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In de kijker
Samen post brengen in de Mechelse straten
Afgelopen winter trokken de postbodes door weer en
wind om de post van Mechelaars te bezorgen. Postbode
Marleen Van Looy (midden): “Eigenlijk vind ik regen en
wind veel lastiger dan vrieskou. En het goede contact met
de mensen van je postronde doet de koude snel vergeten.
Sommigen staan zelfs klaar met een kop koffie als ze ons
zien aankomen.”
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Toch kijken Marleen en haar collega’s uit naar de lente.
Marleen: “Het weer speelt een grote rol in onze job. Bij
mooi weer is het zalig op postronde. Maar we werken
niet de hele tijd buiten. We starten om 5u ’s morgens met
brieven sorteren. Daarna rij ik een postronde van vier uur
langs de Leuvense Vaart.”

Komaan
Aandacht voor groen
Mechelaars zijn veel meer tevreden over hun buurt dan vroeger. Dat bleek onder andere uit een recente bevraging van de Vlaamse overheid bij bewoners
in de Vlaamse steden. Straten en pleinen liggen er netter bij en
het straatbeeld kleurt groener. Mechelaars appreciëren dat. Tegenover dat resultaat staat natuurlijk een enorme inzet van mensen en middelen.
Dagelijks zijn ongeveer 90 arbeiders in de weer om onze stad proper te
houden, herstellingen snel uit te voeren en het groen te onderhouden.

Leftromp
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In onze jaarlijks terugkerende lentecampagne Stad om te Zoenen
vragen we aandacht voor de aanblik van onze stad. We kunnen zelf bijdragen tot een mooiere woonbuurt. Dit doen we door respect op te
brengen voor het werk van onze arbeiders en door onze straten, pleinen
en perkjes netjes te houden.
Centraal in deze campagne staat ook de bebloeming. We moedigen
Mechelaars aan om zelf de bloemetjes buiten te zetten en met de buren de
eigen straat netjes te houden. Zelf probeert de stad het goede voorbeeld te
geven. We hebben de voorbije maanden al 248 bomen aangeplant en liefst
27.000 nieuwe plantjes. En binnenkort volgt de traditionele zomerbebloeming.
Zo worden hopelijk nog meer Mechelaars tevreden over de buurt waarin
ze wonen.

Let’s go!
© Tom Callemin

MAANZAPPER

Bart Somers,
burgemeester

De records in spurtnummers worden niet enkel door jonge broekjes
gelopen. Dat bewezen deze 45-jarige
sprinters van de Mechelse
atletiekclub RAM. Johan
Wonnink, Andre Lafère, Dirk Bonte en
Marc Pottiez verpulverden het nationaal
record in hun leeftijdscategorie op
de 4X200m met bijna vier seconden.
Johan: “Als team worden we steeds
sneller. We mogen nu naar het Europees masterkampioenschap in Duitsland. Daar mikken we op een medaille.”

Maneblusser Freek Mariën
(24) wint de internationale theaterprijs
‘Kaas en Kappes’. De prijs bekroont de
beste jeugdtheatertekst uit het DuitsNederlandse taalgebied. Freek overtuigde de jury met zijn kindervoorstelling ‘Vergiet’. Daarin vertelt hij samen
met Sarah Vanoverwaelle en Maxim
Storms over dementie, geheugen en
herinneringen. Voorlopig kan je ‘Vergiet’ niet meer in Mechelen bekijken,
maar in het najaar speelt Freek ‘Altijd
tijd voor taart’ in het Arsenaal.

Nu de sneeuw gesmolten is, vond de
stad het de tijd rijp enkele sneeuwhelden te belonen. Vijf mensen krijgen
een cadeaubon van de stad, omdat ze
de stoep van hun buur
vrijwillig poetsten. Herman De Pauw is één van de gelukkigen:
“Mijn buurvrouw is 90 jaar en niet goed
te been. Het is een kleine moeite om
ook haar stoep mee te kuisen. Wanneer
ik niet meer kan, hoop ik dat mijn buren
hetzelfde voor mij doen.”
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Uitblinker

"tg STRUIKEN is ons nieuw collectief rond vier jonge theatermakers: Thais
Scholiers, Evelien Van Hamme, Jan Sobrie en Geert Vandyck. We schrijven,
creëren én spelen samen. We delen humor, drang naar poëtische esthetiek en
geloof in de kracht van het beeld. In onze stukken verzoenen we de onvermijdelijke tragiek van het leven met de dwaasheid van ons bestaan. Recent
vonden we met tg STRUIKEN een plek in kc nOna: de perfecte uitvalsbasis om
als gezelschap tot een vaste waarde in Vlaanderen uit te groeien.
De volgende voorstelling, THE ONLY GOOD WOMAN IS A DEAD WOMAN,
brengt genereus en puur theaterplezier. De man, een gepassioneerde duiker,
huurt in 1987 met zijn moeder een appartement in Zeebrugge. Tijdens hun vakantie gebeurt een verschrikkelijke bootramp. Hij helpt de drenkelingen uit het
ijskoude water redden en bergt de doden. Daarna is niets meer hetzelfde."
De première vindt plaats op 4 april en speelt nog op 5, 6 en 7 april in kc nOna.
W www.nona.be en www.tgstruiken.be

Opgegroeid in de tuinbouwschool
De tuinbouwschool bestaat 90 jaar. De familie Vertommen speelde 40 jaar
lang een belangrijke rol voor de school.
Frans Vertommen was er van 1931 tot 1972 40 jaar lang congiërge. Daarnaast
was hij boer, mecanicien en chauffeur en maakte hij samen met zijn echtgenote
de pioniersdagen mee van de school aan de Antwerpsesteenweg. Het wordt er
letterlijk en figuurlijk vruchtbare grond, want samen brengen ze er 12 kinderen
groot. ‘Den hof’ was buiten de schooluren voor deze bende hun grote speeltuin.
De kinderen van Frans Vertommen en Clementine Schellemans verzamelden
onlangs in de huidige PTS Campus Mechelen, gekend als de tuinbouwschool,
voor een mooie reüniefoto.
Tijdens de opendeurdag op 6 mei 2012 staat 90 jaar tuinbouwonderwijs volop
in de kijker. Meer info op info@ptsmechelen.provant.be.

wedstrijd

Hoeveel aprilvissen tel jij?

Stuur ons jouw antwoord. Nieuwe Maan trakteert de
winnaar op een etentje ter waarde van € 60
Stuur je antwoord en adres voor 16 april naar de afdeling
Marketing & Communicatie Nieuwe Maan, Grote Markt 21,
2800 Mechelen. Of waag je kans via W www.mechelen.be/
nieuwemaan of E nieuwemaan@mechelen.be

© aquavita

Deze maand mogen we twee winnaars
bekend maken. Pierre De Wit wint de
fotowedstrijd. Hij stuurde ons deze
leuke carnavalsfoto.
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Vorige maand speelde onze fotograaf
verstoppertje op de werf in de nieuwe
wijk Papenhof. Geert Joris werd geloot
uit alle juiste antwoorden. Smakelijk!

