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Nieuwe Maan
Mechelse Beestjes

Licht op led
Bouwen aan Dossin

strijdStuur ons je wed win
antwoord op en )
een etentje! (p.5

Vruchtbare stadsgroei

Meer dan 82 000
Mechelaars

In de kijker
Biogroenten van Mechelse kweek
“Stoppen met werken, dat is niets voor mij”, aldus ‘Aloïs
de bioboer’. Frans Smets (82), zoals de man echt heet,
teelt al decennialang biogroenten. “Ook toen ik nog aan
de slag was als fabrieksarbeider en bouwaannemer. Die
hobby zet ik tot op vandaag, 22 jaar na mijn pensioen,
met veel ijver verder. Ik doe het zolang ik nog kan.
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Al beginnen evenwichtsstoornissen mij af en toe wat
parten te spelen.” Bijna dagelijks vind je Aloïs terug
op zijn veld, in zijn serres of op zijn tractor. “Wil je
van mijn zelfgeteelde biogroenten proeven? Kom op
zaterdagochtend naar de Mechelse markt, waar ik al 25
jaar een vaste waarde ben.”

Komaan
We zijn al met 82 275 Maneblussers

Leftromp

et

82 275. Met zoveel Mechelaars waren we volgens de jaarlijkse officiële telling
op 1 januari. Ondertussen zijn er weer enkele honderden nieuwe inwoners
bijgekomen. Mechelen groeit dus in sneltempo. Opvallend
daarbij is dat onze stad vooral ‘vergroent’. Er komen meer jonge gezinnen in Mechelen wonen en het aantal geboortes zal de komende
jaren sterk toenemen. De studiedienst van de Vlaamse regering rekent
Mechelen tot de acht Vlaamse gemeenten waar een toename van meer
dan 25% baby’s en peuters tegen 2017 wordt verwacht.

Mechelen Kinderstad is kortom een feit. We organiseren
evenementen op maat van onze allerkleinsten, waarbij verwondering en
verbeelding, spel en amusement centraal staan. De doortocht van nijntje in
onze stad is dus geen toeval. Ik gaf het zelf al toe: ook mij bekruipt het sentiment als ik nijntje terugzie. Ik denk vele ‘volwassen’ Mechelaars met mij. Ik
kijk trouwens nu al uit naar de Speeldag eind mei. Hierover lees je meer in dit
nummer (p. 19).

Mechelse scholieren scoren!
© Bert Van Lent

MAANZAPPER

Bart Somers,
burgemeester

De leerlingen bouw (5de
& 6de jaar) van TSM scoren bij
jeugdverenigingen én bij de Bouwunie. Deze vakmannen in wording
bouwen gratis lokalen voor de Chiro en
Scouts van Leest, Heilig Kruis, Tisselt,
Boortmeerbeek en Weerde. “We halen
allebei voordeel uit dit project”, zegt
zesdejaars Ismael Lazan. “De verenigingen betalen enkel het materiaal en
wij krijgen praktijkervaring.” Dankzij hun
inzet winnen de leerlingen de Vlaamse
Bouwschoolaward 2012.

High five voor Laura Jacobs
(16)! Deze scholier uit het KA Pitzemburg schopte het als enige
Mechelse tot in de halve finale van
de Belgisch-Britse Telenet-BBC Public
Speaking Awards. De wedstrijd wil de
interesse voor de Engelse taal vergroten bij leerlingen uit het middelbaar
onderwijs. Met een korte Engelse
speech wist Laura de deskundige jury
en het publiek te imponeren.
Goed gedaan, Laura!

Ook de leerlingen Groendecoratie van PTS
Campus Mechelen verdienen een dikke proficiat. Ze haalden brons
op de DECOoh!-beurs, waar een van
de opdrachten was om een zo origineel
mogelijke feesttafel te ontwerpen. De
jury loofde de durf en het kleurenpalet
van het ontwerp. Eerder scoorden ook al
de studenten van het 7de jaar met hun
vegetatieve kandelaar en schoen. Puike
prestaties dus van deze jonge talenten
en de leerkrachten bloemsierkunst.
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De Medaille
Nieuwe Maan reikt de Medaille uit aan Mechelaars met lef.
Deze maand hangt hij rond de nek van Shamisa Debroey
(23). Deze jonge striptekenares publiceert binnenkort en
maakt kans op de Strip Award.
“Al van toen ik jong was, zat de stripmicrobe in mijn lijf.
Urbanus, Kiekeboe, Suske & Wiske … ik verslond ze.”
Shamisa volgde de richting Strip en illustratie aan het St.Lukasinstituut in Brussel. Binnenkort kan het grote publiek
Shamisa’s kleurrijke werk bewonderen. “Stilaan mag ik
publiceren in Knack Focus en BING. Misschien vind je
binnenkort zelfs mijn boek ‘De Wandelaar’ in de rekken.
Mijn stijl bevat doorgaans veel kleuren. Mijn verhalen zijn
meestal persoonlijk. Ik boei mijn lezers met een grappig
verhaal vanuit een vrouwelijk standpunt.”
Ken jij iemand die de Medaille verdient? Mail zijn/haar
naam naar nieuwemaan@mechelen.be en we prikken
hem op zijn/haar borst.

Uitblinker

Een nieuwe kapitein
aan het roer van de
Academie
Hans Martens is sinds 1 september directeur van de
Academie voor Beeldende Kunsten Mechelen. Hij heeft
een indrukwekkend palmares: curator voor het S.M.A.K.,
algemeen en artistiek leider van het Caermersklooster
en artistiek directeur van het Hoger Instituut voor Schone
Kunsten Vlaanderen (HISK Vlaanderen).
In 2004 verzorgde hij de algemene coördinatie van
Contour, de biënnale voor bewegend beeld in Mechelen.
Hij cureerde in De Loketten van het Vlaams Parlement in
Brussel de videokunsttentoonstelling Contour on Tour, die
je nog tot en met 11 juli kan bezoeken.
“De stad Mechelen leerde ik pas in 2003 goed kennen
toen ik de eerste editie van Contour bezocht. Deze tweejaarlijkse kunstroute brengt je als bezoeker niet enkel in
contact met internationale videokunst. Ze laat je daarnaast
kennis maken met bijzondere plekken en het prachtige
erfgoed van de stad. Mechelen was een echte openbaring
voor mij. Het is dus met veel goesting en overtuiging dat ik
sinds het begin van dit schooljaar de functie van directeur
van de Academie opneem.
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Met meer dan 1200 studenten van 6 tot 86 jaar is het een
van de grotere academies in Vlaanderen. Van 22 tot 24
juni 2012 zetten we alvast voor iedereen de deuren open
en presenteren we het werk van alle afstudeerders.”
Contour on Tour, tot 11.07, W www.contourmechelen.be
Academie voor Beeldende Kunsten,
W www.academiemechelen.be

Komaan
wedstrijd

Waar bevindt
zich dit prachtig
bouwwerk?
Mechelen koestert veel architecturale pareltjes uit haar
historische verleden. Op de foto die deze enthousiaste
buitenlandse toerist nam, zie je er één van. Waar is deze
zuilengalerij gelegen?
Stuur je antwoord en adres voor 14 mei 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. Nieuwe Maan trakteert
de winnaar op een etentje ter waarde van € 60 in een
Mechelse eetgelegenheid naar keuze.

Beste Mechelaars,
Met plezier hebben wij enkele
weken geleden jullie stad bekeken
en bewonderd . Mijn vrouw en ik
hebben diverse foto's genomen .
Met vriendelijke groet,
A.K. Ypeij

Ook deze maand mogen
we iemand trakteren
op een gastronomisch
eetfestijn. Kim Holvoet
wist dat er 15 aprilvissen
rondzwommen en werd
geloot uit alle juiste
antwoorden. Laat
het smaken!

