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Nieuwe Maan

Zwem in Nekkerpool
Nieuwe stadsbib
Je ideale job

mechelen kiest

met z'n allen
naar de stembus

In de kijker
Samen voor een vlotte verkiezingsdag
Mechelen telt meer dan 82 000 Maneblussers, waarvan
58 693 stemgerechtigden. Over de hele stad worden er
330 digitale computers met aanraakscherm en stemhokjes
geïnstalleerd. Op 26 locaties worden er 60 stembureaus ingericht. Je merkt het al: de organisatie van zo’n verkiezings-

2

dag is een hele opdracht. De stadsdiensten Informatica,
Bevolking en de Uitvoeringsdiensten zorgen ervoor dat dit
alles zo vlekkeloos mogelijk zal verlopen en dat jij je stem
kan uitbrengen in je eigen buurt, in een stemhokje en op een
gloednieuwe kiescomputer. Dankjewel team verkiezingen!

Komaan
Kies mee jouw bestuur!
Op zondag 14 oktober 2012 vinden opnieuw de gemeenteraads- en
provincieraadsverkiezingen plaats. Met zijn allen zullen we dan onze
stem uitbrengen om een nieuwe gemeenteraad en provincieraad te kiezen.

Leftromp

et

De laatste jaren is het takenpakket van een gemeente aanzienlijk uitgebreid
en wellicht zullen er in de toekomst nog nieuwe taken bijkomen. Een
gemeentebestuur regelt dan ook heel wat zaken waar iedereen ooit wel eens
mee te maken krijgt. Om de zes jaar bij verkiezingen natuurlijk, maar ook bij
geboorte en overlijden, vrije tijd of werk, wonen, bouwen en mobiliteit, milieu
en welzijn, handel en horeca, veiligheid en openbare orde enz. Kortom,
met een gemeente kom je bijna dagelijks op allerlei manieren in contact.
Daarom is het de uitdaging van een gemeentebestuur om aan zijn bevolking
en bezoekers een zo goed mogelijke dienstverlening te bezorgen.
Iedereen kan de werking van een gemeente beïnvloeden. Het is dus een foute
redenering om te denken dat jouw stem toch niet uitmaakt. Verschillen tussen
gemeenten worden immers veroorzaakt door de keuzes die men moet maken.
Dat is de voornaamste taak van het gemeentebestuur. Via je stem op 14 oktober
heb je hier rechtstreeks invloed op.
Gemeentebesturen zijn het meest nabije en meest tastbare bestuursniveau
waarvoor je kunt stemmen. Informeer je, wik en weeg je stem en maak je keuze!

MAANZAPPER

Herfstgroeten,
de redactie

Puike job Mechelaars!

Foto © Karel Somers

De 37-jarige Kirsten uit Muizen fietste
in bijna drie weken maar liefst 1300
kilometer. Een hele prestatie, en
zeker omdat Kirsten de afstand

overbrugde in een ligfiets
met enkel de kracht van haar

armen en haar ijzersterke
wil. Drie jaar geleden raakte ze door
een auto-ongeval verlamd aan haar
benen. Kirsten: “fietsen, dat is
vrijheid. Zodra je de deur uit bent,
begint het avontuur.”

Productiehuis Woestijnvis start dit
najaar met de zoektocht naar ‘De
slimste gemeente van Vlaanderen’.
Elke deelnemende gemeente vaardigt
twee deelnemers af die samen
met hun burgemeester strijden
om de titel. De stad ondersteunt

een quizvereniging die de
organisatie voor een quiz
op zich wil nemen om twee geschikte
kandidaten te vinden. Heeft jouw
vereniging interesse? Stuur
dan ten laatste 15.10 een mailtje naar
E slimstegemeente@mechelen.be.

Mechelen is een sporthal rijker.
Competitieve en recreatieve
sportfanaten kunnen vanaf nu terecht
in de gloednieuwe sporthal
‘De Plaon’ in de wijk van het Oud
Oefenplein. De grote hal is geschikt
voor zaalvoetbal, handbal, korfbal,
volleybal, basketbal of badminton. De
sporthal heeft ook een overdekte
petanqueruimte voor wie
eens een balletje wil werpen.
Reservaties en verhuringen via
E reservaties@sportactiefmechelen.be
of via T 015 43 20 74.
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Uitblinker
Sinds kort heeft het Stedelijk Conservatorium Mechelen
een nieuwe artistiek directeur, Tom Van den Eynde. Tom
is al een aantal jaren actief als gitaarleraar aan de school
waarvan hij nu directeur wordt.
“Als geboren en getogen Mechelaar, zette ik in het Stedelijk
Conservatorium Mechelen mijn eerste stappen in de
muziekwereld. De alom geprezen opleiding in zowel de
richting Muziek, Woord als Dans hebben niet alleen een
diepe indruk op mij gemaakt, maar hebben me ook gevormd
tot de persoon en de artiest die ik vandaag ben. Na het
voltooien van mijn professionele opleiding als orkestdirigent
en gitarist aan het Conservatorium van Maastricht en
Rotterdam, was ik dan ook erg blij te kunnen terugkeren
naar mijn thuisstad. Dit als leraar gitaar en tevens als chefdirigent van het Mechels Kamerorkest. Vandaag mag ik me
trots artistiek directeur noemen van ons conservatorium.
Samen met mij staat een erg sterk en gemotiveerd
professioneel team van leerkrachten klaar, om hun passie
voor de podiumkunsten met alle Mechelaars te delen.”
13.10 Laureatenconcert, leerlingen van
het Conservatorium, 20u, Stadsschouwburg
Foto © Eddy Levens

