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Vakantie in Mechelen



 In de kijker

Zij MakeN VaN MecheleN eeN feest
De zomervakantie is eindelijk aangebroken. Om deze zo 
feestelijk mogelijk aan te kleden, heeft de vzw Mechelse 
Feesten de laatste maanden niet stil gezeten. Jef, Yves, 
Ann en Barbara organiseren het hele jaar door tal van 
evenementen in Mechelen. Ze bereiden tot in de kleinste 
puntjes de grootste feestjes voor, zodat heel Mechelen  

op tijd en stond kan genieten van een fantastisch 
Maanrock, een sfeervol ParkPop, een multicultureel 
Ottertrotter, een gezellige kerstmarkt en een spetterend 
oudejaar. Ook dit jaar zijn ze op zoek gegaan naar de 
beste artiesten om de Maanrockpodia mee te vullen. Zet 
alvast je feesthoedje op!
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het Oh! bestaat 1 jaar! 
Dit Mechelse ondernemershuis biedt 
starters de nodige ondersteuning en 
startersfaciliteiten tijdens de eerste 
jaren. Nu kan je er ook terecht in de 
bar d’Office, een gedeelde 
ruimte waar alle werkfaciliteiten zoals 
printer, internet en vergaderzaal 
beschikbaar zijn en waar samenwer-
ken centraal staat. Bovendien kan je 
tijdens je pauze rustig vertoeven in de 
nieuwe, prachtige tuin. Meer weten?  
www.oh.mechelen.be

Dankzij de jarenlange inzet van  
gemotiveerde Vrijwilligers 
kan het Hombeekse jeudghuis dit jaar 
50 kaarsjes uitblazen. 
Om dit gouden jubileum te vieren, 
organiseert JH Hoje op 10.08 en 11.08 
het festival "what happeNs 
iN hOMbeek city" aan het 
jeugdhuis in Hombeek, met comedy, 
optredens, dj-sets en een groot feest. 
Meer info op www.hoje.be

‘Mechelen Meubelstad’ een verou-
derde slogan? De leerkrachten en leer-
lingen van het 5de jaar hOut-
techNiekeN (TSM) bewezen dat 
niets minder waar is. Zij namen deel 
aan de VRT-wedstrijd om een tourtafel 
te ontwerpen voor het programma 
‘ViVe le VélO’. Het design van 
de tafel geeft het parcours, een Hoge 
Bi (=oude fiets met groter voorwiel) 
en tijdrithelm weer. Ze grepen naast 
de winst, maar wij vinden de tafel een 
waar staaltje vakmanschap!

Vier mee!MaaNZapper

Mechelen zomert erop los
Mechelen bruist als nooit tevoren. Dat bewijzen de talloze buiten-

landse bezoekers die - vooral omhoog kijkend - de stad ontdekken. Dat hoeft 

ook niet te verwonderen: een skywalk die alleen maar lof oogst, een histori-

sche binnenstad die er steeds mooier én gezelliger uitziet. Niet verwonderlijk 

dat toeristen graag een ommetje maken langs deze stad. 

En er gebeurt meer in Mechelen. Dat blijkt duidelijk uit de evenemen-
tenkalender die maandelijks in jouw stadsmagazine gepubliceerd 

wordt en die maand na maand groeit. Als Mechelaar kan je uit een brede 

waaier aan activiteiten kiezen en dit dankzij heel wat verenigingen en  

organisaties. Zij creëren met hart en ziel een boeiend programma. 

Laat deze Nieuwe Maan je leiden door het zomeraanbod in en 
rond Mechelen. Zonneschijn of regenweer, er valt altijd wat te beleven 

in je stad. Verveling is in juli en augustus geen optie! Ben je op zoek naar 

info, tickets of vrijetijdstips? Spring dan zeker eens binnen bij UiT in Meche-

len, naast het stadhuis. De UiTcollega’s staan 7 dagen op 7 klaar om je op 

weg te helpen! Surf ook eens naar www.uitinmechelen.be. Je vindt 

er voor ieder wat wils. Nieuwe Maan wenst alvast elke Maneblusser twee 

zalige zomermaanden toe, om te onstpannen en te ontdekken, te beleven 

en te genieten! 

leftrOMpet

Zomerse groeten,
de redactie

Komaan 
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Spring jij binnenkort op het vliegtuig? Trek je erop uit?  
Ga je op vakantie? Hou dan een plaatsje in je koffer vrij 
voor je favoriete stadsmagazine en trek een leuke foto 
van jezelf en Nieuwe Maan op reislocatie. De leukste 
foto wint een overnachting voor 2 personen in een 
Mechelse Bed & Breakfast.

Stuur je foto en contactgegevens voor 10 augustus naar  
de afdeling Marketing & Communicatie - Nieuwe Maan, 
Grote Markt 21, 2800 Mechelen. Deelnemen kan ook door 
een mailtje te sturen naar e nieuwemaan@mechelen.be  
of via w www.mechelen.be/nieuwemaan. Veel succes!

ria Van buggenhout wist dat dikhuid Kai-Mook het kind 
is van mama Phyo Phyo en papa Alexander. Zij wint vier 
tickets om Kai-Mook in levende lijve te gaan bewonde-
ren in Planckendael en krijgt er een boeiende olifanten-
rondleiding bovenop.

wedstrijd

Zone 30-stickerwedstrijd
Deze maand mogen we nog mensen feliciteren!  
elke Vanderfeesten kleefde de zone 30-sticker achter  
haar raam en won daarmee een ballonvaart voor twee.

In het kader van de Stad om te Zoenen-campagne, ging 
de stad dit jaar opnieuw met een wedstrijd op zoek naar 
lovenswaardige acties die Mechelen proper en afvalvrij 
helpen houden. 

De bewoners van de Draaibankstraat mogen trots zijn, 
want sinds kort hebben ze de eer in de Schoonste straat 
van Mechelen te wonen. Zij genieten deze zomervakantie 
van een groot gratis straatfeest. Bovendien krijgen alle deel-
nemende straten in oktober een gratis winterbebloeming om 
de straten ook dan fleurig te houden. 

Eveneens de leerlingen van BSGO Maurits Sabbe en SO 
Ursulinen verdienen een pluim. Dankzij hun inzet is hun 
school zeker een jaar lang de Schoonste basisschool en 
Schoonste middelbare school.

Proficiat aan de winnaars en alle deelnemers voor hun inzet!

winnaars schoonste 
straat & school

Neem Nieuwe Maan 
mee op vakantie!

 wannes deleu, winnaar van vorig jaar! 

wiN, wON, gewONNeN!



Komaan 
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de Medaille
Nieuwe Maan reikt de Medaille uit aan Mechelaars met lef. deze maand  
schenken we ze met plezier aan de 10-jarige Mechelse jolien gurny. 

Momenteel kan je in de bioscoop de Belgische film ‘Een weekje weg’ gaan bekij-
ken, een film van Olivier Ringer. De Nederlandstalige versie van deze oorspronke-
lijk Franstalige film wordt volledig gedragen door de Mechelse Jolien Gurny, die 
haar stem leent voor de rol van hoofdrolspeelster Cathy. Jolien trok voor de op-
names in Mechels mediabedrijf Option Media enkele weken uit, maar klaarde de 
klus in amper één week. Het verbluffende resultaat kan je in de bioscoop beleven. 

Jolien zelf deed als 8-jarig meisje auditie voor een programma bij Ketnet, maar 
greep toen net naast de rol omdat ze te jong was. “De makers van dat program-
ma hadden mijn gegevens bijgehouden en belden me voor een auditie voor het 
inspreken van deze rol.”

Dit moderne sprookje vertelt het verhaal van een kind van drukbezette ouders 
dat besluit er een weekje op uit te trekken en hierbij de kleine mirakels van het 
leven ontdekt. “Het geeft wel een wow-gevoel om je eigen stem in de bioscoop-
zaal te horen. Ik ben best wel fier op het resultaat”, zegt Jolien. “Ik wil dit zeker 
nog doen en wie weet zelfs acteren?” Met Jolien hebben we er in Mechelen 
alvast een talent bij!

