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Welkom Kai-Mook

Nieuwe Wollemarkt open

Vragen over veiligheid?

JoNg MecheleN
leVe de Mechelse Jeugd!



 In de kijker

“We bereiken mensen die er niet in slagen aansluiting te 
vinden bij hulpverlening, de tewerkstellingssector, het 
onderwijs, vrijetijdsvoorzieningen en huisvestingszorg. We 
zoeken ze op in hun vertrouwde omgeving, bijvoorbeeld 
in cafés en parken, op straten en pleinen. Iedereen kan met 
zijn of haar vraag naar hulp bij ons terecht. 

We bieden de mensen antwoorden en verwijzen ze indien 
nodig door naar de juiste instantie.” 

Vind Peter en Jan terug in de binnenstad en Vincent in de 
wijk Nekkerspoel. 
Meer info? E straathoekwerk@mechelen.be 

sTRAAThoeKWeRKeRs PeTeR, VINceNT eN JAN 
BIedeN eeN luIsTeReNd ooR

Vincent

Peter

Jan 
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De RoBeRT sTolzcluB 
won dit jaar de tweejaarlijkse cul-
TuuRPRIJs van de Mechelse 
Cultuurraad ‘de Mechelsen Iemer’. 
De trofee beloont een verdienstelijke 
Mechelaar of Mechelse organisatie die 
zich op een bijzondere manier inzet 
op cultureel vlak. De Robert Stolz-
club promoot al 45 jaar WeeNse 
MuzIeK in Vlaanderen. De cultuur-
organisatie is met haar 2500 leden 
trouwens een van de grootste cultu-
rele verenigingen van het land.

Wist je dat je taxushaag een belangrijk 
wapen is in de strijd tegen kanker? De 
helft van alle chemokuren gebeurt met 
geneesmiddelen op basis van taxus. Een 
haag van 50 m levert al voldoende snoeisel 
op voor de behandeling van één patiënt. 
Wie zijn of haar taxussnoeisel tussen  
15 juni en 31 augustus in een container-
park binnenbrengt, VeRgRooT dus 
de hooP voor alle kankerpatiënten. 
Let op: enkel éénjarige takjes zijn nuttig. 
Het taxussnoeisel mag niet vermengd 
raken met aarde of ander groen. 

In 2006 ging cAMBIo-AuTo-
deleN van start in Mechelen. Inmid-
dels zijn er al 270 tevreden gebruikers. 
Daarom besloot Cambio naast de 
acht bestaande deelauto’s nog een 
extra deelauto in te voeren aan de 
Antwerpsepoort. Cambio wil boven-
dien naar Je MeNINg peilen over 
toekomstige locaties voor deelauto’s. 
Breng je stem uit (mechelen.be, zoek 
op 'autodelen') en maak kans op een 
jaarabonnement van Cambio!  
W www.mechelen.be/autodelen.

let’s go!MAANzAPPeR

lefTRoMPeT
Toekomst voor jonge Mechelaars
Mechelen is een jongerenstad. Tieners krijgen hier kansen om zich uit 

te leven en te ontwikkelen. Het aanbod van onder andere Kamikaze, H30 en 

de verschillende jeugdhuizen en –verenigingen biedt hiervoor de ruimte. Wie 

bladert tot p. 11, ontdekt al een tipje van de sluier van Wolf. Dat is een nieuw 

project dat de Mechelse jeugd goesting doet krijgen om zelf media te maken.

Er zijn echter jongeren die een minder fijne jeugd beleven. In-

stanties en opvangnetten in onze stad helpen deze jongeren een betere 

toekomst op te bouwen. Zo is Mechelen sinds twee jaar partner van Youth 

at Risk. Dit succesvolle coachingprogramma voor jongeren met problemen 

kwam overgewaaid uit de Verenigde Staten. Vrijwilligers uit onder meer 

Mechelen zetten hun schouders onder dit lovenswaardige project.

Naast haar inwoners moet de stad evenzeer verjongen. Het heeft 

even geduurd, maar het fraaie resultaat van enkele heraangelegde pleinen 

mag zeker worden gezien. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de Hoogstraat en 

de Wollemarkt. De nieuwe parkings daar bieden plaats aan ruim 240 auto’s. 

Daarenboven werd de Vlietenkelder op de IJzerenleen blootgelegd, wat het 

historische karakter van onze stad nog meer doet bruisen. 

Kortom, Mechelen is klaar om de zomer feestelijk in te zetten.  Kom klinken op de 

nieuwe parkings en pleinen, op Kai-Mook of op het jubileum van mechelen.be.

Komaan 
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Bart Somers,
burgemeester
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Jean-Paul laenen,  
'stadsartiest' avant la lettre
op zaterdag 14 april is Jean-Paul laenen overleden.  
hij zou op 19 juni 81 worden. 

De geboren Mechelaar volgde een opleiding schilder- en 
beeldhouwkunst aan de Sint-Lukashogeschool (Brussel) en 
aan de Slade School of Fine Arts (Londen). 

Hij  maakte sculpturen uit diverse materialen zoals metaal, 
lood, brons, koper, aluminium, glas en plexi. Ze bezorgden 
hem in 1963 de prijs Jeune Sculpture Belge. Met zijn deelna-
mes aan de Biënnale van Venetië (1970, 1976) brak hij inter-
nationaal door. Maar het ontwerp van het laatste Belgische 
vijffrankstuk is waarschijnlijk zijn meest bekende werk.

De artiest was erg begaan met de Mechelse stadsont-
wikkeling. In de jaren ’70 richtte hij samen met architect 
bOb Van Reeth en stedenbouwkundige Marcel Smets de 
werkgroep Krokus op. Het drietal dat in de wijk Begijnhof 
woonde, zorgde voor de herwaardering van deze arme 
stadswijk. 

Begin jaren ’90 ontwierp Jean-Paul het huidige stations-
plein en de visfonteintjes op de IJzerenleen. Enkele maan-
den geleden werd op de Haverwerf nog zijn standbeeld 
van de jonge Beethoven onthuld. 

uiTBlINKeR

hoe heten de ouders van Kai-Mook?
Kai-Mook verhuist naar Mechelen (lees p. 23). Wil je van Kai-Mook genieten 
tijdens een bezoek aan Planckendael voor vier personen (2 volwassenen +  
2 kinderen) en een heuse olifantenrondleiding? Doe mee met onze wedstrijd.

Stuur een briefje met de namen van de ouders van Kai-Mook, je naam  
en adres voor 11 juni 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.

WedsTRIJd

Vorige maand trok een enthousiaste 
toerist uit Nederland deze foto.  
Valerie druart herkende de zuilen-
galerij van het stadhuis, in de Beffer-
straat. Zij mag op onze kosten gaan 
eten in een Mechelse eetgelegenheid 
naar keuze. Smakelijk!



Komaan 
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de MedAIlle
Nieuwe Maan reikt de Medaille uit 
aan Mechelaars met lef. deze maand 
gaat alle lof naar beeldhouwster  
Mariette Teugels (77).

Wie regelmatig langs de Plaisance-
brug passeert, weet dat het heraan-
gelegde plein sinds enkele maanden 
in het charmante gezelschap verkeert 
van een naakte, bronzen jongedame. 
Schepper van dit frivole beeldhouw-
werk, getiteld ‘Vreugdekreet’, is Me-
chels kunstenares Mariette Teugels: 
“Bij een bezoek aan het Internationaal 
Olympisch Huis in Lausanne (Zwitser-
land) ontstond het idee om een beeld 
te maken van een vrouw die een 
vreugdekreet slaakt. Bijvoorbeeld 
omdat ze een medaille gewonnen 
heeft. Ik hoop dat de mensen bij het 
binnenkomen van de stad ook vrolijk 
worden van dit beeld.” 

Kenmerkend voor Mariettes stijl zijn beweging en blijdschap. Hoewel ze pas op 
37-jarige leeftijd van haar artistieke talenten haar beroep maakte, blikt ze al te-
rug op een mooie carrière. Samen met haar man, fotograaf Herman Smet, woont 
Mariette in ‘de Cellekens’. Met een kijkje door de poort op de Minderbroeders-
gang bewonder je een glimp van Mariettes beelden. 