MECHELEN ZKT. JOU
de mooiste stadsvlag
Hangt jouw vlagontwerp straks in de Mechelse
winkelstraten?
Al sinds jaren hangen er van maart tot oktober vlaggen in
de Mechelse winkelstraten. Tot 2008 waren dit vlaggen met
historisch wapenschilden. Sindsdien krijgen ze jaarlijks een
ander ontwerp. Dit jaar wil de stad graag werken rond de
Ommegang. Die vindt maar om de 25 jaar plaats en staat
voor 2013 geprogrammeerd.
Heb jij altijd al een vlag willen ontwerpen? Nu is het jouw
kans! Bedenk een tof, modern ontwerp rond de Ommegang
overeenkomstig met de Mechelse huisstijl en neem deel aan
onze wedstrijd. Stuur je digitale ontwerp vóór 12 november
2012 naar E vlaggen@mechelen.be. De voorwaarden vind je
op W www.mechelen.be > rubriek 'publicaties'.
Doe mee! Wie weet siert jouw ontwerp straks onze
binnenstad?
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Komaan
cursief
Deze maand kreeg de stad een gedicht toegestuurd
van Marijke Brants. We willen jou haar ode aan
Mechelen niet onthouden.

Mijn stad
Mijn mooie mooie stad
Grachtjes en greppeltjes doorkruisen je
Als kleine smalle adertjes, kloppend
Doorheen je zachtaardige weke lichaam

wedstrijd

Je gewrichten kraken en zijn oud
Je beenderen zijn breekbaar en je ademt
Zwaar, maar je verstand is snel

Hoeveel stembureaus
zijn er in Mechelen
op 14 oktober?

Je leeft

Op 14 oktober trekken we met zijn allen naar de stembus
voor de gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen.
Kom jij erachter hoeveel stembureaus er zijn in Mechelen?
Dan maak je kans op een Fair Trade-mand met lekkers
ter waarde van € 60! Waag je kans!

Jij, mijn stad

Van 3 tot 13 oktober is het week
van de Fair Trade. Eerlijke handel
of fair trade zorgt ervoor dat boeren en producenten in het
Zuiden een eerlijke prijs krijgen voor hun producten en via
premies ook de situatie van hun familie en gemeenschap
kunnen verbeteren op vlak van onderwijs, gezondheidszorg
enz. Mechelen is sinds vijf jaar Fair Trade-gemeente. Dat
wil zeggen dat de stad en haar inwoners kiezen voor
eerlijke handel en er ook effectief werk van maken. Het
stadsbestuur drinkt (h)eerlijke koffie, thee en fruitsap,
fairetradeproducten zijn beschikbaar in plaatselijke winkels
en ze worden gebruikt door een aantal lokale bedrijven en
organisaties. Maar het kan natuurlijk altijd beter. Draag jij
ook je steentje bij? Door fair trade te gebruiken steun je de
plaatselijke boeren en arbeiders en geniet je van 100 % (h)
eerlijke producten.
W www.fairtradegemeenten.be, W www.mechelen.be
> zoek op ‘fair trade’
Vorige maand vroegen we in hoeveel minuten de
Torenwachter de Sint-Romboutstoren zou beklimmen.
Torenwachter Nick Vanhaute deed er 7 minuten en 30
seconden over. Liesje Bouwen zat er het dichtste bij met
7 minuten en 20 seconden. Proficiat Liesje, jij wint de
Mechelenbons ter waarde van € 60.

Je stroomt
Je kraakt
Jij met je jonge , jeugdige geest in je oude
lichaam van wijsheid
Geliefde mooie stad
Je beweegt en je doet
En kreunt onder het gewicht
Jij met je goedgelovige verdraagzaamheid
Jij, je weet wat liefde is
Je weet het, je zag het en voelde het.
Marijke Brants

lezersbrief

Compliment aan
de dienst Jeugd
“De speelstraat in onze straat was
een enorm succes, zowel voor
onszelf als voor onze kinderen.
We hebben er enorm van genoten!
Ook de speelkoffer en het
animatieteam waren top! Barbecue
in de voortuin, terwijl de kindjes
gezellig rondfietsten. Geen stress,
want geen auto's! Wij bedanken
graag de mensen die zich hebben
ingezet voor dit leuke initiatief.
Groetjes, Jelle”
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Neem een duik
in De Nekkerpool
Trek je al eens graag een baantje of ben jij een echte waterrat? Ga dan zeker
eens een kijkje nemen in het gloednieuwe zwembad De Nekkerpool. In de
loop van de maand oktober opent dit pas gebouwde zwembadcomplex in
Provinciaal Sport- en Recreatiedomein De Nekker zijn deuren.

Een pergolaconstructie verbindt het zwembad
met de sporthal. Bomen en planten groeien
door de pergolabalken heen, zodat het
landschap ook naar binnen wordt gehaald.
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Mechelen vandaag
Meer info?
Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker
Nekkerspoel-Borcht 19, 2800 Mechelen
T 015 55 70 05 E zwembad@denekker.be
W www.provant.be > vrije tijd > domeinen > de nekker >
de Nekkerpool

Zwemliefhebbers kunnen al lang voor een verfrissende
plons terecht in het stedelijk zwembad Geerdegemvaart.
De vraag naar zwemuren in de omgeving was echter
groter dan het aanbod, en daar zorgt het nieuwe zwembad
De Nekkerpool nu voor een oplossing. Zwem- en
duikclubs, andere verenigingen, individuele bezoekers
en rolstoelgebruikers zijn welkom om het zwembad te
ontdekken. Op vraag van het stadsbestuur heeft de
provincie nu dus het langverwachte tweede zwembad
gebouwd.
Voel je als een vis in het water in drie hypermoderne baden:
• Een wedstrijdbad van 20 x 25 meter met 12 banen. Dit
wedstrijdbad is voorzien van een beweegbare bodem,
die kan schuiven van nul tot vier meter diepte. Het kan
verder in twee gedeeld worden.
• Een instructiebad van 10 op 20 meter met vijf banen
en een maximale diepte van twee meter. Ook dit bad is
uitgerust met twee apart beweegbare bodems.
• Een kinderbad met drie bassins van 20, 40 en 60
centimeter diep. Waterpret verzekerd met een
regendouche, een fontein en lichtschachten.

