar moet
kunnen wonen in de wijk naar keuze. Zo leren Mechelaars
van verschillende achtergronden elkaar beter kennen,
begrijpen en … samen-leven.

Het blijft wel belangrijk dat groene ruimten bewaard blijven.
Daarom wil de stad dat Mechelaars in de eerste plaats in
reeds bestaande huizen intrekken. Verder moedigt ze (toekomstige) bewoners aan zich in en rond het stadscentrum

Overigens is het belangrijk voor de stad dat in alle buurten
jonge gezinnen wonen. Ze nemen deel aan het sociale leven in de buurt en zorgen voor verjonging. Kortom, de buurten komen terug tot leven.

Dossier M

Huis zkt. bewoners
vernieuwing en renovatie
Sommige buurten of panden liggen er verlaten bij. Dat is niet
goed. Gebouwen die slecht verzorgd worden, lopen sneller
instortingsgevaar. Bovendien zijn verlaten huizen of buurten
weinig aantrekkelijk. De stad doet hier iets aan. Zo moeten
eigenaars van leegstaande huizen een bijkomende belasting
betalen. Merk je zelf leegstand of overbevolking in een huis in
je buurt? Aarzel dan niet het te melden bij de dienst Wonen.
De afdeling stadsvernieuwing op haar beurt zorgt
dan weer voor de nodige duwtjes in de rug.
Enkele voorbeelden:

Clarenhof. In de jaren 1970 werd op een boogscheut
van de Bruul Euroshopping gebouwd. Jammer genoeg lag
dit pand er anno 2000 verlaten bij. De stad onteigende het
verkrotte gebouw en startte met een nieuw project. Een
mix van woningen en groene ruimtes –waaronder een heropende stadsvliet – zullen het tot een aantrekkelijke plek
maken om te wonen. Het project voorziet tevens woonsten
met een tuin. Dat is aanlokkelijk voor gezinnen met kinderen. Tegen het einde van dit jaar zullen de eerste bewoners
er hun intrek nemen. W www.clarenhof.be
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Info?
Woonprojecten: afdeling Stadsvernieuwing en
stadsontwikkeling, Befferstraat 25, T 015 29 75 36,
E stadsvernieuwing@mechelen.be
BuSo Auwegemvaart

St.-Katelijnestraat. Op de hoek van de St.-Katelijneen de Zelestraat bouwt Mechelen een verouderd pand om
tot acht nieuwe woningen. De prijs van die woningen zal
relatief goedkoop zijn, waardoor jonge gezinnen er hun
intrek kunnen nemen. Aan de overzijde krijgt Woonwijzer
een nieuwe werkplek.

BuSo Auwegemvaart. Waar vroeger een school was,
staan vandaag duurzame, moderne woningen. Je woont er
in een groene omgeving, vlakbij de Auwegemvaart. Er zijn
momenteel nog drie cascoflats te koop.

Melding leegstand, overbevolking of vragen over
premies: dienst Wonen, Befferstraat 25, T 015 29 75 39,
E wonen@mechelen.be
Volg het voorbeeld van de stad en ga zelf een oud pand
renoveren. Je kan bijvoorbeeld een heleboel premies
krijgen voor de renovatie van een huis. Advies daarvoor
krijg je van de Mechelse ‘Woonwijzer’.
Woonwijzer, Wollemarkt 34, T 015 33 00 65,
E woonwijzer.mechelen@telenet.be
Manewatersite

Er zijn ook private initiatieven. Zo huisvest het
Loretteklooster sinds kort gegoede Mechelaars in de plaats
van nonnetjes. En er wordt nog hard gebouwd aan extra
lofts in het kloosterpand uit de 19de eeuw. Op de oude
fabrieksite Bonduelle verrijzen met de Manewatersite
90 nieuwe appartementen als paalwoningen op het water in een groene omgeving. W www.loretteklooster.be en
www.manewatersite.be

LEFSTEM

Bespaar op wonen met

de energiescan

“Mechelaars die zelf
de handen uit de mouwen willen stekken,
helpen we door middel
van renovatiepremies.”
Karel Geys,
schepen van Wonen en Ruimtelijke
Planning
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Kosten zoals verwarming en elektriciteit durven hoog oplopen. Vaak kan je die
kosten drukken, maar dan moet je eerst weten waarmee en waaraan je energie
verspilt. Laat daarom een energiescan doen. Een energiesnoeier komt langs bij
je thuis. Hij of zij checkt hoe jij en je medehuisgenoten met energie omgaan en
welke apparaten energie verspillen. Verder brengt de controleur je op weg met
energiebesparingtips en adviezen over overheidspremies. De stad voorziet de
scans helemaal gratis.
Interesse? Neem contact op met de dienst
Duurzame Ontwikkeling en Energie, Befferstraat 25,
T 015 29 75 45, E duurzame.ontwikkeling@mechelen.be.
Bij diezelfde dienst kan je bovendien terecht voor premies, o.a. voor een
hemelwaterput, een groendak, een passieve woning, … check het op
www.mechelen.be.

Dossier M
“De werken brengen wel wat
last met zich mee. Toch zijn
we zeker dat het resultaat
mooi zal zijn. ” Viviane, Cinne
en Nancy, bewoners sociale
woonst Mahatma Gandhiwijk