Komaan
De Medaille
Nieuwe Maan reikt de Medaille uit aan Mechelaars met lef.
Deze maand gaat alle lof naar Els Goodman. Zij mag zich
de ‘Vrijwilliger van 2012’ noemen.
Els Goodman (66) heeft haar achternaam niet gestolen.
Ze is hét voorbeeld van vrijwillige inzet en won onlangs de
‘Stedelijke Prijs voor de Vrijwilliger 2012.’ Els zet zich maar
liefst voor zeven initiatieven in: ze is lid van de wijkraad
Noord, van buurtcomité Pennepoel en van de bewonersgroep Begijnenweide, ze is actief binnen een seniorenwerking en een hobbywerkgroep en ze doet aan stervensbegeleiding en zorg voor zieken. Els houdt steeds de boel
draaiende en begeestert anderen met haar aanstekelijke
enthousiasme. “Ik neem bij veel initiatieven en organisaties
de touwtjes in handen, zowel logistiek als organisatorisch.
Sommigen zien mij als de moederkloek van de organisatie.
Ik vind het prachtig dat een buurt de handen in elkaar slaat
en veel kan verwezenlijken.” Oxfam Wereldwinkel vzw
kreeg daarnaast de prijs voor de vrijwilligersorganisatie van
2012. Zij kunnen op 50 vrijwillige medewerkers rekenen.

LEFSTEM

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

Positieve muzieknoot
Beste redactie,
Ik ben 22 jaar en woon sinds kort in het centrum van Mechelen.
Ik zit vaak op mijn terras en herken veel liedjes die de beiaardiers
spelen. Dos Cervesas, The Godfather en Con Te Partiro van Andrea
Bocelli om er maar enkele te noemen. Dit is uiterst aangenaam als
ik op mijn terras een glaasje drink. Bij deze een dikke merci aan de
beiaardier(s)!

“Jef Denyn zette
Mechelen als beiaardstad op de internationale kaart. Met
hun talent bewijzen
jonge beiaardiers dat
deze rijke traditie hier
wordt verder gezet.”
Frank Nobels
schepen van Cultuur

Met vriendelijke groeten,
Tom Swinnen

Voor andere beiaardliefhebbers heeft de stad nog beter nieuws, want de
kruin van de internationale en jeugdige beiaardwereld zakt af naar Mechelen.
Voor het eerst vindt de Internationale Jeugdbeiaardwedstrijd plaats in onze
Dijlestad. De wedstrijd is ter ere van de 150ste verjaardag van de Mechelse
stadsbeiaardier Jef Denyn. De deelnemers worden volgens leeftijd in drie
categorieën ingedeeld en leggen proeven af op een mobiele beiaard en op
de Sint-Romboutstoren.
Jeugdbeiaarddagen, 21-22.04, binnenstad

5

30 met een hart
Mechelen maakte als eerste stad eind '93 van haar centrum een zone
30. Intussen volgden al heel wat andere steden dit voorbeeld. Samen
met de wijkraad Centrum zet de stad dit voorjaar de schouders onder
een prikkelcampagne (communicatiecampagne) over zone 30.
In een zone 30 mag je niet harder
rijden dan 30 km/u en geldt overal
voorrang van rechts. Er zijn in principe
geen fiets- en zebrapaden. Daardoor
mogen fietsers op de rijbaan rijden en
voetgangers overal oversteken.
Een zone 30 creëert een veiliger gebied voor alle voetgangers, fietsers en
automobilisten en zorgt voor:
minder ongevallen
minder lawaai
minder uitlaatgassen.

Kortom, kinderen en senioren komen
met een gerust hart op straat, wandelen en fietsen is er leuker ... De wijk
komt tot leven. Dat is prettig wonen.

Kinderreporter
aan het woord
In 2012 vraagt Nieuwe Maan elke
maand een kind om zijn/haar mening
te geven over de stad en haar diensten. Alexander Janssens rijdt iedere
dag met zijn fiets naar school. Nieuwe
Maan fietste met hem mee.
“Ik fiets al sinds het eerste leerjaar naar
school, maar dit jaar mag ik voor het
eerst alleen rijden”, vertelt Alexander.
“Mijn traject loopt vooral door de binnenstad en is twee kilometer lang. De
fiets is het makkelijkste en leukste vervoermiddel in
de stad. Het gaat snel en je mag overal doorrijden. Ik draag een fluohesje.
Zo val ik op. Enkel is het jammer dat er zo weinig fietspaden zijn. In de
Ijzerenleen is er bijvoorbeeld weinig plaats is voor fietsers.”
Alexanders’ punten op vijf voor fietsen door de binnenstad
veiligheid:
duidelijke signalisatie:
de fiets als vervoermiddel:

“De zone 30 is van levensbelang. Niet alleen
voor personen met een beperking en senioren,
ook voor kinderen die zich minder bewust zijn
van de gevaren in het verkeer. Traag rijden in
een stad is dus vanzelfsprekend.”
Linda van Waeg (wijkraad Centrum)
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Mechelen vandaag
De binnenstad

kleurt zone 30

De wijkraad deelde tijdens de zaterdagmarkt van
24 maart met veel enthousiasme ballonnen, postkaarten
en stickers uit.
De invalswegen naar het centrum kregen een supergrote
zone 30-sticker opgekleefd. Levensgrote straatborden
nodigen de bestuurders vriendelijk maar kordaat uit zich
aan de maximumsnelheid te houden.
De politie ondersteunt de campagne met extra radarmetingen.

Doe mee!

De zone 30 begint bij jou. Hoe meer mensen de zone 30
respecteren, hoe beter.
Een paar tips:
Geef het goede voorbeeld en rij zelf nooit sneller
dan 30 km/u.
Rij nog trager aan een schoolpoort, bushalte of bij 		
regenweer.
Respecteer de voorrang van rechts en vertraag bij
elk kruispunt.
Geef je auto regelmatig een dagje vrijaf. Fiets of
ga te voet.
Je rijdt trager? Goed zo. Blijf wel op de weg letten en
laat je niet afleiden.

Zone 30 gaat verder

De zone 30 beperkt zich niet alleen tot de binnenstad. Zo
zijn alle schoolomgevingen zone 30 en mag je in sommige
dorpskernen en woonwijken ook niet harder dan 30 km/u
rijden.

Wist je dat...
Een aanrijding van een auto die 30 km/u rijdt te vergelijken is met omvervallen als je op de grond staat?
Een aanrijding van een auto die 50 km/u rijdt is alsof
je van een bureautafel valt, waardoor je al sneller kans
maakt iets te breken.

“Als centrumbewoner fiets ik veel in de stad
en stap ik flink wat af met mijn kinderen. Het
is enorm belangrijk dat dit veilig kan. Daarom
koos de Wijkraad Centrum voor deze prikkelcampagne als project. De chauffeurs zullen er
niet meer naast kunnen kijken.”
Dirk Ploegaerts (wijkraad Centrum)
7

Poets en versier,
De lente is weer in de stad.
Profiteer van de eerste
zonnestralen om je huis en je
buurt een grondige opknap- en
opfrisbeurt te geven. Acties zoals
de Schoonste straat en enkele
stimulerende subsidies helpen je
daarbij. Zo ben je klaar voor een
zomer onder de zon.
Een stad kan pas fris en groen zijn als ze ook netjes is.
Mechelen werkt daar elke dag opnieuw aan. Je kan niet
naast de 200 wijkonderhoudsmedewerkers kijken die elke
dag in je wijk aan de slag gaan. Zij ruimen het afval op,
poetsen letterlijk de straten en gaan zo mee de strijd tegen
de verloedering aan.
Daarbovenop kan een beetje groen wonderen doen. Daarmee kom je even tot rust na een drukke werk- of shopdag.
Een voorbeeld daarvan is het Sint-Romboutskerkhof, dat
over enkele maanden afgewerkt is. Letterlijk in het midden
van de stad geniet je dan van de natuur in de schaduw van
de ‘toren’. Lees op p. 12 zelf hoeveel de stad investeert in
groen.
Nu is het aan jou: ontdek hoe je zelf bijdraagt tot een nette,
levendige stad vol natuurschoon.
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Dossier M

maak van de lente een plezier
Eerst je thuis…
Je eigen woning opknappen is al een goede start. Vaak
kom je bij het opruimen tot de ontdekking dat je te veel
spullen hebt, je zomerkledij niet meer past of je bepaalde
dingen na een jaar beu bent. Dat is nog geen reden om
ze zomaar weg te gooien. Misschien maak je er de natuur, je portemonnee of andere Mechelaars wel blij mee.