Wat kost een
toegangsticketje?

Voor individuele zwemmers gelden in De Nekkerpool
volgende tarieven:

De stad Mechelen past bij voor Mechelse sportclubs
en scholen, zodat zowel in zwembad Geerdegemvaart
als in de Nekkerpool gelijkaardige tarieven gelden.

Kinderen (4-5 jaar) 1 beurt

€ 1,5

Kinderen (6-12 jaar) 1 beurt

€3

•

Kinderen 10 beurten

•

Mechelse scholen: € 1,3 per leerling. Normaal
betaal je € 2 per leerling, maar de stad past de
overige € 0,70 bij.
Mechelse verenigingen: € 6 per baan per uur.
Normaal betaal je € 8,5 per baan per uur, maar de
stad past de overige € 2,5 bij.

Om toegang te verkrijgen tot het domein van de
Nekker moet je in het bezit zijn van een geldige
identiteitskaart en aangepaste zwemkledij.

Weduwen, gepensioneerden,
invaliden en wezen
Volwassenen 1 beurt (incl. toegang
tot het volledige domein van De
Nekker)
Volwassenen 10 beurten

€ 25 (€ 2,5/beurt)
€3

€ 4 p.p

€ 25 (€ 2,5/beurt)
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Bibliotheek
van de toekomst
Als alles volgens plan verloopt, neemt de stadsbibliotheek in 2018 haar
intrek in het imposante Predikherenklooster aan de Tinelsite. Ontwerpers
Korteknie Stuhlmacher | HildundK zullen zowel de restauratie als de
volledige herinrichting uittekenen en begeleiden.
Een plek om tot rust te komen
Verhalen verzamelen, vertellen en maken wordt de rode
draad doorheen het gebouw. Elke ruimte krijgt een eigen
sfeer: levendig, rustig en stil. Als bezoeker voel je je er
meteen thuis. De nieuwe bibliotheek wordt een bijzondere
woon- en studeerkamer, een inspirerende, culturele oase,
een literair wellnesscentrum.
Hoe zal de nieuwe bibliotheek eruitzien?
De ontwerpers kiezen ervoor om de oorspronkelijke
structuur en karaktereigenschappen van het historische
klooster zoveel mogelijk te bewaren. Zo wordt de
kloosterbibliotheek, de ziel van het complex, bijvoorbeeld
opnieuw een stille werk- en studiezaal.
• De kerk blijft, op het auditorium in het koor na, leeg
en wordt daardoor een overdekt ‘binnenplein’ voor
allerhande activiteiten.
• Op het gelijkvloers bevindt zich het onthaal en kan je in
het leescafé genieten van een lekker drankje. Bij mooi
weer kan dit zelfs op het buitenterras.
• Op de eerste verdieping komen de leslokalen en
werkruimtes voor het personeel.
• Het grootste deel van de bibliotheekcollectie komt op
de monumentale zolder waar de nieuwe dakkapellen
voor een prachtig uitzicht zullen zorgen.
Ben je benieuwd en wil je meer weten over de prachtige
toekomstplannen voor het Predikherenklooster?
Bezoek dan zeker de fototentoonstelling over het ontwerp
die van 20 oktober tot 30 november zal lopen in de
stadsbibliotheek (Moensstraat 19).
Op zondag 28 oktober, 4 november en 18 november kan
je tussen 10.30 en 12u een presentatie bijwonen en is er
telkens iemand aanwezig om je vragen te beantwoorden en
meer informatie te geven.

winkel

Wist je dat ...
… het Predikherenklooster vroeger niet alleen
een klooster was, maar ook een bejaardentehuis,
militair hospitaal en een militaire kazerne?
impressie ‘nabij’ in pandgang, aanwinsten, toegang liften
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Welkom in Mechelen

Een knelpuntberoep in
het Mechelse

Ben je nog op zoek naar een job? Mechelen helpt je hier
graag mee. De stad wil in de eerste plaats de vraag en
het aanbod op elkaar afstemmen. Ze probeert daarom
werkzoekenden om te scholen met knelpuntopleidingen
en zo de openstaande vacatures in te vullen.
Zo opende in 2010 het LAScentrum op Campus De
Naeyer in Sint-Katelijne-Waver. Dit centrum is een
samenwerking van Thomas More (Lessius Mechelen),
RESOC Mechelen en de stad Mechelen. “Het idee
ontstond nadat bleek dat er in onze regio een structureel
tekort is aan lassers. Het centrum heeft als doel aan het
onderwijs- en bedrijfsleven moderne en professionele
infrastructuur en uitrusting ter beschikking te stellen. Zo
kan het aan leerlingen, leerkrachten, werkzoekenden,
werknemers en zelfstandigen (bij)scholing in het
vakgebied lassen aanbieden. Een mooi voorbeeld van hoe
knelpuntberoepen kunnen worden gepromoot. De stad
heeft met het LAScentrum een overeenkomst gemaakt om
dit jaar al minstens 20 Mechelse studenten te leren lassen.
De eerste 6 leerlingen behaalden in juni al hun diploma en
dit schooljaar is er opnieuw een groep gestart.