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

Ontdek binnenkort 
krzysztof wodiczko  
Wereldbekende videokunstenaar 
komt naar Mechelen

uitbliNker

de poolse krzysztof wodiczko (°1943) woont in New york. 
hij maakt kunst door beelden met geluid te projecteren op 
bekende gebouwen in grote steden. dat ontdek je weldra 
in Mechelen vanaf 1 september. 

Wodiczko heeft al meer dan 80 keer openbare projecties 
over heel de wereld gerealiseerd. Mensenrechten, oorlog, 
democratie, conflict en historisch trauma's vormen de be-
langrijkste thema’s in zijn werk. 

Voor Mechelen maakt hij binnenkort, in samenwerking met 
de stedelijke Vluchtelingendienst en Contour, een avond-
lijke buitenprojectie op de gevel van het stadhuis in het 

kader van de hedendaagse kunsttentoonstelling Newtopia: 
de staat van de mensenrechten (1.9-10.12.2012). 

Wodiczko is alvast erg enthousiast: "Het is de tweede keer 
dat ik voor dit project in Mechelen ben. Voor mij is het niet 
de architectuur die de stad maakt, maar wel de interac-
tie tussen de stad en de mensen. Met mijn project wil ik 
onzichtbare mensen een stem geven. De begeleiding van 
het Mechelse team, de deelnemers aan het project en het 
grote enthousiasme van iedereen, maakt dat ik een warm 
gevoel krijg als ik in Mechelen ben." 

Newtopia: de staat van de mensenrechten. 
Meer info op pag. 20.

 wannes deleu, winnaar van vorig jaar! 
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Op vakantie

Hij is weer daar, die mooie zomer. Voor vele 
Mechelaars het moment om op vakantie te 
vertrekken. Blijf je liever in eigen stad of wens 
je het vakantiegevoel lekker lang te rekken? 
In Mechelen valt er altijd wat te beleven.

Op zoek naar tips voor activiteiten 
tijdens de zomermaanden?
Raadpleeg de UiTkalender (p. 20-24) 
of ga ten rade bij UiT in Mechelen 
voor het volledige aanbod.  

contact: Toerismehuis, Hallestraat 
2-6, ma-vrij 9.30-17.30u, za-zo 9.30-
16.30u, t 070 22 00 08,
e toerisme@mechelen.be, 
uit@mechelen.be, 
w toerisme.mechelen.be,  
uitinmechelen.be

in eigen stad
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trein- en vliegverkeer
Al sinds 1835 rijden treinen van en naar Mechelen. De allereerste trein 
op het Europese vasteland reed zelfs van Brussel naar Mechelen. Tal van 
verbindingen brengen je naar alle hoeken van het land. Zelfs het buiten-
land bereik je. Denk maar aan de rechtstreekse verbinding met Amster-
dam. 

wist je dat sinds 8 juni een speciale verbinding je rechtstreeks naar de 
luchthaven van Zaventem brengt? Op minder dan 10 minuten ben je er, 
overstappen hoeft niet meer. De luchthaven en je vakantiebestemming 
zijn nu dichter dan ooit. w www.nmbs.be

bereikbaar Mechelen
wil je vrienden of familie aanmoedigen je stad te bezoeken? Of wil je 
zelf graag op tocht buiten je stad? goed nieuws: Mechelen heeft tal 
van goede verbindingen die je tot/van heinde en ver brengen. 

parkeren in Mechelen
Goede verbindingswegen plaatsen Mechelen centraal in 
het land. De E19 loopt letterlijk langs het centrum. Gratis of 
goedkope parkings liggen in en rond de binnenstad. Het 
stadscentrum mag dan wel autoluw zijn, dat wil niet zeg-
gen dat het autovrij is. Op de meeste plekken geraak je 
nog vlot met de wagen. en in het centrum kan je je auto 
kwijt in een heleboel parkings. Wist je trouwens dat je in 
de parking Hoogstraat tot midden juli max. € 5 per dag 
betaalt? En dat parkeren op parking Zandpoortvest en het 
Rode Kruisplein gratis is in het weekend?

check het parkingaanbod op www.mechelen.be (Leven > 
Mobiliteit > Auto) en het verkeersplan van de autoluwe bin-
nenstad op www.mechelen.be/autoluw.

trappen maar
Vlot fietsen in en rond Mechelen is eenvoudig, want de 
stad investeert met de steun van de provincie in nieuwe en 
veilige fietspaden. Denk maar aan de recent aangelegde 
fietsbrug over het Zennegat. Die bespaart fietsers liefst 4,3 
km tussen Heffen en Boom. En heb je al gehoord van de 
fiets-o-strade? Dat is een snelle fietsweg tussen Antwerpen 
en Mechelen. De fietssnelweg is nog niet helemaal klaar, 
maar op bepaalde afgewerkte delen kan je toch al stevig 
doorfietsen. Nood aan een routebeschrijving van dit traject? 
Surf naar www.mechelen.be en zoek op 'fiets-o-strade'.

Verplaats je je geregeld met de fiets of wil je wat vaker op 
je tweewieler springen? Om je per fiets te verplaatsen naar 
school, naar het werk, naar de winkel, naar een van de 
vele evenementen die Mechelen telt, of gewoon om iets te 
gaan drinken of eten in onze gezellige stad, is de fiets-
kaart onontbeerlijk. Deze kaart geeft je een overzicht van 
de slimste fietsroutes die je veilig en snel op je bestem-
ming brengen. Daarnaast toont de kaart waar je je fiets 
veilig kan stallen, laten repareren of graveren. Je kan de 
fietskaart vanaf midden juli gratis afhalen in het Huis van 
de Mechelaar, in de wijk- en dorpshuizen, in je fietswinkel, 
in het Fietspunt, bij ’t Atelier en tijdens de graveeracties.

heb je geen fiets? Dan kan je er één kopen of huren bij 
vzw ’t Atelier. 

Vzw ’t atelier, Battelsesteenweg 50-52, ma-vr, 8.30-12u 
en 12.30-17u, t 015 71 09 58, 
e sociale.werkplaats@atelier-mechelen.be.

Lees meer over fietsroutes op p. 10.
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beiaardconcerten 
Als beiaardstad nummer één, 
met een internationale beiaard-
school en liefst drie beiaarden, 
klinkt beiaardmuziek in Me-
chelen talrijker en mooier dan 
elders. Elke maandag geniet je 
in de stad en op unieke luister-
plekken van beiaardconcerten, 
telkens gebracht door een 
andere befaamde beiaardier.

Programma en info vind je in de  
UiTkalender op p. 22-23.

donderdag parkpop 
Elke donderdag van juli en augustus is de ‘botaniek’ (Kruidtuin) de meest  
muzikale tuin van het land. Dan is het ParkPop. Elke week staat er weer iets 
totaal anders op het programma: variatie alom.

programma en info
05.07, Mama’s Jasje (Nederpop) | 12.07, Roomservice (rock), 19.07, W. Victor 
(cabaret, balkan, fanfare) | 26.07, Tumblin’ Dice (Rock ’n Roll) | 02.08, Nite Spirit 
(verschillende genres) | 09.08, Charly & The Checkpoints (exotische mix) | 16.08, 
The Romantics (60-80’s) | 23.08, Motown Supremacy (soul, motown) | 30.08, 
Pardon Service (Jamaica, Frankrijk, Balkan)

parkpop, Kruidtuin, gratis, € 2 per drankbonnetje

Helemaal op maat van senioren 
organiseert vzw Mechelse Feesten 
elke eerste donderdag van de maand 
Balcazar: een authentiek bal met mu-
ziek, dans en taart. Op 5 juli houden 
zij in samenwerking met de Senioren-
adviesraad een speciale editie in de 
Kruidtuin.

programma en info
05.07, Conny Neefs, Duo Fontana 
02.08, Herman Van Springel  
06.09, Eddy Smets

balcazar, Kruidtuin (05.07), Cultuur-
centrum (02.08 en 06.09), € 5 inkom 
(taart en warme drank inbegrepen)

balcazar: senioren aan het dansen

gratis

gratis

Muzikale (festival)trip
Mechelen klinkt als muziek in de oren deze zomer. tal van festivals en  
muziekevenementen zorgen ervoor dat de muziek- en dansliefhebbende 
Maneblusser twee prachtige maanden tegemoet gaat. 

 grootste gratis 

 openluchtfestival van belgië 
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wist je dat …
•	 je	het	podium	dat	voorheen	op	

de Vismarkt stond nu vindt op de 
Botermarkt?