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

Minutenwedstrijd:  
winnaars
Op 18 maart kon je tijdens het Warm Welkom Weekend deelne-
men aan de minutenwedstrijd. Tijdens een verkenningstocht door 
de stad moest je alle verstopte woorden tot een juiste zin puzze-
len. Proficiat aan Ludo Andries, Rita Vermuyten, Jodi Van Gaens 
en Klaas Callaerts, want zij waren de snelsten! Rita wint een over-
nachting in hotel Martin’s Patershof voor 2 personen, Klaas mag 
binnenkort genieten van een brouwerijbezoek voor 15 personen 
in het Anker, terwijl Jodi zijn spieren alvast mag opwarmen voor 
een bestijging van de Sint-Romboutstoren met 3 vrienden. Ludo 
mag nog meer van de stad ontdekken in een geleide stads- 
wandeling met 4 personen.

< 'Vreugdekreet' siert het Plaisanceplein



“Dankzij de nieuwe parking op de 
Ganzendries zijn onze winkels goed 
bereikbaar voor klanten. Ze kunnen 
nu nabij de Hoogstraat parkeren.”
Handelaars van de Hoogstraat,  
vlakbij de Ganzendries

Van kelder tot belevingsruimte
De Vlietenkelder onder de IJzerenleen opende op 26 mei 
voor het eerst de deuren. Ga er alvast de sfeer opsnuiven 
tijdens de indrukwekkende voortentoonstelling ‘Ingewik-
keld’. De leerlingen Textielkunst van de Mechelse Acade-
mie stellen er hun werken tentoon rond het thema oorlog 
en water. En laat dat nu perfect aansluiten bij de geschie-
denis van de kelder. 

Na de voortentoonstelling gaat de Vlietenkelder vanaf half 
september permanent open. Via de hoofdingang aan de 
Lange Schipstraat kom je eerst meer te weten over de ge-
schiedenis van de Mechelse vlieten. Daarna ontdek je de 
oudste boot die ooit in België is opgegraven. In de derde 
ruimte waan je je in een echte schuilkelder uit WO II.

26.05-01.07, gratis voortentoonstelling ‘Ingewikkeld’, 
za & zo, 11-17u.

Vanaf half september bezoek je de Vlietenkelder in groep 
onder begeleiding van een stadsgids. Reserveer je ticket 
vooraf via UiT in Mechelen, T 070 22 28 00,  
e uit@mechelen.be, W www.uitinmechelen.be.

ga eens ondergronds
De voorbije jaren werd er in onze stad niet alleen hard gewerkt boven 
de grond. Ook ondergronds gebeurde er heel wat. De historische 
Vlietenkelder werd omgetoverd tot belevingsruimte en de stad 
investeerde samen met VINCI Park in twee gloednieuwe parkings.

Zo zal de Vlietenkelder eruitzien

Een tekening van de vliet op de IJzerenleen anno 1500 
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“Na twee jaar zijn we blij met ons mooie  
nieuwe plein en de parking. De mensen  
vinden nu eenvoudig de weg naar onze  

gezellige café's, restaurantjes en terrasjes.”
Fabrice, restaurant De Thien Gheboden,  

Wollemarkt

Wist je dat…
er momenteel 7 centrumparkings in Mechelen zijn? 
Zij bieden plaats aan meer dan 1000 auto’s, zijn  
permanent bereikbaar en op wandelafstand van het 
autoluwe gedeelte. Een overzicht: W www.mechelen.be

De heraangelegde Wollemarkt

Tijdens het openingsweekend wordt de hele Wollemarkt 
opgefleurd met kostuums en spektakel

Parkeer vlakbij winkel en terras
Aan de Sint-Romboutskathedraal (sinds 29 mei) en de 
Hoogstraat (vanaf 23 juni) komen twee nieuwe onder-
grondse parkings. Zo zal het parkeeraanbod in de binnen-
stad gevoelig uitbreiden met ruim 240 plaatsen. Boven-
gronds komen leuke pleintjes.

De parkings zijn ideaal gelegen: vlakbij de vele winkels 
en gezellige terrasjes. De heraangelegde pleinen boven 
de parkings zorgen voor een groene toets waar het aan-
genaam vertoeven wordt.

hef mee het glas
De handelaars en horecazaken zijn enorm blij met de 
nieuwe parkings en bijhorende pleintjes. Dat vieren ze 
samen met jou:

• op 6 juli nodigen de handelaars van de Hoogstraat en 
de Korenmarkt je van harte uit voor Korenmarkt Zomert. 
Klink samen met hen op de eerste editie en op de  
opening van de parking Hoogstraat (op de Ganzendries).

•  Op 2 en 3 juni huldigt de stad na 2,5 jaar archeologisch 
onderzoek en werken de vernieuwde Wollemarkt in. 
Geniet het ganse weekend (14-23u) van straatspektakel, 
muziek, dans, magie, circus, workshops en een terrasje. 
Voor de kleinsten is er animatie op het kinderplein. Je 
kunt je auto kwijt in de nieuwe ondergrondse parking 
Kathedraal. Vind het programma op www.mechelen.be, 
onder ‘Wollemarkt Straatspektakel’.

gratis parkeren
Bij de opening van beide parkings verwennen de handelaars 
van Hoogstraat-Korenmarkt en de horeca-uitbaters aan de 
Wollemarkt hun klanten met parkingcheques. Deze delen zij 
zelf uit. Hiermee parkeer je 2 uur gratis in de parking Kathe-
draal (Wollemarkt) of 1 uur gratis in de parking Hoogstraat. 
Bovendien geldt in de parking Hoogstraat tijdens de eerste 
maand na opening een dagtarief van max. € 5.

7
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Het is belangrijk dat jongeren samen 'jong' kunnen zijn. Met de  
jongste bevolking van Vlaanderen, leeft de jeugdigheid in Mechelen 
als nooit tevoren in jeugdverenigingen, in H30, van Kamikaze tot in  
de fuifzalen …

Naar wens van  de jonge mens ;-)

Wekelijks leven duizenden jongelui zich uit in ( jeugd-)
verenigingen, als vrijwilligers in jeugdhuizen of als 
artistiekelingen. Dit  wordt mee verwezenlijkt door 
de steun van de stad. Ieder jaar voorziet ze subsidies 
voor de werkingskosten, het kamp- en busvervoer, de 
jeugdwerkinfrastructuur, startende jeugdinitiatieven, 
natuurwerk en informatiehulp en vieringen van jubilea.  
Via de uitleendienst kunnen jeudgverenigingen het  
nodige materiaal uitlenen voor een geslaagd evenement.

de jeugd op verhuistoer
Voor vragen over fuiven, subsidies, jeugdwerkloket, kader-
vorming, de VakantieZapper, speelstraten, uitleendienst, 
enz. moet je bij de Jeugddienst zijn. Wist je trouwens dat 
deze dienst binnenkort een nieuwe stek krijgt? In decem-
ber trekt de Jeugddienst met heel haar hebben en houden 
van het Huis van de Mechelaar naar de Hanswijkstraat 32. 
Deze straat vormt vanaf dan het kloppend hart van jeugd-
initiatieven - denk ook aan H30 - van de stad om jongeren 
een nog betere service en creatieve plek te geven.

Jeugddienst, ma, wo & do, 8-17u, di & vrij, 8-13u, T 015 29 75 95, e jeugddienst@mechelen.be, W jeugd.mechelen.be.

8



Word jeugdanimator
De jeugddienst kan je hulp dan weer goed gebruiken als 
vrijwilliger. Je verdient er zelfs een duitje mee. Word bij-
voorbeeld animator voor de grabbelpas. Je begeleidt kin-
deren van 5 tot 13 jaar tijdens een heleboel activiteiten die 
je zelf (stiekem) ook wel tof vindt: knutselen, uitstapjes naar 
de dierentuin of de zee, een cinemabezoekje … Bovendien 
kan je als mobiel speelteam de baan op. Elke dag zorgen 
jij en je teamgenoten voor een leuk en creatief spelaanbod 
in een buurt of straat in Mechelen. De stad garandeert 
jou een leuke vakantie, een boel nieuwe vrienden en een 
vrijwilligersvergoeding van €15 per halve dag.