Buiten de steun aan deze knelpuntopleiding ondersteunt
Mechelen ook de VDAB Jobbeurs 13 oktober 2012.
De beurs vindt plaats in sporthal De Nekker van 10 tot
16u. Werkzoekenden maken er kennis met ongeveer 70
werkgevers en kunnen er meteen hun vacatures bekijken.
Zowel hoog- als laaggeschoolden zijn welkom, want er
zijn jobaanbiedingen voor arbeiders en bedienden
Eveneens vind je er sollicitatieadvies en antwoorden
op je loopbaanvragen. Wie bijvoorbeeld plannen heeft
om zijn carrière om te gooien, kan hulp vragen aan de
verschillende loopbaanbegeleidingcentra. De beurs
kadert in de werkweek van de VDAB. Samen met de stad
wil de VDAB knelpunten op de arbeidsmarkt wegwerken
en kansengroepen op de arbeidsmarkt meer inschakelen.
Kom dus zeker langs en wie weet vind jij er wel je
droomjob!
Praktisch
VDAB Jobbeurs Mechelen, za 13.10, 10-16u, Provinciaal
Sport- en Recreatiecentrum De Nekker, Borcht 19. Meer
info op W www.vdab.be/werkweek.
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Melanie geeft
Niet alleen de
18-plussers moeten
binnenkort gaan
stemmen, ook de
jongere Mechelaars
kiezen een nieuwe
kinderraad en
kinderburgemeester.
Melanie De Laet
(11) droeg de
voorbije twee jaar de
burgemeesterssjerp.
Samen met haar raadsleden deed ze
heel wat voorstellen om van Mechelen
een nog betere kinderstad te maken.
In oktober geeft ze de fakkel door aan
haar opvolger, nu blikt Melanie terug op
twee jaar burgemeesterschap.
Melanie is een geëngageerd meisje. Ze
zat in de leerlingenraad van haar school
en werd van daaruit naar de kinderraad in het Mechelse stadhuis gestuurd.
Toen ze daar kandidaten zochten voor
het burgemeesterschap, wierp ze zich
in de verkiezingsstrijd. “We moesten
een collage maken met allerlei ideeën
voor Mechelen en die voorstellen aan
de rest van de kinderraad. Die van mij
werd gekozen en zo ben ik in 2010 kinderburgemeester geworden.”
Het is niet omdat ze burgemeester
is, dat de rest moet luisteren naar wat
Melanie zegt. Ook in de kinderraad regeert de democratie. “Ik heb evenveel
inspraak als de andere kinderen hoor.
Eén keer per maand komen we samen
en werken we in groepjes rond verschillende thema’s. Ik zit in de werkgroep
over cultuur, maar er zijn groepen rond
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“Ik ben zeer fier dat ik twee jaar
kinderburgemeester van Mechelen was.
Het was enorm leuk.” Melanie

Maneblussers

de sjerp door
sport & spel, evenementen en communicatie. Op het einde komen we allemaal samen in de raadzaal van het
stadhuis en beslissen we waaraan we
verder gaan werken.”
Een van de realisaties van Melanie en
de kinderraad was de succesvolle actie
die ze voor Music for Life organiseerden. “We verkochten drollencakes en
zamelden zo 1200 euro in! Maar we
doen ook andere dingen, zo gaven we
bijvoorbeeld advies over hoe de stad de
winkelstraten kindvriendelijker kan maken. Of we maakten reclame voor het
peter- en meterschap van stadstuintjes.”
Of ze later echt burgemeester wil worden? “Nee, absoluut niet. Je moet goed
keuzes kunnen maken en daar twijfel ik
te hard voor. Maar ik vond het heel leuk
om kinderburgemeester te zijn. Ik ben
daar toch wel fier op. Misschien een
tip voor mijn opvolger: je moet er wel
voldoende tijd voor vrijmaken als je het
serieus wilt doen!”

Wil jij de volgende kinderburgemeester
van Mechelen worden?
Ben je tussen 10 en 12 jaar? Hou dan deze maand
zeker je brievenbus in de gaten of kijk op
W www.mechelenkinderstad.be, rubriek ‘aan het
woord’ en stel je kandidaat voor 1 november!

“Als kinderburgemeester heb ik evenveel
inspraak als de andere kinderen uit de
kinderraad.” Melanie
11

Iedereen
burgemeester?
Na zes jaar is het weer zover: op 14 oktober
kies jij wie je stad en provincie bestuurt.
Waarom naar de stemhokjes?

Je kiest niet alleen het bestuur van de gemeente en
provincies voor de volgende zes jaar, maar indirect bepaalt
de verkiezingsuitslag mee wie er aan het roer van het
Mechelse OCMW komt.
Het is belangrijk dat je goed nadenkt over je keuze. De
uitslag van de verkiezingen heeft immers veel invloed op
het leven in de stad en dus het jouwe. Even een overzicht
van de belangrijkste zaken waar een stad, provincie en
OCMW rond werken.

De stad

“Een stadsbestuur staat in voor bevoegdheden die
alle aspecten van je dagelijkse leven omvatten”, aldus
stadssecretaris Erik Laga. “Denk aan de aanleg en
het onderhoud van je straat, de bouw van betaalbare
woningen en zwembaden in je buurt, scholen en
kinderopvang voor je kinderen, de veiligheid en
netheid van de stad, parken en tuinen en zo veel meer.
En de stedelijke bevoegdheden blijven uitbreiden.
De toenemende regionalisering en verschuiving van
bevoegdheden van de federale staat naar de Vlaamse
overheid en vervolgens doorverschuiving naar de
plaatselijke besturen maken dat de tussenkomst van de
stad belangrijker wordt. Jij krijgt nu de kans om mee de
toekomst van de stad verder te bepalen door bewust je
stem uit te brengen op 14 oktober. Zo bepaal jij mee wie
er de komende zes jaar over je stad bestuurt.”

