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Spurt door Mechelen

Maneblussers leren bij

Bespaar op energie

MoBiel MecheleN

Wie rept zich 
hoe door de Stad?

deze 
maand in 

Nieuwe Maan:
jouw wijk- of
dorpskrant



 In de kijker

SaMeN Voor eeN VerKeerSVeiliGe SchooloMGeViNG
Met hun signalisatiebordjes staan ze elke dag paraat om 
kinderen, scholieren, bejaarden en personen met een 
handicap veilig de straat te helpen oversteken. En de  
gemeenschapswachters doen nog meer. Sonja: “Zo hou-
den we in het oog of niemand sluikstort of wildplakt, be-
delen we brieven, wijzen we mensen op zakkenrollers,  

graveren we fietsen …” “Ik hou van de gevarieerde taken 
en het menselijke contact. Dat maakt de job boeiend”, 
vindt Koen. Wil jij mee zorgen voor een veilige school-
omgeving? Meld je dan aan als vrijwillige opzichter via 
gemeenschapswachten@mechelen.be.
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Na het succes van vorig jaar brachten 
de laatstejaarsstudenten Journalis-
tiek en Communicatiemanagement 
uit de Lessius Hogeschool (binnen-
kort Thomas More) dit jaar opnieuw 

een eigen magazine uit: liViNG 
iN MecheleN. In deze tweede 
editie kijk je binnen in het leven van 18 
interessante Mechelaars. Met thema’s 
als diversiteit en wonen in Mechelen 
biedt het 55 pagina’s leesplezier. Vind 
de verdeelpunten op  
W www.livinginmechelen.be.

Hoewel de Olympische Spelen achter 
de rug zijn, blijft Nieuwe Maan nog 
even hangen in de sportieve sferen. 

Heel straf wist de Mechelse Sofie 
daeleMaNS Goud te pakken 

op de 400 meter op het BelGiSch 
KaMpioeNSchap atletiek. 
Naar eigen zeggen geheel onver-
wacht snelde Sofie in 55.35 seconden, 
tevens een nieuw persoonlijk record, 
naar de Belgische titel. Proficiat!

Samen met een groep enthousiaste 
vrijwilligers inventariseerde het 
Mechels stadsarchief tienduizenden 
foto’s, glas- en filmnegatieven uit de 
collectie van Mechels persfotograaf 

leoN VaN BaeleN. Benieuwd? 
Duik het verleden in en proef de nostal-

gie op de reGioNale Beeld-
dataBaNK met een selectie van 
enkele honderden beelden uit de 
periode 1945-1975.  
W www.beeldbankmechelen.be

puike job Mechelaars!MaaNzapper

Klaar voor het nieuwe schooljaar
Met de batterijen heropgeladen, beginnen Mechelaars aan het nieuwe 
schooljaar. We zijn nooit te oud om te leren! Onder dat motto scholen dui-

zenden Maneblussers zich nog elk jaar bij in allerhande sectoren. Maar ook 

niet-Mechelaars weten onze stad te vinden voor het gevarieerde  

onderwijsaanbod en enkele bijzondere opleidingen. In dit nummer sta jij, de 

Mechelaar, centraal en laten we je vooral zelf aan het woord. Enkele stedelin-

gen vertellen op p. 15 hoe zij levenslang leren. 

Een nieuw schooljaar betekent opnieuw meer drukte in het verkeer. Nieuwe 

Maan moedigt je aan je auto wat vaker een rustdagje te gunnen. 

Fiets, wandel of jog korte afstanden. Je bent mobieler, gezonder en goedko-

per! Of neem het openbaar vervoer voor grotere afstanden. Wie geregeld de 

bus neemt in en rond Mechelen, zal al gemerkt hebben dat het busnet van 

De Lijn sinds 15 augustus veranderd is. Meer hierover lees je op p. 12. Op 16 

september geven we het goede voorbeeld en laten we allemaal onze auto 

op stal. Dan is de binnenstad – en voor het eerst Walem – autovrij voor uit 
zonder uitlaat. 

Minder gemotoriseerd verkeer in de stad verhoogt de leefbaarheid. Een re-

cente enquête van Test-Aankoop toont aan dat bijna 70 % van de Mechelaars 

vindt dat de leefkwaliteit in de stad de laatste vijf jaar verbeterd 
is. Daarmee geeft Mechelen de andere Vlaamse centrumsteden het nakijken.

leftroMpet

Zomerse groeten,
de redactie

© Jasper Jacobs

Komaan 
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kvermeir
Notitie
Caroline wilde deze foto wijzigen; nog steeds niets ontvangen.
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eerste hulp Bij huiswerk (ehBh) begeleidt maatschappelijk 
kwetsbare kinderen bij het maken van hun huiswerk. 
Nu het nieuwe schooljaar is aangebroken, hebben de 
vrijwilligers hun handen weer vol. 

EHBH zoekt enthousiaste vrijwilligers die graag met 
kinderen werken, het Nederlands vlot beheersen en houden 
van diversiteit en verschillende culturen. Als vrijwilliger 
begeleid je een uurtje per week een kind, individueel of in 
groep, op een basisschool of in een kinderwerking in en om 
Mechelen. Je krijgt er een fijne ervaring met professionele 
ondersteuning, vorming, veel voldoening en dankbaarheid 
voor in de plaats. 

Interesse? Contacteer dan Marijke Herremans, 
t 015 29 83 62, M 0486 86 95 82, 
e marijke.herremans@mechelen.be, 
W www.mechelen.be > zoek op ‘EHBH’. 

uitBliNKer
Katerina Gregos werkt al maanden als artistiek leider 
aan de tentoonstelling die dit jaar hét topevenement voor 
Mechelen is: ‘Newtopia: de staat van de mensenrechten’ 
(1.09-10.12). Newtopia vindt plaats in zes Mechelse 
culturele instellingen en in de stad. 

Katerina Gregos is Griekse maar 
woont en werkt al jaren in Brussel. 
Mechelaars kennen haar misschien 
nog: ze stelde in 2009 de vierde 
editie van Contour samen, de Me-
chelse Biënnale voor Bewegend 
Beeld. Gregos is een rijzende ster 
aan het hedendaagse kunstfirma-
ment. Zo was ze recent curator van 
het Deens paviljoen op de Biën-
nale van Venetië. Ze verzorgde 
ook mee de negende editie van 
Manifesta in Genk. Nu strijkt ze 
opnieuw neer in onze stad.

Katerina is dol op het historische centrum van Mechelen. 
Ze drinkt en eet het liefst in taverne De Met, met zicht op 
de Grote Markt. Bij haar zoektocht naar Newtopialocaties 
viel ze voor de sfeer en charme van de oude feestzaal 
van het Scheppersinstituut. Vergeet die plek niet tijdens je 
bezoek aan Newtopia!

Info over Newtopia: W www.newtopia.be

 foto Katerina Gregos © panos Kokkinias 

MecheleN zKt. Jou

als huiswerkbegeleider
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Elke dag trotseert torenwachter Nick Vanhaute de 
538 trappen van de Sint-Romboutstoren. Als dat geen 
conditietraining is! Raad jij op hoeveel minuten en seconden 
onze torenwachter op 30 juli de skywalk op de top bereikte?

Stuur je antwoord en contactgegevens voor 14 september  
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. Wie er het dichtst 
bij zit wint Mechelenbons ter waarde van € 60. Deze kan 
je besteden in tal van Mechelse handels- en horecazaken, 
musea en andere vrijetijdspartners in je stad. Lees er alles 
over op p. 25. Veel succes!

Onder het motto ‘ik ga op reis en ik neem mee: mijn Nieuwe 
Maan’ heeft jullie stadsmagazine afgelopen zomer de wereld 
gezien. De leukste foto werd ingestuurd vanuit Berlijn door 
René Pulinckx, die nogmaals van het vakantiegevoel mag 
proeven. Hij wint immers een overnachting in een bed & 
breakfast in eigen stad. Geniet ervan!

14 oktober trekken we met z’n allen naar de 
stembus, want dan zijn het gemeenteraads- en 
provincieraadsverkiezingen. Dit jaar breng je 
je stem uit door middel van een computer met 
aanraakscherm. Van 5 september tot 3 oktober biedt 
de stad op verschillende locaties de mogelijkheid om 
te oefenen met deze nieuwe digitale stemcomputers.