•	 de	finalisten	van	Maanrockrally	
één jaar lang werden voorbereid 
op hun optreden?

•	 de	kleinsten	op	zondag	genie-
ten van onder andere klassieke 
kinderliedjes, Mega Mindy en de 
Studio 100 band?

•	 er	dit	jaar	een	vierde	podium	
komt op de Wollemarkt?

Maanrock: 
120 000 rockers onder de toren 
Al 17 jaar lang komen duizenden muziekliefhebbers genieten van Maanrock, 
het ijzersterke, grootste gratis openluchtfestival van België. Fan van zware 
metal of veeleer van electro? Tiener of (ex-)hippie … voor ieder is er wat wils.
Kom kijken en luisteren naar Geike, Customs, Intergalactic Lovers, Daan, 
Shameboy, Guido Belcanto, de Studio 100 Band met gastoptreden van 
Mega Mindy, De Mens, Hong Kong Dong en nog vele anderen.

Maanrock, 25-26.08, binnenstad, gratis, programma en info:  
w www.maanrock.be

Naast deze festivals zijn er nog tal van anderen zoals Fest de Sjarabang, 
Make a Fish, Oogstfeesten, Vis-Pop ... 
Meer informatie via w www.uitinmechelen.be

"Ik kom al sinds mijn 
jeugdjaren naar 
Maanrock met vrienden. 
Het is een uniek en 
gezellig festival pal in de 
binnenstad en bovendien 
helemaal gratis." 
Erwin (55)

Foto: © Christophe Netel
gratis

 ook voor kinderen 

 grootste gratis 

 openluchtfestival van belgië 
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de sportieve  
vakantie
je gezondheid, conditie of je lijn kan je echt verwen-
nen deze zomer. Van intensief sporten tot wandelen en 
fietsen: aanbod genoeg in je stad. Op zoek naar enkele 
ideetjes? 

spring eens op de fiets
Je las het al: Mechelen is goed bereikbaar met de fiets. 
Ideaal dus om een leuke fietstocht te maken in en rond de 
stad. Sinds februari heeft Mechelen trouwens een eigen 
fietsknooppuntenkaart, perfect voor recreatieve fietstocht-
jes. De kaart geeft je een overzicht van het fietsknooppunten- 
netwerk in de regio, met Mechelen als uitvalsbasis. 

Met de kaart kan je zelf je route uitstippelen. Er zit tevens 
een boekje bij, dat enkele fietsroutes voorstelt naar onder 
andere de Rupelstreek (regio Boom), Lier of Bonheiden. 
Het vermeldt per knooppunt bezienswaardigheden,  
restaurantjes en cafeetjes nabij. 

de fietskaart (€ 5) koop je bij de dienst Toerisme of in  
de Standaard Boekhandel. Vragen? Dienst Toerisme,  
Hallestraat 2-4-6, e toerisme@mechelen.be

strekken, die beentjes
Op de dienst Toerisme vind je (begeleide) wandeltochten 
in alle geuren en kleuren. Een suggestie is de historische 
stadswandeling. Tijdens deze begeleide tocht ontdek je de 
getuigen van Mechelens belangrijke politieke en econo-
mische rol tijdens de middeleeuwen en de Bourgondische 
periode (16de eeuw). Tijdens de historische stadswandeling 
neem je sinds kort ook een kijkje bij de pas ontdekte 14de-
eeuwse muurschilderingen in de Sint-Janskerk. Boek snel 
een wandeling en ga Margareta achterna.

historische stadswandeling, dagelijks, 14u, € 5, reserva-
tie aanbevolen, € 2/kind, € 2 met UiTpas, vertrek, info en 
reservering bij de dienst Toerisme.

Andere wandeltips zijn de Mechelse bierzoektocht (p. 12)  
en de tochten door het Mechels Broek (p. 14).

 ook voor kinderen 
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plons 
Heel veel zon of heel veel regen … beiden zijn perfect 
voor een plons in het water. In zwembad Geerdegem-
vaart kan je overdekt zwemmen. Vergeet geen hygiëni-
sche, aansluitende zwemkledij (geen ondergoed, geen 
shorts).

“In de zomer ga ik vaak sporten: 
zwemmen met m'n jonge broertje  

in de Nekker, skaten aan het  
Douaneplein en bij regen basketten 

of fitnessen.” Lorenzo (22)

Zwembad geerdegemvaart, Leliestraat 32, ma-vr, 
8-20.30u, za-zo & feestdagen, 8-17u, € 2,5 (+18 jaar),  
€ 1,9 (3-18 & +65 jaar), gratis (-2 jaar), t 015 41 77 44,  
e zwembad@sportactiefmechelen.be

de Nekker, Nekkerspoel-Borcht 19, 9-21u, € 4  
(+12 jaar), € 3 (6-12 jaar), gratis (-6 jaar). Voor meer info en 
programma: www.denekker.be of via Facebook.

Bij zonneschijn trek je naar de Nekker. 
Naast zwemmen in de vijvers kan je er ook skaten, 
spelen in de (binnen)speeltuin of relaxen op het terras.

 ook voor kinderen 
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geniet  
gastronomisch 
lekkerbekken en fijnproevers zitten goed in Mechelen. Zo is 
onze stad samen met hoogstraten, lier, antwerpen en Mol 
in de running voor de titel ambassadeur van Vlaanderen 
lekker land voor de provincie antwerpen. dat is een stad of 
gemeente die toeristen laat kennismaken met haar culinaire 
tradities, streekspecialiteiten en -producten.

Mechelen lekker stad? stem!
De stad rekent hiervoor op de stemmen van de Mechelaar. 
Van 1 juni tot 26 augustus kan het publiek stemmen op zijn fa-
voriet. Op 31 augustus wordt de winnaar bekendgemaakt. Die 
is dan tot september 2014 Ambassadeur. Meer informatie vind 
je op w www.vlaanderenlekkerland.be/laureaten2012-2014. 
Stemmen kan je via w www.radio2.be.

De stad dankt haar nominatie aan het culinaire vakmanschap 
dat hier aanwezig is. Zaken die het artisanale  
koesteren en gespecialiseerd zijn in streekproducten:

•	 Pralines en roomijs vind je bij Gauthier (Befferstraat 10). 
•	 Proef Spanje in al haar geuren en kleuren met de  

zuiderse delicatessen van Marisol (Borzestraat 6). 
•	 Voor heerlijke kazen moet je bij de bijna 

honderdjarige kaashandelaar Schockaert 
(IJzerleen 26) zijn. 

•	 Al eeuwenlang bakt Bakkerij Vander-
beek ovenvers brood, patisserie en de 
typische Mechelse koekjes:  
Maneblussertjes.

•	 Wie zin heeft in een stevig drankje, 
loopt best eens binnen bij brouwerij  
Het Anker. 

•	 Schuim de Vismarkt af als je van verse vis 
en zeevruchten houdt.

bierwandeling
Ontdek het gouden kantje van Mechelen met de wandelzoektocht 
van Gouden Carolus. Je lost foto- en andere vragen op, waardoor je 
de stad op een andere manier leert kennen. Breng je antwoorden na 
afloop binnen bij de brasserie, dan maak je kans op leuke prijs!  
De prijsuitreiking vindt plaats op 14.10, vanaf 15u.

gouden carolus wandelzoektocht: inschrijven, start en aankomst 
aan brasserie ’t Anker (Guido Gezellelaan 49), € 5,  
info: e engels.marc@telenet.be.