“Jouw keuze bepaalt mee
de toekomst van jouw stad.”
Erik Laga, stadssecretaris
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Dossier M
De provincie

De rol van je provincie? Provinciemedewerker Hilde
Verhelst vertelt je er meer over: “De provincie is actief op
gebieden die de gemeenten overschrijden, maar die toch
lokaal gebonden zijn. Denk aan de provinciale domeinen
De Nekker en het Vrijbroekpark, waar vaak andere
inwoners uit de provincie Antwerpen plezier aan beleven.
Ook de Provinciale school voor Tuinbouw en Techniek
(PTS) Campus Mechelen, de fietsostrade naar Antwerpen,
subsidies voor de bibliotheek of het onderhoud van
waterlopen zijn bekende voorbeelden.”
“In de provincie Antwerpen worden 72 provincieraadsleden rechtstreeks verkozen. Dat zijn er twaalf minder
dan bij de vorige verkiezingen, kortom een besparing op
de overheidsuitgaven.”
“Uit de verkozen raadsleden duidt de provincieraad zelf
zes gedeputeerden aan. Zij vormen het dagelijks bestuur
van de provincie, zoals de burgemeester en schepenen bij
de gemeente. De mensen waarvoor je kiest, komen uit je
eigen regio of kiesdistrict. Voor Mechelen is dat het district
‘Mechelen’, waarvan ook Willebroek, St.-Amands, Puurs en
Bornem deel uitmaken.”
Wil je meer weten over de provincieraadsverkiezingen
en het belang van de provincie?
Surf naar W www.drukjestempel.be of bestel een gratis
magazine via T 03 240 67 84 of E info@admin.provant.be.
De kandidaten die opkomen voor jouw provinciedistrict
vind je op W www.vlaanderenkiest.be.

Het OCMW

De groep verkozen gemeenteraadsleden kiest
naast een college van burgemeester en schepenen
de OCMW-raad en diens voorzitter, bevestigd door
het college. Zij besturen het Mechelse OCMW,
dat instaat voor een heleboel taken. Zo helpt het
bij financiële problemen of energiekosten voor
minder gegoeden, huisvesting en thuiszorg voor
o.m. senioren en personen met een handicap, zorg
en vervoersoplossingen voor zorgbehoevenden.
Met taalcursussen en projecten helpt het OCMW
mensen die moeilijk een job kunnen vinden aan
een plekje op de arbeidsmarkt.

“De fietsostrade, De Nekker
… het zijn enkele zaken die
de provincie voor je regelt.”
Hilde Verhelst,
provincie Antwerpen
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Organisatie: het hoofdkantonbureau
De verkiezingen organiseren en
wettig laten verlopen, vraagt een
hoop werk van verschillende diensten
en instanties. Voor stad Mechelen
zijn dit de dienst kieszaken, de
uitvoeringsdiensten, de informaticaafdeling van de stad en het
economaat. Daarnaast werken de
rechtbank, de politie en de diensten
van Binnenlandse Zaken mee.
Zo ziet de voorzitter van het
kantonhoofdbureau erop toe dat de
verkiezingen, waaronder de telling
van de stemmen, correct verlopen.
Voor de Mechelen is dat Bart Willocx:
“Eerst zoeken we de voorzitters van
de stembureaus. Dat zijn meestal
juristen en hogeropgeleiden die we
uit een lijst van de stad selecteren en
aanschrijven. Ook de bijzitters zoeken
we. Telkens kiezen we mensen rond de
30 jaar, zodat het niet steeds dezelfde
Mechelaars zijn die bijzitten. Daarnaast
verzamelen we de stemmen en geven
we die door aan de Vlaamse overheid.
Die maakt op haar beurt de uitslag
bekend aan de kiezers.”
“Eens de stemmen zijn uitgebracht, is
het zenuwcentrum van de Mechelse
verkiezingen de troonzaal van het
Mechelse gerechtshof, het voormalige
paleis van Margareta van Oostenrijk.
Hier komen alle uitslagen uit het
Mechelse binnen. En dit op dezelfde
plek waar Margareta van Oostenrijk
al eeuwen geleden de toekomst van
onder meer Mechelen bepaalde.”

“Margareta’s troonzaal is op 14 oktober
opnieuw het zenuwcentrum van de
Mechelse toekomst.”
Bart Willocx, voorzitter kantonhoofdbureau
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Dossier M

Stemmen: zonder pen of potlood
Vanaf dit jaar zal je in Mechelen stemmen met
gloednieuwe computers met aanraakscherm. Mechelen is
hierbij een van de 151 gemeenten waar je op deze nieuwe
wijze digitaal kan stemmen.”
Met de nieuwe kiescomputers hoef je geen ‘pen’ meer te
gebruiken. Je duidt je stem met je vinger aan. Naderhand
kan je je stem nog eens een keertje bekijken, want na het
stemmen, print de computer je stem uit. Bovendien moet je
je keuze bevestigen, opnieuw een extra controle.

Digitaal stemmen heeft
nog andere voordelen:
•

ongeldig stemmen, bv. een tekeningetje maken op
het stembiljet, wordt moeilijker. Blanco stemmen
kan trouwens nog steeds.

•

de telling gebeurt via de computer volledig
automatisch en beperkt de risico’s op fouten tot
een minimum.

•

de telling verloopt uiterst snel, waardoor de uitslag
sneller bekend is. Sinds we in Mechelen digitaal
stemmen, kunnen de stembureaus nu langer open
blijven, tot 15u in plaats van 13u.

•

omdat het tellen via de computer nu gebeurt in het
hoofdbureau op de rechtbank, zijn telbureaus en
tellers niet meer nodig.