De oefencomputers staan 
opgesteld op verscheidene 
locaties in de stad:

- Infobalie oude stadhuis
- Hof van Egmont
- Bibliotheek
- OCMW
- In je wijkhuis:
• Wijk Arsenaal (LDC De Smis)
• Wijk Noord (LCD De Schijf)
• Wijk Zuid (in het wijkhuis)
• Wijk Nekkerspoel (in het wijkhuis)
• Wijk Tervuursesteenweg (LDC Den Abeel)
• Wijk Centrum (LDC Den Deigem & LDC De Rooster)
• Wijk Battel (in het wijkhuis)

- In dorpshuis Heffen, Hombeek, Leest, Walem & 
Muizen

Een overzicht van de openingsuren vind je op 
www.mechelen.be > Verkiezingen.

oefen je stem

in hoeveel minuten  
beklimt de torenwachter 
de toren?

VerKieziNGeN:WedStriJd

hip hip hoera! 
anna torfs vierde 30 juli 
haar 107de verjaardag 
en is daarmee de oudste 
Mechelaar ooit.

 © Erik van Eycken 
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hij geeft je woonkamer met zijn com-
puter een onherkenbare make-over, 
kan je vertellen wat voor kleuren je 
wanneer best gebruikt en vervaardigt 
zijn eigen meubelen. Volgend jaar stu-
deert andy uit zoersel af na een stu-
die interieur & meubel aan de lessius  
faydherbe campus (binnenkort  
thomas More).

Andy heeft het creatieve virus al te pak-
ken sinds de lagere school. “Elke vrij-
dag was het knutseluurtje. Dat was voor 
mij het plezantste uur van de week.” 

“Ik koos bewust voor Mechelen. De 
school en de stad spraken me aan en 
van andere studenten hoorde ik goede 
dingen over de opleiding hier. Meche-
len is geen grote studentenstad. Dat 
vind ik er net leuk aan. Bovendien is de 
opleiding heel toegankelijk. We mogen 
al onze leerkrachten aanspreken met 
hun voornaam, werken in kleine klasjes 
en hebben elk onze eigen mentor. Dat 
creëert een heel ongedwongen sfeer 
die aangenaam werkt. Ook veel Neder-
landers kiezen voor deze opleiding in 
Mechelen, omdat deze in Nederland niet 
bestaat .”

“Mijn ontwerpen zijn strak en modern. 
Details vind ik belangijk: ze zorgen 
voor de finesse. Mijn kot heeft ook niet 
echt een typische stijl. Het is zwart-wit 
en vooral functioneel ingericht, voorlo-
pig nog met meubelen van IKEA. Maar 
later maak ik deze allemaal gewoon 
zelf.” (lacht)

Nooit te creatief   om te lerenWist je dat je in  
Mechelen de meest 
creatieve vakken kan 
leren? Vraag het maar 
aan Andy Kerstens (20) 
en Merel Meersman 
(16). Zij studeren 
respectievelijk voor 
interieurvormgever  
en beiaardier.

W www.lessius.eu

“Tijdens de week voor de jury ben je echt dag en 
nacht bezig met je ontwerpen, zodat je bijna niet 
anders dan trots kan zijn op jezelf.” Andy



Maneblussers 
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overdag zit ze net zoals al haar 
leeftijdsgenoten op de schoolban-
ken, maar in haar vrije uurtjes slaat  
Merel de houten toetsen van ’s we-
relds grootste instrument aan.

“Ik volg beiaardles sinds mijn tiende. 
Mijn toenmalige buurvrouw werd leer-
kracht aan de beiaardschool en zocht 
geïnteresseerden. Zo ben ik erin ge-
rold. Ervoor was ik eigenlijk totaal niet 
zo muzikaal. Ik heb samen met de bei-
aard notenleer en piano geleerd. Dat is 
uniek: spelen en noten leren tegelijk. 
Drie keer per week volg ik privéles.”

“In het begin van het schooljaar mag ie-
dereen over zijn of haar hobby’s vertel-
len. Als ik over die van mij vertel, kijken 
de meesten raar op. Ze kennen de bei-
aard niet. Dat vind ik zonde, als je zelf 
dan nog in dé beiaardstad woont. Of 
mensen denken dat het een instrument 
is voor oude mannen. Dat is het dus to-
taal niet.”

“Bij wedstrijden spelen we soms op 
een mobiele beiaard uit Nederland. 
Maar die is niet altijd beschikbaar en de 
huur kost telkens wel wat. Het zou fijn 
zijn mochten we in Mechelen onze ei-
gen mobiele beiaard hebben. Tenslotte 
hebben we hier de grootste en oudste 
beiaardschool ter wereld.”

Nooit te creatief   om te leren

Meer info over de Mechelse 
Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn? 
W www.beiaardschool.be

“Zelf hoor ik graag bekende liedjes door de stad 
galmen. Van de Beatles tot Louis Neefs. Iedereen 
herkent die klassiekers direct en ze klinken vaak 
mooi op de beiaard.” Merel



Strek je benen
Goed nieuws voor sportieve Mechelaars: deze maand 
kan je deelnemen aan of supporteren voor twee top 
sportwedstrijden. op 16 september is er voor het eerst 
het Belgisch Kampioenschap kwarttriatlon, op 23 
september doorkruisen lopers de stad tijdens dwars 
door Mechelen. 

dwars door Mechelen
Op 23 september verwelkomt onze stad de zevende 
editie van Dwars door Mechelen. Doe mee met je hele fa-
milie: kinderen kiezen voor de kidsrun, lopers met minder 
routine lopen de vijf kilometer en de meer ervaren lopers 
wagen zich aan de tien kilometer. Een unieke ervaring, lo-
pen langs de natuur van de Dijle en door de straten van je 
eigen stad. Ben je geen echte loper? Kom de deelnemers 
aanmoedigen aan de finish op de Grote Markt. Je amu-
seert je er bovendien aan de standjes van de sponsors.

Check W www.dwarsdoormechelen.be voor de inschrij-
ving, een trainingsschema en andere leuke weetjes.

BK Kwarttriatlon
In september toont Mechelen zich van haar sportiefste 
kant. Op zondag 16 september organiseert SP&O, in 
samenwerking met de stad Mechelen, de 25ste Renault 
Hanswijk Kwarttriatlon. Deze wedstrijd is ook meteen het 
Belgisch Kampioenschap triatlon over de Olympische 
afstand. Zowel atleten met een licentie als recreanten 
kunnen deelnemen aan dit evenement.

Wat? zwemmen in buitenwater, fietsen en lopen
Waar? Eglegemvijver Hombeek 

Volledig programma:
•	 Zaterdagmiddag 15.09: DiMarco Business  

Trio Triatlon (25e editie)
•	 Zondagmorgen 16.09: SP&O Short Distance Triatlon 

(5e editie)
•	 Zondagmiddag 16.09: BK Olympic Distance Triatlon 

(25e editie - volzet)

Vind alle info op www.triatlonmechelen.be.   

Stefanie Adam
© Thibaut Debelle
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 Welkom in Mechelen



Mobiel Mechelen
onder de loep

Er is al veel gezegd en geschreven over bereikbaarheid in Mechelen, 
maar wat vinden de Maneblussers er zelf van? Nieuwe Maan nam 
de proef op de som en vroeg Mechelaars en niet-Mechelaars hoe ze 
zich dagelijks in en rond hun stad verplaatsen.
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fiets vollen bak
Wie, wat, waar, wanneer? 
pieter (32) is een jonge vader. Hij en zijn vrouw ontdekten 
de troeven die een bakfiets (een fiets met grote laadruimte) 
biedt in een stad als Mechelen. 

Waarom?
“Mijn vrouw en ik gebruiken de bakfiets vooral voor korte 
ritjes: naar de stad, de bakker, vrienden, de onthaal-
moeder …”

hoe?
“We hebben de bakfiets via het internet besteld: hij kostte 
slechts € 800 en werd aan huis geleverd. Sinds de zes 
maanden dat we de fiets hebben, hadden we er nog geen 
kosten aan. Iedereen van ons gezin gebruikt de fiets. Ook 
de kinderen: zij kunnen veilig in de laadbak plaatsnemen, 
die zelfs gordels heeft.”

de mening van pieter
“De bakfiets is tegenwoordig handiger in de stad dan de 
auto: je raakt overal en je kan passagiers en boodschap-
pen meenemen. Verder vinden de kinderen het leuk. Je 
ziet hen trouwens voor je zitten en je kan makkelijker met 
hen praten. Maar een bakfiets trapt wel zwaarder. En hij is 
een beetje breder dan de gewone fiets, wat lastig durft te 
zijn als er bv. paaltjes staan.”