Tweede kans met tweedehands
Breng ze bijvoorbeeld naar de kringwinkels. Grote spullen
komen werknemers van de kringwinkel zelfs gratis bij je
afhalen, tot hele inboedels toe. Voor meer info bel je 015
26 12 53 of doe je een online aanvraag op
www.dekringwinkelmechelen.be.
Kringwinkels Mechelen, Korenmarkt 12 en Oude Baan 1
(industriezone Noord), open ma-vrij, 10-17u.
Daarnaast zijn er nog de tweehandswinkels en de rommelmarkten in Mechelen. Op de rommelmarkten kan je
aan je oude spullen nog een centje verdienen. Waar vind je
de Mechelse rommelmarkten zoal?
Enkele voorbeelden zijn:
• Mechelen Zuid, 10.06, inschrijvingen en info via
T 015 26 12 45 of E wijkhuis.mechelenzuid@mechelen.be
tot 31 mei.
• Battel, 12.08, Arkkade, Battelse Bergen 2, inschrijvingen
en info via Jos Van Laerhoven, M 0475 65 00 45,
E jefdelaet@telenet.be.
• Centrum, 08.09, Rommelmarkt in het Groot en Klein
Begijnhof, meer info via info@groot-begijnhof-mechelen.be
of op www.groot-begijnhof-mechelen.be.
En natuurlijk kan je in de kringwinkel of op de rommelmarkten zelf een heleboel koopjes doen.

Hergebruik afval
Wist je dat je door te composteren de inhoud van je vuilniszak kan beperken met 50%? Je bespaart niet enkel op
de aankoop van vuilniszakken, je krijgt bovendien gratis
bemesting voor jouw planten. Haal snel je compostbak of
-vat bij de stad!
Wil je meer weten? Kom naar de spoedcursus thuiscomposteren. Die vindt plaats op zondag 22 april in het
Domein Tivoli aan de kinderboerderij om 15 uur. Zelfs als je
al composteert, is deze cursus een aanrader. De compostmeesters beantwoorden al je vragen en geven je advies.
Wat je helemaal niet meer kan hergebruiken, stop je in
de juiste vuilniszak of breng je naar de containerparken,
te Hanswijk de Bercht 1, Muizen of te Blarenberglaan 29 a,
industrie Mechelen-Noord. Voor de openingsuren van het
park kijk je op je ophaalkalender. Die kalender krijg je bij
de dienst Milieu en landbouw of aan de infobalie van het
stadhuis. Voor inlichtingen bel je het gratis nummer
0800 90 441.

Composteer groente- en
tuinafval, sorteer de rest.

9

Wist je dat … ?
• Mechelen dit jaar 248 bomen heeft geplant in de stad?
• er 27 209 plantjes, struiken en hagen bijkwamen in
het straatbeeld van de stad?
•

81 Rode Veldesdoornen, met
dieprode tot groenrode bladeren, de Koning Albertstraat
kleuren?

•

200 peters en meters hun
stukje openbaar domein
proper houden?

• je gratis 5 plantjes kan
afhalen op 5 en 6 mei?

“We merken dat andere straten ons voorbeeld
volgen en ook kriebels krijgen om mee te doen
aan ‘Schoonste straat’. Sinds het straatfeest dat
we als beloning kregen, is de sfeer in de straat
nog leuker geworden. Bewoners slaan een
praatje op straat, er wordt sneller iets gevraagd
aan de buren…”
De bewoners van de St-Jan-Berchmansstraat,
winnaars Schoonste straat 2011

… en dan de

straat op

Nadat je je huis hebt aangepakt, kan je aan de slag in de buurt. Onder de
noemer Schoonste straat motiveert de stad jou om er werk van te maken.
Wil jij ook in de Schoonste straat van Mechelen wonen? Schrijf je dan van 26
maart tot 11 mei in, stuur mooie foto’s van je straat op en win! De winnaar krijgt
een straatnaambord met daarop ‘schoonste straat’ en een gratis straatfeest.
Hier vind je een heleboel ideeën om samen met je buren van jouw straat de
schoonste straat te maken.
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LEFSTEM

“Een goed onderhoud
van de stad en de
dorpen is erg belangrijk. Dit moet ook de
volgende jaren een
prioriteit blijven.”
Greet Geypen, schepen van
Openbare Werken

Dossier M
Stap 1: poets

LEFSTEM

Draag samen met stadsarbeiders toe tot een propere straat, buurt en stad. De
stad helpt je er graag bij en zet je zelfs - figuurlijk - in de bloemetjes.

Lentepoets
Tijd om de straat te poetsen! Vorm samen met minstens drie buren een poetsteam
en doe je straat weer stralen. Zo werk je aan een propere en gezellige straat!
Wie meedoet aan de lentepoets, krijgt een poetspakket van de stad. Daarin vind
je alles wat je nodig hebt om je straat te poetsen samen met je buren. Het pakket bevat grijptangen, handschoenen, fluovestjes, vuilniszakken, borstels en een
schop. Bestel het pakket via www.mechelen.be/stadomtezoenen tot 20 april.

Peters en meters
Peters en meters onderhouden een eigen stukje openbaar domein, bv. een
deeltje berm of park. Daar is de stad trots op. Ze beloont daarom haar peters en
meters. Aan hun stukje openbaar domein staat een bordje waarop staat dat het
stukje onderhouden wordt door een peter of meter. Mechelen nodigt hen ook
jaarlijks uit op een bedankmoment, bv. een receptie. Dit jaar looft de stad peters
en meters nog meer: aan elk wijk- en dorpshuis hangt een banner waarop een
peter of meter staat die trots is op zijn of haar stukje Mechelen. Zij zorgen er immers voor dat we in een aangename stad wonen.
Is er een plekje waar je veel komt en ligt het er niet proper bij? Word er peter
of meter van. Neem dan contact op met de stad. De stadsdiensten komen jouw
stukje openbaar domein schoonmaken, waarna jij het verder onderhoudt. Je
krijgt van de stad de nodige vuilniszakken en materialen.

“Peters en meters zorgen vrijwillig het hele
jaar door mee voor de
netheid van straten
en pleinen. Hun inzet
waarmee ze aan de
slag gaan, is lovenswaardig.”
Marina De Bie, schepen van
Wijk- en Dorpszaken en Leefmilieu

"Als iedereen zijn steentje
bijdraagt en zich een beetje
inzet, kunnen we samen
zorgen voor een propere stad.
Ik hoop alvast dat zoiets de
sfeer in de buurt bevordert."
meter Erna Versteven, Leest
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Stap 2: versier

Nu je straat op orde is, breng je een beetje kleur en ‘fleur’
in de buurt. Dat kost geld noch moeite. Bovendien is het
plezierig en sociaal.