Ben je minstens 16 en loop je al warm? Mail naar  
e animatie@mechelen.be je naam, adres, telefoonnummer, 
geboortedatum en de reden waarom je graag animator  
wil worden.

Naar wens van  de jonge mens ;-)

cijfers
In Mechelen zijn er 24 jeugdbewegingen (Chiro, 
Scouts ...), 2 speelpleinwerkingen, 5 jeugdhuizen, 
3 jeugdwerkingen voor creatieve ontplooiing, 
7 politieke jeugdverenigingen en 12 andere, 
diverse jeugdverenigingen. Zoek je een hobby  
op maat? Surf naar W www.jeugd.mechelen.be  
en kijk onder de tab ‘jeugdverenigingen’.

9
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cultuur …  
door en voor de jeugd van tegenwoordig

Ben je een Mechelse tiener of twintiger met interesse voor cultuur, kunst 
of muziek? Of sta je gewoon graag op of achter een podium of aan een 
schildersezel? Dan hoef je Mechelen niet buiten te komen.

ga mee op cascokamp met h30
Als je op zoek bent naar een plek waar je jezelf creatief 
kan uitleven, dan is h30 je ding. Je stapt er in een artistiek 
project. Word bijvoorbeeld majorette, musiceer of dans. 
Uiteraard kan je er ook een eigen tof idee kwijt. H30 werkt 
het graag gratis met je uit. 

Wist je trouwens dat H30 binnenkort eveneens een nieuw 
gebouw intrekt? De stad bouwt het in de Hanswijkstraat, op 
nr. 30 vlak naast de Jeugddienst. Het telt liefst zes experi-
menteerateliers, een publiekzolder, een bar en een gezel-
lige koer: de ideale plek om je uit te leven. Op zaterdag 22 
september, om 19u, trekken de H30’ers er feestelijk in. 

Maar … de stad bouwde enkel een Casco (nog niet inge-
richt pand). Aan jou en enkele andere jongeren de eer om 
er een leuke boel van te maken. Schrijf je in voor het H30 
cAscokamp en kom het mee inrichten. Het is gratis en 
voor niets. En je krijgt elke dag zomerse volkskeuken op je 
bord. Kan je toch niet mee op kamp? Help de kampgasten: 
breng hen muziek, lekkers, bloemen en noem maar op …

de muzikale oase van Kamikaze
In de opvolger van Jc Metteko, Club Kamikaze naast Per-
ron M (Douaneplein), organiseer je na deze zomer samen 
met vrienden muziekoptredens die jullie leuk vinden. Dat 
doe je door de zaal tegen een lage prijs te huren en met 
de hulp van de vrijwilligers van de Club, het Team Kamika-
ze. Je kan deze laatsten trouwens altijd een handje helpen: 
iedereen tussen 16 en 25 jaar is meer dan welkom om 
optredens te organiseren, achter de tap te staan, promotie 
te maken of noem maar op. Muzikale pret verzekerd, want 
in ruil voor je inzet ga je gratis naar hun concerten of neem 
je deel aan hun vormingsaanbod en infosessies. Af en toe 
beloont de Club je zelfs op een welverdiend feestje.

club Kamikaze, e kristof.vandegaer@mechelen.be  
(voor info en inschrijvingen).

Interesse, inschrijven voor het cascokamp (22-31.08)  
of vragen? T 015 21 99 39, e H30@mechelen.be,  
W www.H30.be.

Dit jaar heeft club Kamikaze haar eigen podium  
op de Dijlefeesten (27.06).

©
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Maak media met Project Wolf 
De muzikale jongerendroom gaat verder. Met Project Wolf 
halen jonge mediagenieke wolven deze zomer hun hart op. 
Het project maakt media voor en door Mechelse jongeren 
(14-29 jaar). Programma's, filmpjes, webredactie, techniek, 
presentatie, muziekkeuze, jingles, website, enz., je bokst 
het samen met andere vrijwilligers in elkaar.

Project Wolf gaat op zoek naar heel wat Mechels talent. 
Zo zoekt het frisse Maneblussers die op Maanrock recente 
nieuwtjes, backstage weetjes en concerten willen versla-
gen. Zin om topartiesten op de rooster te leggen? Schrijf 
je dan snel in voor de stoomcursus radioreporter tijdens 
Maanrock (24-26 augustus) bij Project Wolf, want de plaat-
sen zijn beperkt. 

Wie dan weer helemaal wild wordt van scratches, mixes 
en het voelen van vinyl, kan de huisdj of Djane van Project 
Wolf worden. Als je goesting hebt om dit te doen, stuur dan 
voor 2 juni een mix-tape op. 

Je kan bovendien alles leren om een professionele radiodj 
te worden op een van de workshops. De datum en info 
over deze workshop worden eerstdaags meegedeeld op 
W projectwolf.be.

Info en verzendingen: Ninah van Aelst, T 015 29 77 92,  
e ninah.vanaelst@mechelen.be.

Heb je ook al foto’s gezien van deze wolven in de stad?

“Met het project Wolf geven 
we jonge Mechelaars een 
platform om hun talenten in 
de media en de muziek te 
ontwikkelen: radio maken, 
dj’en, nieuws sprokkelen  
of filmpjes maken.”

Caroline Gennez,  
schepen van Jeugd

lefsTeM
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de keerzijde van jong zijn

Jong zijn is niet altijd leuk. Zo heb je als jonge Mechelaar misschien 
wel eens last van leeftijdsgenoten die de beest uithangen. Of loopt het 
op de schoolbanken toch niet zoals jij of je ouders het willen.

de pest aan pesten
Pesten is een echte kwelgeest waar veel tieners mee te 
maken krijgen. De laatste jaren duikt een nieuwe vorm op: 
het cyberpesten. Dat is pesten via het internet of de gsm. 
Het is een vaak moeilijk aan te pakken kwestie. Waar het 
begint op de school met vervelende sms’jes, gaat het na 
schooltijd verder via het internet met kwetsende mails of 
berichten op Facebook, Twitter, enzoverder. Soms kraken 
jongeren zelfs elkaars mail- of Facebook-paswoord, om 
vervolgens foto’s te bewerken, door te sturen … je kan 
het zo kwaad niet bedenken. De oorzaak van dit gepest is 
vaak simpelweg verveling of eigen onzekerheid. 

Aan de hand van toneelvoorstellingen in september en 
oktober voor jou als leerling, je ouders, hulpverleners en 
leerkrachten leert de stad wat de problematiek van cyber-
pesten is en hoe je het fenomeen aanpakt. Ook krijgen 
leerkrachten educatieve mappen van de stad. Zo leren ze 
zelf een heleboel bij, want in veel gevallen zijn jongeren 
hen te slim af: je weet als tiener vaak meer af van de mo-
dernste internet- en gsm-technologie dan je leerkrachten.  

"Ik zie af en toe pesterijen 
op  school. Na de school 
doen de pestkoppen dan 
verder via Facebook. Dat 
gaat echt te ver, vind ik. 
Goed dat de stad er iets 
tegen doet."  
Line (17)

De schoolvoorstellingen voor leerlingen vinden plaats in 
schoolverband. De ouders kunnen op 27.09 en 11.10 een 
gratis voorstelling bijwonen in het Cultuurcentrum. Info en 
vragen hieromtrent bij de dienst Preventie en Veiligheid,  
T 015 29 83 23, e preventie_en_veiligheid@mechelen.be.

Intimidatie uit de gratie
Een ander rijzend verschijnsel is seksuele intimidatie.  
Het gaat over nafluiten, in de billen knijpen, uitschelden … 
Vanaf eind deze maand tot in oktober vindt er daarom een  
bewustwordingsactie plaats. Zowel aan café’s, fuiven als 
op de Mechelse festivals (Parkpop, Maanrock) zal je een 
QR-code kunnen inscannen. Die leidt je dan naar een 
nieuwe website met achtergrondinfo over het fenomeen 
en zelfs een link waar je klacht kan neerleggen. In de  
scholen kaart de stad het probleem aan via spelen. 