Met de fiets in Mechelen

  goedkoper dan de auto

  snel in de stad

  gezond: je werkt aan je conditie

“Mensen die niet willen fietsen ‘omdat het in ons land 
zo vaak regent’ hebben ongelijk. Als verwoed fietser 
ervaar ik wat klimatologen al lang weten: het regent 
in Vlaanderen echt niet zo vaak als we denken.” 
Frank Deboosere, weerman met Mechelse roots 

Je kan Franks fietsavonturen volgen op zijn online dagboek:  
W www.frankdeboosere.be > fietsdagboek.
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   Met de auto
naar de stad

MMc als 
reddende engel

Wie, wat, waar, 
wanneer? 
lowieza (91) maakt al vijf 
jaar gebruik van de Minder 
Mobielen Centrale (MMC) 
van het Mechelse OCMW. 
Vrijwilligers brengen haar 
van thuis tot aan haar 
‘hobby’.

Waarom?
“Ik ben minder goed te been, onder andere door 
een zware rugoperatie. Maar ik kom graag onder de 
mensen. Mijn kinderen wonen niet om de hoek, maar 
dankzij het MMC kom ik toch mijn huis uit.”

hoe?
“Ten laatste twee dagen op voorhand geef ik per telefoon 
een seintje aan de MMC. Zij regelen dat een vrijwilliger 
die me thuis komt ophalen. Ik betaal 30 eurocent per 
kilometer, gerekend van het huis van de vrijwilliger tot aan 
mijn aankomsthalte. De MMC voorziet bovendien altijd 
een auto die een rolstoel kan meenemen. De vrijwilligers 
helpen me tot, in en uit de auto.”

de mening van lowieza
“De mensen van de MMC zijn erg lief en staan altijd 
paraat. Dankzij hen kan ik eens naar parochiecentrum 
’t Kranske (Tervuursesteenweg) of de cafetaria van het 
zwembad. Daar komen andere mensen van mijn leef-
tijd naar toe en kunnen we bijpraten … en lol trappen. 
De MMC was mijn redding: dankzij hen kom ik buiten. 
Er zouden meer mensen gebruik van moeten maken.”

Wie, wat,  
waar, wanneer? 
Stefaan (50) komt elke 
dag met de wagen naar 
Mechelen, waar hij 
werkt.

Waarom?
“Ik ben directeur mar-
keting en sales van een 
bedrijf dat in het hartje 
van de stad ligt. Voor 
mijn functie moet ik 
vaak naar klanten in alle 
hoeken van het land. 
Een firmawagen is dus 
een noodzaak.”

hoe?
“Mijn werkgever voorziet een autostaanplaats voor mij in 
de gloednieuwe parking aan de kathedraal, onder het St.-
Romboutskerkhof. Daar raak ik via de St.-Katelijnestraat. 
Ik parkeer er op amper twee minuten wandelen van 
kantoor.”

de mening van Stefaan
“Het voordeel van de auto in de stad is mijn zelfstan-
digheid. Ik kan vertrekken en aankomen wanneer ik 
wil en ik kan overal heen rijden. Met de snelweg nabij, 
ben ik slechts op een half uur rijden van het centrum 
van Brussel en Antwerpen. Meer en meer wordt het 
historische stadscentrum wel autoluw. Maar het blijft 
bereikbaar dankzij parkings in en rond het centrum.”

Van en naar Mechelen met de auto

  parking: in en rond het centrum

  flexibiliteit: je rijdt waarheen je wil

  zelfstandigheid: je rijdt wanneer je wil

MMc, wat ben je ermee?

  mobiel, ook al ben je slecht te been

  begeleiding: de medewerkers helpen 
je in de wagen

  betaalbaar: voor mensen met bv. een 
klein pensioen

Wat is de MMc?
De MMC is er voor alle Mechelaars met een beperkte mobiliteit. Behalve het lidmaatschap (€ 7/jaar - € 3,50/half jaar) betaal 
je € 0,30 per kilometer aan de chauffeur. Vandaag zijn er al 210 leden die gebruik maken van de dienst, vooral 60-plussers. 
Dankzij MMC hoeven deze mensen zich niet thuis op te sluiten. Vragen of meer info: MMC, Lange Schipstraat 27, 
t 015 44 52 39  (ma-vr, 9-11u) of e mmc.mechelen@ocmwmechelen.be.
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pendelen 
vanuit Mechelen

Wie, wat, waar, wanneer? 
evy (26) pendelt vier dagen per week naar 
Diegem met de trein en de bus. Een dag per 
week neemt ze voor haar werk de trein richting 
Antwerpen. 

Waarom?
“Ik woon op slechts 10 minuten fietsen van het 
station en er zijn een heleboel treinverbindingen 
die interessant voor me zijn. Bovendien betaalt 
mijn werkgever 75 % van de abonnementskosten 
terug. Dat is een enorme kostenbesparing.”

hoe?
“Elke dag neem ik de fiets naar het station. 
Daar neem ik de trein om 8.07u. Op mijn 
treinbestemming neem ik de bus van De Lijn 
en 15 minuten later zit ik op kantoor. Mijn bus 
wacht bovendien op mijn trein, waardoor ik geen 
aansluiting misloop.”

de mening van evy
“Sporen vanuit Mechelen is ideaal. Het station is 
dichtbij en er stoppen tal van treinen die zowel 
naar de regio Brussel (Diegem) als naar Antwer-
pen rijden. Bovendien kan je op de trein ontspan-
nen: een boekje lezen, koffie drinken ... Eén keer 
ben ik met de wagen naar het werk gereden. In 
plaats van de 19 minuten die ik er normaal over 
zou doen, duurde de rit liefst een uur. Vol stress 
kwam ik op het werk aan. Geef mij maar de trein.”

Van en naar Mechelen met de trein

  ontspannend: je kan lezen en werken op de trein

  snel: grote steden binnen handbereik

  veilig: minder ongevallen dan met de auto of de fiets
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de lijn moet dit jaar € 60 miljoen besparen.  
de vervoersmaatschappij werkte een doordacht 
actieplan uit om vraag en aanbod beter op elkaar af te 
stemmen. zo worden overvolle bussen vermeden én 
verdwijnen lege bussen uit het straatbeeld.

Sinds 15 augustus zijn 
er een aantal wijzigingen:
•	 in Mechelen centrum rijdt voortaan één stadsbus, 

de centrumpendel. Deze bus rijdt om de 10 minuten 
tussen Station, Grote Markt, Veemarkt, Station Nekker-
spoel en de nieuwe Park & Ride - met 500 gratis par-
keerplaatsen - in de buurt van Utopolis en De Nekker. 

•	 alle andere lijnen rijden over de vesten en Veemarkt. 
Deze regiobussen hebben een grotere capaciteit, 
waardoor ze meer mensen kunnen vervoeren dan 
voorheen. 

•	 overstappen van de Centrumpendel op andere lijnen 
(en omgekeerd) kan aan de drie grote knooppunten in 
Mechelen: Station, Veemarkt en Nekkerspoel.

•	 een aantal haltes werden afgeschaft. Je zal echter al-
tijd op maximaal 500 meter stappen een halte vinden; 
ofwel in de binnenstad ofwel op de vesten. 

•	 de efficiëntie en capaciteit worden dus verhoogd én 
het volledige gebied blijft bediend. Iedereen geraakt 
nog steeds op zijn of haar bestemming, mits soms een 
overstap of wat verder stappen naar de halte.

Busje 
komt zo: 
aangepast 
busnet van 
de lijn 

Meer weten over aanpassingen? Surf naar www.delijn.be/
aanpassingen. Of plan je eigen route via www.mijnlijn.be.
  