Minder kapitaalkrachtig? Geen nood!
Sociale huisvesting
Ondanks het feit dat Mechelen tot de top vijf van goedkoopste centrumsteden behoort om te wonen, zitten de koop- en
huurprijzen er in de lift. De laatste vijf jaar stegen de prijzen
van huizen en flats met meer dan 40%. Niet elke Mechelaar
kan dat zomaar betalen. Gelukkig zijn er voor die Mechelaars
huurwoningen. Woonpunt Mechelen bouwt, bezit en beheert 2800 van die woningen in de stad.
Sociale woningen zijn niet nieuw. Na WO II werden er al een
heleboel gebouwd. Het probleem is dat deze anno 2012
dikwijls verouderd zijn. “Daarom voeren we sinds 2009 een
ambitieus renovatieplan uit. Op 10 jaar tijd willen we 1500
sociale woningen renoveren. Want huurders hebben recht
op degelijke en duurzame woningen”, aldus Alexander Vandersmissen (voorzitter Woonpunt Mechelen).
Eén van de projecten is de renovatie van de sociale woningen in de wijk Mahatma Gandhi. In de jaren 1960 werden
daar meer dan 800 sociale woningen gebouwd. Na een halve
eeuw voldoen zij niet meer aan de huidige woonnormen. Zo
zijn de woningen nog niet voorzien van moderne isolatie,
waardoor de energierekening vaak hoger oploopt dan de
huurprijs. Ook de technische installaties waren verouderd. Zij
krijgen een vernieuwing. De appartementsblokken langs de
Jubellaan zullen verdwijnen. Ter vervanging komt nieuwbouw
in de plaats. De Vlaamse Overheid financiert het project. De
bewoners van de buurt zijn alvast vol lof. “De werken brengen wel wat last met zich mee. Toch zijn we zeker dat het
resultaat mooi zal zijn. Stel je voor: eindelijk echte centrale
verwarming", aldus Viviane, Cinne en Nancy.
Andere wijken waar Woonpunt Mechelen sociale woningen
renoveert, zijn onder andere Otterbeek en Oud Oefenplein
in het Noorden van de stad.

Als je een sociale woning wil, dan moet je aan enkele voorwaarden voldoen. Zo mag je jaarinkomen niet te hoog zijn,
mag je geen andere woonst in je bezit hebben en moet je
Nederlands kennen (of leren).

Woonpunt Mechelen (vroeger: Mechelse Goedkope
Woning), Plein der Verenigde Naties 8, T 015 28 09 30,
E info@woonpuntmechelen.be W www.mgw.be.
Check openingsuren en info op de website.

Huur tegen
een goede prijs
Kom je niet in aanmerking voor een sociale woonst
door een te hoog inkomen? Of ben je gewoon op
zoek naar een betaalbare huurwoonst? Dan kan je
terecht bij het Sociaal Verhuurkantoor Bodukam,
gefinancierd door de stad. Eigenaars kunnen er een
eigendom laten verhuren. Het verhuurkantoor zorgt
voor alles: huurders, noodzakelijke herstellingen,
maandelijkse huurinkomsten (zelfs bij leegstand), …
De voorwaarde is wel dat je een lagere verhuurprijs
vraagt dan de marktprijs. Zo maken meer mensen
kans op een betaalbaar huurhuis.
Sociaal Verhuurkantoor Bodukam, T 015 52 57 92,
E mechelen@svkbodukam.be
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Groen wonen
vlakbij het centrum
Nieuwe woonwijken
Vlakbij het centrum rijzen nieuwe woonwijken uit de grond.
De stad bouwt de huizen niet zelf, maar legt er straten, parken, speeltuinen en andere voorzieningen aan zodat je er
een huis of flat kan (laten) bouwen. Een voorbeeld daarvan
is de moderne en ecologische wijk Papenhof, nabij het
stadscentrum. Dat groene aspect is geen overbodige luxe
met de opwarming van de aarde, de leefkwaliteit en de gezondheid van de Mechelaars in het achterhoofd.
Stein Gullentops (33) is vol lof over zijn toekomstige buurt:
“In 2010 kochten we een perceel in de buurt. Het groene
aspect sprak ons enorm aan. De helft van de wijk wordt
groengebied, met speelpleinen en sportterreinen. Dat is erg
leuk voor onze kinderen. We moeten er bovendien een ecologisch huis bouwen. Dat wil zeggen: een huis dat weinig
vervuilende energie verbruikt, bv. bij de verwarming. Daar
staan we volledig achter.” De wijk heeft nog meer troeven.
Stein: “Ons huis heeft een moderne architectuur, zoals dat
is voorgeschreven voor alle panden in het Papenhof. Zo zal
de wijk er netjes uitzien.”
En de buurtbewoners? Stein: “In december hadden we een
‘bewonersvergadering’. Toen merkten we dat veel jonge gezinnen in de wijk Papenhof komen wonen. We voelen ons er
al helemaal thuis.”

Wonen achter tralies
De Mechelse gevangenis
Wonen in Mechelen, het is niet altijd een even positief
verhaal. Een ietwat aparte woonplaats is de gevangenis. In
die van Mechelen ‘wonen’ momenteel 120 gedetineerden.
Het is ook voor de samenleving belangrijk dat de gevangenen een gestructureerd en menswaardig leven leiden. Hilde
Guffens, gevangenisdirectie Mechelen: “Het is de bedoeling dat gevangenen na hun straf terug kunnen integreren
in de samenleving. Daarom kunnen ze onderwijs volgen, bv.
bedrijfsbeheer of computerlessen en hulpverleners raadplegen. Een leven zoals in de vrije maatschappij - opstaan,
werken, ontspanning - draagt daar eveneens toe bij.”
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“Je kind opvoeden nabij het
stadscentrum in een buurt
met 60% groen: fantastisch!”
Stein Gullentops
In de wijk Papenhof komt een diversiteit aan woonsten, van
goedkopere woningen tot dure villa’s, van kleine flats tot gezinswoningen. Andere soortgelijke projecten zijn de wijken
Stuyvenberg (nabij het Vrijbroekpark) en SpreeuwenhoekVenne (tussen de Leuvensesteenweg en het Dijlekanaal).

Opsluiting en het ontnemen
van de vrijheid is volgens
de wet de kern van de straf.
De gedetineerden hebben
daarom enkele voorzieningen. Zo kunnen ze, indien er
genoeg ruimte is, kiezen voor eenpersoons-, tweepersoons- of vierpersoonscellen. Gevangenen kunnen sporten, een tv huren …
en af en toe zijn er ontspanningsactiviteiten zoals toneel. De
gevangenen hebben zelfs een eigen tv-kanaal - JailTV - en
doen mee aan voetbaltornooien die vzw Mechelse Hattrick
organiseert. Voor wie de vrijlating nadert, geeft de VDAB
jobadvies. Zo maken die gevangenen naderhand sneller
kans op een job.