Fleur je straat op!
De stad deelt gratis plantjes uit. Per gezin kan je er op 5
en 6 mei wel een vijftal ophalen in een verdeelpunt in de
buurt. Zet de plantjes op de vensterbank en zowel je huis
als je straat zullen schitteren. Meer info hierover (verdeelpunten e.d.) vind je in je dorps- of wijkkrant, bij je dorps- of
wijkhuis, op www.mechelen.be/stadomtezoenen of op een
affiche die de stad ronddeelt.

Tegeltuintjes
Maak de straat nog vrolijker met een tegeltuintje. De naam
zegt het zelf: het gaat om één of enkele tegels tegen de
voorgevel van je huis die je uit de stoep haalt. Daarin plant
je struiken, klimplanten of kleine bomen. Voor een tegeltuintje vraag je toelating bij de stad.
Info: dienst Natuur- en Groenontwikkeling, Befferstraat 25,
E natuurengroenontwikkeling@mechelen.be.

Hangmanden
Toch geen zin in een tegeltuin of wil je nog iets extra doen?
Probeer eens een hangmand. Op 20 of 22 april vertelt een
specialist je er alles over. Vanaf 14.30u geeft de kenner
je tips en creatieve ideeën in het bezoekerscentrum van
het Vrijbroekpark (Hombeeksesteenweg 264). Je krijgt er
eveneens de nodige materialen aan lage prijzen.
Inschrijven en info via T 015 45 13 80 of
E info@groenmechelen.provant.be.
Bestel Lentepoetspaketten en schrijf je in voor Schoonste
straat en/of peter-/meterschap op
www.mechelen.be/stadomtezoenen.

Wees creatief met snoeihout
Op een eenvoudige manier geef je met verse takken en
twijgen je tuin en plantenbakken een originele toets. Leer
ermee decoreren op een gratis workshop. Breng zelf je
tuinhandschoenen en snoeischaar mee.
Creatief hergebruik van snoeihout in de tuin, 22.04, 14-15u,
Domein Tivoli, Antwerpsesteenweg 94
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Dossier M
En nu naar een

schoner milieu
Een schone stad en een schoon milieu gaan hand in
hand. Opkuisen vraagt sorteren, opfleuren doe je met
planten… Maar een mooie stad is een milieuzuivere stad,
zonder zwerfvuil, stinkende riolen, vervuilde lucht en
noem maar op. De stad helpt je er zelf aan te werken.
Verschillende milieupremies maken je installaties
goedkoper.

Een tuin op je dak
Een mooi voorbeeld daarvan is een groendak. Het is een
dak waarvan de dakbedekking hoofdzakelijk bestaat uit
planten, grassen, mossen, vetplanten en kruiden. Het isoleert, waardoor je je stookkosten en vervuiling vermindert.
Bovendien dempt een groendak geluid en haalt het CO2
zelfs actief uit de lucht. En vergeet de strijd tegen wateroverlast niet. Zo’n 50% van het regenwater dat op je dak
valt, wordt opgenomen door o.a. de planten op je dak.
Reden genoeg voor de stad om je hiervoor aan te moedigen met een premie. Mits een aanvraag, maak je kans op
maximaal € 31 aan subsidies per vierkante meter voor een
extensief groendak (daken met lage vetkruiden).

Op naar een groene
thuis: met planten op je
dak en water in de put.
Fris water, pret voor later
Heb je een tuin? Leg dan een regenwaterput aan die je
aansluit op je waterleiding. Zo verlicht je zowel de milieuoverlast als je stapel facturen. Je gebruikt regenwater voor
heel veel doelen: de wc doorspoelen, je tuin sproeien,
wassen en schoonmaken. Voor de wc alleen heeft een
gezin snel honderd liter water per dag nodig. Wist je dat regenwater trouwens zachter is voor je wasmachine? Je hebt
dus minder ontkalker, waspoeder en wasverzachter nodig.
Het water dat niet meer in de waterput kan, komt nog vaak
in de riolering terecht. Een speciale voorziening (‘infiltratievoorziening’) zorgt ervoor dat het regenwater traag in de
grond sijpelt in plaats van in de riolering te stromen.
Info en aanvraagformulieren voor premies:
Duurzame Ontwikkeling, T 015 29 75 45,
E duurzame.ontwikkeling@mechelen.be,
W www.mechelen.be.

De stad geeft alvast het goede voorbeeld. Zij werkt
sinds enkele jaren aan zuiverder water. Eén van de
methoden daartoe is de aanleg van nieuwe rioleringen. Wanneer ze straten heraanlegt, kiest de stad
voor een nieuw rioleringssysteem met gescheiden
afvoerbuizen: één voor regen- en één voor afvalwater. Dat was vroeger wel anders.
Zo’n gescheiden rioleringsstelsel biedt vele voordelen. Enerzijds komt het ‘propere’ regenwater in natuurlijke waterlopen terecht. Zo gaat het niet verloren
tussen het vuile water en hoeft het evenmin gezuiverd te worden. Anderzijds krijgen waterzuiveringsinstallaties minder water binnen, wat de efficiëntie
verhoogt en de kosten verlaagt.
Meer info op www.aquafin.be of www.vmm.be.
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Elke dag weer meer
Weer of geen weer,
voor Koen De Vuyst
kennen maartse buien
en aprilse grillen geen
geheimen. Met weerstationmechelen.be
heeft Koen dan ook
een van de meest professionele amateurwebsites van het land.
“Ik heb de passie voor weer van mijn
grootvader geërfd. Samen keken we
naar de wolken en maakten we windrichtingmetertjes die we dan in de tuin
plantten. Als kind verzamelde ik al
boekjes waarin ik elke avond de maximum- en minimumtemperatuur bijhield
om er nadien grafiekjes van te maken”,
aldus Koen.
Koens passie bleef door de jaren heen
groeien: “Sinds 2004 doe ik metingen
die ik op mijn website plaats.” Met zijn
eigen weerstation meet hij naast de
temperatuur en de neerslag ook de
windrichting, de luchtdruk, de zonnestraling of ‘lichtintensiteit’ en nog veel
meer.
“Dankzij mijn eigen satellietontvanger verkrijg ik dagelijks meerdere
satellietbeelden”, stelt Koen. Zo vervolledigt hij zijn waarnemingen met eigen
wolkenfoto’s. Daarbij meet Koen ook
de temperatuur van de wolkentoppen
(kunnen tot -60° C dalen). Koen: “Hoe
kouder de wolkentoppen, hoe heviger
de buien en de kans op onweer”.
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Onweer op komst?

Voor Koens website betekent het een piek in het bezoekersaantal. Je kan er immers ‘live’ het onweer in een straal van 600 km rondom Mechelen opvolgen. Ooit al
eens een AM-radio opgezet tijdens onweer? Je zal dan beslist dat gekraak hebben
gehoord telkens er een bliksemontlading is. De bliksemdetectie werkt op hetzelfde
principe. De ontvanger is daarbij richtingsgevoelig. Koen weet dus als het ware van
welke kant het onweer op komst is en wanneer het Mechelen bereikt.