Naast deze acties zijn er doorlopende initiatieven die over-
last bij jongeren letterlijk en figuurlijk van de baan helpen. 
Zo zijn er naast de straathoekwerkers (p. 2) de school-
spotters: twintigers die spijbelaars en hangjongeren aan-
spreken en indien nodig terug naar de school sturen. Dat 
heeft effect, want de schoolspotters hebben dankzij hun 
leeftijd (-25 j.) en achtergrond veel aanzien bij de tieners. 
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Jongerenreporter
In 2012 vraagt Nieuwe Maan elke maand een jongere om zijn/haar  
mening te geven over de stad. even kijken wat jongerenreporter Robin  
(14 jaar) van Mechelen als thuisstad vindt. 

“Mechelen is wel leuk voor me. Ik voel me er veilig en er wonen veel  
vriendinnen. Mijn turnclub is bijvoorbeeld in de buurt en ik ben fan van 
Transit-Mechelen, een kunstgalerie. Er is ook van alles te doen. Maar er 
mogen altijd meer winkels bijkomen.” 

Robins punten over volgende thema’s:
• aantal verenigingen: 
• veiligheid: 
• festiviteiten en activiteiten: 

Robin

Ook de politie treedt op als jongeren te ver gaan. Zo worden door het NeRo-
project jongeren direct naar het commissariaat gebracht bij inbreuken als 
diefstal of graffiti. De ouders moeten dan een belasting betalen van € 100. Daar 
kunnen de ouders van vrijgesteld worden als ze samenwerken met het regie-
team. Dat team bespreekt samen met hen een manier om de problemen met 
hun zoon of dochter op langere termijn aan te pakken. Dat werkt: 95 % van de 
ouders die naar het regieteam stappen, werken succesvol mee. 

Wil je meer weten over NeRo? Contacteer Koen Geeraerts  
(dienst Coördinatie integrale veiligheid), e koen.geeraerts@mechelen.be en  
T 015 29 83 76.

los problemen op school op
PrOS (Problemen Op School) richt zich op jongeren tussen 10 en 18 jaar die pro-
blemen, zoals schoolmoeheid of spijbelgedrag, hebben op de school. Samen 
met jou, je ouders en je school zoekt PrOS naar een geschikte oplossing voor 
die problemen. Je neemt contact op met hen via het CLB op je school. 

Meer info via www.mechelen.be > Leven > Onderwijs > Onderwijsprojecten > PrOS.

Paulien

"In Mechelen is er 
veel te doen. En 
de cinema is om 
de hoek. Met m’n 
kameraden die in de 
buurt wonen, is het 
hier tof."  
Paulien (14)

Vrijetijdstip
op zoek naar een hobby? of wil je de jongeren uit je buurt beter leren  
kennen? Probeer de kinder- en tienerwerkingen.

Alle jongeren ( 6de leerjaar - 3de middelbaar) en kinderen (lagere school) uit de 
buurt, die zin hebben in creatieve, gekke, sportieve en leerrijke activiteiten zijn 
welkom. Bovendien organiseren de kinder- en tienerwerkers huiswerkbege-
leiding voor de kinderen en allerlei ondersteuning op maat voor jonge lui. De 
kinder- en tienerwerkingen van de jeugddienst zijn sinds enkele jaren actief in 
drie Mechelse wijken: Arsenaal, Oud Oefenplein en Nekkerspoel. Daarnaast is 
er de vzw M.O.O.J, een niet-stedelijke kinder- en tienerwerking. 
 
Meer info via jeugd.mechelen.be, onder de tab ‘kinderen’, of via www.mooj.be.
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Gelukkig zijn er mensen die hen willen 
helpen, zoals Jan, Marjan en Mila. Zij 
zetten zich in voor Youth at Risk (YAR), 
een coaching programma dat jongeren 
tussen 15 en 18 jaar terug uit de proble-
men wil helpen. De stad is sinds twee 
jaar structureel partner.

Jan: "De meeste jongeren met wie wij 
werken, komen uit gesloten instellin-
gen. Als de jeugdrechter genoeg moti-
vatie bij hen voelt om aan hun situatie 
te werken, dan kan de rechter hen dit 
programma aanbieden." Maar YAR is er 
ook voor jongeren uit problematische 
gezinssituaties. Marjan: "Dat zijn vaker 
meisjes. Zij hebben niet zozeer crimi-
nele feiten gepleegd. Toch kunnen ze 
onze hulp goed gebruiken."

drie stappen
Het programma bestaat uit drie  
trajecten waarvan de vrijwilligers er 
minstens één van begeleiden:

• een voortraject. Daarbij worden  
zowel de jongeren als hun ouders  
gemotiveerd om deel te nemen.

• een trainingsweek. De jongeren 
gaan met een groep van vrijwilligers 
op locatie om samen te werken aan 
een nieuwe start. Ze bouwen een 
netwerk op van mensen waarop de 
jongelui kunnen terugvallen bij even-
tuele problemen of om op eigen be-
nen te staan. Verder leren ze de ver-
antwoordelijkheid op te nemen voor 
eigen daden en te geloven in zichzelf.

YAR-vrijwilligers vangen  jongeren met problemen op
Veel mensen denken aan hun jeugdjaren terug als de beste tijd van 
hun leven. Dat geldt helaas niet voor alle tieners: sommige van hen 
komen op het verkeerde pad terecht. Het vraagt vaak veel hulp om 
daar van af te geraken.  

Jan Mila
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YAR-vrijwilligers vangen  jongeren met problemen op

Marjan

“De jongeren die we helpen zien we niet als  
probleemjongeren. Het zijn jongeren  

die lijden onder problemen.”,  
Marjan, Jan en Mila

• een natraject. In deze fase (8 maan-
den) begeleidt een indivudele coach 
een jongere. Het is hierbij belangrijk 
dat de jongere en de coach goed 
matchen.

Jan: "Het natraject is intensief. We zien 
en bellen onze jongeren minstens één 
keer per week. Op crisismomenten, bv. 
bij de verandering van school, gebeurt 
dat vaker. 

Een slotceremonie sluit het program-
ma af. Dan maken de jongeren aan 
hun omgeving - ouders, vrijwilligers, 
jeugdrechters enz. - duidelijk dat ze 
hun nieuwe kans met beide handen 
grijpen. Mila: "Dat vinden zowel wij als 
de tieners een heel bijzonder moment. 
Het geeft een goed gevoel achteraf."

Word zelf coach
Om een coach te worden, hoef je 
niet uit de sociale sector te komen. 
Je staat wel stevig in je schoenen. Je 
bouwt een vertrouwensband op en 
houdt de tieners vooral een spiegel 
voor: je komt er samen achter hoe 
het verkeerd liep, tracht te luisteren 
en helpt hen tot inzicht te komen. Zelf 
kan je rekenen op professionele raad 
en daad en een toffe sfeer.

Zie je het zitten om Jan, Marjan en 
Mila in september als YAR-coach te 
vervoegen? Neem dan snel een kijkje 
op www.yarvlaanderen.be en ga naar 
een infoavond. Wie weet help jij vanaf 
september jonge Mechelaars bij hun 
tocht naar een hoopvolle toekomst.

Maneblussers 
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slachtoffer van een  misdrijf … wat nu? 
Een inbraak, drugs, je fiets of auto gestolen… Het zijn zaken waarmee 
je liever niet te maken krijgt. Maar helaas: ze komen soms voor. Hoe 
ga je er mee om? Of wat doen de stad en de politie eraan?

Eerst en vooral raden we je aan steeds aangifte te doen 
van fietsdiefstal. Dat vergroot de kans dat je hem ooit nog 
terugziet. Aangifte doe je bij de Mechelse politie (Frederik 
de Merodestraat 88, T 015 464 464) of online via police- 
on-web.be.

Op www.gevondenfietsen.be vind je een overzicht 
van fietsen die werden teruggevonden in de provincie 
Antwerpen en verschillende gemeenten daarbuiten. Let 
echter op: je hebt maar zes maanden om je fiets terug te 
krijgen. Naderhand worden ze eigendom van de gemeente 
die de fiets vond. In Mechelen worden deze opgelapt en 
verkocht door de beschutte werkplaats vzw ’t Atelier.

hoe voorkom je een gestolen fiets?
• Schaf je een goed slot aan. Dat is een slot met het  

ART-keurmerk. Vraag ernaar bij je lokale fietshandelaar.

• Bevestig de fiets met het kader en (indien mogelijk) het 
voorwiel aan een vast voorwerp, zelfs al laat je hem maar 
eventjes alleen staan.