Ben je bang dat digitaal
stemmen voor jou te
moeilijk is? Oefen het
gebruik met behulp van
de brochure op
W www.vlaanderenkiest.
be/faq/12-stappen-vanhet-digitaal-stemmen.

gemeenteraads-, provincieraads-, stadsdistri

ctsraads-

VERKIEZINGEN
14 OKTOBER 2012

digitaal
Het 12-stappenplan digitaal stemmen.

Mechelen kiest in cijfers
De Mechelaars kiezen als sinds 1999 digitaal.
330 gloednieuwe exemplaren vervangen de
15 jaar oude kiescomputers. Er zijn 58 978
stemgerechtigde Mechelaars, waarvan 450
niet-Belgen zich succesvol hebben geregistreerd
om ook hun stem uit te brengen. Op 14 oktober
kies je voor 43 gemeenteraadsleden. Uit hen
worden 1 burgemeester, max. 8 schepenen
aangeduid en 1 OCMW-voorzitter die van
rechtswege zetelt als schepen.
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Verlies je stem niet
Kan je niet naar het stemlokaal komen, dan kan je een
andere kiezer in jouw naam laten stemmen. Je moet die
andere kiezer dan een volmacht geven. Hiervoor heb je
een volmachtformulier nodig en een attest waarmee je
bewijst dat je niet kan gaan stemmen.
Meer informatie hierover vind je op W www.mechelen.be >
zoek op volmacht.

Wist je trouwens dat
… je een volmacht enkel kan geven aan iemand die
zelf al deelneemt aan de verkiezingen?
… je als volmachtkrijger maar één stem per volmacht
kan krijgen?
… je als volmachtkrijger moet gaan stemmen in het
stemlokaal en bureau van de volmachtgever?
… je voor twee attesten bij het Huis van de Mechelaar
zelf terechtkunt meer bepaald het attest voor
tijdelijk verblijf in het buitenland om privéredenen
en het attest voor schippers, marktkramers en
kermisreizigers? Alle andere attesten moeten
afgeleverd worden door ofwel je werkgever, je
dokter, je schooldirectie, een strafinrichting of een
religieuze overheid.

Voor het
eerst naar
de stembus
Voor sommigen is het de eerste keer naar de stembus. Zo
ook voor twintiger Evi, voor wie het allemaal erg spannend
is. Evi: “Ik vind het moeilijk om te weten aan wie ik mijn
stem zou geven. Ik ga vast en zeker ‘stemtesten’ doen op
het internet. Ik denk dat zij mij wel op pad zullen helpen.
Het is volgens mij belangrijk om te weten voor wie je stemt.
Uiteindelijk voel je zelf wel erg veel van wat er gebeurt en
verandert in je eigen gemeente of provincie. Denk bijvoorbeeld aan een nieuw zwembad, werken in de straat …
Nog meer dan voor andere verkiezingen vind ik deze de
belangrijkste.”
Nog vragen over de verkiezingen?
Check W www.mechelen.be > verkiezingen of
W www.vlaanderenkiest.be.
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Dossier M
Historiek van de verkiezingen
Dat een stad bestuurd wordt door een burgemeester, een
schepencollege en een gemeenteraad vinden we vanzelfsprekend. Dat we de leden hiervan kunnen kiezen eveneens. Toch was dit niet altijd zo. Stadsarchivaris Willy Van
de Vijver vertelt de geschiedenis van ons lokaal bestuur.
“In een middeleeuwse samenleving behoorde je tot de
adel, of was je geestelijke of boer. Met de opkomst van de
steden, ontstond er een vierde categorie – de stadsbewoners – die hun rechten moesten afdwingen. Mechelse
stedelingen waren bij de eersten om een stevige en onafhankelijke positie te verwerven.
Vanaf 1302 werd de schepenbank als voornaamste lokaal
bestuursniveau samengesteld uit 12 leden, waarvan zes
edellieden en zes vertegenwoordigers van de voornaamste ambachten van de stad. Voor belangrijke zaken werd

de vergadering uitgebreid met vertegenwoordigers van de
17 ambachten. Zo kwam men tot een soort gemeenteraad.
Uiteraard werden ook de belangen van de vorst behartigd
door de schout.
Veel inspraak van de burger kwam er niet aan te pas: de
stadsbestuurders werden gekozen binnen een beperkte
club welgestelde burgers. Toch was die groep nog relatief
groot en was de stedelijke overheid wellicht het meest
democratische bestuur van die tijd.
Belangrijker nog was dat de steden van toen de voorlopers
waren van onze hedendaagse overheid. Concepten als
‘het algemeen belang’, ‘de openbare ruimte’ en ’alle burgers gelijk voor de wet’ ontstonden in onze middeleeuwse
steden. Het toont nog maar eens aan hoe democratie en
lokaal bestuur nauw verbonden waren en nog steeds zijn.”

Willy Van de Vijver, stadsarchivaris

Het Stadsarchief bewaart en beheert sinds 1802
de geschreven, gedrukte en digitale documenten
van de stad, het OCMW, diverse instellingen,
verenigingen, personen en families. Het oudste stuk
dateert uit 1190. Het Stadsarchief beschikt daarnaast
over een uitgebreide verzameling kaart- en
beeldmateriaal, van gravures over foto's tot film- en
videobanden en een rijke erfgoedbibliotheek.
Stadsarchief, Goswin de Stassartstraat 145,
2800 Mechelen, T 015 20 43 46,
E stadsarchief@mechelen.be, W http://stadsarchief.
mechelen.be en W www.beeldbankmechelen.be
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Weg naar de stembus
tel af
Je leest het al, het is een heuse race naar de grote
verkiezingsdag. En naderhand begint het echte werk:
een nieuw bestuur moet aan de slag. Tel je mee af?