Maneblussers

weer
“Op mijn website
volg je live onweer
in Mechelen. En ik
ontwikkelde ook een
sms-systeem dat je
waarschuwt wanneer
onweer of gevaarlijk
weer nadert.”
Koen De Vuyst

Het is dus niet verwonderlijk dat de
informatie van Koens website gebruikt wordt door heel wat mensen:
landbouwers, de politie, de brandweer, studenten... Zelfs het KMI komt
af en toe eens kijken. Koen: “Ik herinner me een geval van een slachtoffer van een auto-ongeval. Er was
discussie of het al dan niet regende
op het moment van het ongeval. Mijn
gegevens werden gebruikt om dit na
te gaan.”
Enkel wanneer zijn eigen weermodellen geen duidelijk resultaat leveren,
durft Koen zijn weerbericht te vergelijken met dat van Sabine Hagendoren of Frank Deboosere. “Regelmatig
is het weerbericht van onze Koen
juister dan dat van Frank”, zegt Koens
trotse moeder.

“Vraag me nu niet of het op Maanrock goed of
slecht weer zal zijn. Echte weersvoorspellingen
zijn maar betrouwbaar voor een periode van
maximum tien dagen op voorhand.”
Koen De Vuyst

Als je binnenkort je eerste barbecue
van het jaar organiseert of een fietstocht rond Mechelen plant, surf dan
eerst even naar Koens website. Een
gewaarschuwd man of vrouw is er immers twee waard.
W www.weerstationmechelen.be
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Ga eens vreemd
in je eigen stad
Het stadsbestuur promoot een divers Mechelen waar je met elkaar
samenleeft, ongeacht afkomst. Van die gevarieerde stad proef je
in de diverse ‘exotische’ restaurants die je in de stad vindt. Achter
zo’n restaurant zit een verhaal: mensen die je laten kennismaken
met de culturele rijkdom van hun ‘thuisland’. Mechelen stimuleert
bovendien de diverse samenleving, met o.a. campagnes als
‘Mechelen vindt iedereen leuk’.
Naast tal van streekgerechten verrijken exotische smaaksensaties het Mechelse horeca-aanbod. Dit dankt
Mechelen onder andere aan de grote culturele diversiteit
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van haar inwoners: van Marokkanen tot Turken, van Indiërs
tot Grieken ... Enkele restaurants met wereldkeuken doen
je wanen in een exotisch Mechelen.

(M)aanblik
Exotisch tafelen
Het bootrestaurant Karimata in het hartje van Mechelen
heeft een verfijnde Griekse keuken. Jarenlang lag Karimata
aangemeerd aan de Vismarkt, maar sinds enkele jaren
verhuisde het restaurant naar de Winketkaai. Daar overlaadt de huidige Griekse kokkin je met culinaire schatten.
Toli en Dimitri wonen al 15 jaar in Mechelen en beschouwen de stad als de ideale uitvalsbasis voor hun restaurant.
“Mechelen is een kleine, aangename stad. Vooral de rust is
een groot pluspunt. Naast Mechelaars komen mensen van
Antwerpen en Brussel speciaal naar onze stad afgezakt
voor een heerlijke Griekse maaltijd. Vooral de kreeftbereidingen zijn in trek.”

Aan de Zandpoortvest bevindt zich het Marrokaanse
eethuis Riad, een zusterrestaurant van het bekende Fez
in Antwerpen. De tajines, verschillende variaties couscous
en pastilla’s worden à la minute bereid. Je (her)ontdekt er
kortom de Marokkaanse keuken. “Onze klanten zijn voor
99% mensen met een volledig Belgische achtergrond. De
bediening, keuken en sfeer zijn dan weer helemaal Marrokaans. Op onze knusse bovenverdieping dompelen we
je onder in de sfeer van 1001 nachten, door o.m. gekleurd
schemerlicht en kaarsen.” Plannen voor een oosterse trip?
Krijg er alvast zin in in Riad.

Waan je even in Indië. Spice and Taste verwelkomt de
klanten met authentieke smaakvolle delicatessen uit Pakistan en India. De Tandoorikeuken heeft een ruim boeket
van zowel vegetarische als niet-vegetarische delicatessen
uit de kleiovencultuur. “Onze klanten zijn niet enkel Indiërs,
maar grotendeels rasechte Mechelaars die de aparte
Indische smaken ten zeerste appreciëren” De zaakvoerder
voelt zich daardoor erg welkom en geïntegreerd in Mechelen. Het meest gevraagde gerecht van Spice & Taste is
‘Chicken Vindaloo’; kipfilet in een saus van de chef-kok op
basis van look, gember, verse tomaat en kruiden. Smullen
maar!

Dit zijn enkele van de vele voorbeelden van uitheemse restaurants
die de stad rijk is. Je vindt daarnaast in Mechelen Italiaans, Chinees,
Japans, Thais … Keuze genoeg om eens ‘vreemd’ te gaan in eigen
stad. Voor meer informatie over het culinaire leven in Mechelen,
surf naar www.mechelen.be > bezoeken > eten & drinken.
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LEFSTEM

Samen eten wordt samen leven
Van elkaars keuken proeven is een mooie eerste stap. Maar de stad wil dat
alle Mechelaars evenzeer door één deur kunnen, ongeacht afkomst of culturele of religieuze achtergrond. En daar werkt Mechelen actief aan.

Wonen voor blank en zwart
Zo kaartten het stadsbestuur en het Meldpunt Discriminatie tijdens de Dag tegen Racisme en Discriminatie onder andere de discriminatie op de huisvestingsmarkt aan. In deze sector is er immers nog al te vaak sprake van discriminatie, al
dan niet bewust. Ze spoorden immokantoren aan om deze discriminatie tegen
te gaan en dit te tonen door een affiche uit te hangen. De stad en het meldpunt
vroegen met de actie ook de aandacht van de Mechelaar om discriminatie uit
het leven te bannen. Overal in de stad zag je affiches met de boodschap dat
je iedereen met respect moet behandelen, ongeacht huidskleur, geaardheid,
geslacht, uiterlijke kenmerken, enz.

Mechelen vindt iedereen leuk
De campagne ‘Mechelen vindt iedereen leuk’ is een duwtje in de rug voor een
Mechelen waar iedereen hand in hand leeft. Dit beeld zie je de komende jaren
steevast verschijnen bij bepaalde acties die het goed samenleven in onze stad
stimuleren. Net zoals Mechelen een propere stad in de hand werkt met Stad
om te zoenen, wil ze je ertoe aanzetten om een warm hart toe te dragen aan je
mede-Mechelaar. Een eerste kennismaking met de campagne gebeurde tijdens
de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie op 21 maart.
Info of klachten met betrekking tot discriminatie?
Meldpunt Discriminatie, T 0800 99 193, E meldpunt.discriminatie@mechelen.be

18

"Mechelen houdt van
al haar inwoners, van
welke afkomst ze ook
mogen zijn. Er is geen
plaats voor discriminatie. Wel voor SAMENleven met elkaar."
Ali Salmi, schepen van Diversiteit
en Gelijke Kansen

april 2012

Festival van Vlaanderen:
Mechelen hoort stemmen
Met Mechelen hoort stemmen brengt het Festival van Vlaanderen elke lente het hoogfeest van de klassieke muziek
naar Mechelen. Topzangers vertolken de meest pakkende stukken die ooit voor de stem werden geschreven.