• Zet je fiets in een overdekte fietsenstalling, bv. aan het 
Rode Kruisplein, de Zandpoortvest en het Douaneplein. 
Op de randparkings Rode Kruis- en Douaneplein vind je 
tevens 10 fietskluizen die je kan huren bij vzw ’t Atelier  
(€ 30/jaar of €10/3 maanden).  
W users.skynet.be/atelier-mechelen.

• Graveer duidelijk je fiets en laat merken aan fietsdieven 
dat die gemerkt is. Dit kan hen afschrikken. In Mechelen 
werden er in 2011 1934 fietsen gegraveerd. Hoe doe je 
dat? Check op www.mechelen.be/fietsridders alle gratis 
graveer- en labelacties door de gemeenschapswachten.

gestolen fiets
“onlangs werd mijn fiets gestolen. Ik had hem nochtans 
vastgemaakt met mijn fietsslot. zal ik mijn fiets ooit nog 
terugzien? en hoe voorkom ik dat dit nog gebeurt?”
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slachtoffer van een  misdrijf … wat nu? 

De politie doet natuurlijk haar best gestolen auto’s terug 
te vinden. De Mechelse stad helpt daar trouwens bij. De 
ANPR-camera’s zijn daar een sprekend voorbeeld van. 

Op 20 verschillende locaties op de in- en uitvalswegen van 
de stad staan er 46 van deze vaste camera’s opgesteld 
sinds september 2011. Zij houden toezicht op het Mechelse 
grondgebied. Door het ‘lezen’ van nummerplaten, kunnen 
ze rondtrekkende dadergroepen opsporen, gestolen of 
niet-verzekerde voertuigen detecteren en voertuigen 
opsporen die worden gezocht in het kader van een 
gerechtelijk onderzoek. Bovendien helpen ze bij de 
zoektocht naar rondtrekkende dadergroepen, wiens auto’s 
ze eveneens scannen. Wanneer een voertuig passeert dat 
op de zogenaamde ‘black lists’ staat (bv. lijsten waar de 
gestolen nummerplaten op voorkomen), wordt de politie 
gealarmeerd. 

Intelligente camera's
“Mijn auto is gestolen. Vindt de politie hem nog terug?”

De stad is een goede hulp bij al je vragen over drugs. Ze 
heeft een speciale website waar je een heleboel informa-
tie, ondersteuning en hulp vindt over drugproblematiek: 
www.mechelen.be/dealermee. Wil je liever een persoonlijk 
gesprek met een medewerker van de stad of heb je meer 
vragen? Contacteer de dienst Preventie en Veiligheid  
(M. Sabbestraat 119), T 015 29 83 88 (tijdens de kantoor-
uren), e drugs@mechelen.be.

Een andere tip is www.druglijn.be. Ook daar kan je terecht 
voor een gesprek, een heleboel nuttige info over drugs  
en de symptomen van druggebruik. Je kan de druglijn 
bellen op 078 15 10 20.

 

drugs? deal ermee
“Mijn dochter van 16 jaar gaat graag op stap. Ik ben 
bang dat ze in contact zou komen met drugs. Kortom, ik 
zit met vragen. Bij wie kan ik terecht voor raad?”

Wil je afkicken? Heb je vragen rond drugs of ken je 
mensen die je wil helpen? Ook jij kan www.mechelen.be/
dealermee checken of de druglijn contacteren.

Tot 24 januari 2012 werden:
• 97 voertuigen herkend als niet-verzekerd.
• 224 voertuigen gesignaleerd die opgegeven stonden als 

gestolen in België of Nederland.
• 369 voertuigen gelinkt aan een lopend gerechtelijk 

onderzoek.

De onderschepte voertuigen konden gelinkt worden aan  
66 gerechtelijke dossiers.

(M)aanblik 
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In deze gids vind je informatie over fenomenen 
zoals diefstal, inbraak, geweld en overlast. De 
gevaren van drank, drugs en de nieuwe media 
komen aan bod en uiteraard de verschillende be-
leidsmaatregelen die er tegenover staan. Je krijgt 
tal van nuttige adressen, telefoonnummers, tips 
en de verwijzing naar websites waar je nog meer 

Je kan verschillende maatregelen treffen om inbrekers te slim af te zijn.  

Soms zijn deze erg eenvoudig:
• sluit je woning altijd en langs alle kanten goed af.  
 Zelfs al ben je maar even weg.
• gebruik goede sluitsystemen voor alle toegangswegen.
• zorg voor buitenverlichting, al dan niet met bewegingssensoren.
• zorg ervoor dat je woning er bij afwezigheid bewoond uitziet. Gebruik timers  
 en spaarlampen, laat iemand de gordijnen of rolluiken open en dicht doen en  
 laat iemand je brievenbus leegmaken.
• vraag voor vakanties altijd gratis vakantietoezicht aan bij de lokale politie  
 via www.politiemechelen.be.
• laat je bijstaan door diefstalpreventieadviseur Maarten Thiry. Die vertelt  
 je meer over het correct beveiligen van ramen, deuren, kelderopeningen,  
 koepels, garagepoorten ... Op eenvoudig verzoek komt deze je woning  
 inspecteren en tips geven voor een betere beveiliging. Dit advies is gratis en  
 vrijblijvend. Hij vertelt je ook meer over de premie die de stad Mechelen  
 voorziet voor inbraakbeschermende maatregelen en verschaft je info over de  
 SDNA-kit. Interesse? Contacteer Maarten op T 015 29 83 93 of  
 e maarten.thiry@mechelen.be.

Beveilig je spullen met sdNA
SDNA-markering helpt bij de zoektocht naar gestolen goederen. Een unieke, 
vrijwel onzichtbare DNA-code (doorzichtige markeringsvloeistof) zorgt ervoor 
dat jouw kostbare spullen gemarkeerd zijn en altijd aan jou gelinkt worden. 
Hierdoor kunnen politiediensten nagaan of de voorwerpen gestolen zijn en 
wie de eigenaar is. Voor € 25 koop je een SDNA-homekit aan de infobalie in 
de Maurits Sabbestraat, aan de balie van het Huis van de Mechelaar of aan de 
infobalie van het stadhuis, in Wijkhuis Mechelen-Zuid en Dorpshuis Heffen.

steek de boef de loef af 
“Ik heb veel schrik dat ik op een dag thuiskom en dieven in  
mijn huis aantref. Wat kan ik doen om inbraken te voorkomen?"

informatie kan opzoeken. Met deze gids wil 
de dienst Preventie en Veiligheid en de politie 
Mechelaars informeren en sensibiliseren. De 
gids kan je verkrijgen door een mail te sturen 
naar preventie_en_veiligheid@mechelen.be of 
telefonisch via 015 29 83 86.

Tip: check de gids voor Preventie en Veiligheid
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juni 2012

Ottertrotter brengt internationale en lokale topbands op 
het podium. Toch is het festival meer dan muziek. Je leert 
dansen en koken in de workshops, je knutselt en sport of 
je luistert naar vertellingen. Ook je kinderen genieten volop 
van de toffe animatie. 

Ottertrotter is een duurzaam festival. Op het ecoplein  
ontdek je op een ludieke en kindvriendelijke manier hoe 
je zorgzaam met de aarde omgaat. Het gastvrije familiefeest 
focust op de culturele rijkdom en verscheidenheid, bij ons 
en in de wereld. 

24.06

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

ottertrotter: muziek en meer!
het ottertrotterfestival luidt dit jaar opnieuw jouw zomervakantie feestelijk in. laat je op 24 juni met het hele gezin 
door een kleurrijke, muzikale wereld verleiden. swing met je kinderen op het ritme van exotische muziek. of vergaap 
je samen aan verloren gelopen fanfares en straatmuzikanten. 

Op de wereldculturenmarkt slenter je langs de vele 
kleurige kraampjes met hun uitheemse producten en 
geniet je van zuiderse dranken en hapjes. Even rusten? 
Strijk dan neer in de berbertent met een muntthee en 
een overheerlijk gebakje.

Ottertrotter is gratis. Je verkrijgt er eerlijke dranken en 
wijnen aan democratische prijzen.