Geleen , Nederland

lezersbrief
In de vorige Nieuwe Maan stond dat je een regenwaterput op de waterleiding moet aansluiten. De
lezers moeten wel weten dat deze regenwaterput
op een apart circuit moet aangesloten worden. Het
regenwater mag niet vermengd raken met het
leidingwater.
Met vriendelijke groeten.

Antwoord van de stad:
Deze nuance is inderdaad correct. Lezers checken de
voorwaarden best nogmaals op www.mechelen.be of
via Pidpa, T 0800 90 300, W www.pidpa.be.

nijntje gekidnapt?
Steeds meer nijntjes verdwijnen uit het stads
beeld. De 35 nijntjesfiguren die her en der in
de stad verspreid waren, blijken gekwetst of
gekidnapt, want een aantal onder hen vindt
niemand meer terug.
Dat is erg jammer, want zo kan iedereen die
op zoek is naar de nijntjes tevergeefs blijven
zoeken. Daarom vragen de Mechelaars aan
de kidnappers om het favoriete Mechelse huisdier terug te brengen naar
waar het in de stad vertoefde. Zo kan
nijntje weerom een lach toveren op
menig gezicht.
Ga jij mee op zoek?
© mercis bv

© Dick Bruna

Mevrouw, mijnheer,

Oproep
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Mechelen steekt
De bewoners van de Lange Heergracht ontvingen eind maart de eerste
nieuwe led-verlichting in hun woonstraat: een primeur. Er zullen nog
een heleboel straten volgen.
Vanaf april krijgen alle woonstraten van de Mechelse
binnenstad stelselmatig nieuwe openbare led-verlichting.
In een eerste fase komen er in totaal 577 innovatieve
verlichtingspunten in een 90-tal straten van de binnenstad.
402 lichtpunten zijn ter vervanging van oude verlichting.
Met dit lichtplan is Mechelen een voortrekker in Vlaanderen. De stad verlichten met led betekent immers een
belangrijke kostenbesparing op de energiefactuur. Daarnaast biedt deze verlichting tal van mogelijkheden voor de
toekomst. Op termijn kan Mechelen de lampen eventueel
koppelen aan bewegingsdetectoren, waardoor de lichtintensiteit zich aanpast in functie van de beweging in de
woonstraten.
Voor de inwoners en bezoekers van Mechelen zal deze
nieuwe verlichting zelfs voelbaar zijn op vlak van veiligheid.
De door de stad gekozen verlichting straalt immers een
soort licht uit waarbij herkenning van gezichten en kleuren
in het duister veel makkelijker wordt dan voordien.

Led?
Led’s werden sinds de jaren ’60 vooral gebruikt als
signaalverlichting. Vandaag staat deze technologie al veel
verder. ‘High power’-led’s geven bijvoorbeeld al evenveel
licht als een gloei- of halogeenlamp. Op de koop toe is
led-verlichting veel zuiniger in energiegebruik. Bij correct
gebruik gaat de verlichting eveneens langer mee. Ze biedt
dus een heleboel voordelen.

Mechelen heeft voortaan haar eigen lamp!
Philips, de leverancier van deze verlichting, maakte een
lamp op maat van Mechelen: ‘LunaVision’. De unieke
uitrusting past goed bij het historische karakter van de
binnenstad. De lamp is bovendien makkelijk in onderhoud
en voldoet aan strenge technische eisen. De verlichting is
uiteraard ook geschikt voor andere steden, dus misschien
zorgt LunaVision binnenkort voor een beetje Mechelen
buiten de stad.

Cijfers
In Mechelen zijn er 10

121 lichtpunten. Zij
verbruikten in 2011 ruim 4,4 miljoen kWh aan
elektriciteit. Dat komt overeen met bijna 1300
keer het gemiddelde jaarlijkse elektriciteitsverbruik
van een gezin. Van zodra de nieuwe led-verlichting
in Mechelen is geïnstalleerd kan een globale
verbruiksbesparing van €

328 000 per jaar

worden gerealiseerd, gedurende de theoretische
levensduur van de lampen van 15 jaar.
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Mechelen vandaag

led-licht op
LEFSTEM

“De implementatie van
het lichtplan is een
nieuwe markante
opstap in de verfraaiing
van onze binnenstad.”
Bart Somers,
burgemeester
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Een gezellige bende

van 82 000

Met haar 82 000
inwoners groeit
Mechelen in snel
tempo voort. Jong
en oud, allochtoon
of autochtoon,
alleenstaanden of
gezinnen … Steeds
meer mensen
vinden hun weg
naar onze stad.

Wist je dat …
… het aantal Mechelaars vanaf de
jaren ’80 van de vorige eeuw daalde
tot een dieptepunt van 75 256
inwoners in 1997?
… dit in inwonersaantal hetzelfde
betekent alsof alle inwoners van
Leest en Hombeek tezamen zouden
verhuizen uit de gemeente?
… Heffen procentueel het sterkst is
gegroeid? Er kwamen de afgelopen
kwarteeuw liefst 378 Heffenaars of
21,2% inwoners bij. Daarna komen de
dorpen Leest en Hombeek, met een
groei van samen 737 inwoners, of
12,1%. Mechelen/Walem groeide met
een tiende, of 6336 inwoners, in de
laatste 25 jaar.
… Mechelen de vijfde grootste
gemeente van Vlaanderen is en de
tiende grootste van België (als je het
Brussels gewest als één stad
beschouwt)?
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Dossier M

Het aantal Mechelaars
sinds de veertiende eeuw

82 000

78 000

74 000
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70 000

Mechelen kent een echte bevolkingsgroei. Tussen 1984 en 2004 bleef het
inwonersaantal rond 75 500 inwoners. Maar toen volgde een kentering: vandaag zijn er tot 10% meer Mechelaars. Bij de start van het nieuwe jaar waren
we namelijk met 82 275 stadsgenoten.

Jaar

Aantal inwoners
(Mechelen centrum)

14de eeuw

12 000 - 15 000

1530

24 000 - 28 000

1585

11 000

1800

19 208

1900

56 013

2012

82 275

Mechelen bloeide in het begin van
de 16de eeuw. Dat merk je aan
het aantal inwoners. Toen braken
conflicten zoals godsdienstoorlogen
uit en en nam de bevolking sterk
af. Het zou tot de 19de eeuw duren
vooraleer de bevolking terug even
groot was als in Margareta's tijd.

Nog enkele cijfers …
België's grootste steden
(in bewonersaantal)

Vlaanderens grootste steden
(in bewonersaantal)

1

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

1 119 088

2

Antwerpen

507 870

3

Gent

249 182

4

Charleroi

204 609

5

Luik

197 144

6

Brugge
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1

Antwerpen

507 870

2

Gent

249 182

3

Brugge

117 502

4

Leuven

97 951

5

Mechelen

82 275

6

Aalst

82 204

117 502

7

Kortrijk

75 517

Namen

110 685

8

Hasselt

74 820

8

Leuven

97 951

9

Sint-Niklaas

73 333

9

Bergen

93 416

10

Oostende

70 618

10

Mechelen

82 275

11

Genk

65 375

11

Aalst

82 204

12

Roeselare

59 205

12

La Louviere

78 895

13

Beveren

46 833

13

Kortrijk

75 517

14

Dendermonde

44 561

14

Hasselt

74 820

15

Beringen

43 724

15

Sint-Niklaas

73 333
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Ook andere zaken spelen in het
voordeel van Mechelen. Naast de
bereikbaarheid (E19, stations, bussen
…) en de ligging tussen Antwerpen en
Brussel, speelt de komst van bedrijven naar onze streek zeker niet in
het nadeel: de werkgelegenheid in
eigen stad steeg alvast van 83,3% in
2005 tot 88,8% in 2010. Zo wordt de
stad nog aantrekkelijker om te wonen.
Vergeet bovendien een van Mechelens grootste troeven niet: Mechelen
zit in de top vijf van de goedkoopste
centrumsteden om te wonen.