Internationale gezelschappen staan zij aan zij met jong
geweld van eigen bodem. Van 21 april tot 23 mei brengen
zij bijzondere uitvoeringen: een rebels Requiem, overweldigende polyfonie, jazzy meditatie, sprankelende barok …
Architecturale parels als het stadhuis, Manufactuur De Wit,
de Sint-Romboutskathedraal en de Sint-Janskerk vormen
het decor voor deze hemelse muziek. Mis het niet!

21.04
tot
23.05

Spetterend openingsfeest voor jong en oud
Kom zaterdag 21 april naar het openingsfeest: voorstellingen in de binnenstad, (familie)concerten in het stadhuis,
workshops voor kinderen, jazz in het Festivalcafé, en – als
afsluiter – gratis Portugese fado op de binnenkoer.
Programma
21.04 Openingsfeest met o.a. Thomas Blondelle en
Elise Caluwaerts
26.04 Scherzi Musicali o.l.v. Nicolas Achten
28.04 L’ Arpeggiata o.l.v. Christina Pluhar (uitverkocht)
03.05 Jan Garbarek & The Hilliard Ensemble
05.05 Liesbeth Devos & Jozef De Beenhouwer
11.05 Tempvs Fvgit
12.05 BL!NDMAN
15.05 Rebecca Ockenden en Sofie Vanden Eynde
19.05 La Hispanoflamenca o.l.v. Bart Vandewege
23.05 Swingend slot: Brussels Jazz Orchestra en
Vlaams Radio Koor
21/04 - 23/05, Mechelse binnenstad, vanaf € 15,
T 070 22 28 00, W www.mechelenhoortstemmen.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 9.30-17.30u, za-zo 9.30-16.30u
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Heroïsche Erfgoeddag
in Mechelen
Op Erfgoeddag 2012 stellen Mechelse organisaties hun
helden voor: vrijheidsstrijders, spitslopers uit het voetbal
en … de supermannen van de erfgoedzorg.
Laat ook je kinderen het echte heldendom beleven binnen
en buiten de stad. Bij de Stedelijke Musea in Lamot stuur je
jouw kroost de heldenmachine in en krijg je ze als dappere
krijgers terug.
Of laat je lieverds nieuwe standbeelden ontwerpen en hun
krachten met Olympische atleten meten.
Word de held van de dag en haal je eigen kinderdoeboekje bij UiT in Mechelen of bij Lamot.
22.04, 10u, Lamot, Van Beethovenstraat 8-10
(ingang via Haverwerf), T 015 29 49 10,
E erfgoeddag@mechelen.be,
W www.erfgoedcelmechelen.be

22.04

14.04

Het Vlaams Open
Brassbandkampioenschap
blaast je van de sokken!
Hou je van swingende koperblazers zoals de saxofoon?
Rep je dan zaterdag 14 en zondag 15 april naar de Stadsschouwburg. Brassband Hombeek organiseert er het
vierde Vlaams Open Brassbandkampioenschap.
Meer dan twintig lokale en internationale brassbands nemen
het tegen elkaar op, in vier verschillende afdelingen.
Elke band geeft een half uur het beste van zichzelf, met
opgelegd werk, een stuk naar keuze en een aanvullend
programma. Een internationale jury bekroont per afdeling
de beste band.
Geen hele dag de tijd?
Aan een kiosk op de Veemarkt kan je gratis een muzieknoot meepikken, zowel op zaterdag als op zondag.

Meer informatie
Bestel via tickets@vobk.org of bel 0495 19 76 67. Een
combiticket voor zaterdag kost in voorverkoop € 17, een
dagticket voor zondag € 8. Surf naar www.vobk.org voor
het volledige programma.

14.04, 14.30u-22u & 15.04, 9.30-18u, Stadsschouwburg, T 0495 19 76 67, E tickets@vobk.org
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Week van de Amateurkunsten (WAK):
ontdek de Mechelse doe-het-zelver

Een op de drie wil het ... en doet het. Een op de drie is amateurkunstenaar! Ruim
twee miljoen mensen in Vlaanderen en Brussel geven zich in hun vrije tijd over
aan hun artistieke passie. Velen doen dit in een vereniging of in groep, anderen
gaan de solotoer op. Omdat zoveel talent niet achter gesloten deuren mag
blijven, plaatst Mechelen haar amateurkunstenaars gedurende tien dagen in de
schijnwerpers.
Dit jaar staat het festival in het teken van het thuisgemaakte of ‘homemade’. Van
swingende tonen tot electrobeats, over stille film of het nieuwste acteertalent…
Ontdek het van 27 april tot 6 mei.
Zoek je inspiratie, een hoger schrijfpeil, of feedback? De Schrijfdag van
Creatief Schrijven op 5 mei is dé workshop voor schrijvers. Voor inschrijvingen surf naar www.creatiefschrijven.be.
27.04-6.05, T 015 29 40 00, E cultuurcentrum@mechelen.be

01.04
Film: Kids Club: Plop wordt kabouterkoning | Utopolis, 13.30u,
Spuibeekstraat 5
Theater: Gek van liefde (8+) | DE
MAAN, 15u, Minderbroedersgang 1&3
Concert: Palmzondagconcert | Kon.
Fanfare St.-Cecilia Leest, 19.30u,
Ter Coose, Kouter 1A, Leest
02.04
Theater: Gek van liefde (8+) | DE
MAAN, 15u, Minderbroedersgang 1&3
03.04
Film: Cinema Plus | Utopolis, 14u,
Spuibeekstraat 5
Spel: Bingo | LDC De Smis, 14u,
Leuvensesteenweg 129
Concert: De 7 kruiswoorden | Willem
Vermandere, 14u, Cultuurcentrum,
Minderbroedersgang 5
Theater: Gek van liefde (8+) | DE
MAAN, 15u, Minderbroedersgang 1&3
04.04
Gesprek: Bouwadvies over duurzaam
verbouwen | IGEMO, 9u,
Schoutetstraat 2
Theater: Gek van liefde (8+) | DE
MAAN, 15u, Minderbroedersgang 1&3
Theater: The only good woman is a
dead woman | tg Struiken, 20.30u,
kc nOna, Begijnenstraat 19-21

05.04
Theater: Gek van liefde (8+) | DE
MAAN, 15u, Minderbroedersgang 1&3
Theater: The only good woman is a
dead woman | tg Struiken, 20.30u,
kc nOna, Begijnenstraat 19-21
Theater: Café Chantant | ‘t Echt Mechels
Theater, 20.30u, Olivetenvest 16
06.04
Theater: The only good woman is a
dead woman | tg Struiken, 20.30u,
kc nOna, Begijnenstraat 19-21
Theater: Café Chantant | ‘t Echt Mechels
Theater, 20.30u, Olivetenvest 16
07.04
Theater: The only good woman is a
dead woman | tg Struiken, 20.30u,
kc nOna, Begijnenstraat 19-21
Theater: Café Chantant | ‘t Echt Mechels
Theater, 20.30u, Olivetenvest 16
08.04
Theater: Ik geef je een zoen (+3) |
Figurentheater DE MAAN, 11u & 15u,
Minderbroerdersgang 1&3
Theater: Café Chantant | ‘t Echt Mechels
Theater, 15u, Olivetenvest 16
09.04
Theater: Ik geef je een zoen (+3) |
DE MAAN, 15u,
Minderbroerdersgang 1&3