24.06, domein Tivoli, Antwerpsesteenweg 94.  
Het programma vind je op www.ottertrotter.be.
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Wandel binnenstebuiten 
door Mechelen 
Met de zomerwandelingen van Mechelen Binnenste-
buiten ontdek je de andere kant van jouw stad.

3.06, de bovenkant van de stad
Mechelen aan je voeten? Dat kan: klim met ons de toren 
op en geniet van een adembenemend panaroma. Je hebt 
wel een goede conditie nodig: we lopen honderden  
trappen op en af.

10.06, de onderkant van de stad
Weten wat er onder je voeten ligt? Daal dan af in de on-
derbuik van Mechelen. Ontdek Mechelens ondergrondse 
schatten, ontsluier het geheim van de 333 dobbelstenen 
en griezel in kelders en crypten.

17.06, de binnenkant van de stad
Speur mee naar de restanten van Mechelen Meubelstad: 
ateliers, houtzagerijen en meubelwinkels uit ons  
bloeiende meubelverleden. 

24.06, de achterkant van de stad
Achter de gevels van je stad ligt de ziel van Mechelen. 
Wandel mee naar plekken van stilte, schoonheid en  
verborgen stadspareltjes.

Meer weten? Surf naar www.mechelenbinnenstebuiten.be.
€ 7, inschrijven bij UiT in Mechelen tot de dag vóór de 
wandeling, e info@mechelenbinnenstebuiten.be,  
W www.mechelenbinnenstebuiten.be

A brief history of hell |  
Abattoir fermé 
Boeiende première in kc nOna
Het nieuwe theaterstuk van het Mechelse 
theatergezelschap Abattoir Fermé is een satire over 
kunst die in tijden van crisis probeert te overleven. 'A brief 
history of hell' toont de donkere kantjes van het artistieke 
creatieproces. Stef Lernous schreef het stuk, geïnspireerd 
door hedendaagse beeldende kunst.

In 'A brief history of hell' wordt er waanzinnig getaterd en 
wansmakelijk gelachen over bubbels met bubbels, over 
galeries, over obsessie, over kopen en verkopen, over 
perfectionisme en verzamelmanie, over sushi, over ego’s, 
over hebben, over zijn, over schoonheid, over seks en 
baby’s, over verf, over pellicule en soms ook wel over 
kunst en leven. 

tekst en regie: Stef Lernous | spel: Tine Van den 
Wyngaert, Chiel van Berkel, Kirsten Pieters, Hilde Segond 
von Banchet | muziek: Kreng | lichtontwerp, decor en 
technische leiding: Sven Van Kuijk | productie: Abattoir 
Fermé i.s.m. kc nOna

01.06

Vrijbroekpark:  
rozen, fietsen en feesten 
Rozenfeesten
Tijdens de Rozenfeesten zetten we de mooiste bloem ter 
wereld in de kijker. Bezoek met je kinderen de rozenmarkt, 
smul rozensnoep en geniet van de rozentuin op zijn 
mooist. Liever actiever? Fiets dan met je kids richting 
de verkeerstuin en beleef de tofste pedaalpret op de 
gezinsdag van de Fietsers- en Gezinsbond. Trap rond 
in bakfietsen, test je fietsvaardigheid en doe mee aan 
fietsspelletjes. 

17.06, 10-18u, gratis, Vrijbroekpark, Hombeeksesteenweg 
264, 2800 Mechelen, e info@groenmechelen.provant.be, 
info@groenmechelen.provant.be, T 015 45 13 80

zomers grillen
Jouw vakantie begint met een gezellige doe-het-
zelfbarbecue. Breng zelf je vlees en groenten mee, drank 
kan je kopen bij de parkvissers. Wij zorgen voor muziek, 
barbecuestellen, tafels en stoelen. Jij voor bestek en de 
sfeer. Zin in een tof tuinfeest? Schrijf je snel in en kom 
lekker smullen.

29.06, 18-22u, gratis,  Vrijbroekpark, Hombeeksesteenweg 
264, 2800 Mechelen, e info@groenmechelen.provant.be,  
T 015 45 13 80

1-2.06 & 6-9.06, 20.30u, kc nona, Begijnenstraat 19-21,  
T 015 20 37 80, W www.nona.be
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 01.06 
sport: Initiatie badminton, 13.30u, 
Sporthal Winketkaai
sport: Initiatie zelfverdediging, 10u, 
Sporthal IHAM
Theater: Mama | Theater Korenmarkt, 
21.15u, Korenmarkt 14
Theater: A Brief History of Hell |  
Abattoir Fermé, 20.30u, kc nOna

 02.06 
concert: Memoires van een bal- 
muzikant (uitverkocht) | Raymond Van 
Het Groenewoud, 20.15u,  
Stadsschouwburg
Theater: Mama | Theater Korenmarkt, 
21.15u, Korenmarkt 14
Theater: A Brief History of Hell |  
Abattoir Fermé, 20.30u, kc nOna

 03.06 
Beurs: Parascoop | Para-Astro, 10u, 
Cultuurcentrum
Markt: Curiosamarkt, 11u, Veemarkt
film: Kids Club | Utopolis, 13.30u
feest: Lekker Nekkere, 13u,  
De Nekker, Nekkerspoel-Borcht 19

 04.06 
sport: Initiatie volleybal | dienst Sport, 
13.30u, Sporthal Winketkaai
sport: Beweeg je Fit | dienst Sport, 19u, 
Sporthal Arena
Beiaardconcert: Eddy Mariën, 20.30u, 
Cultuurplein

 05.06 
film: Cinema plus | Utopolis, 14u
spel: Bingo, 14u, LDC De Smis,  
Leuvensesteenweg 129
sport: Initiatie aquagym | dienst Sport, 
16.30u, Zwembad Geerdegemvaart
sport: Initiatie zelfverdediging, 10u, 
Sporthal IHAM, Bautersemstraat 57
sport: Prenatale aquagym, 20.20u, 
Zwembad Geerdegemvaart
lezing: Het Zuiden in je huiskamer 
| dienst ontwikkelingsamenwerking 
i.s.m. Vormingplus, 20u, nog te  
bepalen woonkamer in Mechelen

 06.06 
sport: Initiatie tai-chi, 10u,  
Sporthal IHAM
sport: Kleuterdans, 14u, Sporthal Arena
Theater: A Brief History of Hell |  
Abattoir Fermé, 20.30u, kc nOna

 07.06 
sport: Initiatie seniorengym, 10u,  
sporthal IHAM
concert: Balcazar | The Spirits, 14u, 
Cultuurcentrum
Theater: A Brief History of Hell |  
Abattoir Fermé, 20.30u, kc nOna
film: Don Giovanni La Scala, Utopolis

 08.06 
sport: Initiatie badminton, 13.30u, 
Sporthal Winketkaai
concert: Fred Delplancq Quartet, 21u, 
de jazzzolder, Sint-Romboutskerkhof 2
sport: Initiatie zelfverdediging, 10u, 
Sporthal IHAM, 
Theater: A Brief History of Hell |  
Abattoir Fermé, 20.30u, kc nOna

 09.06 
feest: Hallo Heihoek, 9u,  
Karmelietentuin, Karmelietenstraat 13
concert: Beiaardexamens op de Sint-
Romboutstoren | Kon. Beiaardschool 
Jef Denyn, 14u, Cultuurplein
Theater: Vive la Sociale!, 20u, De  
Posthoorn, Brusselsesteenweg 49
Theater: A Brief History of Hell |  
Abattoir Fermé, 20.30u, kc nOna

 10.06 
sport: Buurtsportcocktail, 13u,  
Basketpleintje Kruisbaan

 11.06 
sport: Initiatie volleybal | dienst Sport, 
13.30u, Sporthal Winketkaai
sport: Beweeg je Fit | dienst Sport, 19u, 
Sporthal Arena, Pastorijstraat 50
Beiaardconcert: Sally Harwood, 
20.30u, Cultuurplein

 12.06 
film: Movies for Mommies |  
Utopolis, 14u
sport: Initiatie aquagym | dienst Sport, 
16.30u, Zwembad Geerdegemvaart, 
Leliestraat 32
sport: Initiatie zelfverdediging, 10u, 
Sporthal IHAM
sport: Prenatale aquagym, 20.20u, 
Zwembad Geerdegemvaart