Jarenlange inzet wordt beloond
Mechelen werd geen groeiende stad op één dag. In de jaren ‘80 en ‘90 trokken veel Mechelaars weg omwille van het imago van een onveilige en vuile
stad, oftewel een verloederde stad.
Dat er vandaag Mechelaars bijkomen, is onder meer aan volgende zaken te
danken.
• De stad oogt proper: vroeger werd nauwelijks tweemaal per week gepoetst
door stadsvegers. Anno 2012 onderhoudt de stad haar straten in het
centrum bijna dagelijks.
• Mechelen renoveert vervallen straten en oude panden. Denk aan de
heraanleg van onder andere de Wollemarkt en Lange Schipstraat, de afbraak van Euroshopping en de renovatie van de site Lamot.
• De stad speelde in op de terugkeer van mensen naar het water. De heropening van oude stadsvlieten op o.a. de Melaan, de Lange Heergracht en
momenteel op Clarenhof is erg geliefd.
• Onveiligheid werd streng aangepakt, wat als gevolg heeft dat in een
periode van acht jaar (2002-2010) de criminaliteit met haast 24% daalde.

Vroeger trokken mensen weg uit Mechelen,
vandaag komen ze terug.
En zo zijn er nog een heleboel andere inspanningen aan de gang, die door de
Mechelaars geapprecieerd worden. Mechelen is Vlaanderens enige centrumstad waar het aantal fiere bewoners toenam. In 2008 zat dat aantal nog onder
de middenmoot, in 2011 haalde de stad al het gemiddelde.
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Mechelen is alleszins
geen slaapstad. Naast
het aantal bewoners
steeg eveneens het aantal jobs tussen 2004 en
2010 met 17,9%.

Dossier M
Gezinnen

(her)ontdekken Mechelen

Gezinnen zijn erg belangrijk voor een stad als Mechelen. Katrien Tratsaert (KU
Leuven), die vorig jaar voor Mechelen een onderzoek uitvoerde naar de leefbaarheid van onze stad, zegt waarom:
• “Jonge gezinnen nemen deel aan het sociale leven. Dat brengt leven in
de brouwerij.”
• “Jonge gezinnen trekken op hun beurt andere jonge gezinnen aan. Die
kopen en renoveren huizen, wat de leegstand tegengaat. Resultaat? Een
mooiere buurt en minder verkrotting in het centrum.”
Toch is het niet evident voor gezinnen om in een stad te blijven leven. Vaak
trekken mensen rond hun 27ste naar andere gemeenten waar ze in het groen
of betaalbaar kunnen wonen. Het is dus voor Mechelen belangrijk hierop in te
spelen.
De stad neemt daarom de regie van de woonmarkt in handen. Denk bijvoorbeeld aan de opstart van betaalbare en groene bouwprojecten voor gezinnen
zoals het Clarenhof, en woonwijken, zoals Papenhof en Stuivenberg. En kijk
eens naar al het groen in Mechelen. Net buiten de ring en in de deelgemeenten
bevind je je in een groene omgeving. Dat is een troef die je in andere grootsteden almaar moeilijker terugvindt.
En zo trok Mechelen vorig jaar 288 nieuwe gezinnen aan. De nu 35 571 gezinnen zien een goede toekomst voor henzelf en hun kinderen in de stad en haar
deelgemeenten.

Mechelen =

kinderstad
Cijfers bewijzen het: Mechelen
kent een erg jonge bevolking.
Dat toont de stadsmonitor
aan, een onderzoek door de
Vlaamse Overheid over de 13
centrumsteden van Vlaanderen. Mechelen heeft de jongste
bevolking van alle 13. Haast een
op de vier (23,7%) Mechelaars is
jonger dan 19 jaar. 13,6% van de
stadsbewoners is tussen de 20
en de 29 jaar.
De studiedienst van de Vlaamse
regering berekende trouwens
dat tegen 2017 er 3168 tot
3964 baby's en peuters zullen
bijkomen. Dit is een stijging van
25,1% tegenover het Vlaamse
gemiddelde. De Mechelse
toekomst is met hen alvast
verzekerd.

En wat vindt de
kindreporter?
In 2012 vraagt Nieuwe Maan elke maand
een kind om zijn/haar mening te geven over
de stad. Even kijken wat kindreporter Emma
(8 jaar) van Mechelen als thuisstad vindt.
“Ik woon al acht jaar in Mechelen en ik woon hier graag. Ik heb
hier veel hobby’s: turnen, dansen, notenleer, zang … en kan haast
overal alleen met de fiets naartoe. Alles is dichtbij en de weg is veilig
genoeg volgens mama en papa. Speelpleintjes mogen er altijd bij. Ik
ben blij dat er bijkomen.”
Emma’s punten op vijf over volgende thema’s:
Leuke speelpleintjes te vinden?
Veilig fietsen en stappen?
Aanbod aan hobby’s?
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De groeiende nood aan

kinderopvang

De toename van het aantal erg jonge Mechelaars brengt een boel uitdagingen
met zich mee, onder andere de zorg voor voldoende kinderopvangplaatsen.
Sinds 2008 zet Mechelen hierop in op twee manieren. Enerzijds door de realisatie van eigen initiatieven, zoals de kinderdagverblijven ’t Zwaluwnestje (Maurits
Sabbestraat), ’t Leopoldje en Klein Begijnhof.
Anderzijds ondersteunt de stad startende initiatiefnemers die een nieuwe
kinderopvang opstarten of uitbreiding van hun aantal kinderopvangplaatsen
verwezenlijken. Zij krijgen een ondersteuning die kan oplopen tot € 2250 per
gerealiseerde kinderopvangplaats. Zo zijn er sinds 2008 meer dan 400 nieuwe
kinderopvangplaatsen bijgekomen. Dat neemt niet weg dat er nog steeds werk
aan de winkel is.
Krijg je binnenkort zelf een zoontje of dochtertje? Wees er dan snel bij, want het
aantal beschikbare plaatsen is beperkt. Neem een kijkje op www.kinderopvangwijzer.be/meldpunt/mechelen. Deze website helpt je een kinderopvangplaats te
zoeken.
Vragen: dienst Kinderopvang & Opvoedingsondersteuning,
Maurits Sabbestraat 119, T 015 29 83 24, E kinderopvangmechelen.be.

In-spelen op de vele kids

Spelen is een recht, dus moet er in een kinderstad aan gewerkt worden. Denk
bijvoorbeeld aan de Speeldag (p. 19). Dit voorjaar komen er nog speeltuintjes bij in
Mechelen Zuid, Mechelen Centrum, Muizen, Heffen en Nekkerspoel. Ga ook een
kijkje nemen op www.mechelenkinderstad.be en vind er speelaanbod, andere
stadsinitiatieven voor kinderen en een heleboel informatie.
Met de Kinderraad geven kinderen zelf adviezen aan de stad. Mechelen moet
daar effectief rekening mee houden. Zo adviseert de Kinderraad om de Bruul bij
de heraanleg kindvriendelijk te maken, of vertelt ze wat kinderen verwachten van
een speelpleintje.