Dossier M
Minder mobiel, toch zelfstandig
Senioren en personen met een handicap
We worden steeds ouder, dus ook in Mechelen zijn er almaar meer senioren. Vaak zijn die mensen nog in staat zelfstandig te wonen, als hun huis is aangepast aan hun noden
tenminste. Voor hen zelf is dat aangenamer. Daarom dat de
stad sinds enkele jaren een heleboel serviceflats bijbouwt.
Deze hebben bv. een lift, een kleine keuken, zijn dicht bij
een dienstencentrum … Vandaag zijn er 114 serviceflats in de
stad. Momenteel bouwt Mechelen er 24 bij aan het woonzorgcentrum De Lisdodde, campus De Polder. Daarbovenop zijn er de woonzorgcentra, zoals het Hof van Egmont.
Zij bieden samen een thuis aan senioren voor wie alleen
wonen te moeilijk werd.
Personen met een handicap vinden eveneens hun thuis in
Mechelen. Sinds enkele jaren voorziet de stad bij elk (eigen)
bouwproject verschillende woningen op maat van deze
groep. Zo krijgen projecten als het Clarenhof enkele woonsten met voorzieningen voor rolstoelpatiënten. Denk maar
aan lagere schakelaars en deurklinken, brede deuren, douches waar je als het ware met de rolstoel in kan rijden, toiletten met handvaten en noem maar op.

Daarom startte de vzw samen met o.a. vzw Borgerstein een
project op. Zo wonen er binnenkort acht personen met een
licht verstandelijke handicap in een uitgeruste sociale woning
in de Nekkerspoelstraat. Woonpunt Mechelen wil de komende jaren nog meer woonsten voor deze doelgroep voorzien.
Info over serviceflats of woonsten voor personen met een
handicap vind je bij het Mechelse OCMW, Lange Schipstraat 27, T 015 44 51 11, E info@ocmwmechelen.be,
W www.ocmwmechelen.be.
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Voor personen met een handicap die een ‘gewone’ woonst
niet kunnen betalen, wil Woonpunt een helpende hand bieden.

Een dag in de gevangenis:
6u30		de cellen gaan open, het ontbijt wordt
		bedeeld.
7u00 		een frisse douche en klaar voor het werk.
8u00		naast huishoudelijke taken verrichten de
		gevangenen o.a. klussen voor verpak		kingsfirma’s.
10u00 		tijd voor bezoek.
11u45 		de lunch.
15u00 		wie wil gaat naar de fitness of naar de les
		bedrijfskunde, ICT, Spaans of Nederlands.
16u30 		de gedetineerden schuiven aan voor het
		avondeten.
18u30		tijd voor de avondwandeling
21u00 		gaan de gevangen naar de cel. Daar
		kunnen ze nog wat tv kijken.

“Oudere mensen
kunnen in aangepaste
serviceflats wonen
die voldoen aan hun
noden of extra hulp in
huis vragen. Dankzij
hulp op maat beleven
ze hun oude dag in
een vertrouwde
omgeving.”
Rita Janssens,
schepen bevoegd voor senioren en
personen met een handicap
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Tover een oud krot om
De stad beloont jaarlijks verrassende,
innoverende of originele bouwprojecten
van privé-eigenaars
met de Stedelijke
Prijs voor Stadsverfraaiing. Het thema
van de laatste prijsuitreiking was renovatie.
Maar liefst 18 projecten streden voor de
overwinning, die uiteindelijk ging naar
de eigenaars van Begijnenkerkhof 4 en
Brusselsepoortstraat 3. Beiden slaagden erin om een oud pand te renoveren tot een gebouw met hedendaags
comfort en moderne voorzieningen.
Toch bleef het authentieke uitzicht
goed bewaard.

Liefde op
het eerste zicht

Studiekameraden Marijn Sève (29),
Jeroen Smekens (29) en Koenraad
Schoovaerts (29) vormen het creatieve
trio achter S3Architecten. Enkele jaren
geleden kochten zij een verouderde
kapperszaak. “We waren op zoek naar
een pand voor ons architectenbureau.
En ondertussen zocht ik naar een woning”, vertelt bewoner Marijn. “Dit handelspand met woonst was ideaal. Ik
woon waar ik werk en sta dus nooit in
de files, ben meteen in de stad en het
park. Zalig. Mijn vriendin woont voorlopig in Ronse, maar loopt graag een
blokje om in het Vrijbroekpark. Stilaan
raakt ze steeds meer overtuigd om
naar Mechelen te trekken.”
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Marijn

Winnaar Jurgen De Vry (49) wilde met zijn project kosten besparen: “Ik was daarom op zoek naar een bestaande stadswoning om te renoveren. Ik botste op een
huis uit de jaren ’30. Het werd jarenlang gekraakt en zag eruit als een krot”, lacht
Jurgen. “Toch zag ik door de koterij de charme en mogelijkheden van het huis.
De aparte vorm en de rustige buurt van het begijnhof deden me dromen.”

Kroon op het verbouwwerk

De renovatie heeft zes jaar lang alle vrije tijd van Jurgen gevraagd. “Dat komt omdat ik veel zelf deed: o.a. de gevel, het dak en bijvoorbeeld ook alle elektriciteit- en

Maneblussers

tot een nieuwe parel
De favoriete plekjes van
Jurgen en Marijn
“De zitplaats aan
het dakterras op de
vierde verdieping
met zicht op de
Brusselse poort is
absoluut mijn lievelingsplekje.” (Marijn)

Jurgen

metaalwerken. Nu het werk bijna achter de rug is, moet
ik op zoek naar een nieuwe hobby. Misschien wel terug
een renovatie”, grapt Jurgen. “De prijs is alvast een stimulans.” Bij de architecten van S3A was de klus in anderhalf jaar geklaard. Marijn: “Met zijn drieën sloopten
we alles in het pand tot op het betonnen karkas uit de
jaren ’70. Op het gelijkvloers tekenen we nu de dromen
van onze klanten. Dit project is ons visitekaartje en de
prijs is een enorm compliment.”