 13.06 
sport: Initiatie tai-chi, 10u,  
Sporthal IHAM
film: Ladies Movie Night | Utopolis, 19u

 14.06 
sport: Initiatie seniorengym, 10u,  
sporthal IHAM
film: Ladies Movie Night | Utopolis, 19u
lezing: Soirée Lamot - Vaderlandse 
helden na de ‘Groote Oorlog’.  
Kardinaal Mercier en burgemeester 
Dessain | H. De Lannoy, 20u, Lamot, 
Van Beethovenstraat 8-10

 15.06 
sport: Initiatie badminton, 13.30u, 
Sporthal Winketkaai
sport: Initiatie zelfverdediging, 10u, 
Sporthal IHAM

 16.06 
Beiaardconcert: 14u, O.L. Vrouw over 
de Dijlekerk - Kerkplein

 17.06 
feest: Rozenfeesten, 10u, Vrijbroek-
park, Hombeeksesteenweg 264

 18.06 
sport: Initiatie volleybal | dienst Sport, 
13.30u, Sporthal Winketkaai
sport: Beweeg je Fit | dienst Sport, 19u, 
Sporthal Arena, Pastorijstraat 50
Beiaardconcert: Sjoerd Tamminga, 
20.30u, Cultuurplein

 19.06 
lezing: Het Centrum voor Geestelijke 
Gezondheid vertelt over zijn werking | 
CGG, 14u, LDC De Smis
sport: Initiatie aquagym | dienst Sport, 
16.30u, Zwembad Geerdegemvaart
sport: Initiatie zelfverdediging, 10u, 
Sporthal IHAM
sport: Prenatale aquagym, 20.20u, 
Zwembad Geerdegemvaart

 20.06 
sport: Initiatie tai-chi, 10u,  
Sporthal IHAM
sport: Kleuterdans, 14u, Sporthal Arena

 21.06 
sport: Initiatie seniorengym, 10u,  
sporthal IHAM

 22.06 
sport: Initiatie zelfverdediging, 10u, 
Sporthal IHAM
sport: Initiatie badminton, 13.30u, 
Sporthal Winketkaai
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concert: Kleinkunstavond | ’t Echt  
Mechels Theater, 20.30u, Olivetenvest 16
concert: The L-Town Connection, 21u, 
de jazzzolder, Sint-Romboutskerkhof 2

 23.06 
concert: 38ste concerthappening | 
Gery's Big Band, 20u,  
Stadsschouwburg
concert: Kleinkunstavond | ’t Echt  
Mechels Theater, 20.30u, Olivetenvest 16

 24.06 
concert: Zondags huiskamerconcert | 
Dimitri Illarionov, De Eetkamer,  
Battelsesteenweg 67
concert: 38ste concerthappening | 
Gery's Big Band, 15u,  
Stadsschouwburg
sport: Buurtsportcocktail, 14u,  
Tivolipark, Antwerpsesteenweg 94
festival: Ottertrotter, 12u, Tivolipark, 
Antwerpsesteenweg 94
concert: 1794, 20.15u, De Garage, 
Onder den Toren 12

 25.06 
sport: Initiatie volleybal | dienst Sport, 
13.30u, Sporthal Winketkaai
sport: Beweeg je Fit | dienst Sport, 
19u, Sporthal Arena
Beiaardconcert: Isaac Wong, 20.30u, 
Cultuurplein

 26.06 
sport: Initiatie zelfverdediging, 10u, 
Sporthal IHAM
gesprek: Wegwijs voor invaliden, 14u, 
De Voorzorg, Nieuwe  
Beggaardenstraat 41
sport: wandeling | KAV Heilig Kruis , 
14u, Zusterhuis, Molenbergstraat 6
sport: Initiatie aquagym | dienst Sport, 
16.30u, Zwembad Geerdegemvaart
sport: Prenatale aquagym, 20.20u, 
Zwembad Geerdegemvaart

sport: Initiatie tai-chi, 10u, Sporthal 
IHAM
sport: Vakantiedansen en spelen |  
De Harlekijntjes, 18u, feestzaal Pius X, 
Kruisbaan 119

 28.06 
sport: Initiatie seniorengym, 10u,  
sporthal IHAM
festival: De Dijlefeesten, diverse  
locaties binnenstad

 29.06 
sport: Initiatie zelfverdediging, 10u, 
Sporthal IHAM
sport: Initiatie badminton, 13.30u, 
Sporthal Winketkaai
festival: De Dijlefeesten, diverse  
locaties binnenstad
feest: Zomerse Grillen, 18u, Vrijbroek-
park, Hombeeksesteenweg 264
gesprek: Pluk je geluk | Jana De Beul, 
20u, D’Hanekeef, Keizerstraat 8

 30.06 
festival: De Dijlefeesten, diverse  
locaties binnenstad 

 Tentoonstellingen 
09.06 & 10.06 Mechels Begijnhof 
verwelkomt KUNST | Groot Begijnhof, 
Maurus Moreelstraat 3
Tot 02.06 Chris Joris Expositie:  
Schilderijen en tekeningen | ’t Archief, 
Frans Reyniersstraat 19, Hombeek
Tot 03.06 Expo Dick Bruna |  
Cultuurcentrum

 30.06: zomerse grillen 
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 27.06 
festival: De Dijlefeesten, diverse  
locaties binnenstad

Tot 24.06 Classic Wheels |  
HANGAR311, Battelsesteenweg 311
Van 27.06 tot 30.06 Ladies and  
gentlemen, we are floating in space | 
kc nOna, wisselende openingsuren.
Tot 01.07 Ingewikkeld | Academie voor 
Beeldende Kunsten, Vlietenkelder, 
IJzerenleen 1
Tot 02.07 Two stories - Stijn Van Dorpe |
Galerie Transit, Zandpoortvest 10 
(vanaf 04.06 op afspraak)
Tot 09.09 Internationale Sportcar-
toonale Zemst: Olympische Spelen 
Londen | Sportimonium, Trianondreef 
19, 1981 Hofstade
Tot 30.09 Mechelse helden op praal-
wagens | Galerij CG, Sint-Janstraat 9
Tot 06.01.13 Speelgoedrages |  
Het Speelgoedmuseum,  
Nekkerspoelstraat 21
Tot 31.12.14 Rik Wouters.  
Hoogtepunten | Stedelijk Museum 
Schepenhuis, Steenweg 1

 Adressen 
cultuurcentrum & cultuurplein,  
Minderbroedersgang 5
stadsschouwburg, Keizerstraat 3
utopolis, Spuibeekstraat 5
sporthal IhAM, Bautersemstraat 57
sporthal Arena, Pastorijstraat 50
zwembad geerdegemvaart, 
Leliestraat 32
Kc nona, Begijnenstraat 19-21
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Kai-Mook wordt  
Maneblusser
Binnenkort is het zover: dan verhuist Kai-Mook naar het nieuwe en 
prachtige olifantenverblijf in Planckendael. Kom haar komst zeker en 
vast mee vieren.

Bruno Melens, al 27 jaar verzorger bij de olifanten 
van ZOO Antwerpen, werkte mee aan het nieuwe 
olifanten(t)huis. Bruno: "Mede door inbreng van de 
verzorgers zal het olifantenverblijf een modelver-
blijf worden voor andere Europese dierentuinen. 
De dieren krijgen onder andere een verwarmd 
binnenzwembad, een zandstal van 750m² en elk 
een eigen stal." Kai-Mook zal geen zorg tekort 
komen, want haar verzorgers verhuizen gewoon 
mee.

Het bezoekersgedeelte wordt eveneens de 
moeite waard: helemaal ingericht in Aziatische 
sfeer. Kom er dus zeker 'kleine' Kai-Mook bewon-
deren. Hoewel klein? Kai-Mook is op drie jaar tijd 
al van 80 kg naar 1600 kg geëvolueerd. 

spetterend Aziatisch openingsfestival 
in Planckendael
Om de komst van Kai-Mook en haar familie op gepaste wijze te vieren, organi-
seert Planckendael gedurende twee weken een heus Aziatisch Openingsfestival! 
Van zaterdag 30 juni tot en met zondag 15 juli nemen Bollywood-danseressen, 
masseuses, zeepkunstenaars en authentieke artiesten het continent Azië in Plan-
ckendael over. Tijdens het openingsfestival kan je élke dag van 11 tot 18u een he-
leboel Aziatische workshops volgen. In het restaurant zullen Aziatische smulpapen 
op hun wenken worden bediend!