Met vragen kan je ook terecht bij De LijnInfo op 070 220 
200, ma-vr, 7-18u, za 10-18u, zon- en feestdagen gesloten, 
€ 0,30/min. Of ga langs in de Lijnwinkel (Stationsstraat), 
ma-vr 8-18u, za 8.10-12u en 13-16u.

op 15 augustus 2012

Verandert 
er iets aan 

uw lijn 

Kijk op  www.delijn.be/aanpassingen
• Surf naar www.delijn.be/aanpassingen
• Of bel De LijnInfo op 070 220 200 (€ 0,30/min)

• Of ga langs in een Lijnwinkel
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zondag 16 september is de dag om koning auto een 
dagje op stal te laten en naar Mechelen centrum af te 
zakken voor de 2de editie van uit zonder uitlaat. de hele 
binnenstad is die dag autovrij en staat helemaal in het 
teken van cultuur, vrije tijd en mobiliteit. dit jaar dompelen 
we je onder in de sfeer van de dolle jaren 1920. 

Ga eens uit zonder uitlaat en voel wat een autovrije bin-
nenstad betekent. Maak kennis met het rijke cultuur- en 
vrijetijdsaanbod, kies je hobby voor het komende jaar en 
profiteer van de nuttige verkeersveilige en duurzame trans-
porttips. In de Stadsschouwburg ontdek je dat mobiliteit en 

theater mooi samen-
gaan. Doe het koopje 
van je leven op de 
markt ‘Marché Mous-
tache’. En dat allemaal 
midden op straat!

UiT zonder uitlaat 
is een groot feest 
voor iedereen in het 
thema van de dolle 
jaren 1920, met een 
zwiermolen op de 
Grote Markt. het 

feest breidt dit jaar uit tot Walem, met een heuse Vlaamse 
Kermis en een boekenruilbeurs. Het dorp en de stad lagen 
nog nooit zo dicht bij elkaar, want een paardentram voert je 
over en weer.

race mee
Van 13 tot 17u kan je op de Veemarkt terecht voor de 
zeepkistenrace. Een duizelingwekkend parcours brengt de 
coolste zeepkisten langs een waterbak, spoorweg en tunnel. 
Wie is de snelste? Een jury beoordeelt de zeepkisten op  
5 categorieën: de snelste, de langste boller, de mooiste, de 
publieksprijs en all-round. W www.mechelenkinderstad.be 

praktisch: uit zonder uitlaat, 16.09, 
13-18u, binnenstad en Walem
in de binnenstad. Parkeer je fiets gratis in de bewaakte 
fietsenstalling onder de Grote Markt. Stad Mechelen laat 
je die dag gratis met De Lijn in Mechelen reizen. Opgelet: 
de bussen zullen enkel stoppen aan de Veemarkt, andere 
haltes in het centrum worden die dag niet bediend.

Het centrum is verkeersvrij van 10 tot 19u. Geparkeerde 
auto’s kunnen blijven staan, tenzij er activiteiten 
plaatsvinden. Je kan je auto kwijt op de gratis parkings 
Douaneplein, Rode Kruisplein, de Zandpoortvest, of op de 
randparking aan Utopolis. De Lijnbus brengt je van daaruit 
gratis naar het centrum.

in Walem. Parkeer je fiets gratis aan het dorpshuis van 
Walem. De K. Albertstraat ter hoogte van de dorpskern is 
verkeersvrij vanaf 13 tot 23u.

Het volledige programma vind je op www.uitinmechelen.be/uzu 
of steek je licht op bij UiT in Mechelen, Hallestraat 4-6,  
t 070 222 800, e uit@mechelen.be.

zonder uitlaat
16.09

uit

14
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Levenslang leren 
in Mechelen

rita leert de taal  
van onze oosterburen

rita (58) volgt samen met haar man 
avondles Duits aan CVO (Centrum voor 
volwassenenonderwijs) -TSM. “Mijn 
echtgenoot wilde beroepshalve Duitse les 
volgen. Tijdens mijn humaniora heb ik wel 
Duits gehad, maar als je de taal niet actief 
gebruikt, vergeet je ze snel. Ik heb het ook 
altijd al een mooie taal gevonden. Genoeg 
redenen dus om de taal op te frissen. We 
volgen elke maandagavond les, van 18.30 
tot 21.30u. We hebben een heel goede 
leerkracht die voldoende herhaalt en altijd 

open staat voor vragen. In de les leer je al 
heel veel, maar het is natuurlijk best dat je 
ook thuis herhaalt, oefent en leest. Dat wordt 
niet verplicht, maar de leerkracht moedigt 
ons er wel toe aan, onder andere ook via 
klassikale herhalingsoefeningen. Dankzij het 
digitale leerplatform kan je je thuis verder in 
de taal verdiepen.” 

“Ik sta voltijds in het onderwijs en moet 
toegeven dat de combinatie met mijn job niet 
altijd evident is. Maar door met z’n tweetjes 
naar de les te gaan, motiveer je elkaar. We 
waren beiden geslaagd en willen zeker 
volgend jaar verder doen.”

Mechelen is een onderwijsstad. Hier volgen dagelijks 
ongeveer 40 000 kinderen, jongeren en volwassenen 
een opleiding. Bijscholen of levenslang leren is in 
Mechelen perfect mogelijk door het ruime aanbod 
aan opleidingsinstellingen. 

(M)aanblik 
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ruth maakt nu haar eigen meubels
ruth (28) woont in Mechelen en volgt er de opleiding  
basisjaar interieur/meubel bij Syntra AB. Ze houdt ervan 
om met haar handen te werken, en het leek haar wel leuk 
om een eigen kast te kunnen bouwen. 

“De opleiding basisjaar interieur/meubel vindt één keer 
per week plaats van 19 tot 22.20u. Aan het begin van het 
semester start je met theorielessen over de achtergrond 
van verschillende houtsoorten, soorten verbindingen en 
machines. Vervolgens leer je met verschillende machines 
werken zoals de paneelzaag en de langgatboor. Daarnaast 
leerden we om het hout te bewerken met verschillend 
handgereedschap.”

“In mijn eerste jaar heb ik een kookboekhouder gemaakt. 
Zo had ik meteen een leuk nieuwjaarscadeau voor mijn 
mama. Na Nieuwjaar zijn we aan een boekenkast begon-
nen. Ik ben er toch wel trots op omdat ik deze helemaal 
zelf heb gemaakt. Het resultaat mag er zijn, vind ik! Nu kan 
ik op eigen houtje aan de slag.”

Georgette weet nu een pc te hanteren
Dat Georgette (78) nog een kwieke dame is voor haar 
leeftijd, is het minste wat je kan zeggen. Zo zet ze zich tot 
op vandaag al jaren in voor de rechten van ouderen en is 
ze actief in allerlei verenigingen. 

Naast dat en ander engagement vindt Georgette de tijd 
om zich bij te scholen in de digitale wereld. Ze volgde al 
een cursus computerles bij Vormingplus en binnenkort 
trekt ze naar Brussel voor een studiedag over ICT. “Tijdens 

de computerlessen leerde ik bestanden maken, e-mails 
versturen, foto’s invoegen in Word, muziek beluisteren, met 
sneltoetsen werken, enzovoort. Ook op het internet vind 
ik mijn weg. Ik reserveer bijvoorbeeld wel eens een hotel 
online. Voor mijn bankverrichtingen moet ik mijn woonst 
niet meer verlaten.  Die doe ik via online banking. Enkel 
aankopen doen via internet vertrouw ik niet helemaal. Ik 
ben bang om beet genomen te worden. Maar verder zit ik 
nu bijna dagelijks achter mijn computer mailtjes te sturen”, 
lacht Georgette.
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Bart zet het op een loopje
Bart (23) startte in april met een Start to Run-training van 
Curieuzeneuzen in het Vrijbroekpark. “We liepen 10 weken 
om uiteindelijk 10 km te halen. Eén keer per week liepen 
we in groep met zo’n acht personen. De andere twee 
trainingsdagen mochten we zelf invullen.”

“Enkele jaren geleden was mijn conditie goed en ik wilde 
terug dat niveau behalen. Het Vrijbroekpark is de perfecte 
locatie: een ideale ondergrond en een prachtige omgeving. 
De moeilijkste stap om te gaan lopen blijft effectief de 
voordeur openen en beginnen. Eenmaal buiten gaat het 
lopen vanzelf en ervaar je een gevoel van vrijheid en de 
zuurstof die je longen vult. In groep lopen werkt enorm 
motiverend.” 