“Mijn favoriet plekje is de woonkamer
op de tweede verdieping. Vanuit mij
zetel heb ik zicht op de St.-Romboutstoren en het begijnhof.” (Jurgen)

“Ik kocht oorspronkelijk het lelijkste huis van het Begijnhof, maar
de aparte vorm en de charmante
buurt maakten de renovatie meer
dan waard.” Jurgen
15
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Ontdek Mechelen

vanachter je
computer

Mechelen is een mooi voorbeeld van Egovernment (e-gov): dienstverlening voor
de burger via de computer en/of het web.
Op de website van de stad vind je een schat
aan informatie. Al ben je een computerexpert of een leek, deze Mechelse webstek
is voor iedereen toegankelijk. In 2012 zet
Mechelen haar digitale ontwikkeling verder.
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“Het online beleid
houdt rekening met
ieders noden. Zo
kwam de nieuwe
mobiele website er
op vraag van verscheidene Mechelaars.”
Kristl Strubbe,
schepen van Informatica

(M)aanblik
Vier virtuele toppers

De digitale wereld staat niet stil, dus doet Mechelen dat
evenmin. Vind hieronder enkele digitale toppers die Mechelen onlangs het wereldwijde web instuurde.

Tablet: Mechelen op jouw maat
Mechelen heeft een applicatie voor tablets zoals de iPad.
De app ‘Mechelen op jouw maat’ bestaat uit de inhoud van
de stadswebsite, gemengd met informatie uit de Mechelse
sociale media zoals nieuws uit je wijk of dorp, evenementen, wegenwerken, foto’s van Flickr en verwijzingen naar
artikels van ‘Mechelen blogt’.

Smartphone app Mechelen
De smartphone-app Mechelen.be is vernieuwd. Je GPScoördinaten kunnen, samen met foto’s, verzonden worden
zodat het nog gemakkelijker is om contact op te nemen
met het stadsbestuur. Zo stuur je bijvoorbeeld gedetailleerde meldingen over het openbare domein door waarvan je de status kan opvolgen. Dankzij een samenwerking
met het waterbedrijf Pidpa geef je eveneens je waterstand
door. Met één druk op de knop win je nu een heleboel tijd.
Download de tablet- en smartphone-applicatie via de
iTunes Store en de Androïd Market.

Nooit meer aanschuiven dankzij het
e-loket en de webcambalie
Aanvragen, premies, bewijzen … bespaar jezelf de verplaatsing naar de loketten en vraag deze documenten online aan. Dan doe je via het e-loket op www.mechelen.be.
Werk je met een elektronische kaartlezer? Dan worden je
persoonlijke gegevens automatisch ingevuld. E-loket stuurt
het formulier met je vraag, klacht of melding automatisch
naar de juiste stadsdienst.
W www.mechelen.be/loket

Top 5

De website was meteen een schot in de roos. Ze
haalde de ene na de andere prijs binnen. In 2010 en
2011 won Mechelen.be de Indigov Award voor beste
stedelijke website van Vlaanderen en ook de Agoria
E-govAward staat in de prijzenkast. Die laatste is een
award voor het gebruiksvriendelijkste e-gov project.
De stadswebsite behaalde overigens het Anysurfer
label en het logo Autismevriendelijk.

En het kan nog futuristischer! Stel voortaan via de
webcam op je computer live een vraag aan een
medewerker van het stadsloket. Surf naar de
www.mechelen.be, kijk of de webcambalie open is
en stel je vraag aan de stadsmedewerker die op je
computerscherm verschijnt.

Mobiele versie van Mechelen.be
De hele website www.mechelen.be op het schermpje
van je gsm krijgen is niet evident. Daarom is er nu
een mobiele versie van de stadwebsite: m.mechelen.
be. Vooral de zoekfunctie, de contactinfo van de
stadsdiensten, het Mechelse nieuws, de wegenwerken
en het e-loket staan centraal; net datgene dat de surfer
direct nodig heeft.

meest gebruikte e-loketformulieren:
1. Uittreksel uit het strafregister/Bewijs van goed
gedrag en zeden
2. Meldingskaart openbaar domein
3. Adreswijziging
4. Afschrift geboorteakte
5. Uittreksel samenstelling van gezin

vind ik leuk
Word fan van Mechelen op www.facebook.com/
StadMechelen of www.twitter.com/stadmechelen
1.375.000 bezoekers op mechelen.be
1915 fans op Facebook
825 volgers op Twitter

17

Iedereen digitaal

Ben je nog niet helemaal mee met al die ‘apps’, smartphones
en mobiele toepassingen, maar wil je de digitale trein niet
missen? Kom dan naar de computerlessen van Digidoe. In
het dorpshuis van Leest en in dienstencentrum Den Deigem
kan je terecht voor gratis lessen over computergebruik.
Tijdens de vrije inloopmomenten kan je gebruik maken van
de computers die er staan. Leer er surfen, e-mailen, huiswerk maken, computerspellen spelen, …. Noteer alvast in je
agenda: 21-27 april, Digitale Week. Op deze week staan er
een heleboel computeropleidingen op het programma. Info
via W www.digitaleweek.be

Als digitale stad streeft Mechelen ernaar om mobiel internet voor iedereen toegankelijk te maken. In de bibliotheek
komt er binnenkort een gratis wifi-hotspot. Bibbezoekers
met een laptop, smartphone of tablet surfen dankzij deze
hotspot gratis op het internet. Via een ticket dat je aan de
incheckbalie krijgt, maak je verbinding. Daarnaast staan
er in de bibliotheek een tiental computers die je altijd mag
gebruiken. Mechelen verlaagt hiermee de drempel om de
Mechelaar gebruik te laten maken van haar online dienstverlening. W www.mechelen.be/bibliotheek

Meer weten? W www.mechelen.be> home> kalender> computerlessen Digidoe

Kinderreporter aan het woord

Claudia’s punten op vijf
voor de stadswebsite:
Mooi:
Kindvriendelijk:
Informatief:
Zoekfuncties:
Taal:

18

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. Claudia Van Den Broeck (11)
surfte naar de stadswebsite
www.mechelen.be.
“Ik ben een echte boekenwurm.
Ik zit niet zo vaak achter de
computer. Toch heb ik al een
paar keer iets opgezocht op de
stadswebsite. Er staat heel veel
informatie op. Daardoor moet ik
soms wel wat zoeken vooraleer ik
het juiste vind.