10.04
Film: Grabbelpas | Jeugddienst,
9u, KA Pitzemburg, Bruul 129
Film: Movies for Mommies | Utopolis,
14u, Spuibeekstraat 5
Spel: Volksspelen | LDC De Smis,
14u, Leuvensesteenweg 129
Theater: Ik geef je een zoen (+3) |
DE MAAN, 15u,
Minderbroerdersgang 1&3
12.04
Theater: Anna Bolena Vienna |
Utopolis, Spuibeekstraat 5
Concert: Balcazar | Duo Fontana, 14u,
Cultuurcentrum, Minderbroedersgang 5
13.04
Theater: Ik geef je een zoen (+3) |
DE MAAN, 15u,
Minderbroerdersgang 1&3
Concert: Gansan | de jazzzolder, 21u,
Sint-Romboutskerkhof 2
14.04
Opendeur: Steps Shopping Days,
Historische binnenstad
Concert: Vlaams Open Brassband
Kampioenschap 2012 | Brassband
Hombeek, 12u, Stadsschouwburg,
Keizerstraat 3
Theater: Ik geef je een zoen (+3) |
DE MAAN, 15u,
Minderbroerdersgang 1&3
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Concert: Will Tura | TheAtrium, 20.30u,
Onder den Toren 9
15.04
Concert: Vlaams Open Brassband
Kampioenschap 2012 | 9u,
Stadsschouwburg, Keizerstraat 3
Markt: Openlucht kinderrommelmarkt,
Prov. Sport- en recreatiecentrum De
Nekker, 11u, Nekkerspoel-Borcht 19

17.04
Gesprek: Veiligheid en preventie | LDC
De Smis, 14u, Leuvensesteenweg 129
Lezing: De ruil van het Mechels
stadhuis, 100 jaar geleden | Bart
Stroobants, 20u, Stadsarchief,
Goswin de Stassartstraat 145
Gesprek: Onderhandelen, waarom en
hoe? | Diederik Thuyn, 20u,
AZ Sint-Maarten, Zwartzustersvest 47
Theater: Hebzucht | Braakland/
ZheBilding, 20.15u, Stadsschouwburg,
Keizerstraat 3
18.04
Film: Ladies Movie Night | Utopolis,
19u, Spuibeekstraat 5
19.04
Film: Ladies Movie Night | Utopolis,
19u, Spuibeekstraat 5

Concert: O, Blinde wereld | Zefiro
Torna, 20.15u, Cultuurcentrum,
Minderbroedersgang 5
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21.04
Openingsfeest Festival van
Vlaanderen:
- Zindering, 14u & 15u, Stadhuis /
Sectiezaal, Grote Markt 21
- Thomas Blondelle, Elise
Caluwaerts & Kim Van den Brempt,
14.45u, Diocesaan Pastoraal Centrum,
Pelicaanstraat 1
- Op muzikale ontdekkingstocht door
Frankrijk, 15.45u, Huis van de
Mechelaar, Reuzenstraat 1
- BL!NDMAN vox, 16u, Diocesaan
Pastoraal Centrum / Kapel,
Pelicaanstraat 1
- La Roza Enflorese, 16u, Stadhuis /
Raadzaal, Grote Markt 21
- Fadoconcert, 17.15u, Stadhuis,
Grote Markt 21
Theater: Helden | ’t Arsenaal, 20.15u,
Hanswijkstraat 63
Concert: Internationale Jeugdbeiaardwedstrijd, 9u, Cultuurplein,
Minderbroedersgang 5
22.04
Erfgoeddag: Helden | Erfgoedcel,
10u, Diverse locatie in Mechelen
Theater: Ik geef je een zoen (+3) |
DE MAAN, 11u & 15u, Minderbroerdersgang 1&3
Festival: Letterfretter | Stedelijke
Openbare Bibliotheek Mechelen, 13u,
Moensstraat 19
Concert: Internationale Jeugdbeiaardwedstrijd, 12u, Grote Markt,
Minderbroedersgang 5
24.04
Sport: wandeling | KAV, 14u,
Zusterhuis, Molenbergstraat 6
Spel: Rad van Fortuin | LDC De Smis,
14u, Leuvensesteenweg 129
Gesprek: Verslaving en verstandelijke
beperking | CM, 19.30u,
Antwerpsesteenweg 261

© Lieven Dirckx

20.04
Theater: Tanto Amore Segreto |
’t Arsenaal, 20.15u, Hanswijkstraat 63

Concert: Lenteconcert i.s.m. Salvocalee | Mechels Harmonie Orkest vzw,
20.30u, Stadsschouwburg,
Keizerstraat 3

25.04
Theater: Tape voor kleuters | Tuning
People (3+), 15u, kc nOna, Begijnenstraat 19-21
26.04
Concert: Scherzi Musicali o.l.v. Nicolas

Achten | Festival van Vlaanderen,
20.15u, Sint-Janskerk, Sint-Jansstraat 1
Film: DocHouse #7: A Glorious Mess |
Ulrich Grossenbacher, 20.30u, kc
nOna, Begijnenstraat 19-21
27.04
Festval: Week van de Amateurkunsten
(tot 6.05) | Cultuurcentrum,
Minderbroedersgang 5
Concert: Quartier-Van Caenegem |
de jazzzolder, 20.30u, Sint-Romboutskerkhof 2
28.04
Week van de Amateurkunsten |
Cultuurcentrum, Minderbroedersgang 5
Concert: Brikkeljon Bluesband,
20u, Café de Kleine Keizer,
O.L.Vrouwestraat 115
Concert: L' Arpeggiata o.l.v. Christina
Pluhar | Festival van Vlaanderen,
20.15u, Sint-Romboutskathedraal,
Onder den Toren 11
29.04
Week van de Amateurkunsten |
Cultuurcentrum, Minderbroedersgang 5
Beurs: Kledingruilbeurs | Nouvelle moi,
15u, Perron M, Douaneplein 1
30.04
Week van de Amateurkunsten |
Cultuurcentrum, Minderbroedersgang 5
Tentoonstellingen
Tot 15.04 Nader tot U / Closer to Thee |
galerie Transit, Zandpoortvest 10
16.04-13.05 De Dick Bruna en nijntje
wereld van … volgens de academie. |
Stedelijke Academie voor Beeldende
Kunsten, Minderbroedersgang 5
Van 21.04 tot 13.05 Expositie
Apparent | Maarten Haverkamp en
Serge Piessens, Huiskamergalerie
yoHanneke, Schuttersvest 25
24.04-06.01 Speelgoedrages |
Speelgoedmuseum,
Nekkerspoelstraat 21
Tot 01.05 Ik ben op jou! | Technopolis,
Technologielaan 1
Tot 28.05 Air de Pologne | De Garage,
Onder den Toren 12
Tot 03.06 Expo Dick Bruna | Cultuurcentrum, Minderbroedersgang 5
Tot 31.12.14 Rik Wouters.
Hoogtepunten | Stedelijk Museum
Schepenhuis, Steenweg 1

Welkom in Mechelen

Paasklokken
werpen in Hombeek

In Hombeek is het niet de paashaas, maar zijn
het wel de paasklokken die op paaszondag
langskomen. Volgens de traditie keren de
klokken op die dag terug uit Rome, geladen
met een vracht paaseitjes.
Die zijn bedoeld voor de Hombeekse en de andere Mechelse kinderen. Klokslag
12u dwarrelen de paaseitjes uit de Sint-Martinustoren richting de vele grijpende
kinderhandjes.
Hombeek is de enige plaats in Mechelen waar paasklokken sinds 1982 eieren
werpen. Het is een lokaal feest waarbij kinderen centraal staan.