Ouder worden in Mechelen
Naast jonge Mechelaars, zijn er eveneens almaar meer
Mechelaars ouder dan 65 jaar (de wettelijke pensioenleeftijd). In 2011 waren dat er al 13 989 (17%), over tien jaar
kunnen daar nog 9 000 bijkomen. Zij kunnen in Mechelen
gebruik maken van een uitgebreid aanbod van vrijetijdsactiviteiten. Zo zijn er tal van verenigingen voor senioren,
zoals de ‘Grijze Panters’, het Mechels Seniorenorkest voor
en door senioren, sportactiviteiten … De stad op haar beurt
bracht onlangs een Seniorengids ‘Hop Senior’ uit, met
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nuttige adressen en vrijetijdsideeën. Je vindt de gids aan
de infobalie van het stadhuis, bij de wijk- en dorpshuizen,
het OCMW, de dienst Diversiteit (M. Sabbestraat 119) en de
stadsbibliotheek.
Met het toenemend aantal senioren is er echter ook extra
nood aan voldoende zorg. De toevoeging van 24 OCMWserviceflats bij de 114 die er al zijn, is dus geen overbodige
luxe. Woonzorgcentra als het Hof van Egmont evenmin.

Dossier M
Drie generaties

“Mechelen is een stad die
heropleeft. Er komen daardoor
meer jonge mensen in de stad
wonen. En dat geeft op zijn
beurt weer nieuwe dynamiek ...
Dat trok me aan. Toen ik mijn
job vond in de stad, was de kogel helemaal door de kerk: ‘Ik
verhuis naar Mechelen’. Het is
hier nog steeds meer betaalbaar
dan pakweg Brussel of
Antwerpen. Dat creeërt
kansen. Ik hoop echt dat
het zo blijft.”
Kevin (28 jaar),
kersvers Mechelaar

stedelingen aan het woord

“We verhuisden naar hier
omdat de stad dicht bij Brussel
en Antwerpen ligt, maar toch
intiemer is dan onze hoofdstad.
En de familie is makkelijk
bereikbaar met het openbaar
vervoer. De contacten met de
buren zijn langzaam gegroeid,
door de kinderen, een speelstraat, een openhuisdag. Er zijn
veel goede scholen in Mechelen, letterlijk om de hoek.
Dat is een troef als je
kinderen hebt. ”
Karl (40 jaar), verhuisde
vanuit Weelde naar Mechelen

“Ik ben een geboren en getogen Mechelaar. Hier ligt mijn
thuis, hier heb ik mijn vele
bezigheden .... In een stad wonen is niet altijd gemakkelijk.
De wegenwerken zijn soms
vervelend, maar ik ben toch
blij dat de stad eraan werkt. Je
kan immers geen omelet bakken zonder eieren te breken. Ik
hoop dat ik in Mechelen kan
blijven wonen. Zelfs mocht ik
niet meer voor mezelf
kunnen zorgen.”
Jacqueline (76 jaar), geboren
en getogen in de Dijlestad

Welkom!
Op 25 april ontving de stad nieuwe Mechelaars op het stadhuis met een hapje en een drankje. Bovendien kregen ze
een welkomstpakket. Met dit initiatief, dat vier keer per jaar
plaatsvindt, leren jaarlijks meer dan 800 nieuwe Mechelaars
de stad en elkaar kennen en voelen die nieuwe inwoners
zich snel geïntegreerd. Een extra troef voor de Mechelse
samenleving.

13

Bouwen aan een eervolle

bOb Van Reeth: "Ik heb iets met Mechelen. In 1969-1970 richtte ik mijn eerste eigen woning in, in een oud pand in
het Klein Begijnhof. Ik realiseerde ook
verschillende woonhuizen in de stad.
Vandaag is mijn bureau AWG Architecten verantwoordelijk voor het ontwerp van Kazerne Dossin, de locatie
voor het nieuwe Memoriaal, Museum
en Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten in Mechelen
en de renovatie van het oude kazernegebouw (woonsite Hof van Habsburg)."
"Het nieuwe museum is niet alleen een
prestigeproject voor Vlaanderen en de
stad. Het is tevens een project met internationale ambities. Kazerne Dossin
moet een referentie worden op vlak
van scholing, informatie en reflectie
over de Jodenvervolging in België en
mensenrechten in het algemeen. Bovendien maak ik van het museum dé
blikvanger van de vernieuwing van de
buurt."
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Foto: © Diane Hendrikx

Aan de Mechelse
horizon rijst sinds
enkele maanden een
monument, ontworpen door toparchitect
en voormalig Vlaams
bouwmeester bOb
Van Reeth. De toren
wordt het nieuwe memoriaal, museum en
documentatiecentrum
over een van de meest
tragische periodes uit
ons verleden.

"De 18de-eeuwse Dossinkazerne is een blijvende getuige van het grootste oorlogsmisdrijf ooit gepleegd op Belgisch grondgebied. 26 053 joden en zigeuners
werden van hieruit gedeporteerd naar de concentratiekampen van Auschwitz en
Birkenau. Een gebouw dat dienst zal doen als memoriaal, museum en documentatiecentrum over de Holocaust en de mensenrechten moet dus aandacht hebben voor dit historische en emotioneel beladen verleden.”

Maneblussers

plaats van herinnering
Van zwart naar wit

"Het gebouw zal vier verdiepingen
tellen. De eerste drie verdiepingen
met weinig lichtinval dienen voor de
permanente tentoonstelling. Op de
vierde verdieping voor tijdelijke tentoonstellingen zal je kunnen rondwandelen en uitkijken over de stad
en het voormalige kazernegebouw.
Dit museum mag geen graftombe
worden. Daarom kozen de burgemeester en ik voor een witte gevel in
plaats van een zwarte. Wit is opvallender en getuigt van meer menselijk
ingrijpen in de natuurlijke omgeving.
Bovendien was de gevel van de kazerne ten tijde van de deportaties wit.
Ik vind dat we dat historische gegeven moeten behouden en zo een link
leggen tussen de oude kazerne en
het nieuwe gebouw.”

Newtopia (01.09-10.12)
De eerste internationale tentoonstelling van hedendaagse
beeldende kunst rond het thema
mensenrechten in Kazerne Dossin
wordt Newtopia. In verschillende
thematische hoofdstukken zal je er
de ontwikkeling van de mensenrechten en hun opkomst na de
oorlog ontdekken. De tentoonstelling bevat werken van meer dan
65 kunstenaars uit verschillende
generaties.

“Ik wil met Kazerne Dossin voornamelijk een
‘gebaar’ scheppen: een gebouw dat indruk
maakt door zijn omvang en positie en een echt
herkenningspunt wordt in Mechelen.”
bOb Van Reeth

De expo toont kortom de rijke
verscheidenheid aan artistieke
houdingen over de basisprincipes
van de mensenrechten.
Meer info: www.kazernedossin.eu
en www.newtopia.be
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Beestig Mechelen
Mechelen heeft net als vele van
haar bewoners een hart voor
beestjes. Ze zet mee verschillende
initiatieven op poten om dieren
een warme thuis te bieden in
onze stad.
Geef een dier een tweede thuis
De twee Mechelaars met misschien wel het grootste
dierenhart zijn Greta Maes (80) en haar echtgenoot Karel
Vogelaar (82), uitbaters van de Dierenbescherming vzw. In
akkoord met en door ondersteuning van de stad nemen
ze de verantwoordelijkheid op zich voor de opname en
verzorging van verloren, achtergelaten of afgestane dieren.
Dat zijn vooral katten en honden, maar zelfs schildpadden,
fretten, duiven, kippen en konijnen worden er verzorgd.
Geen alledaagse job, zeker als je weet dat hier gemiddeld
50 honden en 30 katten wachten op een nieuwe thuis.
Maar Karel en Greta doen het met veel plezier.
“Gevonden, achtergelaten of ongewenste dieren kunnen
bij ons terecht. Wie wil en kan, mag één van onze brave
dieren adopteren. Eerst kijken we of deze kandidaatadopteerder wel in staat is om de hond of kat op te vangen. We willen zeker zijn dat het dier gelukkig zal zijn bij
zijn of haar nieuwe baasje. Meld je zeker aan, maar denk
vooraf na of je het diertje een goede thuis kan geven. Zo
past een labrador niet op een studio”, aldus Greta.