Als ik mag kiezen hoe een goede
kinderwebsite eruit ziet, dan wil
ik spelletjes, vrolijke kleurtjes en
veel foto’s en filmpjes.”
Lang hoefde Claudia niet te
wachten. Sinds 28 februari
is de nieuwe website
www.mechelenkinderstad.be.
Hier vinden kinderen en hun
ouders alle informatie over Mechelen kinderstad op één vrolijke
pagina. Bekijk wat er vandaag
leeft in Mechelen, blader door
het fotoboek, plan je UiTje, speel
met nijntje, ....

maart 2012

Vrijdag, jazzdag
Genieten van swingende jazz, onderuit gezakt in een vintagezetel? Dat kan: op de jazzzolder, in het hartje van
Mechelen! Daar beleef je elke tweede en vierde vrijdag van de maand een muzikale topper. Op het podium: het
beste wat de jazzwereld te bieden heeft. Lokaal of internationaal, jong of gevestigd talent, je ontdekt altijd top
of the bill-artiesten. Als je van jazz houdt is dit dé plek om je vrijdagavond door te brengen!
In maart staan twee niet te missen ensembles op het programma:
• 9.03, Poëtisch geweld: Sluijs – Van Bauwel
"Lyrisme is een tot op heden nog weinig bestudeerde bacil", zei dichter Paul Van Ostaijen. Acteur Tom van Bauwel
en saxofonist Ben Sluijs besmetten je met hun poëtische
bacteriën. Ze brengen Van Ostaijens gedichten in een
prachtig duel tussen stem en saxofoon. Tieren, fluisteren,
jubelen, swingen, … de acteur en de muzikant worstelen
en werken met elkaar. Een sterke vertolking van een
meesterlijk oeuvre.
BOEM!!!
Paukenslag

23.03

09.03

• 23.03, Bevreemdend mooi: Kaat Hellings Quintet
Singer/songwriter Kaat Hellings en haar kwintet (vijf muzikanten) bezorgen je muzikale rillingen. Kaat Hellings gaat
op zoek naar de grenzen van de jazz. In het voorjaar van
2011 verscheen haar tweede soloplaat Hit of the Century.
Weer omringt ze zich met uitmuntende muzikanten: Bert
Dockx, Jorgen Cassier, Eric Thielemans en Clement Nourry.
Een must see en hear voor de echte muziekliefhebber.
Sluijs - Van Bauwel, 09.03, 21u
Kaat Hellings Quintet, 23.03, 21u
de jazzzolder vzw, Sint-Romboutskerkhof 2,
leden: gratis, niet-leden: € 6, studenten: € 4 ,
T 0497 02 93 61, W www.jazzzolder.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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29.03

17.03

Hij kwam uit Nazareth …

Kinderen in de grootstad

Het tweejaarlijkse Mechelse Passiespel brengt het evangelieverhaal: een aangrijpende voorstelling voor en door
Mechelaars. Meer dan zeventig uitvoerders vertolken het
lijdensverhaal van Christus.

Rosie en Moussa: het verhaal van twee kinderen in een
grote stad. Rosie verhuist met haar moeder naar een appartement. Ze leert er Moussa kennen. Waar haar papa is,
weet Rosie niet. Tot ze op een dag een brief van hem krijgt
en ontdekt dat hij dichtbij woont. Samen met haar vriend
Moussa trekt ze eropuit.

Eigentijds passiespel

Het is een traditie die dit jaar nieuwe impulsen krijgt. Zo
versterkt het Vocaal Ensemble Viermaliks de Krea-groep
Begijnhof en spelen acteurs van het Mechelse Volkstoneel
mee. Het podium en het decor kregen een ander jasje en
de nieuwe publiekstribune geeft iedereen prima zicht op
het toneel. Ook aan de belichting en geluidsweergave is
gesleuteld. Zo geniet je straks volop van dit bijzondere
passiespel.

Beklijvend theaterconcert

Michael De Cock schreef dit heerlijke Brief van Papa,
Judith Vanistendael illustreerde het. Nu is er het ontroerende theaterconcert. Met Steven De Bruyn (El Fish, The
Rythm Junks), Jasper Hautekiet en Ikram Aoulad Lahcen.
17.03, 20.15u en 18.03, 15u, ’t Arsenaal, Hanswijkstraat 63,
€ 10, € 6 (-12 jaar) T 015 42 25 44, W www.tarsenaal.be

Tickets in voorverkoop: Boekhandel Salvator,
Befferstraat 5, 2800 Mechelen
29 en 30.03, 20.30u, Begijnhofkerk, Nonnenstraat,
€ 8, T 015 41 77 39, E passiespel2012@telenet.be

24.03

Zingen met nijntje De Musical

Exclusieve première voor Vlaanderen
In een sprankelende muziekvoorstelling voor jong en oud beleven nijntje en de
familie Pluis de leukste avonturen: verkleedpartijtjes, een dagje naar het strand
en een verjaardagsfeest. Gaat de grootste wens van nijntje in vervulling? Kom
kijken met je kinderen en beleef dit muzikale feest. Je kinderen smullen van
Dick Bruna’s verhalen. Met de liedteksten van Ivo de Wijs, de muziek van Joop
Stokkermans en het vrolijke spel beleven zij én jij onvergetelijke momenten!
24.03, 15u en 25.03, 11u en 15u, Stadsschouwburg, Keizerstraat 3,
€ 13, € 12 (-26 en 65+ ), € 10 (-12 jaar), T 015 29 40 00,
W www.cultuurcentrummechelen.be
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Mechels Kamerorkest

brengt romantiek
Het Mechels Kamerorkest veroverde in zijn korte bestaan een prominente
plaats in het Vlaamse muzikale landschap. Solisten met naam werken graag
met dit jonge orkest samen en loven zijn dynamisme en verfijnd samenspel.
Onder leiding van dirigent Tom Van den Eynde brengt het je een avond van
verfijnde romantiek. Met werk van componisten als Tsjaikovski, Bargiel Haendel en Debussy.