•

Februari 2012 de stad gaat op zoek naar de juiste
kieslocaties. Ze zoekt er 26 voor 60 stembureaus,
zodat elke Mechelaar dicht bij huis zijn of haar stem
kan uitbrengen. Het gaat om openbare gebouwen
zoals scholen of sporthallen.

•

14.07 de sperperiode gaat van start. Met
uitzondering van persberichten, mogen
politici vanaf nu niet meer verschijnen in
stadscommunicatie, zoals Nieuwe Maan. Anders
zouden ze de stadscommunicatie kunnen
gebruiken om stemmen te winnen. Dat zou
oneerlijk zijn tegenover de andere kandidaten.

•

27.06 de Vlaamse overheid levert de
kiescomputers bij de stad. Deze moeten allemaal

14.10, de drukste
zondag van het jaar
6.30 - 7.30u:
de voorzitter en de bijzitters komen aan op
het stembureau. Ze leggen de eed af. Daarin
zweren ze eerlijk en partijongebonden te zijn
doorheen de verkiezingsdag. Afwisselend
zullen ze je als kiezer begeleiden tot voor
het stemhokje, je naam checken op de
kiezerslijst, je identiteitskaart controleren of je
helpen bij vragen.

8.00u:
de stembureaus zijn open, de eerste kiezers
arriveren. Eens de stem uitgebracht, moet je
als kiezer geheim houden voor wie je stemde
totdat je het stembureau verlaten hebt.
Het geheim van de stemming moet immers
bewaard blijven.
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getest worden. Een heleboel werk voor de
Mechelse diensten bevolking, informatica en de
uitvoeringsdiensten.

•

27.08 nadat de stadsdiensten namenlijsten van
Mechelaars bezorgd hebben aan de rechtbank,
kiezen de voorzitter en zijn hoofdgriffier
onafhankelijk de namen van de voorzitters en de
bijzitters per stembureau.

•

8.10 de verkiezingsdag nadert. Alle betrokken
diensten van de stad starten met het opbouwen
van de kieshokjes, het opstellen en testen van de
kiescomputers, het installeren van de stembussen
en noem maar op.

•

14.10 het is zover. Alle stemgerechtigde
Mechelaars trekken erop uit om hun stem uit te
brengen.

15.00u:
het kiezen zit erop, alle stemresultaten worden op een
USB-stick gezet en samen met de urne met de stemmen
op papier naar het gerechtsgebouw gebracht. Op de
rechtbank wordt alles officieel in ontvangst genomen,
waarna de computers beginnen te tellen.

17.00u:
de eerste uitslagen worden verwacht. Op
nieuwswebsites, radio en tv ontdek je beetje bij beetje
welke Mechelaars je stad zullen besturen.

18.00u:
in de Keldermanszaal in het stadhuis stromen politici,
journalisten en nieuwsgierige Mechelaars toe voor een
heus verkiezingscafé van regionale zender RTV. Een
niet te missen gebeurtenis voor elke Mechelaar die
een kijk wil op de toekomst van zijn of haar stad. Je
kan er trouwens ook hapjes en drankjes krijgen aan
democratische prijzen. Spannend! Kom dus zeker langs
en maak het allemaal live mee.

Dossier M
Na de verkiezingen begint het echte werk …
Afhankelijk van de uitslag van de verkiezingen zullen
de partijen onderling bepalen wie de stad zal besturen
vanaf 2013. Op basis van het aantal behaalde zetels in
de gemeenteraad zullen een aantal partijen een coalitie
vormen. Op een totaal aantal zetels van 43 zitten daardoor
minstens 22 verkozen in een coalitie om een meerderheid
te vormen. Daarna wordt er een burgemeester
voorgedragen via een voordrachtakte bij de Vlaamse
Regering. De nieuwe burgemeester wordt dan normaal
benoemd voor een periode van 6 jaar.
Een gelijkaardige procedure wordt gevolgd voor de
installatie van een schepen. De schepenen worden dan
uiteindelijk benoemd tijdens de installatievergadering
van de gemeenteraad van 2 januari 2013. De OCMWraad wordt eveneens verkozen tijdens deze vergadering
volgens een specifieke procedure.

“Kom op 14.10, vanaf 18u,
naar de Keldermanszaal in het
stadhuis. RTV is er aanwezig
met een live verkiezingsshow.
We interviewen ter plaatse
politici en houden tussendoor
contact met de studio.”
Bart De Bruyn, RTV
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Lo Speziale:
charmante
opera buffa
Apotheker Sempronio droomt van de mooie Grilletta. Maar
ook Mengone en de rijke Volpino dingen naar haar hand.
Lo Speziale is een hartverwarmende, komische kameropera
van Joseph Haydn: een wervelend spektakel vol lists, bedrog en verrassende wendingen.
Het Mechels Kamerorkest voert dit bijzondere muziekstuk
voor het eerst in jaren op – in een coproductie met de Stad
Mechelen, het Cultuurcentrum Mechelen en het HaydnGenootschap Vlaanderen. De voorstelling wordt in het
Nederlands ondertiteld.
Met: Ann De Renais (Grilleta), Ana Naqe (Volpino), Dick Vandaele
(Sempronio) en Koen Vereertbrugghen (Mengone), Mechels
Kamerorkest o.l.v. Tom Van den Eynde, Tom Viaene (regie)
5.10-6.10 om 20u, zo 7.10 om 16u, Cultuurcentrum, € 20 vvk,
€ 12 -26 jaar en € 23 kassa, T 015 29 40 00,
E cultuurcentrum@mechelen.be,
W www.cultuurcentrummechelen.be
Foto © Jorrit Michiels