“Je merkt dat iedereen een basisconditie heeft die vrij snel 
opgebouwd kan worden. Start to Run is daarvoor ideaal. Ik 
ga ook meelopen met Dwars door Mechelen, zodat ik mijn 
tijd van vorig jaar kan verbeteren. Ik beveel Start to Run 
aan iedereen aan! Je hoeft niet per se 10 km te lopen, 5 km 
kan evenzeer. Een aanrader voor jong en oud!”

zin om zelf bij te leren?
In september starten 
een heleboel cursussen, 
trainingen en opleidingen. 
Naast bovenvermelde 
instellingen kan je voor 
allerhande boeiende en 
gevarieerde opleidingen 
ook terecht bij: Lessius 
Mechelen (binnenkort 
Thomas More), Artesis 
Campus Dodoens, het 
Deeltijds Kunstonderwijs, 
het Centrum voor 
Basiseducatie, de 

CVO’s: Crescendo, TKO, VIVA, het Hoger Instituut voor 
Opvoedkundige Wetenschappen … 

Voor een uitgebreid overzicht is er de brochure ‘levens-
lang en levensbreed leren in Mechelen’ die je in één 
oogopslag toont welke scholen en vormingsinstellingen  
er zijn voor volwassenen. Download de brochure via  
www.mechelen.be/scholen of vraag je exemplaar aan  
via onderwijsondersteuning@mechelen.be.

Op zoek naar meer informatie over alle soorten onderwijs 
in Mechelen? Neem dan zeker ook een kijkje op  
www.mechelen.be/onderwijs.

zitdagen studietoelagen
Zoals vorig schooljaar zijn er schooltoelagen voor-
zien voor kleuter- en lager onderwijs, het voltijds 
secundair onderwijs, het deeltijds leerplichtonder-
wijs en het hoger onderwijs. Medewerkers van de 
Afdeling Studietoelagen van de Vlaamse Gemeen-
schap in Mechelen helpen bij het (online) invullen 
van de aanvragen, beantwoorden vragen over de 
wetgeving en geven informatie en advies.

•	 zaterdag 15.09, 9-12u, Huis van de Mechelaar
•	 woensdag 19.09, 14-16u, Huis van de Mechelaar
•	 woensdag 26.09, 14-16u, kinderwerking Meche-

len Zuid (Abeelstraat)

(M)aanblik 

Levenslang
&

Levensbreed Leren
in

Mechelen

Levenslang &
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Welke energiebesparende maatregelen komen in aan-
merking? 
Vervanging oude stookketels, onderhoud stookketels, 
zonneboiler, zonnecelpanelen voor omzetting zonne-
energie, warmtepomp, dubbele beglazing, dakisolatie, 
thermostatische kranen of kamerthermostaat met 
tijdschakeling, energieaudit, vervanging oude gaskachels 
door nieuwe.

hoe aanvragen?
Vanaf september kan je bij Energiepunt Mechelen terecht 
voor een goedkope of renteloze lening. Verkrijg inlichtin-
gen of laat je gegevens achter via het e-loket (www.meche-
len.be/Energiepunt) of via een invulformulier. Dit formulier 
vind je op een flyer die naar alle inwoners van Mechelen 
verzonden werd. Je kan hem ook afhalen in het Huis van 
de Mechelaar, bij Woonwijzer of downloaden en printen via 
www.mechelen.be/Energiepunt.

info: W www.mechelen.be/Energiepunt, 
T 015 29 78 92, E energiepunt@mechelen.be. 
Flyers gratis verkrijgbaar in het 
Huis van de Mechelaar.
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Meer rendement uit elke cent: 

hoe bespaar je op je 
energiefactuur? 
De energieprijzen zijn de laatste jaren 
gestegen en nemen voor veel gezinnen 
een almaar grotere hap uit hun budget. 
Vaak kan je met enkele energiebesparende 
maatregelen de kosten op je energieverbruik 
sterk inperken, maar is de investering die je 
moet doen erg zwaar. Mechelen geeft je een 
duwtje in de rug.

Goedkope groene leningen
Wil je investeren om je woning energiezuiniger te maken 
maar weet je niet hoe dit te financieren? Vanaf nu kan je 
voor renteloze of goedkope leningen voor energiebespa-
rende maatregelen terecht bij het nieuwe energiepunt 
Mechelen. Deze leningen tot € 10 000 hebben een maxi-
maal jaarlijks kostenpercentage van 2 % en een looptijd van 
maximaal 5 jaar. Mechelaars met een beperkt inkomen kun-
nen zelfs gratis lenen. Bij Energiepunt kan je bovendien ook 
terecht voor info over de bestaande premies. De goedkope 
groene leningen zijn beschikbaar voor eigenaars, huurders 
of verhuurders met een hoofdverblijfplaats in Mechelen. 

aflossingstabel

Je leent op 5 jaar

Goedkope lening (JKP = 2 %) Renteloze lening (JKP = 0 %)

Maandelijkse 
terugbetaling

Totale 
terugbetaling

Maandelijkse 
terugbetaling

Totale 
terugbetaling

€ 2000 € 35,04 € 2102,38 € 33,33 € 2000

een voorbeeld: je leent € 2000 voor de plaatsing van dakisolatie.

let op
Voor een lening is steeds een offerte nodig en voor de 
uitbetaling een factuur. Geld lenen kost ook geld!



 © www.tomcartoon.be 
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Mechelen vandaag 

Samen goedkoop voor energie
Samen energie/gas aankopen kan je energiefactuur  
verlagen. Vergelijk het met een ‘groepstarief’. De provin-
cie organiseert zo’n groepsaankoop aan voordeeltarief 
i.s.m. de stad Mechelen. Vorig jaar bedroeg de korting 
bijna 30 %! Schrijf je vrijblijvend in via www.samengaan-
wegroener.be. Vragen stel je via het gratis nummer 
0800 21 134 (9.30-16.30u).

Je kan ook terecht op de infonamiddag over de  
Samenaankoop van Groene Stroom: 19.09, 13.30u, De 
Zeeridder, Befferstraat 25, 3de verdiep, zaal Luchtruim. 
Neem zeker je eindfactuur van je huidige leverancier mee.

Gas-elektriciteit: durf vergelijken! 
Misschien betaal je vandaag veel meer voor je energie 
dan wanneer je hetzelfde bij een andere leverancier zou 
verbruiken. Benieuwd welke leverancier voor jou het 
voordeligst is? Doe de vergelijkende test: de V-test. Neem 
je laatste eindfactuur (gas en/of elektriciteit - 12 maanden) 
van je huidige leverancier bij de hand en surf naar 
W www.vreg.be. Meer info vind je ook op 
W www.economie.fgov.be.

Bij het energieloket kan je terecht voor een V-test en 
een vrijblijvende inschrijving voor de samenaankoop van 
groene stroom. Vind het loket op:
•	 donderdag 20.09 en 27.09, 8-12u & 15-19u, Huis van 

de Mechelaar
•	 vrijdag 21.09, 15-20u, De Zeeridder, Befferstraat 25, 

gelijkvloers.

Met bijkomende vragen contacteer je de Dienst Duur-
zame Ontwikkeling en Energie, t 015 29 75 45, 
e duurzame.ontwikkeling@mechelen.be.

Workshops ecodriving
Wil je ‘ecologisch’ en zuinig leren rijden? 
Doe dan mee aan een workshop eco-
driving. Door middel van rijsimulatoren 
haal je het beste uit je wagen. 