17.03
17.03, 20u, Stadsschouwburg, Keizerstraat 3, € 10 VVK, € 12 kassa,
€ 5 -26 jaar, T 015 71 15 84, W www.mechelskamerorkest.be

01.03
Concert: Balcazar | Herman Van
Springel, 14u, Cultuurcentrum,
Minderbroedersgang 5
Theater: Agatha | compagnie lodewijk/
louis, 20.15u, Hanswijkstraat 63
Theater: Koñec | De Nieuwe Snaar,
20.15u, TheAtrium, Onder den Toren 9
Theater: Waar het met de wereld
naartoe gaat, daar gaan wij naartoe |
Hof van Eede, 20.30u, kc nOna,
Begijnenstraat 19-21
Lezing: (W)interieur: Dat is Design |
Geert van Istendael, 20u, Campus L.
Faydherbe, Zandpoortvest 16
02.03
Theater: Agatha | compagnie lodewijk/
louis, 20.15u, Hanswijkstraat 63
Theater: Koñec | De Nieuwe Snaar,
20.15u, TheAtrium, Onder den Toren 9
Theater: Niks is niks | Comp. Marius,
20.15u, Stadsschouwburg, Keizerstraat 3
Theater: De Italiaanse Meesterhand | ’t
Echt Mechels Theater, 20.30u,
Olivetenvest 16
Concert: Double Bill | Brussels Jazz
Orchestra, 20.30u, kc nOna,
Begijnenstraat 19-21
03.03
Theater: De Pantoffeltrein (2,5+) |
Pantalone, 16u, Cultuurcentrum,
Minderbroedersgang 5
Theater: Agatha | compagnie lodewijk/
louis, 20.15u, Hanswijkstraat 63
Theater: De Italiaanse Meesterhand | ’t
Echt Mechels Theater, 20.30u,
Olivetenvest 16

Theater: Koñec | De Nieuwe Snaar,
20.15u, TheAtrium, Onder den Toren 9
04.03
Theater: De Pantoffeltrein (2,5+) |
Pantalone, 11u, 13.30u, 16u,
Cultuurcentrum, Minderbroedersgang 5
Theater: De Italiaanse Meesterhand |
’t Echt Mechels Theater, 15u,
Olivetenvest 16
07.03
Sport: Omnisport voor kinderen, Sporthal Arena, Pastorijstraat 50, Walem
Theater: Mijn maan (6+) | DE MAAN,
15u, Minderbroedersgang 1-3

13.03
Quiz: Ken je stad! | LDC De Smis,
14u, Leuvensesteenweg 129
Lezing: Een groot uur met ....
Felix Timmermans | Fons De Roeck,
Cultuurcentrum, Minderbroedersgang 5
14.03
Lezing: Cluster #04: lijn | Kunstenaarsgesprekken, 14u, Academie voor
Beeldende Kunsten Mechelen,
Minderbroedersgang 5

09.03
Theater: De Italiaanse Meesterhand |
’t Echt Mechels Theater, 20.30u,
Olivetenvest 16
Concert: Manngold ft. Peter
Vermeersch, 20.30u, kc nOna,
Begijnenstraat 19-21
Concert: Sluijs-Van Bauwel, 21u, de
jazzzolder, Sint-Romboutskerkhof 2
10.03
Dans: Een, twee, drie (2+) | Petit Peu,
13.30u, Cultuurcentrum Mechelen,
Minderbroedersgang 5
Theater: De Italiaanse Meesterhand |
’t Echt Mechels Theater, 20.30u,
Olivetenvest 16
11.03
Lezing: Open Boek Grand Cru:
Ruth Joos, 11u, Stadsschouwburg,
Keizerstraat 3

15.03
Lezing: Soirée Lamot - Het mechaniek
van de muziek, 20u, Ergoedcentrum
Lamot, Van Beethovenstraat 8-10
Film: DocHouse #6 | YATASTO
(Hermes Paralluelo), 20.30u, kc nOna,
Begijnenstraat 19-21
Theater: De Italiaanse Meesterhand |
’t Echt Mechels Theater, 20.30u,
Olivetenvest 16
Theater: Historia Abierta | Le Manège
Mons, 20.15u, ‘t Arsenaal,
Hanswijkstraat 63
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16.03
Opendeur: Warm Welkom Weekend |
dienst economie, historische binnenstad
Theater: Biechten | 't Arsenaal, 20.15u,
Hanswijkstraat 63
Theater: De Italiaanse Meesterhand |
’t Echt Mechels Theater, 20.30u,
Olivetenvest 16
Concert: Solo for EKL - De Boeddha
van de badkamer – Parallallemande |
Zefiro Torna, 20.15u, Cultuurcentrum,
Minderbroedersgang 5
17.03
Opendeur: Warm Welkom Weekend |
dienst economie, historische binnenstad
Theater: De Italiaanse Meesterhand |
’t Echt Mechels Theater, 20.30u,
Olivetenvest 16
Concert: Romantische Geluiden |
Mechelse Kamerorkest, 20u,
Stadsschouwburg, Keizerstraat 3
Theater: Rosie en Moussa, de brief
van papa | ’t Arsenaal, 20.15u,
Hanswijkstraat 15
18.03
Opendeur: Warm Welkom Weekend |
dienst economie, historische binnenstad
Film: filemOna ontbijt & workshop |
De Drie Rovers (4+), 10u, kc nOna,
Begijnenstraat 19-21
Theater: Rosie en Moussa, de brief
van papa | ’t Arsenaal, 15u,
Hanswijkstraat 15
20.03
Lezing: Guatemala | Raymond Boeckstijns, 14u, Cultuurcentrum Mechelen
Gesprek: Naar het ziekenhuis en dan?
| Herman van Herp, 14u, LDC De Smis,
Leuvense steenweg 129
Gesprek: Een biologische blik op
diagnose en behandelingsmogelijkheden – Infomoment, 20u, AZ SintMaarten, Zwartzustersvest 47
Lezing: Het Laarhof: een kasteel in
Reet met talrijke Mechelse banden |
Jan Bleys, 20u, Stadsarchief, Goswin
de Stassartstraat 145
Theater: Achter de wolken |
‘t Arsenaal, 20.15u, Stadsschouwburg,
Keizerstraat 3
21.03
Sport: Omnisport voor kinderen, Sporthal Arena, Pastorijstraat 50, Walem
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22.03
Festival: Kunst-Proeven | Sjarabang
vzw, 9-17u, Cultuurcentrum,
Minderbroedersgang 5
Theater: Poppemie | Theater Stap,
20u, Stadsschouwburg, Keizerstraat 3
23.03
Theater: De Italiaanse Meesterhand |
’t Echt Mechels Theater, 20.30u,
Olivetenvest 16
Concert: Kaat Hellings Quintet, 21u, de
jazzzolder vzw, Sint-Romboutskerkhof 2
24.03
Theater: nijntje De Musical | Theater
Familie B.V., 15u, Stadsschouwburg,
Keizerstraat 3
Theater: Vertelnamiddag |
Conservatorium, 14u, Jeugdbibliotheek,
Moenstraat 19
Theater: Achter de wolken |
‘t Arsenaal, 20.15u, Hanswijkstraat 63
Theater: Relax | Moonbeat, 20u,
Oude Brusselsestraat 10-12
Theater: De Italiaanse Meesterhand |
’t Echt Mechels Theater, 20.30u,
Olivetenvest 16
Concert: Laila Wa-Laila | Encantar,
20.15, de Garage, Onder den Toren 12
25.03
Theater: nijntje De Musical | Theater
Familie B.V., 11u & 15u, Stadsschouwburg, Keizerstraat 3
Concert: Passieconcert 2012 |
Het Mechels Kathedraalkoor, 16u,
Sint-Romboutskathedraal, Onder
den Toren 11
27.03
Lezing: Voorleesnamiddag |
Jeugdbibliotheek, 14u, Moenstraat 19
Spel: het grote energiespel | LDC
De Smis, 14u, Leuvensesteenweg 129
Theater: Prioritijd | Erik Burke, 14u,
Cultuurcentrum, Minderbroedersgang 5
Theater: Weg | KVS, 20.15u,
Stadsschouwburg, Keizerstraat 3
28.03
Kinderfeest: Einde winterdansfeest
| De Harlekijntjes, 18u, parochiezaal
PIUS X, Kruisbaan 119
Dans: Chiks For Money and nothing for
free | Kopergietery, 20.15u, ‘t Arsenaal,
Hanswijkstraat 63