“Laatst is hier een drachtig
Sint-Bernardteefje binnengebracht. Plots beviel ze van
acht pups. Ze mogen allemaal
blijven. Een dier wegdoen, dat
krijg ik niet over mijn hart.”
Greta
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(M)aanblik

Een helpende poot

Cijfers 2011
•

91 honden en 208 katten
werden gevonden,

59 honden en 148 katten
werden afgestaan.

•

71 honden en 10 katten
keerden terug naar hun
baasje,

62 honden en

118 katten kregen een
nieuwe thuis.

Greta: “Je kan ons en de dieren ook op andere manieren vooruithelpen. Als vrijwilliger steek je ons een handje toe. Je laat de honden uit, geeft de katten eten,
maakt de hokken schoon ... We zoeken altijd naar gemotiveerde helpers of zelfs
opvolgers. Wie dan weer weinig tijd heeft, kan ons financieel een duwtje in de rug
geven. Word dan lid, peter of meter van een katten- of hondenhok of zet een dier
in je testament.”

Nog enkele leuke tips van Greta:
• “Is je hond of kat er vandoor? Kom eens kijken bij ons. Hier worden
wekelijks tientallen verloren dieren binnengebracht.”
• “Merk je een geval van dierenmishandeling? Meld het ons. Samen met
de politie gaan we de klachten na en zoeken we naar een oplossing voor
het dier.”
• “Ga je op vakantie en vind je geen dierenoppas? Dan kan het dier hier op
hotel komen. Wij zorgen er uiteraard goed voor.”
Op zoek naar info of antwoorden? Check www.dierenasiel-mechelen.nu
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Bekijk de Mechelse beestjes eens op de buis. Eén zendt Zoo of Love uit. In deze
tv-reeks volgt Evy Gruyaert abonnees van Zoo Antwerpen of Planckendael die
zich inzetten voor dieren in moeilijkheden.
De Mechelse kinderen genieten dagelijks op Ketnet van Zoo Reporters. Vijf jonge
dierenliefhebbers trekken met micro en camera op pad in de Antwerpse Zoo of
het Mechelse Planckendael. Daar nemen ze elke week één van de tien ‘Zoo of
Love’-dieren onder de loep.
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Beestige televisie

V.U.: D. Herpoelaert •
Koningin Astridplein 26
• B 2018 Antwerpen •
verschijnt driemaandelijks
• P 308765 • PB 6078

magazine

Zoo of Love, één, za, 20.10u
Zoo Reporters, Ketnet, ma-do,
8.40u en 18.45u, (compilaties
za & zo, 9.45u).
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Met een hondenpoepzakje
in de hand ...
Hou als baasje steeds een plastiek zakje bij de hand wanneer je een ommetje maakt met je hond. Zo vermijd je dat
andere wandelaars na jou voor nare, geurende verrassingen aan hun schoenen komen te staan. Overigens ijver je
mee voor propere, frisse straten. En wees gewaarschuwd:
de Mechelse politie treedt streng op tegen hondenpoep
op straat.

STOP met

voederen
van duiven

Het kloppend hart van het Mechels natuurdomein Tivoli
is de kinderboerderij en zijn knuffelhoek. Kinderen kunnen er vertrouwd geraken met allerlei aaibare dieren en
leren hoe ze respectvol met hen moeten omgaan. Ook
vergeten streekeigen Vlaamse huisdierrassen leer je
er kennen. De stad Mechelen ijvert - in samenwerking
met de Stichting Levend Erfgoed - voor het behoud van
streekeigen Vlaamse huisdierrassen, waarvan er een
aantal op de kinderboerderij terug te vinden zijn.
Ook het ganse jaar door organiseert Tivoli educatieve
activiteiten voor scholen, gezinnen en verenigingen. Wie
wil kan hier terecht voor een programma op maat waarbij
zelf doen, beleven, ervaren en ontdekken centraal staan.
Vind meer info over de kinderboerderij van Tivoli op
www.mechelen.be. Klik door via Leven > Vrije tijd & cultuur
> Natuur & recreatie > Domein Tivoli > Kinderboerderij.
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vu: Erik Laga, Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Tivoli Kinderboerderij

affiche_A4_duivencampagne.indd 1
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De Mechsele duiven en eenden
zijn al dik genoeg
In Mechelen is het voederen van duiven en eenden
verboden. De horecazaken en terrasjesliefhebbers
ondervinden namelijk heel wat last van deze dieren. Ze
laten vieze smurrie achter op straten en pleinen en het
achtergebleven eten trekt ongedierte aan. Voor de dieren
is het trouwens slecht als je ze voedert. Ze verleren om
hun voedsel op natuurlijke wijze te vinden en worden te
dik. Omdat er te veel duiven zijn, besmetten ze elkaar
bovendien met allerlei ziektes.

mei 2012

Speeldag Mechelen Kinderstad

Geef er een lap op!
Op zondag 27 mei staat alles in het teken van kinderplezier. Ravotten, vliegen, rollen, racen, … alles mag! Zes
speeldorpen in de verkeersvrije binnenstad vormen voor
één dag een groot kinderkoninkrijk. Recht op spelen?
Wees daar maar zeker van!

VERNIEUWD

Hou ogen en oren open, want overal valt iets te beleven:
een reuzenrobot, het kleinste busje ooit en de kleurrijkste
fanfares. Honger? Maak een lekkernijtje klaar en picknick
op de Grote Markt. Fan van Kaatje en de Ketnetband? Dat
treft. Want om 17 uur geven ze een knallend optreden!
Mama's en papa's kunnen ondertussen gewoon shoppen,
want alle winkels zijn open.
Dit jaar steunt de Speeldag Oxfam Solidariteit. Breng dus
speelgoed in goede staat mee, en maak een ander kind
gelukkig.
27.05, 11-18u, Binnenstad Mechelen,
W www.mechelenkinderstad.be
• Speeldorpen en animatie: 11 tot 18u
• Optreden Ketnetband: 17 tot 18u

27.05

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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Het Conservatorium van
Mechelen pakt uit
11.05

Kakofonieconcert op
de beiaard met Daan
als speciale gast

12.05

Op zaterdag 12 mei bespeelt niemand minder dan muzikaal
icoon Daan onze beiaard. Daan ken je ongetwijfeld van hits
als Icon en The Player. Af en toe verlaat de artiest de rockpaden en gaat hij een nieuwe uitdaging aan. Deze keer zie
je hem niet, maar hoor je hem wel.
Mail op maandag 7 mei vanaf 11u naar uit@mechelen.be.
20 fans krijgen de mogelijkheid om dit concert bij te wonen.

Ensembleweekend:
van duo tot symfonisch orkest
Tijdens het weekend van 11 en 12 mei haalt het Conservatorium zijn volledige muziekbende uit de kast. Droom weg
bij een strijkerskwartet in het Conservatorium. Beleef de
kracht van orkestmuziek in het Cultureel Centrum. Of laat
je in de Minderbroederskerk in vervoering brengen door
de mooiste koorstemmen. De toegang is gratis!
11.05, 18-22u & 12.05, 9.45-20u, gratis, Conservatorium,
Melaan 3-5, T 015 28 29 80, W conservatorium-mechelen.be

Na het concert krijgt iedere Mechelaar de kans om de
beiaard te bespelen. De stadsbeiaardier Eddy Mariën
toont je de knepen van het vak. Ervaring is niet nodig. Als
kers op de taart is de Sint-Romboutstoren die dag gratis te
beklimmen. Reserveer best je ticket op voorhand bij UiT in
Mechelen.
12.05, 14u, Sint-Romboutstoren, gratis, tickets reserveren
via UiT in Mechelen, T 070 22 28 00

Hanswijkprocessie

13.05

Op 13 mei trekt de Hanswijkprocessie door de straten van
Mechelen. Al 740 jaar is de oude Mechelse binnenstad het
tafereel voor een uniek en kleurrijk spektakel waarin enthousiaste deelnemers tientallen historische en religieuze
taferelen uitbeelden.
Dit jaar starten bovendien de voorbereidingen voor het
jubeljaar 2013. Dan vindt de unieke Hanswijkcavalcade &
Ommegang plaats. Die gaat slechts een keer om de
25 jaar door. Het is een groot feest voor alle Mechelaars!