De workshops vinden plaats op 17.09 en 
18.09, 13-16u of 19-22u in de Keldermans-
zaal (binnenplein stadhuis). Schrijf je in 
bij de dienst Duurzame Ontwikkeling en 
Energie, t 015 29 75 45,  
e duurzame.ontwikkeling@mechelen.be.
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frank Vaganée swingt 
Op 22 september opent het Cultuurcentrum zijn seizoen 
muzikaal. Stadsartiest Frank Vaganée en zijn Groot Orkest 
doen je de jaren veertig opnieuw beleven. Hij is dé erfge-
naam van legendes als Benny Goodman en Glenn Miller. 
Met zijn bigband en de zangeres Tutu Puoane swing jij als 
in de hoogdagen van The Cotton Club. Je geniet van de 
tapdansoptredens. Of je droomt in de retro jazzclub weg op 
de ballads van Billie Holiday.

diva voor één nacht
Gek op Lauren Bacall en Rita Hayworth? Doe je mooiste 
galajurk aan, en laat de Modernettes jou – met krulijzer, lip-
penstift en rougekwast – tot een Hollywooddiva omtoveren. 

feesten
Ook H30 zakt naar het Cultuurcentrum af – net op tijd voor 
een wild dansfeest met deejay A Moeder. Swingen tot in de 
vroege uurtjes! 

h30 feest, terug 
van weggeweest! 
H30 heropent! Vele vrijwilligers maakten van de Hans-
wijkstraat 30 dé thuishaven voor jong, creatief talent. 
Tijd voor een groot feest! Met veel lekkers voor de  
artistieke ziel en het hongerige lijf. 

programma 22.09
19u  H30: machtige Mechelse acts, muziek en  

verrassing in H30 
21u  Vismarkt: fameuze muzikale & theatrale stoet van  

H30 naar Vismarkt
22u Cultuurcentrum: dansfeest met deejay A-Moeder

h30, Hanswijkstraat 30, gratis, t 015 21 99 39,  
e H30@mechelen.be, W www.H30.be

Swing time in het nieuwe cultuur-
seizoen & H30 opent de deuren

Mechelen Mondial:  
muzikaal of artistiek
heel het jaar door zetten Mechelse organisaties zich in om 
mee te werken aan eerlijke Noord-zuidverhoudingen. tij-
dens de najaarscampagne ‘Mechelen Mondial’ staan hun 
inspanningen en de situatie in het zuiden centraal.

Mechelen Mondial schaart zich achter Newtopia. Met artis-
tieke en muzikale activiteiten brengt het de mensenrech-
ten in het Zuiden onder de aandacht. Ook organiseert het 
twee boeiende tentoonstellingen: in de wereldwinkel vragen  
kinderkunstwerken recht op spelen en in de Bibliotheek tonen 
indringende foto's hoe belangrijk medische verzorging is. Ben 
je eerder muzikaal? Zing of trommel mee voor een duurzaam 
klimaat én voor vrede. Alle activiteiten zijn gratis. Ontdek ze op  
www.mechelen.be/mondial. 

22.09, 19u, cultuurcentrum, Minderbroedersgang 5, € 15, 
t 015 29 40 00,  e cultuurcentrum@mechelen.be,  
W www.cultuurcentrummechelen.be

1.09-30.11, diverse actviteiten op verschillende locaties in de 
binnenstad, gratis, e katrien.smets@mechelen.be, 
W www.mechelen.be/mondial
1.09, openingsfeest Newtopia, W www.newtopia.be
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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

Mechelen jazzt!
op zondag 16 september vindt de achtste editie van  
Jazzathome plaats. een must voor elke jazzliefhebber!

Jazz in de living
In 22 verrassende huiskamers van de Mechelse binnenstad ge-
niet je van topjazz. Bekijk de speellijst op www.jazzathome.be 
en leg snel jouw drie namiddagconcerten vast – om 14.15, 
15.45 of 17.15u. Bestel eerst je tickets in het Cultuurcentrum, 
bij UiT in Mechelen of bij de jazzzolder vzw. Of koop ze de 
dag zelf in de stadsschouwburg – tussen 13 en 13.45u.

topacts in Stadsschouwburg
In de Stadsschouwburg wacht je een schitterende avond-
apotheose. Het duo Dupont-Ventat bijt de spits af: met de 
virtuoze pianist Johan Dupont en de internationaal beken-
de saxofonist Rhonny Ventat. Als hoofdact staat het kruim 
van de Belgische jazzscène op het podium: Bert Joris, Jos 
Machtel, Dré Pallemaerts en stadsartiest Frank Vaganée, die 
met het Brussels Jazz Orchestra een Oscar voor beste film-
muziek (The Artist) won. 

Een productie van de jazzzolder vzw i.s.m. Cultuurcentrum 
Mechelen, JCI Mechelen en de stad Mechelen. 

16.09, 13u, diverse locaties in de binnenstad,  
€ 15 middagticket, € 15 avondticket, t 0497 02 93 61,  
e jazzathome@jazzzolder.be, W www.jazzathome.be

open Monumentendag: 
muziek, woord en beeld
Op zondag 9 september ben je weer een vip in eigen stad: 
je bezoekt monumenten die anders hun deuren gesloten 
houden. Dit jaar staat Open Monumentendag in het teken 
van muziek, woord en beeld. Op tien locaties krijg je een 
verrassende kijk in de boeiende kunstgeschiedenis van 
onze stad. Sommige monumenten zijn voor het eerst sinds 
lange tijd terug voor het publiek toegankelijk. Andere mo-
numenten laten zich dit jaar van een minder bekende kant 
zien. Voor de huizen ‘den Meersman’ en ‘den Wildeman’ is 
deze Monumentendag een première. Nooit eerder kon je 
ze bezoeken. Je bewondert er middeleeuwse muurschilde-
ringen en leert hoe de CM deze historische panden tot het 
nieuwe ‘CM-adviescentrum’ omvormt.

Benieuwd? 
Bekijk het programma op www.openmonumenten.be, of in 
de gratis Monumentenkrant. Die vind je vanaf half augustus op 
openbare plaatsen in de stad. Voor sommige panden moet je 
reserveren: wees er dus op tijd bij. 

09.09, 10u, diverse locaties, t 070 22 28 00,  
e uit@mechelen.be, W www.openmonumenten.be
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 01.09 
openingsfeest Newtopia, 16u,  
Grote Markt en Kruidtuin & gratis  
bezoek aan Newtopia

 02.09 
curiosamarkten: 11u, Veemarkt
film: Kids Club, 13.30u, Utopolis
theater: Het ei van Coloma | Raval, 
Hoveniersstraat 54

 03.09 
Beiaardconcert: Eddy Mariën en Com-
pagnie Aardbei, 20.30u, Basisschool 
'Den Anker', Sint-Jansstraat 4

 04.09 
film: Cinema plus, 14u, Utopolis
Spel: Bingo, 14u, LDC De Smis

 06.09 
concert: Balcazar | Eddy Smets, 14u, 
Cultuurcentrum

 07.09 
film: Movies for Mommies, 14u,  
Utopolis

 08.09 
Beiaardconcert: Twan Bearda, 14u, 
Cultuurplein
theater: Drie zusters | ’t Arsenaal, 
20.15u 

 09.09 
curiosamarkten: 11u, Veemarkt
feest: Opening ontmoetingscentrum 
De Kettinghe | Landelijke Gilden, 14u, 
Sint-Amandusstraat 5, Heffen
feest: Klokkenwerpen, 14u, Grote Markt
open Monumentendag, 10u, diverse 
locaties

 10.09 
Sport: Give en Go! Basketbalinitiatie, 
17.30u, Sporthal De Plaon

Beiaardconcert: Eddy Mariën en 
Claude Debussy, 20.30u, Cultuurplein

 12.09 
film: Ladies Movie Night, 19u, Utopolis

 13.09 
film: Ladies Movie Night, 19u, Utopolis
lezing: Soirée Lamot - Vorstelijke 
klanken. De muzikale hofcultuur van 
Margareta van Oostenrijk, 20u, Lamot

 14.09 
Braderie, 10u, binnenstad
laatavondshopping, 18u, binnenstad
concert: Cruz controL, 20u,  
de jazzzolder vzw

 15.09 
Braderie, 10u, binnenstad

 16.09 
curiosamarkten: 11u, Veemarkt
concert: Peke Chill Allound cover 
band, 12u, Walem
Markt: UiT zonder uitlaat, 13u,  
binnenstad
concert: Jazzathome, 13u, diverse 
locaties in de binnenstad

 18.09 
lezing: Vlaamse kunst op Madeira: M. 
Coxcie | D. Martens, 20u, Stadsarchief 
Mechelen, G. de Stassartstraat 145
Gesprek: Federale financiële  
tegemoetkomingen voor mensen  
met een psychiatrische problematiek, 
20u, AZ Sint-Maarten,  
Zwartzustervest 47