Theater: Gek van liefde (8+) | DE
MAAN, 15u, Minderbroedersgang 1&3
Theater: Weg | KVS, 20.15u,
Stadsschouwburg, Keizerstraat 3
29.03
Theater: Hij kwam uit Nazareth...
(Passiespel) | Krea-Groep Begijnhof,
20.30u, Begijnhofkerk, Nonnenstraat 48
Concert: Jukebox 2000, 20.15u,
TheAtrium, Onder den Toren 9
30.03
Theater: Biechten | 't Arsenaal, 20.15u,
Hanswijkstraat 63
Theater: Hij kwam uit Nazareth...
(Passiespel) | Krea-Groep Begijnhof,
20.30u, Begijnhofkerk, Nonnenstraat 48
Theater: Altijd 't zelfde/Un air de
famille | Rust Roest, 20u, Zaal Ter
Coose, Kouter 2, Leest
Concert: Welkenraedt | Yevgueni,
20.15u, Stadsschouwburg, Keizerstraat 3
31.03
Theater: Achter de wolken |
‘t Arsenaal, 20.15u, Hanswijkstraat 63
Theater: Oom Wanja | de Roovers,
20.15, Stadsschouwburg, Keizerstraat 3
Theater: Altijd 't zelfde/Un air de
famille | Rust Roest, 20u, Zaal Ter
Coose, Kouter 2, Leest
Tentoonstelling
Van 10.02 tot 10.03 Les femmes de
Gilles, De Stripkever, Bruul 79
Van 18.02 tot 03.06 Expo Dick Bruna,
Cultuurcentrum, Minderbroedersgang 5
Van 02.03 tot 25.03 The Wood,
HANGAR331, Battelsesteenweg 311
Van 04.03 tot 15.04 'Nader tot U /
Closer to Thee', Galerie Transit,
Zandpoortvest 10
Van 17.03 tot 28.05 bkSM #13
Mechelen | Air de Pologne, de Garage,
Onder den Toren 12
Tot 31.12.14 Rik Wouters.
Hoogtepunten, Stedelijk Museum
Schepenhuis, Steenweg 1

Welkom in Mechelen
Ellen

Marianne

Zet je in voor een hartelijke stad!

Ze zijn met 10 à 15 000, de vrijwilligers van de Mechelse sport-, cultuur- of
jeugdverenigingen. Ze zetten zich belangeloos in voor voorleesprojecten,
wijkfeesten, als compostmeester … Elk met zijn of haar eigen redenen,
maar altijd met maar één doel: het samenleven in Mechelen en daarbuiten
aangenamer maken. En bovendien is het de beste manier om vrienden te
maken. Word daarom zelf vrijwilliger.

Sloop muren tussen buren
Voor een gezellige babbel, praktische hulp of een babysit …
een goede buur blijft handiger dan een verre vriend. Maar
een fatsoenlijke burenband heeft soms wat hulp nodig.
Om die redenen zetten Ellen Vandezande en Marianne
Vanhuffel zich met veel enthousiasme in als burenbemiddelaar. Buren waar de relatie verzuurd is, helpen ze terug
op de juiste weg.
Ellen: “Ik ben zelf in een toffe buurt opgegroeid. Buren
kwamen bij elkaar over de vloer en steeds was er een
helpende hand indien nodig. Goede buren zijn dus enorm
belangrijk. Daarom help ik ruziënde buren graag om een
oplossing te vinden voor hun conflicten.”
Marianne: “Als mensen kiezen voor de rechtbank om een
burenruzie op te lossen, is het einde van de uitweg vaak
veraf. Het vraagt van iedereen veel geld, tijd en energie.
Misschien win je wel een proces, maar je verliest een buur.

Burenbemiddeling helpt burenruzies oplossen via een
zachte aanpak. Er zijn alleen maar winnaars.”
Ellen: “Als je na een gesprek buren elkaar een hand ziet
geven, denk je: ‘Yes!’ Dat geeft een geweldige voldoening.
Ook voor de buren: zij waren bereid om naar elkaar te luisteren, toonden begrip en kwamen samen tot een oplossing.”