“Ik heb vrienden die bewust vanuit 
de Brusselse rand afzakken naar 

de IJzerenleen voor een foody-
shopping tour. Nergens vind 

je tal van speciaalzaken 
zo dicht naast elkaar. Op 
een half uurtje heb je 
de ingrediënten voor je 

gastronomisch diner.”  
Yves Desmet (52)
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korenmarkt Zomert
Een andere aanrader voor Mechelaars die deze zomer de 
smaakpapillen willen verwennen, zijn de vele markten. Zo 
trek je elke vrijdagavond van de zomervakantie trek je naar 
de Korenmarkt. Ook dit jaar organiseren de handelaars 
op en nabij dit heraangelegde plein ‘korenmarkt Zomert’ 
(van 17 tot 22u). Elke week verandert deze in een gezel-
lige markt met eet- en drankstandjes, animatie en muziek, 
telkens weer volgens een ander thema. 

06.07  Montmartre-à-Malines: er wordt plaatsgemaakt  
 voor straat- en andere kunsten
13.07  rockabilly: smeer je vetkuif al maar in voor deze  
 avond en voel je als een Hollywood Star
20.07  fiësta latina: genieten van zwoele latinoklanken,  
 cocktails en heerlijke tapas
27.07  daa graanmèt: word nostalgisch en waag je aan  
 enkele volksspelen
03.08  kids day: de jongste Mechelaars komen aan   
 hun trekken: grime, een springkasteel, ijsjes en   
 snoepjes maken er een onvergetelijke avond van
10.08  asian Night: wegdromen bij oosterse sferen
17.08  feel good fashionistas: tijdens deze avond voor  
 modeliefhebbers staan mode, beauty en plezier  
 centraal
24.08  Vis-pop: geniet en relax op de tonen van jazz- en  
 bluesmuziek
31.08  finale exotique: een groot eindfeest in een  
 exotische sfeer met volksbarbecue

programma

 03.08: kids day 

wekelijkse zaterdagmarkt
Op zaterdag kan je op de Grote Markt terecht (van 7.30 tot 
13u) voor een groot aanbod aan verse groenten en fruit, 
vlees of andere lekkernijen. Deze sfeervolle wekelijkse 
markt in de binnenstad is een echte aanrader.

curosiamarkt
Verder kan je elke zondag van 11 tot 17u een bezoekje 
brengen aan de curiosamarkt op de Veemarkt. De markt 
staat er vanaf de zondag na de Hanswijkprocessie tot en 
met de laatste zondag van september 2012. Ten slotte is er 
nog elke maandag, woensdag en vrijdag van 8 tot 13u de 
Kleinhandelsmarkt aan de Guido Gezellelaan.

Meer info?  
w www.korenmarktzomert.be 
e info@korenmarktzomert.be

 ook voor kinderen 

LR
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cultuurt(r)ip
je hoeft het niet altijd ver te zoeken om een citytripje te 
maken… culturele bezienswaardigheden en tips genoeg 
in eigen stad! Nieuwe Maan geeft zijn top drie voor deze 
zomer.

de skywalk (st.-romboutstoren) 
Richt je net als zijn middeleeuwse bouwers tot de hemel en 
beklim de hoogste toren van Mechelen. Op weg naar de 
top kom je onder andere twee beiaarden tegen.  
w www.toerismemechelen.be, www.sintromboutstoren.be

letterlijk een topper omdat ... je vanop het hoogste punt 
van Mechelen het mooiste uitzicht hebt over je thuis, je 
stad en haar ommeland.

sportcartoonale (tot 09.09) 
Cartoonisten van over de hele wereld lieten zich inspireren door de 
Olympische Spelen van Londen 2012. Hun leukste tekeningen be-
wonder je in deze expo, waarvan sommige cartoons met onze atleten 
meereizen naar de Spelen. w www.sportimonium.be 

een topper omdat … kinderen er zelf cartoons kunnen maken en zo 
meedoen aan een echte wedstrijd.

rik wouters. hoogtepunten  
Schilderijen en persoonlijke spullen van deze Mechelse 
kunstschilder vind je in het Museum Schepenhuis. Dankzij 
een leuke doe-gids genieten ook kinderen van deze expo. 
w www.rikwouters.be

een topper omdat ... het een unieke kans is om de beste 
werken van de Mechelse ‘Matisse’ in eigen stad te  
bewonderen. 

3e prijs: JoseGonzalo San Martin Escobar - Peru

Naast deze drie toppers kan je nog een bezoekje 
brengen aan de straatstenen, pleinen en 
Vlieten expo. Op deze tentoonstelling zie je alle 
veranderingen in het straatbeeld middels heraangeleg-
de wegen, heropende vlieten en vernieuwde pleinen. 

Leuke voor en na foto’s geven je een overzicht van de 
talrijke vernieuwingen van de laatste jaren. De expo vind 
je in het Huis van de Mechelaar, Reuzenstraat 1,  
openingsuren: www.mechelen.be > Bestuur >  
Stadsdiensten > Huis van de Mechelaar.

gratis

 ook voor kinderen 
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Het Mechels Broek is een natuurlijk overstromings- 
gebied van de Dijle en erg moerassig, wat een prachtige 
plantengroei oplevert. Bovendien tref je er een heleboel 
vogels aan. Zo krijgt het Mechels Broek wel eens een 
bezoekje van ooievaars, die in het nabijgelegen  
Planckendael worden gekweekt. 

Het natuurgebied kan je met het hele gezin bezoeken. 
Met kinderen (5-10 jaar) kan je een Boeboektas uitlenen. 
Met tieners trek je erop uit met een echt kompas tijdens 
een heuse kompaszoektocht. Bovendien kan je de hele 
zomervakantie een leuke wandelzoektocht doen. Verder 
zijn er wandelingen van 7 of meer kilometer. Warm je 
wandelbenen al maar op.

Wens je meer info over het Broek, activiteiten en  
wandelingen? Natuurpunt, bezoekerscentrum,  
Muizenhoekstraat 7, Muizen, do, za, zo (in augustus  
ook op wo) 13.30-17.30u, t 015 43 61 09,  
e bc.mechelsrivierengebied@natuurpunt.be,  
w www.natuurpunt.be/mechelsrivierengebied. 

Meer info over de Mechelse parken en natuurgebieden 
vind je op www.mechelen.be > Leven > Vrije tijd & cul-
tuur > Natuur & recreatie.

“Tijdens mijn zomervakantie 
beklim ik zeker de Sint- 

Romboutstoren. Het uitzicht 
van op de skywalk over de 

stad moet enig zijn.”
Peter (47)

terug naar  
de natuur
een natuurvakantie in Mechelen? Natuurlijk 
kan dat! ga bijvoorbeeld eens picknicken in de 
kruidtuin, speel met de kinderen in het tivolipark 
of wandel door de kleurrijke bloemenperken in het 
Vrijbroekpark. een bezoekje aan het Mechels broek 
is een andere optie.

"Voor mij betekent de zomer ontspan-
nen met het zonnetje in een park zoals 

het Vrijbroekpark. Genieten 
van een festivalletje 
hier en daar hoort er 

natuurlijk ook bij." 
Fatima (42)
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Op wereldreis
binnen de grenzen van je stad toch de hele 
wereld ontdekken? in de dijlestad kan dat. 
Vind hier enkele inspirerende aanraders 
van wereldformaat.

keer oostwaarts in de  
Mechelse dierentuin
Trek naar Azië in Planckendael. De nieuwe inwo-
ner, het olifantje Kai-Mook, bracht een Aziatisch 
festival naar het park. Elke dag tot en met 15 juli 
volg je er van 11 tot 18u een heleboel workshops, 
zoals Indische Bollywooddansen of Aziatische 
massages. Na 15 juli blijft een bezoekje aan de 
exotische dieren en de mooie natuur van het 
park nog steeds de moeite waard.