Danspartitie 2012:
een wervelend ballet

12.05

Het Mechels Conservatoriumballet nodigt je uit voor een
heerlijk dansant programma. Geniet van een wervelend
ballet met klassieke, hedendaagse, jazz- of flamencoelementen. In het tweede deel staat bonnie-attempts/pas
de deux op het programma, een choreografie van Sylvie
Huysman.
12.05, 19.30u, TheAtriuM, Onder den Toren 9,
T 015 28 29 80, W www.conservatoriummechelen.be
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Programma 2012
11 - 12u: Eucharistieviering, Hanswijkbasiliek
15 - 17u: Processie met slotplechtigheid in de Hanswijkbasiliek.
Route Hanswijkprocessie:
Keizerstraat - Veemarkt - Befferstraat - Grote Markt IJzerenleen - Guldenstraat - O.-L.-Vrouwstraat Vijfhoek - Hanswijkstraat.
13.05, 15u, Mechelse binnenstad, zitplaats op de tribunes:
€ 7 (Grote Markt) & € 5 (Veemarkt of IJzerenleen), zitplaats
op stoelen: € 4 (Keizerstraat), programma te koop voor € 3,
T 015 42 01 40, W www.hanswijkprocessie.be.

02.05
Sport: Happening voor kleuters, 9.30u,
Sporthal Kouter, Dorpstraat 67, Leest
Lezing: Bouwadvies over duurzaam
(ver)bouwen | IGEMO, 13-18u,
Schoutetstraat 2
Theater: Cadavre Exquis | Kassys ism
Nature Theater of Oklahoma, Tim
Crouch en Nicole Beutler, 20.30u,
kc nOna
03.05
Sport: Happening voor kleuters,
Sporthal IHAM, Bautersemstraat 57
Concert: Balcazar | Cindy & Jimmy
Davis, 14u, Cultuurcentrum
Concert: Mechelen hoort stemmen The Hilliard Ensemble & Jan Garbarek,
20.15u, Sint-Romboutskathedraal
Theater: Het heilig leven van St.
Christoffel | Simon Allemeersch,
20.30u, kc nOna
04.05
Sport: Happening voor kleuters,
Sporthal IHAM, Bautersemstraat 57
Theater: Schudspeer | Theater De
Moedertaal, 20.15u, Hoveniersstraat 54
Theater: Brangelina | kc Moonbeat,
20.30u, Oude Brusselsestraat 10
Theater: De Jos is de klos | ’t Echt
Mechels Theater, 20.30u, Olivetenvest 16
Feest: H30 feest in de loods II, 16u,
Stompaertshoek 6
05.05
Buurtsportcocktail: 14.30u, OudOefenplein, Overheide 80
Theater: Schudspeer | Theater De
Moedertaal, 20.15u, Hoveniersstraat 54
Theater: Brangelina | kc Moonbeat ,
20.30u, Oude Brusselsestraat 10
Theater: De Jos is de klos | ’t Echt
Mechels Theater, 20.30u, Olivetenvest 16
Concert: Mechelen hoort stemmen Liesbeth Devos & Jozef De Beenhouwer,
20.15u, kc nOna
06.05
Lezing: Zondagse huiskamerconversatie
| Pat Donnez, 11.30u, De Eetkamer,
Battelsesteenweg 67
Film: Kids Club | Utopolis, 13.30u,
Spuibeekstraat 5
Theater: Brangelina | kc Moonbeat,
14.30u, Oude Brusselsestraat 10
Theater: De Jos is de klos | ’t Echt
Mechels Theater, 15u, Olivetenvest 16

Concert: 100 Jaar Titanic | Diavolo
Ensemble, 16u, De Kraanbrug,
Persoonshoek 9
07.05
Concert: Maanrockrally voorronde 4,
18.30u, JH Joko, Tervuursesteenweg 18B
Spel: Gezelschapsspelen | KAV Heilig
Kruis, 20u, Molenbergstraat 2
08.05
Film: Laatste Getuigen | Frank Van
Passel & Yves Desmet, 09.30u,
kc nOna
Film: Movies for Mommies - What to
expect when you're expecting |
Utopolis, 14u
Spel: Bingo | LDC De Smis, 14u,
Leuvensesteenweg 129
Film: Cinema plus | Utopolis, 14u
Lezing: Het zuiden in je huiskamer:
Bolivia, Vlaamse jongeren in El Molino
| dienst Ontwikkelingssamenwerking
i.s.m. Vormingplus, 20u, nog te bepalen woonkamer in Mechelen
09.05
Film: Ladies Movie Night | Utopolis, 19u
10.05
Film: Ladies Movie Night | Utopolis, 19u
Lezing: Soirée Lamot - Een vergeten
koloniale pionier | W. F. Van Kerckhoven, 20u, Lamot
Film: Cyrano De Bergerac | Teatro
Real, 20u, Utopolis
Theater: Schudspeer | Theater De
Moedertaal, 20.15u, Hoveniersstraat 54
Theater: À l'attente du livre d'or |
KVS & CAMPO, 20.30u, kc nOna
11.05
Concert: Ensembleweekend 2012 |
Het Stedelijk Conservatorium, 18u,
Cultuurcentrum
Concert: Maanrockrally voorronde 5,
19.30u, Jeugdhuis Doema,
Oude Brusselsestraat 28
Theater: Schudspeer | Theater De
Moedertaal, 20.15u, Hoveniersstraat 54
Theater: De Jos is de klos | ’t Echt
Mechels Theater, 20.30u, Olivetenvest 16
Theater: À l'attente du livre d'or |
KVS & CAMPO, 20.30u, kc nOna
Concert: Mechelen hoort stemmen Vocale polyfonie uit Corsica | Tempvs
Fvgit, 20.15u, Sint-Janskerk,
Sint-Janstraat 1