"Ik vind de paasklokken leuker dan de Sint.
De klokken brengen witte chocolade en die
vind ik het lekkerst." jonge Mechelaar
De Gezinsbond (afdeling Hombeek) en de plaatselijke handelaars zetten zich
met enthousiasme in om het klokkenwerpen in goede banen te leiden. Organisator Ivo Cammaer: “Het paasklokken werpen is in Hombeek enorm populair. Er
komen 250 kindjes die zich op voorhand inschrijven. Dit jaar waren alle plaatsen
in een mum van tijd volzet. Er is geen reden tot geduw of getrek, want er zijn
voor ieder evenveel paaseitjes.”

Paaszondag
is niet de enige dag
waarop de Maneblussers
klokken werpen. Ook op de
tweede zondag van september komen tal van grabbelaars
naar de Grote Markt. Zij nemen
maar al te graag een van de
twintig bronzen klokjes mee naar
huis. In 1946 werd het feest in
het leven geroepen voor de
plaatsing van het beiaardklavier in de Sint-Romboutstoren.
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Mechelen laat
naar haar
borsten kijken
Borstkanker is de belangrijkste doodsoorzaak bij vrouwen
tussen 50 en 69 jaar. Als de kanker echter vroeg ontdekt
wordt, dan is de kans op genezing veel groter. De stad
vindt het jammer dat nog te weinig vrouwen op tijd hun
borsten laten onderzoeken. Ze zal daarom dit voorjaar
samen met welzijnspartners vijf groepen vrouwen informeren over borsten, borstkanker- en opsporing. In het najaar
voorziet Mechelen een grootschalige actie. Meer weten
over borstkanker?
W www.borstkankeropsporing.be

Wandelzoektocht:
Ontdek Mechelen
Onder het motto ‘Ontdek Mechelen studentenstad’, heeft
Lessius in samenwerking met de stad speciaal voor de
student een verrassende zoektocht in de binnenstad
uitgestippeld. Tijdens de infodagen van hogescholen
Artesis en Lessius en de SID-in beurs in Antwerpen van 8 10 maart, keeg je de flyer ‘Ontdek Mechelen’ aangeboden.
In deze flyer vind je de zoektocht, het wedstrijdformulier en
de stempelkaart. Laat de stempelkaart in de flyer afstempelen bij één van de deelnemende handelaars en geniet van
een speciale korting.
Doe mee aan de zoektocht en maak kans op een gezellige
filmavond voor twee! Stop je ingevulde flyer in de urne op
jouw campus of vul het inschrijvingsformulier in op
W www. mechelen.be/studentenstad/ontdekmechelen.html.

SDNA-homekit tegen inbraak
(voor alle Mechelaars)

De stad Mechelen, de Provincie Antwerpen en de lokale
politie zetten een nieuw middel in tegen inbraak: SDNA. Dit
is een doorzichtige markeringsvloeistof die op waardevolle
voorwerpen zoals juwelen, laptop, radio, iPod enz. wordt
aangebracht. Hierdoor kunnen politiediensten nagaan of
de voorwerpen gestolen zijn en wie de eigenaar is.
Normaal kost een SDNA-homekit € 89, maar door
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tussenkomst van de stad en de provincie betaal je als
inwoner van Mechelen slechts € 25.
De SDNA-homekits koop je aan de infobalie in de Maurits
Sabbestraat, in Wijkhuis Mechelen-Zuid, Dorpshuis Heffen,
aan de balie van het Huis van de Mechelaar of aan de
infobalie van het stadhuis (Grote Markt 21).

Tot je dienst

Kaos zoekt
Op 18 januari 2012 werd in Kopenhagen het
‘Europees Jaar van actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties’ ingeluid. Ook de stad
Mechelen moedigt actief ouder worden aan. Haar
seniorengids ‘Hop Senior!’ bevat bijvoorbeeld nuttige adressen, vrijetijdsideeën en zoveel meer. Je
verkrijgt de gids onder andere aan de infobalie van
het stadhuis, bij de wijk- en dorpshuizen, het OCMW
en de bibliotheek.
Kruis 29 april aan in je agenda. Die dag is het namelijk ‘Dag van de samenwerking en solidariteit tussen
generaties’. Dat verdient tijdens dit Europees jaar
extra aandacht!

pleegpouders

Wanneer ouders het tijdelijk moeilijk hebben om voor hun
kinderen te zorgen, vangen pleeggezinnen de kinderen
op. Kaos Parent Rent is een gezinsplaatsingsdienst binnen
Bijzondere Jeugdzorg. Ze is op zoek naar pleegouders
met een hart voor kinderen en die weten wat opvoeden is.
Het pleeggezin Cordon-Van den Eynde vangt al 15 jaar kinderen op die niet bij hun eigen ouders kunnen opgroeien.
“Door een pleegkind in huis te nemen, stellen we ons hart,
ons gezin en onze levenswijze open voor anderen.”
Meer weten? Op dinsdag 10 april om 20u organiseert Kaos
een infoavond in de Stuivenbergvaart 76.

Plan je zomervakantie
Daar is de lente, daar is de zon! Dus ook de grote vakantie
komt snel dichterbij. Voor wie op zoek is naar activiteiten
voor vijf- tot zestienjarigen is de vakantiezapper de
oplossing.
Deze bundelt sport- en grabbelpasactiviteiten en museumkampen in een handige gids met een wekelijks overzicht in
juli en augustus. Artistiek zijn op museumkamp, spelen en
knutselen bij de grabbelpas of je favoriete sport beoefenen: alles is mogelijk tijdens de zomervakantie!
Alle info over hoe en waar inschrijven vind je op
www.mechelen.be/vakantiezapper
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Maneschijn
Foto: © Nadia De Ley
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wij waren
Foto: © Jan Smets
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erbij
1 In maart tekenden zich

een enkele prachtige luchten
boven Mechelen af. Een
winterzon betovert de stad.

2 Op 11 maart trok voor de

40ste keer een bonte carnavalstoet door de stad. Heel
wat kijklustigen genoten van
het spektakel.

3 De jeugdbib van Me-

chelen had een erg hoog
knuffelgehalte. Het plein
kreeg een wollen jasje en
de kolommen werden reuze
grote knuffeldieren.

4

Midden maart schoot de
tempratuur de lucht in. Dat
deed de Mechelse terrasjes
in een mum van tijd helemaal
vollopen.

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
Majorette worden bij Va et Vient (zie cover)? T 015 21 99 39 E H30@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
Klachten over stadsdiensten? Ombudsman T 015 29 75 72, E ombudsman@mechelen.be
OCMW - Sociaal Huis contacteren? T 015 44 51 11, E info@ocmwmechelen.be
Meer nuttige nummers? Surf naar www.mechelen.be of sla de infogids open.
Verantwoordelijke uitgever: Erik Laga, stadssecretaris, Grote Markt 21, 2800 Mechelen
Werkten mee aan dit nummer: Ninah Van Aelst (hoofdredactie), Daphne Storms,
Nathalie Bekx, Line Geeraerts, Annick Kumbruck, Walter Walgraeve, Valérie Deckers,
Vera Denis, Roxanne De Bruyn en Koen Vermeiren
Fotografie: Joris Casaer, 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/2012/0797/024

27

www.mechelen.be

Lente, tijd voor een grote schoomaak:
bij je thuis, op je straat en in de buurt.
Zo wordt het tof met buren buiten te komen.