Meer info vind je op www.kaimookverhuist.be. 

planckendael, Leuvensesteenweg 582, 10-19u, 
€ 22 (+18 jaar), € 17 (3-17 jaar, studenten +18 jaar, 
+60 jaar, andersvaliden en hun begeleider), 
w www.planckendael.be

ViaVia: een café als deur op de weidse wereld 
Bracht het bezoek aan Kai-Mook je in Aziatische sferen? Of wil je (nog) 
meer exotische dingen ontdekken? Kom dan naar het gloednieuwe 
ViaVia reiscafé. Na heel wat inspanning van enkele enthousiaste  
ondernemers, gaat het café eindelijk open op 17 juli. 

Ontdek er de vier windstreken via vier wegen:
•	 je glas. In de trendy loungebar proef je van cocktails, wijnen en 

andere dranken uit het Verre Oosten, Afrika en Latijns-Amerika. 
Ideaal om je avond in stijl te starten.

•	 je bord. Al eens van Zuid-Afrikaanse boboti (gehaktschotel), 
Colombiaanse tapas of Marokkaanse tajines gesmuld? Probeer 
ze in dit café met buitenlandse menukaart. Is een gerecht op, dan 
verschijnt er prompt iets nieuws op het menu. Telkens weer een 
aangename verrassing! 

•	 de mensen. Het reiscafé wordt de plek waar Mechelaars, studen-
ten en reizigers uit de hele wereld elkaar kunnen ontmoeten en 
boeiende verhalen kunnen uitwisselen.

•	 het gebouw. Naast de gezellige inrichting met decoratiestukken 
uit de hele wereld zal je in het reiscafé kunnen deelnemen aan 
workshops, die je onderdompelen in gebruiken en kunsten van 
andere volkeren. Denk bijvoorbeeld aan lessen in de Argentijnse 
tango of de Aziatische keuken.

ViaVia reiscafé, Kruidtuin (aan de Zandpoortvest),  
vanaf 17.07, zo-wo, 11.30-00u, do-za, 11.30-02u

Het stadsbestuur organiseert op zondag 1 juli van 16 tot 18u 
een olifantenborrel op de Veemarkt om Kai-Mook te vieren. 
Er zullen springkastelen, steltlopers, olifantenfilmpjes en 
grimage zijn. Nodig dus je vrienden en familie uit om mee  
te komen vieren. Meer weten: w www.uitinmechelen.be

 kom jij ook naar 
 kai-Mooks olifantenborrel? 

01.07

 ook voor kinderen 
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10 jaar global fiesta:  
dans jij mee de wereld rond?  

Global Fiesta is toe aan zijn tiende editie! De jubileumeditie 
van dit multiculturele wijkfeest wordt opnieuw één grote 
trip rond de wereld van muziek en dans. Je kunt er als 
bezoeker proeven van diverse lekkernijen uit alle streken 
en genieten van verschillende muzikale kunsten. Met op-
tredens van onder andere een Afrikaans gospelkoor, een 
Marokkaanse fanfare en Brahim wordt deze tiende editie 
extra sfeervol. 

wanneer? 08.07, 13.30-20.30u
waar? Mahatma Gandhistraat, blok 13-15

en nu naar… de drive in movies! 
De VS is misschien herkenbaarder door de vele films en 
series, maar daarom niet minder exotisch. Wat is Ameri-
kaanser dan een ‘good old’ Drive In Cinema? Die ervaring 
beleef je deze zomer in eigen stad dankzij Utopolis. In de 
Nekker bouwt het een echte openluchtcinema. Op het 
programma staan kaskrakers zoals Men in Black 3,  
Prometheus en The Avengers.

drive in hoegaarden 0,0, 6.07-01.09 (wo-zo), 20u, € 5,  
De Nekker via parking Utopolis, Spuibeekstraat 5

info en programma: w www.utopolis.be/dim,  
facebook.com/utopolisbioscopen of volg de hashtag  
#driveinmovies op Twitter.

Op zoek naar avontuur? Op 16.09 van 13.30u 
tot 17u organiseert de dienst jeugd opnieuw 
een fantastische zeepkistenrace. Weet je niet 
meteen hoe een zeepkist te bouwen? Kom  
dan op zaterdag 25 augustus van 10 tot 17u en woens-
dag 29 augustus van 13 tot 17u naar de gratis workshop 
zeepkisten bouwen (6-12 jaar). Reserveren is verplicht en 
kan via e Benny.bos@mechelen.be en t 015 29 77 60.

Mechelen Kinderstad start het schooljaar met een flinke 
dosis cultuur. Van 5 tot 9 september vindt voor de aller-
eerste keer het kinderkunstenfestival ‘grof geschud’ 
plaats. Kinderen van 2 tot 12 jaar worden er in de watten 
gelegd met een mix van theater, dans, muziek, vertel-
lingen en workshops in de binnenstad. Meer hierover 
ontdek je in je volgende Nieuwe Maan!

Meer info over deze activiteiten vind je alvast op  
w www.mechelenkinderstad.be

“Mijn vrouw en ik zijn op doorreis 
door de Benelux. We wilden zeker een 
keertje Mechelen passeren en zijn aan-
genaam verrast. Gebouwen getuigen 

van een rijke geschiedenis.”
 Lucca (65), Italiaanse toerist

Vanaf 06.08 tot en met 23.08 
trekt de ‘knalpot’ elke maandag 
tot donderdag erop uit. De 
knalpot is de Mechelse Speel- 
mobiel en zorgt telkens van maan-

dag tot en met donderdag voor 
animatie op een Mechels plein.

 kinderkunstenfestival 

 tips voor kinderen 
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Via www.couchsurfing.org ga je op 
zoek naar een slaapplaats op je bestem-
ming of stel je zelf je zetel ter beschik-
king voor reizigers. Dat kan de sofa zijn, 
maar evengoed een bed, slaapmatje of 
tentje in te tuin. 

Mechelaars fred stiens (34) en jördis 
kleschewski (23) hebben het couch-
surfvirus al jaren te pakken. Ze leerden 
elkaar vijf jaar geleden kennen tijdens 
een kamp met de Bouworde ( = een 
vrijwilligers- en vormingsorganisatie 
voor jongeren) in Berlijn. Na een lange-
afstandsrelatie van een jaar volgde de 
Duitse Jördis haar liefde Fred tot in Me-
chelen. Samen overnachtten ze al op 
zo’n 20 verschillende locaties in half Eu-
ropa. Ze ontvingen al een 40-tal gasten 
uit o.a. Amerika, Litouwen, Australië, Ha-
wai, Singapore en Rusland op hun ap-
partement aan het station. “Mechelen is 
goed gelegen: voor veel rondreizigers 
is het de ideale uitvalsbasis om heel wat 
plekjes en steden in België te verken-
nen”, zegt Fred.

to do europe
jördis: “Ik kan iedereen aanraden om 
coachsurfers te ontvangen. Akkoord dat 
je deze mensen van haar noch pluim 
kent. Maar totnogtoe hebben we geen 
enkele slechte ervaring. Heel avontuur-
lijk is dat je nooit weet waar je terecht 
komt of wie je zal ontvangen. ”

Op de zetel bij  fred & jördis 
Trek je erop uit deze 
zomer, maar wil je 
eerder low budget 
gaan? Leer je graag 
nieuwe mensen  
kennen en sta je open 
voor het onverwachte? 
Dan is couchsurfen 
iets voor jou. 

fred: “Op de duur beschik je over een wereldwijd netwerk en hou je er jaren later 
nog vrienden aan over. Zo’n jaar geleden logeerde hier bijvoorbeeld een Ameri-
kaanse gevechtspiloot in opleiding. Die was bezig aan zijn rondtrip door Europa. ‘To 
do Europe’, noemen ze dat in Amerika. Met hem houden we nog geregeld contact 
via sociale media zoals Facebook. En met kerst krijgen we vaak nog kaartjes.”