Concert: Diminuita Swing trio, 21u,
de jazzzolder, Sint-Romboutskerkhof 2
12.05
Concert: Ensembleweekend 2012
| Stedelijk Conservatorium, 09.45u,
Cultuurcentrum
Concert: Kakofonie-concert, 14u,
St-Romboutstoren en Cultuurplein,
Concert: Mechelen hoort stemmen Cross Talks | BL!NDMAN, 19.30u,
Sint-Romboutskathedraal
Dans: Danspartitie 2012 | Stedelijk
Conservatorium, 19.30u, TheAtriuM,
Onder den Toren 9
Theater: Mama | Theater Korenmarkt,
20.15u, Korenmarkt 14
Theater: Schudspeer | Theater De
Moedertaal, 20.15u, Hoveniersstraat 54
Theater: De Jos is de klos | ’t Echt
Mechels Theater, 20.30u, Olivetenvest 16
Concert: JazzLab Series # 4 | Vaganée
- del Ferro Group, 21.30u, kc nOna
13.05
Fietsen: Opening Gouden Carolus
fietsroute, brouwerij Het Anker,
Guido Gezellelaan 49
Buurtsportcocktail: 14u, Bethaniënpolder, A. Oststraat 2
Hanswijkprocessie: 15u, binnenstad
15.05
Gesprek: Moderne omgangswegen,
hoe ga ik er mee om? | M. Vansant & H.
Van Herp, 14u, LCD De Smis,
Leuvensesteenweg 129
Gesprek: CVS en fibromyalgie | Prof. B.
Van Houdenhove, 20u, AZ Sint-Maarten,
Zwartzustersvest 47
Lezing: Henri Cordemans-De Bruyne,
Mechelse bibliofiel | D. Lanoye, 20u,
Stadsarchief, G. de Stassartstraat 145
Lezing: Het zuiden in je huiskamer:
Latijns-Amerika, lappendeken of unie in
wording? | dienst Ontwikkelingssamenwerking i.s.m. Vormingplus, 20u, nog te
bepalen woonkamer in Mechelen
Concert: Mechelen hoort stemmen The Elisabeth Davenant Manuscript |
S. Van den Eynde & R. Ockenden,
20.15u, Manufactuur De Wit,
Schoutetstraat 7
16.05
Theater: Othello | De Sperlerij,
20.15, Stadsschouwburg
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17.05
Sport: De 1000 kilometer van Kom op
tegen Kanker, Grote Markt
Theater: De Jos is de klos | ’t Echt
Mechels Theater, 20.30u, Olivetenvest 16
18.05
Lentebraderie: 10-20u, binnenstad
Sport: De 1000 kilometer van Kom op
tegen Kanker, Grote Markt
Theater: Mama | Theater Korenmarkt,
20.15u, Korenmarkt 14
Concert: Best Of Gino Sancti | Hank
Coucke & Frank Van Erum, 20.15u,
Stadsschouwburg
Theater: De Jos is de klos | ’t Echt
Mechels Theater, 20.30u, Olivetenvest 16
19.05
Lentebraderie: 9-19u, binnenstad
Sport: De 1000 kilometer van Kom op
tegen Kanker, Grote Markt
Concert: Mechelen hoort stemmen La Hispanoflamenca, 20.15u,
Sint-Romboutskathedraal
Theater: Low-Lai | Bruno Vanden
Broecke & Nico Sturm, 20.15u,
Stadsschouwburg
Theater: Mama | Theater Korenmarkt,
20.15u, Korenmarkt 14
Theater: De Jos is de klos | ’t Echt
Mechels Theater, 20.30u, Olivetenvest 16
20.05
Sport: De 1000 kilometer van Kom op
tegen Kanker, Grote Markt
Theater: Mama | Theater Korenmarkt,
15u, Korenmarkt 14
Concert: Symfonie n°2: ‘Lobgesang’
van Felix Mendelssohn | Mechels
Kamerorkest i.s.m. O.L.Vrouwkoor,
20u, O.L.Vrouw over de Dijle kerk,
O.L.Vrouwstraat 15

22.05
Lezing: Waardig levenseinde | LDC
De Smis, 14u, Leuvensesteenweg 129
Lezing: Het zuiden in je huiskamer:
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Togo, een onderwijsproject: ‘Ecoles
Zio’| dienst Ontwikkelingssamenwerking i.s.m. Vormingplus, 20u, nog
te bepalen woonkamer in Mechelen
23.05
Concert: Mechelen hoort stemmenRequiem | Vlaams Radiokoor &
Brussels Jazz Orchestra, 20.15u,
’t Arsenaal, Hanswijkstraat 63
Theater: Van den hond (UITVERKOCHT)
|NTGent, 20.15u, Stadsschouwburg
24.05
Lezing: Soirée Lamot - Tijl en Luppe.
Schalkse helden van het figurentheater | V. Wallebroek, F. Verreth & P.
Contryn, 20u, Lamot
25.05
Festival: Plug In, 16u, Grote Markt
Theater: Mama | Theater Korenmarkt,
20.15u, Korenmarkt 14
Theater: De Jos is de klos | ’t Echt
Mechels Theater, 20.30u, Olivetenvest 16
Concert: BaLoNi | J. Badenhorst, F.
Loriot & P. Niggenkemper, 21u, de jazzzolder, Sint-Romboutskerkhof 2
26.05
Buurtsportcocktail: 14u, Otterbeek,
Tivolilaan 45
Theater: Mama | Theater Korenmarkt,
20.15u, Korenmarkt 14
Theater: De Jos is de klos | ’t Echt
Mechels Theater, 20.30u, Olivetenvest 16
27.05
Dag van het Park, 10-18u, Vrijbroekpark, Hombeeksesteenweg 264
Aperitiefconcert: Battel Klinkt |
Cliquemusic & Bash, 10.30u, Basketplein, Marterstraat 18,
Speeldag: 11u-18u, binnenstad
Sport: Grote prijzen stad Mechelen
wielrennen | De Dijlespurters V.V.,
Muizen-Dorp
Theater: Mama | Theater Korenmarkt,
15u, Korenmarkt 14
29.05
Sport: Maandelijkse wandeling |
KAV Mechelen Heilig Kruis, 14u,
Molenbergstraat 6
Lezing: Het zuiden in je huiskamer:
Marokko, Tetouan, project voor
kansarme kinderen met suikerziekte

| dienst Ontwikkelingssamenwerking
i.s.m. Vormingplus, 20u, nog te bepalen woonkamer in Mechelen
30.05
Theater: A Brief History of Hell |
Abattoir Fermé, 20.30u, kc nOna
31.05
Theater: Mama | Theater Korenmarkt,
20.15u, Korenmarkt 14
Theater: A Brief History of Hell |
Abattoir Fermé, 20.30u, kc nOna
TENTOONSTELLINGEN
05.05-27.05 Tania Verhasselt & Dimitri
Cambier | ’t Houten geveltje,
Hanswijkstraat 52
05-06.05, 12-13.05 Kunstvestdagen
Lustrumeditie, Keldermansvest
05.05-03.06 Stijn Van Dorpe |
Galerie Transit, Zandpoortvest 10
Tot 13.05 De Dick Bruna en nijntje
wereld van … volgens de academie |
Stedelijke Academie voor Beeldende
Kunsten, Minderbroedersgang 5
tot 13.05 Expositie Apparent |
Maarten Haverkamp en Serge Piessens, Huiskamergalerie yoHanneke,
Schuttersvest 25
25.05-27.05 Kaat Tilley’s FashionWeekend | HANGAR311,
Battelsesteenweg 311
26.05-01.07: Ingewikkeld | Academie
voor Beeldende Kunsten,
Vlietenkelder, IJzerenleen 1
Tot 27.05 Air de Pologne | De Garage,
Onder den Toren 12
Tot 06.01 Speelgoedrages | Speelgoedmuseum, Nekkerspoelstraat 21
Tot 03.06 Expo Dick Bruna | Cultuurcentrum, Minderbroedersgang 5
Tot 31.12.14 Rik Wouters.
Hoogtepunten | Stedelijk Museum
Schepenhuis, Steenweg 1

ADRESSEN:
kc nOna, Begijnenstraat 19-11
Cultuurcentrum,
Minderbroedersgang 5
Sint-Romboutskathedraal,
Onder den Toren 11
Utopolis, Spuibeekstraat 5
Lamot, Van Beethovenstraat 8-10
Stadsschouwburg, Keizerstraat 3

Welkom in Mechelen

Mechelen

fietst

tegen kanker
“Er is nooit genoeg geld
voor kankeronderzoek. Wij
zijn blij dat we ons steentje
bijdragen aan onderzoek
dat het leven van kankerpatiënten draaglijker maakt.”
deelnemers van
de stad Mechelen

De stad Mechelen verwelkomt van 17 tot 20
mei maar liefst 350 wielerteams die de 1000
kilometer fietsen voor Kom op tegen Kanker.
Kom hen zeker aanmoedigen.
Elk team legt met maximum acht renners de 1000 kilometer af in vier dagen.
Bovendien zamelen de ploegen het startgeld van € 5000 in, dat naar kankeronderzoek gaat. De zware fietstocht is niets in vergelijking met wat vele kankerpatiënten doormaken. Dat is de motivatie van de Mechelse deelnemers.