Wil je beroep doen op een burenbemiddelaar?
Of wil je zelf als burenbemiddelaar aan de slag?
Neem contact op met het team burenbemiddeling,
T 015 29 83 83, E burenbemiddeling@mechelen.be.
Meer informatie vind je op
W www.mechelen.be/burenbemiddeling
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Warm Welkom
Weekend
doet je stappen
Tijdens Warm Welkom Weekend zetten de Mechelse handelaars traditiegetrouw hun nieuwe
collecties extra in het licht. Slimme en vooral
snelle shoppers, zet je schrap! Op zondag 18
maart om 14u is het historisch winkelgebied van
Mechelen jullie speelterrein. Kom naar de OnzeLieve-Vrouw-Over-de-Dijle-kerk, doe mee aan de
stappenwedstrijd en wie weet win jij één van de
drie prachtige prijzen.
Warm Welkom Weekend, 16-18 maart,
binnenstad Mechelen.

Kijk omhoog op
Test zelf een
elektrische wagen 31 maart
Ben je benieuwd naar wat ‘duurzame mobiliteit’ nu eigenlijk inhoudt? Maak op zondag 1 april zelf testritten met
elektrische wagens, fietsen en scooters op de ‘Ecomobiliteitsdag’ in Technopolis®. Kinderen rijden op elektrische
miniquads of steken de handen uit de mouwen in een
leuke workshop. Hoe werkt een elektrische wagen? Hoe
laad ik deze op? En kan ik hier ook lange afstanden mee
rijden? Wat is het verschil tussen een elektrische en een
hybride auto? En hoe ver staan we met auto’s op zonneenergie? Professionals en onderzoeksinstellingen delen
hun kennis en geven je informatie en antwoorden.
Test mee op de Ecomobiliteitsdag op zondag 1 april in
Technopolis®, Technologielaan, 2800 Mechelen.

Dan organiseert WWF voor de vierde maal in België ‘Earth
hour’. Een uur lang zijn we allemaal samen aardig voor
de natuur. Van 20.30u tot 21.30u
doven opnieuw meer dan één
miljard mensen wereldwijd
symbolisch het licht. Ook
de stad Mechelen wil
de klimaatverandering
tegengaan en dooft
haar verlichting op
openbare gebouwen
en monumenten. Help
de aarde een handje
en schakel zelf je
verlichting uit tijdens
‘Earth hour’.
Earth hour, 31.03, 20.30u21.30u, W www.earthhour.be
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Tot je dienst

Welkom nijntje in
Mechelen Kinderstad!
nijntje heeft zich verstopt.
Zoek jij mee?

Zoek nijntje

Expo ‘Dick
Trek erop uit en ontdek
opBruna’
een• Cultuurcentrum
speelse manier dé kinder18/2 - 3/06 • www.mechelenkinderstad.be
stad bij uitstek. Want nijntje logeert tot 3 juni in Mechelen.
Je kan nijntje niet enkel bewonderen in de expo van het
Cultuurcentrum. Tijdens haar verblijf gaat ze op stap en
verstopt ze zich in parken, monumenten, gebouwen, aan
het station, in de winkelstraten enz. Op 33 plaatsen in de
binnenstad vind je de nijntjesfiguren. Zoek je mee?
© mercis bv

Zoek nijntje, 27.02-03.06, W www.mechelenkinderstad.be

Knit the bib
Maartse buien, aprilse grillen: de winter heeft zijn laatste
stuiptrekkingen. De bib is echter gewapend tegen een late
winterprik, want het plein voor de bib zal gehuld zijn in een
wollen jasje. Ook de kolommen van de jeugdbib zullen
naar aanleiding van de Jeugdboekenweek omgebreid
worden tot levensgrote dieren. Achter dit kleurrijk ‘Knit the
bib’-project schuilt de inzet van maar liefst 60 creatievellingen. Vanaf 25 februari kan je het breiwerk aan de bib
bewonderen.

Papierloos bedrijfsbelasting
inbrengen

7000 Mechelse bedrijven slaan een nieuwe, digitale
weg in. Via www.mechelen.be kunnen ze hun
aangifte opvragen, aanpassen en insturen. Vernieuwend is ook dat deze aangifte volledig automatisch
in de financiële software van de dienst Financiën
terecht komt. Hierdoor verloopt de opvolging nog
efficiënter. Aan de via post verstuurde papieren
aangifte voegt de stad een unieke code toe. Deze
code maakt het mogelijk volledig digitaal en veilig
de aangifte via de stadswebsite in te sturen.
Bedrijven mogen vanaf nu volledig papierloos
werken. De stad stuurt geen papieren versie van de
aangifte meer op.
Meer weten? T 015 29 76 27
E stadsbelastingen@mechelen.be
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Maneschijn
wij waren

1

3

Foto: © Wout Muyldermans

2

4
Foto: © Wonen

Foto: © Pim Vercruysse
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erbij
1 In februari was het ein-

delijk zover. Koning Winter
was in het land en bracht 13
dagen vorst. Dit zorgde voor
heel wat ijspret in het Vrijbroekpark.

2 Oude liefde roest niet.

Louis Slachmuylders en
Paula Teughels blikken
tevreden terug op hun briljanten huwelijk van 65 jaar.
Op naar het platina huwelijk!

3

Begin februari toonden
250 exposanten de laatste
nieuwe trends op de Woonen interieurbeurs in de
Nekkerhal.

4 Deze sportievelingen

nemen de nieuwe fiets-en
wandelbrug over de Zenne.
Dankzij de brug gaan ze
sneller en veiliger van het
ene natuurgebied naar het
andere.

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
Zwemmen? Zwembad Geerdegemvaart, T 015 41 77 44
Huwelijk of geboorte melden? Burgerlijke stand, voor aangifte geboorte, nationaliteitskeuze, naturalisatie, uittreksels, T 015 29 76 13; voor huwelijken T 015 29 76 22
Info over huisvuil? Containerpark? Ophaling grof huisvuil? www.ivarem.be, T 0800 90 441
Melding over toestand openbaar domein? T 0800 20 800
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, Annick Kumbruck, Maaike Janssens, Tuur De Schepper
en Koen Vermeiren
Fotografie: Jean Van Cleemput, Koen Vermeiren, Ninah Van Aelst
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/2012/0797/002
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www.mechelen.be
Te land of te water, in Mechelen vindt
iedereen zijn stek. En zowel Mechelaars als de
stad zetten volle vaart achter de renovaties en
bouwprojecten van vandaag en morgen.