Meer info vind je op www.kaimookverhuist.be. 

 uitzonderlijke actie!  
Koop je ticket via uiT in Mechelen vanaf 27 mei tot en met 29 juni en geniet 
van € 3 korting als Mechelaar. deze tickets zijn geldig vanaf 30 juni tot en 
met 2 september. 

Klink op Kai-Mook
Bovendien nodigt het stadsbestuur 
je op zondag 1 juli van 16u tot 18u 
uit op een olifantenborrel op 
de Veemarkt. Het wordt een echt 
feest, met springkastelen, steltlo-
pers, olifantenfilmpjes, grimage 
en noem maar op. Breng vrienden 
en familie mee om te vieren. Meer 
weten? W www.uitinmechelen.be

De olifantenborrel komt tot stand 
met de medewerking van Alken 
Maes, Kraft Foods, Telenet, Coca- 
Cola, het handelscomité Vadderick 
en vzw Mechelse Feesten.

Welkom in Mechelen 
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“Deze moderne flats 
bieden een mooie 
combinatie van 
maximale privacy en 
keuzevrijheid van 
hulpverlening.”
Koen Anciaux,
OCMW-voorzitter en schepen

lefsTeM

hercules 
Trophy
Op zaterdag 9, 16 en 23 juni 
vindt in Mechelen al voor het 
13de jaar op rij de Hercules 
Trophy plaats. Deze competitie 
tussen Mechelse bedrijven is 
gericht op sport, entertainment 
en teambuilding. 

Kom de sfeer opsnuiven op dit  
formidabele evenement in het  
Provinciaal Sport- en Recreatie- 
centrum De Nekker of motiveer  
jouw bedrijf of collega’s om mee 
te strijden. Meer informatie vind je 
op W www.herculestrophy.com.

stemrecht  
voor de 
niet-Belg
Op 14 oktober trekken alle Belgen 
naar de stembus voor de gemeente- 
en provincieraadsverkiezingen. Ook 
wie niet de Belgische nationaliteit 
heeft, kan zijn stem uitbrengen voor 
de gemeenteraadsverkiezingen, als 
je aan enkele voorwaarden voldoet. 

Je moet je laten registreren op de kieslijst ten laatste op 31 juli. Dat kan door het 
officiële formulier af te leveren in het Huis van de Mechelaar. Meer info? Ga naar 
het Huis van de Mechelaar of naar je wijk- of dorpshuis. Vraag daar de folder en 
de juiste formulieren op. Of surf naar W www.vlaanderenkiest.be en bekijk deze 
folder online.

Nieuwe  
assistentiewoningen voor 65+
Deze zomer opent het Mechelse OCMW 24 nieuwe assistentiewoningen op 
campus De Lisdodde (F. Broersstraat). Dit is een groep van woningen die  
samen een functioneel geheel vormen en waar ouderen in individuele woon-
eenheden wonen. De assistentiewoning biedt naast aangepaste huisvesting 
ook ouderenzorg aan. Mechelaars vanaf 65 jaar die nog zelfstandig kunnen 
wonen maar zorg nodig hebben, mogen zich kandidaat stellen.  
 
Meer info of inschrijven? OCMW Mechelen, Lange Schipstraat,  
T 015 44 52 40, e thuiszorg@ocmwmechelen.be.
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Beleef Kadodder  
en de bijenkoningin
Kadodder is de behoeder van de kinderboerderij in het Tivolipark. Hij en 
zijn boerderijvriendjes nodigen alle kinderen en (groot)ouders uit om het 
volledig afgewerkte boerderijpad te komen verkennen. Dit wandel- en 
doepad vertrekt aan de Neerhofpoort van de kinderboerderij en loopt 
langs 20 leuke en speelse infohuisjes. 

Bovendien kan je nu ook thuis van Kadodder genieten: onze guitige Me-
chelse natuurvriend heeft een cd uitgebracht. Op deze cd staat het kadod-
derlied, een instrumentale versie om zelf mee te zingen en het volledige 
verhaal van Kadodder en de bijenkoningin, voorgelezen door Marc de Bel. 
Dit pareltje is vanaf 1 juni te koop op de kinderboerderij. De cd kost € 10.

Mechelen.be  
blaast 15 kaarsjes uit met groot feest

Op 30 mei wordt er om 12u op de grote Markt 
een groot verjaardagsfeest gehouden 

voor het 15-jarig bestaan van onze 
stadswebsite. Met heerlijke cupcakes 
vieren Mechelaars het succesverhaal van 
de website. Want met meer dan 7 miljoen 
bezoeken en 20 000 geregistreerden 
groeide Mechelen.be in 15 jaar uit tot 
een prachtige gebruiksvriendelijke 
stadsportaal. Een werk dat beloond werd 

met de Indigov Award voor ‘Beste stedelijke 
website van Vlaanderen en Brussel 2011’.

Mechelen.be heeft 1000 Twitter-fans, 2177 Facebook-fans en per jaar meer 
dan 1 miljoen bezoekers. Mechelen is de eerste stad met wijk- en dorpssites, 
personalisatiemogelijkheden, Smartphone en Tablet apps, een Podcast en 
een webcamloket. Bovendien was Mechelen zeven jaar geleden bij de eerste 
Vlaamse steden met een stadsblog: MechelenBlogt.be.

lefsTeM

“De 15e verjaardag 
van de stadswebsite 
mag met veel trots 
gevierd worden. Me-
chelen is een echte 
internetpionier en 
blijft constant haar 
online dienstverle-
ning verbeteren.”

Kristl Strubbe,
schepen van Informatica

sTAd MecheleN
VANDAAG IN MECHELEN LEVEN      WERKEN      BEZOEKEN      BESTUUR      E-LOKET
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1 Sam Didden uit Neerpelt 
had het geluk de 10 000ste 
bezoeker te zijn van de expo 
Dick Bruna en kreeg daarom 
een nijntje-pakket cadeau.

2 Eind april brachten de 
valken die op de Sint-Rom-
boutstoren huizen 3 jongen 
ter wereld. Zij werden ge-
ringd, gewogen en gemeten 
door medewerkers van het 
Koninklijk Belgisch Instituut 
voor Natuurwetenschappen.

3 Zaterdag 12 mei nam  
niemand minder dan rock-
icoon Daan plaats achter 
onze stadsbeiaard. Hij 
voelde zich meteen hele-
maal thuis achter dit groots 
instrument.

4 Op 20 mei kwamen deze 
sportievelingen aan op de 
Grote Markt. Ze deden, sa-
men met 360 andere teams, 
mee aan de 1000 km van 
Kom op tegen Kanker. 

5 De Hanswijkprocessie 
toverde de hele binnenstad 
om in een Middeleeuws 
spektakel.

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 be-
kijken? www.mechelen.be/
nieuwemaan

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, nationaliteits-
keuze, naturalisatie, uittreksels, T 015 29 76 13; voor huwelijken T 015 29 76 22
Info over huisvuil? containerpark? ophaling grof huisvuil? www.ivarem.be, T 0800 90 441
Melding over toestand openbaar domein? T 0800 20 800
gasgeur? T 0800 650 65
Probleem met de watervoorziening? PIDPA, T 0800 903 00
straatlamp defect? T 0800 635 35, www.straatlampen.be
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, Lieve Jaspaert, 
Ditte Knaepen, Karen Claes, Roxanne De bruyn en Koen Vermeiren
fotografie: Jean Van Cleemput, Koen Vermeiren, Caroline Verschaeren
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/2012/0797/0636

WIJ WAReN  eRBIJ
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Marina de Bie, erik laga, Johan Verhulst, Ali salmi, caroline gennez, 
Bart somers, frank Nobels, Koen Anciaux, greet geypen, Kristl strubbe,  
Karel geys, Rita Janssens - www.mechelen.be/stadsbestuur



www.mechelen.be

Mechelen de jongste stad 
van Vlaanderen? Dan moeten 
jongelui zich hier kunnen 
uitleven. Kijk maar eens naar 
deze jonge wolven: zij stappen 
vol enthousiasme in project Wolf. 