 19.09 
Beurs: Hobby Creatief Salon, 10u,  
Nekkerhal
Sport: Give en Go! Basketbalinitiatie, 
17.30u, Sporthal De Plaon

 20.09 
Beurs: Hobby Creatief Salon, 10u,  
Nekkerhal
theater: Begin | De kolonie mt, 20.15u, 
‘t Arsenaal

 21.09 
Beurs: Hobby Creatief Salon, 10u,  
Nekkerhal
film: Promises, 19u, Oxfam Wereld-
winkel
theater: Begin | De kolonie mt, 20.15u, 
‘t Arsenaal

theater: Stilte aub | ’t Echt Mechels 
Theater, 20.15u, Olivetenvest 16
concert: Aux Champs Elysées, 
20.30u, O.L.V.-over-de-Dijlekerk, 
O.L.Vrouwestraat
theater: (Exhibiting) Baroque bodies, 
20.30u, kc nOna

 22.09 
Beurs: Hobby Creatief Salon, 10u,  
Nekkerhal
Kinderrechtenbraderij, 10u, Oxfam 
Wereldwinkel
theater: Peter en de wolf 3+ |  
DE MAAN, 15u, Cultuurcentrum
h30 feest, 19u, Hanswijkstraat 30
theater: Stilte aub | ’t Echt Mechels 
Theater, 20.15u, Olivetenvest 16
theater: (Exhibiting) Baroque bodies, 
20.30u, kc nOna

 23.09 
Beurs: Hobby Creatief Salon, 10u,  
Nekkerhal
curiosamarkten: 11u, Veemarkt
Sport: GVA Dwars door Mechelen, 13u, 
De Nekker, Nekkerspoel-Borcht 19
theater: Peter en de wolf 3+ | DE 
MAAN, 15u, Cultuurcentrum
theater: Stilte aub | ’t Echt Mechels 
Theater, 15u, Olivetenvest 16
concert: Sing for the Climate  
Mechelen, 15.30u, Haverwerf

 24.09 
Sport: Give en Go! Basketbalinitiatie, 
17.30u, Sporthal De Plaon

 25.09 
Sport: maandelijkse wandeling, 14u, 
Zusterhuis, Molenbergstraat 6

 26.09 
theater: Peter en de wolf 3+ |  
DE MAAN, 15u, Cultuurcentrum

 27.09 
lezing: Soirée Lamot - Petrus Valckx, 
meesterlijk beeldhouwer, 20u, Lamot
film: Project Nim | Docville on Tour, 
20.30u, kc nOna
theater: Stilte aub | ’t Echt Mechels 
Theater, 20.15u, Olivetenvest 16

 28.09 
concert: Loumèn & live band, 20u,  
de jazzzolder vzw
theater: Stilte aub | ’t Echt Mechels 
Theater, 20.15u, Olivetenvest 16
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29.09 
theater: Peter en de wolf 3+ |  
DE MAAN, 15u, Cultuurcentrum
theater: Stilte aub | ’t Echt Mechels 
Theater, 20.15u, Olivetenvest 16
concert: Nathalie Loriers New Trio, 
20.30u, kc nOna
theater: Altijd tijd voor taart | De  
Nietjesfabriek, 20.30u, ’t Arsenaal

 30.09 
filemona: Het kind van de Gruffalo en 
andere verhaaltjes 4+, 10u, kc nOna
Varia: (H)eerlijke brunch, 10.30u,  
Oxfam Wereldwinkel, Hoogstraat 59
curiosamarkten: 11u, Veemarkt
theater: Peter en de wolf 3+ |  
DE MAAN, 15u, Cultuurcentrum
theater: Altijd tijd voor taart | De  
Nietjesfabriek, 15u, ’t Arsenaal
theater: Stilte aub | ’t Echt Mechels 
Theater, 15u, Olivetenvest 16
theater: Klein duimpje, het echte ver-
haal 5+ | Het Filiaal, 15u,  
Stadsschouwburg

 doorlopende activiteiten 
tot 02.09 show: Smakelijk!, Olympi-
sche vierkamp, De Grote Chemieshow | 
Technopolis, Technologielaan
tot 02.09 spel: Wandelzoektocht  
'Kleine straatjes...mooie plaatjes', 
Lamot
tot 30.09 spel: Gouden Carolus  
Wandelzoektocht, Guido Gezellelaan 49

 tentoonstellingen 
Van 7.09 tot 30.09 Juweeltje van 
strips, Hangar311, Battelsesteenweg 311
tot 09.09 Internationale Sport- 
cartoonale Zemst: Olympische Spelen 
Londen | Sportimonium, Trianondreef 19, 
1981 Hofstade
09.09 Ons dorp in de stad, De Ket-
tinghe, SInt-Amandusstraat 5, Heffen
tot 8.09 Chantal De Schauwer, Kunst-
galerij Hof van Egmont woonzorg- 
centrum, Hendrik Speecqvest 5
Van 8.09 tot 6.10 Een boontje voor 
kinderrechten, Oxfam Wereldwinkel
Van 8.09 tot 30.09 Ingetogen | Luc 
van Cauter & Claartje van Oosterum, 
huiskamergalerie yoHanneke,  
Schuttersvest 25
Van 11.09 Recht op medische verzor-
ging van Griet Hendrickx, Stedelijke 
Bibliotheek, Moensstraat 19
Van 16.09 Joris Ghekiere | Sequence, 
galerie Transit, Zandpoortvest 10

tot 27.09 Erfgoedmobiel - Mechels 
vermaak. Kermissen en Circussen in 
Mechelen: een rollercoaster door de 
tijd, Lamot
Van 29.09 De Kleine Kunstenaar,  
De Garage, Onder den Toren 12
tot 30.09 Mechelse helden op praal-
wagens | Galerij CG, Sint-Janstraat 9
tot 10.12 Newtopia: de staat van de 
mensenrechten | verschillende locaties 
binnenstad
tot 06.01.13 Speelgoedrages |  
Het Speelgoedmuseum,  
Nekkerspoelstraat 21
tot 31.12.14 Rik Wouters. Hoogte- 
punten | Stedelijk Museum  
Schepenhuis, Steenweg 1

adressen 
cultuurcentrum & cultuurplein,  
Minderbroedersgang 5
Stadsschouwburg, Keizerstraat 3

 05.09 
theater:
•  Aangespoeld | Martha!Tentatief en 

Theater Froefroe 7+, 14u, 15u, 16u,  
voorplein De Post

•  Rosie en Moussa, de brief van  
papa | ’t Arsenaal 6+, 16u & 19u,  
Gevangenis, Liersesteenweg 2

 07.09 
theater:
•  Something very far away | Unicorn 

Theatre 8+, 19u & 20.30u, kc nOna

 08.09 
theater:
•  Peuterparade oerwoud | Stichting 

Twee-Ater 2+, 9.30u & 11u, Cultuur- 
centrum

•  Anders | Arbi El Ayachi 8+, 11u, 
13.30u, 16u, Contourkapel, Sint-
Romboutskerkhof 3

•  Something very far away | Unicorn 
Theatre 8+, 12.30u & 15u, kc nOna

•  Bangelijke Sprookjesmolen |  
Theater Froefroe 2+, 13u, Cultuur-
centrum

•  Vertellingen | Rwina 6+, 13u,  
Wollemarkt 1

•  De spotvogel | Salibonani 4+, 14u,  
Cultuurcentrum

•  Coup'gazon | KESKI.E.SPACE 
 (4-8 jaar), 14.15u & 16.15u, Oh!,  

K. De Deckerstraat 20 A
•  Madame et sa croupe 6+, 15u,  

Cultuurcentrum
•  Peter en de wolf | DE MAAN 3+, 

16u, Cultuurcentrum
•  Rudy's danspaleis delux met  

special guest Maaike Cafmeyer 
(4-8 jaar), 17u, Cultuurcentrum

•  Stijn en de sterren: Sleep-in 10+, 
18.30u, Perron M, Douaneplein 1

film: Filmmontage Kidscam, 13u,  
Cultuurcentrum

 09.09 
film: De geweldige beer | FilemOna 
outdoor special 6+, 10u, Oh!,  
K. De Deckerstraat 20 A

lamot, Van Beethovenstraat 8-10
provinciaal Sport- en recreatie- 
centrum de Nekker, Nekkerspoel-
Borcht 19
utopolis, Spuibeekstraat 5
Kc nona, Begijnenstraat 19-21
de jazzzolder, Sint-Romboutskerkhof 2
oxfam Wereldwinkel, Hoogstraat 59
Sporthal de plaon, Eksterstraat 100
Nekkerhal, Nekkerspoel-Borcht
’t arsenaal, Hanswijkstraat 63 

 uw activiteit ook in de uitkalender? 
Voer minstens 6 weken voor het begin 
van de maand waarin uw activiteit 
doorgaat in de UiTdatabank in. Work-
shops en begeleide wandelingen 
worden niet opgenomen. 

deadline invoer november: 
17 september 2012
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Kaft gratis je boeken 
met Grof Geschud
Het kinderkunstenfestival ‘Grof Geschud’ pakt uit met een 
heuse inpaksessie. Op woensdag 5 september laat je 
boeken gratis kaften in blinkend nieuw, vers van de pers 
‘Grof Geschud’ kaftpapier. Kies voor flitsend blauw of fris 
groen en geef je boeken een hip jasje voor het nieuwe 
schooljaar.  