Maneblussers 
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Op de zetel bij  fred & jördis 

Fred en Jördis bouwen ook in eigen stad 
aan een sociaal netwerk van coachsur-
fers. Zo houden ze één keer per maand 
een ‘bieravond’ of organiseren ze een 
LAN-party ( = een samenkomst van 
computerliefhebbers die hun compu-
ters met elkaar verbinden), een avond-
je exotisch koken, een filmavond …  
Zo leren ze elkaar weer beter kennen 
en wisselen ze ervaringen uit.

jördis: “Als we couchsurfers te gast 
hebben, laten we ze telkens onze thuis-
stad zien. Dat gaat dan langs het Dijle-
pad en de Bruul. Meestal eindigen we 
in de Stille Genieter voor een lekkere 
Gouden Carolus.” 

fred: “Ik vertel steeds waar de naam 
Maneblussers vandaan komt. Dat vin-
den ze altijd heel leuk. Het is al enkele 
keren gebeurd dat we met gasten door 
Mechelen wandelden en dat zij met hun 
toeristisch infoboekje in de hand ons 
nog verrassen met plekjes of weetjes 
over Mechelen (lacht).”

“Op ons to do-lijstje staan zeker nog 
Marokko en IJsland. Jördis is een IJs-
landse naam, dus daar willen we nog 
graag heen. In Marokko kwam ik al eens 
met de Bouworde en dat land smaakte 
naar meer. Voor de rest zien we wel. Met 
couchsurfen is avontuur en plezier altijd 
verzekerd!”

Zin gekregen om te couchsurfen?  
Of stel je graag zelf je zetel ter 
beschikking? w www.couchsurfing.org

“We vragen altijd of onze gasten een magneet 
van hun land of stad kunnen meenemen. 
Ondertussen hebben we al een reuzegrote 
magnetenverzameling op onze koelkast.”
Jördis

“Couchsurfen is 
een land leren 
kennen alsof je er 
zelf komt wonen. Je 
deelt en proeft het 
alledaagse leven en 
niet de platgetreden 
toeristische paden.”
Fred



juli - augustus 2012

Newtopia:  
de staat van de 
mensenrechten
dit najaar brengt Mechelen de hedendaagse kunsttentoon-
stelling Newtopia: de staat van mensenrechten. het is de 
eerste keer dat zo’n grootschalige, internationale tentoon-
stelling te zien zal zijn in belgië. 

Newtopia werpt een blik op de toekomst met de unieke 
dialoog tussen geschiedenis, hedendaagse kunst en men-
senrechten. Het is de gelegenheidstentoonstelling bij de 
opening van Kazerne Dossin: Memoriaal, Museum en Do-
cumentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten. Dat 
wordt een plek die de erfenis van Mechelen uit het verleden 
levend houdt. 

Mensenrechten als kunst 
Curator Katerina Gregos (Contour 2009, Manifesta 9) stelt 
de Newtopiatentoonstelling samen. Ze kijkt hiervoor naar 
de geschiedenis van de mensenrechten, vanaf hun ontstaan 
in 1948 tot nu. Dit doet ze door de ogen van meer dan 70 
kunstenaars, uit verschillende generaties en landen. Je ontdekt 
door de kunstwerken hoe het debat rond mensenrechten 
verandert en het verschil tussen wat er vroeger speelde en 
wat nu belangrijk wordt gevonden. 

kunstenaars in beeld
Veel kunstenaars die te gast zijn in Mechelen komen uit 
landen waar mensenrechten een moeilijke kwestie zijn. 
Zo is er bijvoorbeeld het werk van Ganzeer, de Egyptische 
kunstenaar die in Mechelen een muurschildering zal maken. 
Zijn ‘street art’ heeft in Egypte de revolutie aangewakkerd. 
Er zijn ook compromisloze werken van originele Belgische 
kunstenaars zoals Wilchar, Johan Creten en Sven ’t Jolle te 
ontdekken. Sociaal betrokken werk van Warhol en Picasso 
kan evenmin ontbreken. 

Newtopia: spetterend gratis feest 

Op 1 september gaat Newtopia: de staat van de men-
senrechten feestelijk van start. Alle Mechelaars kunnen 
die dag gratis naar de tentoonstelling en aansluitend 
genieten van een spectaculair openingsfeest. Mechelen 
Mondial, de najaarscampagne rond Noord-Zuid verhou-
dingen, zet het feestelijke startmoment van Newtopia 
extra in de verf en trakteert je op muziek en dans uit  
het Zuiden. 

Geniet van de animatie en verwacht je bij valavond aan 
een sprookjesachtig, kleurrijk spektakel op de Grote 
Markt. Dit mág je niet missen. 
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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

stadsfestival in de Mechelse binnenstad
De tentoonstelling is te zien op maar liefst zes locaties op 
wandelafstand van elkaar: het Cultuurcentrum Mechelen, 
de Academie voor Beeldende Kunsten, de Oude Mechelse 
Vleeshalle, het Congres- en Erfgoedcentrum Lamot, het 
gerenoveerde Museum Hof van Busleyden en de nieuwe 
Kazerne Dossin.

Spreekt het onderwerp je aan? De Mensenrechtenwandeling 
van de dienst Toerisme brengt je langs minder bekende 
plekken in de stad. 

… en in brussel
In oktober opent Newtopia een satelliettentoonstelling rond de 
Chileense kunstenaar Alfredo Jaar in het ING-Cultuurcentrum 
op de Kunstberg in Brussel. 

Meer weten? Volg ons op www.newtopia.be, de nieuwsbrief 
en Facebook. Of loop even langs bij de UiTbalie! 

praktisch 
01.09 - 10.12, Newtopia: de staat van de mensenrechten.
Tickets: € 10 / € 8 (groepen en ING-klanten) / € 2
01.09, openingsfeest – GRATIS voor de Mechelaar  
met toegang tot de tentoonstelling

bestellen:
UiT in Mechelen

Na Stad in vrouwenhanden (2005) en Stadsvisioenen 
(2009) brengen de culturele partners van Newtopia 
bovendien een beknopt maar geëngageerd 
randprogramma met film, literatuur, theater en muziek. 

theater: 09.10, Anne & Zef / 16.10, De Papa,  
de Mama en de nazi 

literatuur: 16.11, Berichten uit Newtopia. Schrijvers 
over mensenrechten

MuZiek: 05.12, Zeg het, zing het: deze stad zijn 
wij. Jazz met Frank Vaganée, Reger De Neef en het 
Brussels Jazz Orchestra.

filMhuis MecheleN: 25.09, 30.10, 27.11 en 04.12

Je Newtopiaticket geeft je 
vanaf 28 september gratis 
toegang tot Kazerne Dossin 
en vanaf 10 oktober tot 
het ING-Cultuurcentrum in 
Brussel. Beiden geldig tot 
10 december 2012. 
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 01.07 
curiosamarkten: 11u, Veemarkt
film: Kids Club | Utopolis, 13.30u
festival: Dijlefeesten, Mechelse  
binnenstad
feest: Mechelen verwelkomt Kai-Mook 
met een olifantenborrel, 16u, Veemarkt
Zomerkermis: Grote Markt

 02.07 
sport: Sport@rk | dienst Sport, 13u,  
Otterbeek, Tivolilaan 45
beiaardconcert: Twan Bearda, 20.30u, 
Cultuurplein
Zomerkermis: Grote Markt

 03.07 
sport: Sport@rk | dienst Sport, 13u, 
Vennekant
film: Cinema plus | Utopolis, 14u
spel: Bingo | LDC De Smis, 14u
Zomerkermis: Grote Markt

 04.07 
lezing: Bouwadvies over duurzaam 
(verbouwen) | IGEMO, 13u,  
Schoutetstraat 2
sport: Sport@rk | dienst Sport, 13u, 
Bethaniënpolder
Zomerkermis: Grote Markt