Ondernemend Mechelen laat zich van haar beste kant zien

13 Mechelse bedrijven en organisaties doen mee, met 20 teams, en € 100 000
ingezameld startgeld! Alvast veel dank aan Arco, Malinwa Cycling Team, Politie
Mechelen, Belven, Du Pont de Nemours, Cargill, Grontmij, Telenet, KBC Mechelen, Intervest Services, Ordina, stad Mechelen en Cofely Services.

Moedig onze helden aan

Naast het hart dat je deze vrijwilligers onder de riem steekt, geniet je op de
Grote Markt, start- en aankomstplaats, van een unieke sfeer. Op 17, 18, 19 en
20 mei komen de fietsers tussen 18u en 19u aan. Hoogtepunt is het slotfeest
op 20 mei van 17.30u tot 20u. Free Souffriau en Miguel Wiels zorgen voor de
muziek, jullie profiteren van een leuke lente-avond.

LEFSTEM

“Duurzaam ondernemen is ondernemen
met een hart voor mensen. Dat bewijzen de
Mechelse bedrijven
die aan dit goede doel
deelnemen”
Caroline Gennez,
schepen van Jeugd en Economie

Info: www.1000km.be
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Startschot van Ronde van België
in Mechelen
Wielersupporters halen hun hartje weer op tijdens de 82ste editie van de Ronde
van België. Mechelen is dit keer het vertrekpunt met op 23 mei een openingsrit van 162 km richting Buggenhout.
De volgende dag gaat het van Lochristi naar Knokke-Heist (170 km),
om daarna terug landinwaarts te trekken naar Beveren (163 km).
De individuele tijdrit zaterdag gaat over 20 vlakke kilometers
van Turnhout naar Arendonk. Op zondag 27 mei ken je de
opvolger van Philippe Gilbert.
De officiële ploegenpresentatie vindt op dinsdag 22 mei plaats
op de Grote Markt in Mechelen. Vanaf 18.30u passeren alle
ploegen en renners het toneel! Wees erbij op dit groot
wielerfeest.
Het precieze parcours vind je terug via
W www.rondevanbelgie.be.

Stadspicknick wordt Piknik Botanik
Niets zo zalig als genieten van een lekker hapje en drankje
in de vrije natuur. En waar kan dit beter dan in onze eigen
Kruidtuin? De Wijkraad Centrum en de Vrienden van Dodoens nodigen je graag uit voor een gezellige stadspicknick ‘Piknik Botanik’. Je brengt zelf je eten mee. Drankjes
kan je kopen aan een drankenstand. Voor de muzikale omlijsting zorgt een koor. Wie wil neemt deel aan een geleide
wandeling. Heb je zelf muzikaal talent? Breng dan gerust je
muziekinstrument mee!
Afspraak op zondag 10 juni van 11u tot 15u in de Kruidtuin.
Wil je meewerken of heb je vragen? Neem dan contact op
met de wijkraad via W www.wijkraadcentrum.be of
E wijkraadcentrum@mechelen.be.

Laat je zien
De stad ondersteunt je als organisator bij de bekendmaking van je fuiven, hobbytentoonstellingen of andere
evenementen. Mechelen stelt sinds deze maand ruimte
voor affiches ter beschikking op informatiezuilen. Affiches
binnenbrengen kan elke donderdag in het Huis van de Mechelaar. Het reglement en het formulier voor het ophangen
van affiches raadpleeg je op www.mechelen.be/vrijetijd.
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Wil je nog meer bekendmaking?
Breng je activiteiten in op de UiTdatabank
(www.uitdatabank.be) dan verschijnt deze op
www.uitinmechelen.be. Doe je dit zes weken voor
de maand waarin je activiteit plaatsvindt, dan komt de
activiteit in de kalender van Nieuwe Maan (uitgezonderd
workshops en begeleide wandelingen).

Tot je dienst
Als stad en
platteland elkaar
zoeken en vinden
Mechelen stapt met PURE Hubs (Pioneers in Urban-Rural
Entrepreneurship) in een Europees project om het platteland en de stad dichter bij elkaar te brengen. Een duurzame regionale ontwikkeling voor het Hombeeks Plateau
(Heffen, Leest, Hombeek en Battel) staat daarbij centraal.
Het project helpt ondernemers op het platteland om in
te spelen op de behoeften die zich voordoen in de stad.
Omgekeerd onderzoekt het vanuit de stad welke kansen er liggen voor de ondernemers op het platteland.
Deze samenwerking moet bedrijven en zelfstandigen
stimuleren om op zoek te gaan naar extra bedrijfsactiviteiten. Vanaf september kan je alvast terecht in
ontmoetingscentrum ‘De Kettinghe’ in Heffen. In dit
educatief ontmoetingscentrum kunnen klassen terecht
die nadien bijvoorbeeld een begeleid bezoekje brengen
aan een lokale landbouwer.

LEFSTEM

Opvoeden is …

voor iedereen anders
Wat doe je als je dochter steeds te laat thuis komt van het
uitgaan? Of wat als je zoon liever achter zijn computer zit
dan zijn huiswerk te maken? Het zijn enkele van de vele
vragen die kunnen rijzen bij de opvoeding van tieners.

“Het aanmoedigen
en ondersteunen van
ondernemerschap en
landbouwactiviteiten
in de dorpen van
Mechelen is een belangrijke prioriteit.”

Wil je graag wat bruikbare opvoedingstips?
Kom dan zeker naar de gratis infoavond ‘Pubers: genen,
grillen, grenzen …’ op 16 mei, 20u in het Cultuurcentrum,
Minderbroedersgang 5, 2800 Mechelen.
Inschrijven en meer info: Opvoedingswinkel,
T 015 29 83 27, W www.mechelen.be/opvoedingswinkel,
E opvoedingswinkel@mechelen.be

Greet Geypen, schepen van
schepen van Landbouw
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Maneschijn
wij waren
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erbij
1

Op zondag 1 april bracht
Kabouter Kwebbel een bezoek aan Utopolis waar
ze de bezoekers kwam begroeten op de maandelijkse
Kids Club. Meer dan 800
kinderen leefden zich uit op
het springkasteel, de volksspelen, aan de grimagestand
en op de schoot bij Kabouter
Kwebbel.

2 www.mechelen.be be-

staat 15 jaar. De website zag
er bij haar geboorte wel een
pak anders uit dan vandaag.

3+4

Op vrijdag 30 maart
koos Studio Brussel Mechelen uit om zijn 28ste verjaardag te vieren. Dat trok heel
wat kijklustige Maneblussers. Voor één dag veranderde de zender van naam:
Studio Mechelen.

5

Tijdens de paasvakantie
traden jongeren op voor de
Mechelse seniorenvereniging De Grijze Panters.
Jong en oud, het klikt.

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.

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
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: Caroline Verschaeren (hoofdredactie), Daphne Storms,
Nathalie Bekx, Line Geeraerts, Annick Kumbruck, Walter Walgraeve, Valérie Deckers,
Vera Denis, Roxanne De bruyn, Maaike Janssens, Ninah Van Aelst en Koen Vermeiren
Fotografie: Jean Van Cleemput, Koen Vermeiren
Concept, vormgeving en eindredactie: Bekx&X
Algemeen oproepnummer van de stadsdiensten:
T 015 28 00 00
E-mail: stadsbestuur@mechelen.be
Stedelijke website: www.mechelen.be
Wettelijk Depot: D/2012/0797029

Meer uitleg? Alle foto’s bekijken? www.mechelen.be/
nieuwemaan
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www.mechelen.be
Mechelen kent een groei in volle vaart. Man en
vrouw, oud en zeker ook jong vinden hun thuis in de
stad. Net als deze groenten, is Mechelen een jonge,
frisse stad met montere Maneblussers.