Of laat je inpakken door het geweldige programma dat 
Grof Geschud voor je in petto heeft. Schilder een ster-
renhemel op de muren, wees de ster op de dansvloer van 
Rudy’s danspaleis of hou een slaappartijtje met Stijn en de 
sterren. Reserveer snel je plaatsen voor de diverse spette-
rende voorstellingen en workshops via UiT. Het volledige 
programma met een overzicht van alle workshops vind je 
op www.mechelenkinderstad.be.

Boeken kaften, woensdag 5.09, 13-17.30u, Cultuurcentrum 
Mechelen

Tickets via UiT in Mechelen, Hallestraat 2-4-6,  
t 070 22 28 00, e uit@mechelen.be

lees je stadsinfo  
op de digitale zuilen
Heb je de digitale zuilen al gezien in de binnenstad? 
Binnenkort geven deze zuilen tal van activiteiten, 
happenings, evenementen en campagnes in de stad 
weer. In totaal komen er 20 zuilen in de stad, uitge-
rust met twee LCD-schermen. Deze werden speciaal 
ontwikkeld voor buitengebruik.

hartveilig Mechelen
In België worden dagelijks 30 mensen geveld door een  
hartstilstand op het werk, op straat, tijdens het sporten ... Slechts 
5 tot 10 % overleeft dit.  Om dit risico zoveel mogelijk te beperken, 
installeerde de stad een automatische externe defribillator (AED) in 
de binnenstad aan de Lamotsite. Binnenkort verschijnt er nog een 
AED aan de Zeeridder in de Befferstraat. Een AED is een draagbaar 
toestel dat een elektrische schok aan het hart toedient en zo levens 
redt. In Mechelen waren er al zo’n 20tal AED-toestellen, bv. in elke 
sporthal. Met deze eerste publieke toestellen is de omgeving van 
de Vismarkt, Grote Markt en Veemarkt een stuk hartveiliger.
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Kom tijdens de herfst- 
braderie (14-15 sep-
tember) en Uit zonder 
uitlaat (16 september) 
langs op de Meche-
lenbonstand. Je vindt 
de stand tijdens de 
braderie ter hoogte van 
de Botermarkt (Bruul) 
en tijdens UiT zonder 
uitlaat voor standbeeld 
de Opsinjoor. Speel mee 
en wie weet win jij wel 
een Mechelenbon!

het leukste van je 
stad cadeau met 
de Mechelenbon
Zoek je een ideaal geschenk voor een goede 
vriend(in) of familielid? Doe je stad cadeau! Met de 
Mechelenbon ontdekken je vrienden de leukste 
winkels, boeiende voorstellingen en gezellige uitjes. 
Vanaf 14 september kan je de Mechelenbon kopen 
bij UiT in Mechelen. Daarna kan je die besteden 
in een groot aantal handels- en horecazaken, bij 
musea en andere vrijetijdspartners. 

Met de Mechelenbon bepaal je zelf de waarde van 
je cadeau. Geef je een kleinigheid? Kies een bon 
van € 5. Mag het iets meer zijn? Combineer de 
bonnen van € 5, 10 en 20 tot het gewenste bedrag. 

Geen gedoe, altijd goed
Met de Mechelenbon vind je jouw ideale cadeau 
in een wip. Ga naar UiT in Mechelen in Hallestraat 
2, kies je bedrag en je geschenk is klaar. De 
Mechelenbon blijft tot een jaar na aankoop geldig. 
Meer dan tijd genoeg voor je vrienden om hun 
ideale cadeauadres of voorstelling te kiezen.

5
1 jaar geldig vanaf

e

mechelen

bon

tweetende wegenwerken
Mechelen investeert in de verfraaiing van haar stra-
ten. Die inspanning kan niet anders dan gepaard 
gaan met werven, wegenwerken en afsluitingen in 
en rond de stad. Volg updates over de wegenwer-
ken nu op twitter via www.twitter.com/wegenwer-
ken. Zo behoed je je op onaangename verras-
singen, zoals afgesloten routes. Meer info over de 
wegenwerken of afsluitingen die de stad op  
Twitter aankondigt vind je op  
www.mechelen.be/wegenwerken.
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1 Op 8 juli was het tijd voor de jaarlijkse ‘Big 
Jump’. Deze waterratten maakten graag een 
plons in de frisse Dijle om meer aandacht te 
vragen voor zuivere rivieren en waterlopen.

2 Tijdens de allereerste streetfishing-
wedstrijd in onze stad gooien zo’n 50 deel-
nemers hun hengel met nepaas uit in de 
Mechelse Dijle en vlietjes. Gevangen vissen 
werden geteld, opgemeten en achteraf 
teruggezet in hun waters.

3 Met zo’n 700 ton zand werd de Grote 
Markt omgebouwd tot het sportiefste strand 
in Mechelen en omstreken. Maar liefst 115 
teams of 612 deelnemers smeten zich onder 
den toren zich in het zand tijdens het jaarlijkse 
beachvolleybaltornooi. 
 

4 Het nieuwe vaste podium van de Kruidtuin 
deed afgelopen zomervakantie al goed dienst. 
Naast de parkpopconcerten gingen we ook 
één avond klassiek in den botaniek. Niemand 
minder dan de Belgische Kamerfilharmonie 
gaf er een indrukwekkend premiereconcert. 

5 Deze zomer namen 25 buurten in de 
stad het initiatief om hun buurtfeest op een 
milieuvriendelijke manier te organiseren. 
Als beloning werd het feest opgeluisterd met 
een gratis muziekoptreden of animatieact.

6 Vogels kijken, waterdiertjes zoeken, 
vlinders en bloemen bestuderen, op bezoek 
bij een vogelringer, en veel spelletjes in het 
Mechels Broek waren de ingrediënten van 
een driedaagse van Natuurpunt Mechelen 
waaraan deze kinderen deelnamen.

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. 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, nationaliteitskeuze, naturalisatie, uittreksels, 
T 015 29 76 13; voor huwelijken T 015 29 76 22
info over huisvuil? containerpark? 
ophaling grof huisvuil? www.ivarem.be, T 0800 90 441
Melding over toestand openbaar domein? T 0800 20 800
Gasgeur? T 0800 650 65
probleem met de watervoorziening? PIDPA, T 0800 903 00
Straatlamp defect? T 0800 635 35, www.straatlampen.be
Klachten over stadsdiensten? Ombudsman T 015 29 75 72,  
E ombudsman@mechelen.be
ocMW - Sociaal huis contacteren? T 015 44 51 11,  
E info@ocmwmechelen.be  
Meer nuttige nummers? Surf naar www.mechelen.be  
of sla de infogids open.

Verantwoordelijke uitgever: Erik Laga, stadssecretaris,  
Grote Markt 21, 2800 Mechelen
Werkten mee aan dit nummer: Caroline Verschaeren 
(hoofdredactie), Daphne Storms, Lieve Jaspaert, Ditte Knaepen,  
Roxanne De bruyn, Annick Kumbruck, Nathalie Bekx,  
Geert Verbist, Marliese Peeters en Koen Vermeiren
fotografie: Jean Van Cleemput, 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/2012/0797/062
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www.mechelen.be
De vakantie is voorbij. Tijd om je vlot, veilig 
en leerrijk door de stad en het leven te wagen. 
Op je plaats. Klaar? Start!