 05.07 
concert: Balcazar | Duo Fontana, 14u, 
Cultuurcentrum
concert: Parkpop, 20.30u, Kruidtuin
Zomerkermis: Grote Markt

 06.07 
festival: Fest de Sjarabang, 19u,  
Kerkhoflei 47
Markt: Korenmarkt Zomert, 17u,  
Korenmarkt
Zomerkermis: Grote Markt

 07.07 
festival: Fest de Sjarabang, 13u,  
Kerkhoflei 47
festival: Vee-iësta, 18u, Veemarkt
beiaardconcert: Tom Van Peer, 14u, 
Tuin van de pastorie O.L. Vrouw over 
de Dijlekerk
Zomerkermis: Grote Markt

 08.07 
curiosamarkten: 11u, Veemarkt
buurtsportcocktail: 14u, Speelplein  
M. Gandhistraat
parkconcerten: 15u, Natuureducatief 
Centrum Tivoli
wijkfeest: Global Fiësta, 14u,  
M. Gandhistraat
sport: Big Jump, 15u, Haverwerf
Zomerkermis: Grote Markt

 09.07 
beiaardconcert: Eddy Mariën,  
20.30u, Cultuurplein
Zomerkermis: Grote Markt

 10.07 
film: Movies for Mommies | Utopolis, 14u
film: 14u, LCD De Smis
film/theater: Aida Maggio Musicale  
Di Firenze | Utopolis 
Zomerkermis: Grote Markt

 11.07 
film: Ladies Movie Night | Utopolis, 19u
feest: 11-juli-viering, 20.30u,  
Grote Markt

 12.07 
film: Ladies Movie Night | Utopolis, 19u
concert: Parkpop, 20.30u, Kruidtuin

 13.07 
Markt: Korenmarkt Zomert, 17u, 
Korenmarkt
concert: Octet Red, 20u, de jazzzolder

 15.07 
curiosamarkten: 11u, Veemarkt
straattheaterfestival: 13u, De Nekker

 16.07 
beiaardconcert: Kenneth Theunissen, 
20.30u, Cultuurplein

 17.07 
spelnamiddag: 14u, LDC De Smis

 19.07 
concert: Parkpop, 20.30u, Kruidtuin

 20.07 
Markt: Korenmarkt Zomert, 17u,  
Korenmarkt

 21.07 
Nationale feestdag: 20u, 
Grote Markt

 22.07 
wandelen: 24e Zennetochten |  
wandelclub De Slak, 7u, Ter Coose, 
Kouter 1A
curiosamarkten: 11u, Veemarkt
parkconcerten: 15u, Natuureducatief 
Centrum Tivoli

 23.07 
beiaardconcert: Tom Van Peer,  
20.30u, Tuin van de pastorie  
O.L. Vrouw over de Dijlekerk

 24.07 
spel: Hoger-Lager, 14u, 
LDC De Smis

 26.07 
sport: Sporten onder den Toren, 
17.30u, Grote Markt
concert: Parkpop, 20.30u, Kruidtuin

 27.07 
Markt: Korenmarkt Zomert, 17u,  
Korenmarkt
sport: Sporten onder den Toren, 
17.30u, Grote Markt
concert: Sallma’s Moles, 20u,  
de jazzzolder

 28.07 
sport: Sporten onder den Toren, 10u, 
Grote Markt

 29.07 
sport: Sporten onder den Toren, 
09.30u, Grote Markt
curiosamarkten: 11u, Veemarkt

 30.07 
beiaardconcert: Bernard Winsemius, 
20.30u, Cultuurplein

 31.07 
lezing: EHBO voor zomerkwaaltjes, 
14u, LDC De Smis

 02.08 
concert: Balcazar | Herman Van  
Springel, 14u, Cultuurcentrum
concert: Parkpop, 20.30u, Kruidtuin
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 03.08 
Markt: Korenmarkt Zomert, 17u,  
Korenmarkt

 05.08 
curiosamarkten: 11u, Veemarkt
film: Kids Club | Utopolis, 13.30u

 06.08 
beiaardconcert: Charles Dairay, 
20.30u, Cultuurplein

 07.08 
film: Cinema plus | Utopolis, 14u
spel: Bingo | LDC De Smis, 14u

 08.08 
buurtsportcocktail: 14u, Speelplein  
M. Gandhistraat
film: Ladies Movie Night | Utopolis, 19u

 09.08 
film: Ladies Movie Night | Utopolis, 19u
concert: Parkpop, 20.30u, Kruidtuin

 10.08 
Markt: Korenmarkt Zomert, 17u,  
Korenmarkt
concert: Buckwood Mojo, 20u,  
de jazzzolder

 12.08 
rommelmarkt: Battel, 10u,  
De Arkkade, Battelse Bergen 2
curiosamarkten: 11u, Veemarkt
concert: Claude Bourbon Medieval & 
Spanish acoustic Guitar, 14u, O'Fiach's 
Irish Pub, Grote Markt 24
parkconcerten: 15u, Natuureducatief 
Centrum Tivoli

 13.08 
beiaardconcert: Ana Elias, 20.30u, 
Cultuurplein

 14.08 
film: Movies for Mommies |  
Utopolis, 14u

 15.08 
route: Maneblusser Classic Tour, 
8.30u, Grote Markt

 16.08 
concert: Parkpop, 20.30u, Kruidtuin

 17.08 
Markt: Korenmarkt Zomert, 17u,  
Korenmarkt

 18.08 
beiaardconcert: Tom Van Peer, 20.30u, 
Tuin van de pastorie  
O.L. Vrouw over de Dijlekerk

 19.08 
curiosamarkten: 11u, Veemarkt

 20.08 
beiaardconcert: Koen Cosaert,  
20.30u, Cultuurplein

 21.08 
spelnamiddag: 14u, LDC De Smis
 23.08 
concert: Parkpop, 20.30u, Kruidtuin

 24.08 
Markt: Korenmarkt Zomert, 17u,  
Korenmarkt
concert: Chris Joris Trio, 20u,  
de jazzzolder
festival: Vis-pop, 18.30u, Vismarkt

 25.08 
festival: Maanrock, 14u, Mechelse 
binnenstad

 26.08 
Oogstfeesten: Dahliarama, 10u,  
Vrijbroekpark, Hombeeksesteenweg 264
curiosamarkten: 11u, Veemarkt
festival: Maanrock, 14u, Mechelse 
binnenstad
parkconcerten: 15u, Natuureducatief 
Centrum Tivoli

 27.08 
beiaardconcert: Margo Halsted, 
20.30u, Cultuurplein

 28.08 
Volksspelen: 14u, LDC De Smis

 30.08 
concert: Parkpop, 20.30u, Kruidtuin

 31.08 
Markt: Korenmarkt Zomert, 17u,  
Korenmarkt

 doorlopende activiteiten 
tot 02.09 spel: Wandelzoektocht  
'Kleine straatjes...mooie plaatjes', 
Lamot

tot 30.09 spel: Gouden Carolus  
Wandelzoektocht, Guido Gezellelaan 49

Elke woensdag en vrijdag Zomerkuren 
in De Nekker, coole activiteit, zie  
www.denekker.be

 tentoonstellingen 
tot 01.07 Ingewikkeld | Academie voor 
Beeldende Kunsten, Vlietenkelder, 
IJzerenleen 1
tot 02.07 Two stories - Stijn Van Dorpe 
| Galerie Transit, Zandpoortvest 10  
(op afspraak)
tot 09.09 Internationale Sport- 
cartoonale 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, Nekkerspoel-
straat 21
tot 31.12.14 Rik Wouters. Hoogtepun-
ten | Stedelijk Museum Schepenhuis, 
Steenweg 1

 adressen 
cultuurcentrum & cultuurplein,  
Minderbroedersgang 5
stadsschouwburg, Keizerstraat 3
lamot, Van Beethovenstraat 8-10
Natuureducatief centrum tivoli,  
Antwerpsesteenweg 94
kruidtuin, Bruul 129

tuin van de pastorie O.l. Vrouw over 
de dijlekerk, Gebr. Verhaegen 4
provinciaal sport- en recreatie- 
centrum de Nekker, Nekkerspoel-
Borcht 19
utopolis, Spuibeekstraat 5
sporthal ihaM, Bautersemstraat 57
sporthal arena, Pastorijstraat 50
Zwembad geerdegemvaart,  
Leliestraat 32
kc nOna, Begijnenstraat 19-21
de jazzzolder, Sint-Romboutskerkhof 2
ldc de smis, Leuvensesteenweg 129

 uw activiteit ook in de uitkalender? 
Voer minstens 6 weken voor het begin 
van de maand waarin je activiteit door-
gaat in de UiTdatabank in. Workshops 
en begeleide wandelingen worden niet 
opgenomen. 

deadline invoer september:  
23 juli 2012
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Regeling vakantiewerk
Ben je als student van plan om deze zomer-
vakantie je handen uit de mouwen te steken? 
Dan is er goed nieuws: vanaf dit jaar mag je 
in totaal 50 dagen werken. Dat zijn 4 dagen 
meer dan vroeger. Bovendien kies je zelf 
wanneer je deze werkdagen invult. Dat is een 
verschil met vorige jaren, toen je maximum 46 
dagen mocht werken, waarvan 23 in de zomer-
maanden en  
23 dagen gedurende de rest van het jaar. 

Opgepast: wie meer dan 50 dagen werkt, moet 
extra sociale bijdragen betalen en verliest moge-
lijk kinderbijslag.

digitale stempel ziet daglicht
Via het e-loket van de stad Mechelen kan je al lang documenten 
aanvragen. Maar omdat ze nog een handtekening en een officiële 
stempel van de stad nodig hadden, moest je het aangevraagde 
document steeds gaan afhalen in het Huis van de Mechelaar. Dat 
is nu verleden tijd. Met je E-ID en elektronische kaartlezer vraag je 
een attest op dat je meteen zelf thuis kan afdrukken. Dat attest is 
voorzien van een digitale stempel. 

In de barcode op de stempel worden de 
gegevens van het document opgeslagen 
samen met de digitale handtekening van 
de stad. Op deze manier is het document 
beveiligd tegen elke poging tot verval-
sing. Instanties waaraan je het attest 
moet bezorgen (advocaat, mutualiteit, 
RVA …) kunnen de barcode scannen en 
krijgen zo de garantie dat het om een 
officieel document van de stad Mechelen 
gaat. Midden juli wordt de digitale stem-
pel ingevoerd, voorlopig enkel voor zes 
attesten van de dienst Bevolking. Meche-
len is de eerste stad die deze toepassing 
gebruikt voor attesten. 

heb je nog geen elektronische kaartlezer?  
Op het Huis van de Mechelaar kan je er gratis een vragen.

Meer info: www.mechelen.be/digitalestempel

Openingsuren en  
sluitingsdagen 
Huis van de Mechelaar 
en UiT in Mechelen
Het Huis van de Mechelaar hanteert de-
zelfde openingsuren tijdens de zomermaan-
den. Vergeet echter niet dat de loketten 
gesloten zijn op volgende data:

•	 Zat 11 juli: feestdag van de  
Vlaamse Gemeenschap 

•	 Zat 21 juli: nationale feestdag
•	 Zat 4, 11 en 18 aug: zomersluiting
•	 woe 15 aug: O.L.V.-Hemelvaart
•	 Zat 25 aug: Maanrock

UiT in Mechelen is maandag-vrijdag open 
van 9.30 tot 17.30u, en op weekend- en 
feestdagen van 9.30 tot 16.30u.
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reuzen zoeken  
nieuwe outfit
ben je handig met haaknaald of breipriemen en wol, en 
schrikt een maatje meer je niet af? dan is deze reuzeop-
dracht misschien wel iets voor jou! 

Erfgoedcel Mechelen is op zoek naar breiers en hakers om 
het team van de Mechelse wildbreiers te versterken. In de 
zomer van 2013 gaat de Hanswijkcavalcade opnieuw uit, 
met als sluitstuk de Mechelse Ommegang. Het is al van 
2000 geleden dat de historische Ommegangstoet door 
de straten trok. De reuzenkinderen worden alvast in het 
kader van Erfgoeddag 2013 tentoongesteld in Lamot. Om 
ze tegen dan in een nieuw kleedje steken, zijn helpende 
handen meer dan welkom.

Help jij mee om voor de poppen nieuwe outfits te breien? 
Meld je dan aan bij eva.vanhoye@mechelen.be. Is breien niet 
jouw ding, maar heb je wel nog bolletjes wol liggen? Breng 
ze dan binnen bij de bibliotheek.

Verkeersstop 
schepenhuis
Vanaf 9 juli treedt een permanente verkeersstop 
aan het schepenhuis (ijzerenleen) in werking. 
gemotoriseerd verkeer mag nu niet meer van de 
schoenmarkt naar de ijzerenleen en omgekeerd.

Een camera controleert de stop. Passeer je deze 
met je auto, dan registreert ze je nummerplaat en 
ontvang je een boete van € 50. Hulpdiensten, het 
openbaar vervoer, fietsers en wandelaars mogen 
wel nog langs de Schoenmarkt de IJzerenleen op. 
Verkeer afkomstig van de IJzerenleen kan de stad 
nog steeds uitrijden langs de Adegemstraat en 
Onze-Lieve-Vrouwestraat. Kom je met je auto uit de 
Sint-Katelijnestraat of parking Grote Markt? Dan kan 
je vlot de stad uitrijden langs de Wollemarkt en de 
G. de Stassaertstraat. 

De IJzerenleen blijft volledig en steeds bereikbaar 
via de Brusselpoort en Hoogstraat. Deze verkeers-
stop weert sluipverkeer uit de binnenstad. Resultaat: 
minder auto’s in het hart van de stad, waardoor het 
aangenamer wandelen en winkelen is.

belangrijke informatie!
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1 Mechelen.be bestaat dit 
jaar 15 jaar! Dat werd gevierd 
met een feestje op de Grote 
Markt. Iedereen die een 
verjaardagswens via Twitter 
of via de webcam achterliet, 
mocht smullen van een heer-
lijke cupcake.

2 De Nekker verwelkomde 
de Hercules Trophy, een 
inter-bedrijvencompetitie met 
sport, spel en teambuilding 
die voor veel vertier zorgde.

3 De Speeldag toverde Me-
chelen om in een kinderko-
ninkrijk waar recht op spelen 
centraal stond. In het bouw-
kamp werd er naar hartenlust 
op los getimmerd.
 

4 Voor de opnames van 
hun gloednieuwe film 'K3 
en de bengeltjes' trokken 
Josje, Karen en Kristel enkele 
dagen naar onze Dijlestad. 
Het resultaat zie je vanaf 12 
december in de bioscoop.

5 Met een geslaagd feestje 
op de Grote Markt vestigde 
Plug In Festival de aandacht 
op gehoorschade en de ge-
volgen ervan.

jouw foto hier? 
Maak foto’s van Mechelen waar-
in je mensen in beeld brengt, 
zet ze op Flickr en misschien be-
landen ze wel in Nieuwe Maan. 
Let op: maak je foto beschikbaar 
voor download. Je kan je foto's 
ook versturen naar  
nieuwemaan@mechelen.be.
 
Meer uitleg? Alle foto’s bekijken? 
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 de kantooruren.
inschrijven voor grabbelpas? Dienst Jeugd T 015 29 78 95 of 
E jeugddienst@mechelen.be en 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, 
Lieve Jaspaert, Ditte Knaepen, Vera Denis, Maaike Janssens, Nathalie Bekx,  
Line Geeraerts, Marliese Peeters en Koen Vermeiren
fotografie: Joris Casaer, Layla Aerts, 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/2012/0797/041

wij wareN  erbij

2727

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
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