Huiskamerwandelingen:

kunst op de sofa

Huiskamerwandelingen is een sociaal-artistiek project door en voor Mechelaars. Elke derde zondag
van de maand wandel je met een gids door je stad,
en ga je op bezoek bij Mechelse kunstenaars. Dansers, muzikanten, schilders … er gaat een wereld
van verbeelding voor je open. Zin in een verrassende, artistieke middag voor het hele gezin? Bezoek
dan snel onze website of Facebookpagina!
Data: 16.9, 21.10, 18.11, 16.12, 20.01, 17.02, 17.03, 21.04,
19.05, 16.06, verschillende locaties in Mechelen,
€ 7,5, T 0472 44 64 38,
E huiskamerwandelingen@gmail.com,
W www.huiskamerwandelingen.be
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Soirée Lamot:

lezingen met
een kwaliteitslabel

Mechelen
proeft de herfst
De herfst voelen en ruiken

Zin om de herfst volop te beleven? Doe mee aan de boeiende workshop in het Vrijbroekpark en geniet met al je zintuigen van zijn najaarsweelde. Afspraak om 14.30u aan het
bezoekerscentrum. Deelname is gratis. Reserveren via mail
is verplicht.
19.10 & 21.10, 14.30u, Vrijbroekpark, Hombeeksesteenweg 264,
gratis, T 015 45 13 80 E info@groenmechelen.provant.be

Proeven in de boomgaard

Lekker smullen van een sappige appel of peer? Kom met je
gezin naar de Tivoli-boomgaard, en bijt in je portie gezondheid – vers van de boom. De Mechelse Pomologen (fruitkenners) de bezoekers in de boomgaard laten kennismaken
met bijna vergeten fruitrassen.
07.10, 14u, gratis, T 015 20 66 84, E tivoli@mechelen.be
De Soirée Lamot-lezingen nemen je mee achter de coulissen van jouw Mechelse erfgoed. Een expert vertelt je
gepassioneerd én helder over zijn of haar onderzoek. Zo
ontdek je de vele gezichten van jouw stadsgeschiedenis.
Soirée Lamot is een initiatief van Erfgoedcel en Vormingplus Mechelen.

Onze historische kerkorgels

Zwammen over paddenstoelen

Heksenboleet, zwavelkop, judasoor, elfenbankje ... op deze
magische gezinsspeurtocht ontdek je eetbare en giftige
zwammen – in al hun vormen en kleuren. Je leert over hun
ecologische nut en geniet van griezelverhalen en paddenstoelenlegendes. Vertrek aan de blauwwitgestreepte poort
van de kinderboerderij.

Beperkt je kennis van orgelmuziek zich tot de bruidsmars
van Mendelssohn? Stap dan eens in de wereld achter onze
historische kerkorgels, ontdek hoe ze werken en proef van
hun monumentale muziek. Organist en musicoloog Wannes
Vanderhoeven gidst je door onze boeiende orgelgeschiedenis – in woord, beeld en klank.

21.10, 15u, Domein Tivoli, Antwerpsesteenweg 94, gratis,
T 015 20 66 84, E tivoli@mechelen.be

11.10, 20u, Lamot, Van Beethovenstraat 8-10, € 5,
T 070 22 28 00, E uit@mechelen.be,
W www.erfgoedcelmechelen.be

20.10, 19.30u, Sjarabang, Kerkhoflei 47, €5, T 015 63 96 14,
E info@sjarabangvzw.be, W www.sjarabangvzw.be

Herfstfuif Sjarabang

Ook dit jaar nodigt vzw Sjarabang je ten dans op haar spetterende herfstfuif. Alle opbrengsten gaan naar de vzw.

De Mechelse jaren van Herman De Coninck

De Lenige Liefde, Met een klank van hobo, Zolang er sneeuw
ligt … de gedichten van Herman De Coninck zijn in ons collectief geheugen opgeslagen. Maar wist je dat hij een geboren en getogen Mechelaar was? Thomas Eyskens schetst
een levendig beeld van De Coninck als dichter, essayist,
journalist en brievenschrijver en toont je welke invloed zijn
Mechelse jaren op zijn werk hadden. Eyskens is de bezieler
van de Mechelse Herman De Coninck-wandeling en schrijft
de biografie over deze geliefde dichter.
25.10, 20u, Lamot, Van Beethovenstraat 8-10, € 5,
T 070 22 28 00 , E uit@mechelen.be,
W www.erfgoedcelmechelen.be

Alle vrijetijdsinfo en tickets: UiT in Mechelen,
Hallestraat 2-4-6, 2800 Mechelen
T 070 222 800, E uit@mechelen.be
W www.uitinmechelen.be
ma-vr 9.30-17.30u, za-zo 9.30-16.30u
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01.10
Sport: Beweeg je Fit, 19u, BSGO Victor
Van de Walle

Concert: Lo Speziale | Mechelse Kamerorkest i.s.m. Haydngenootschap, 16u,
Cultuurcentrum

02.10
Film: Cinema Plus, 14u, Utopolis
Spel: Bingo, 14u, LDC De Smis
Sport: Prenatale aquagym, 20.20u,
Zwembad Geerdegemvaart

08.10
Sport: Beweeg je Fit, 19u, BSGO Victor
Van de Walle

03.10
Concert: Dans Dans | B. Dockx, F. Jacques en S. Cassiers, 20.30u, kc nOna
04.10
Concert: Worldbeats | K. De Cauter,
J. Masondo en J. Jonkers, 20u, kc
Moonbeat
Theater: Stilte aub | 't Echt Mechels
Theater, 20.15u
Theater: Utopia | Tuning People,
20.30u, kc nOna
05.10
Concert: Lo Speziale | Mechelse Kamerorkest i.s.m. Haydngenootschap,
20.15u, Cultuurcentrum
Laatavondshopping: 17-20u, binnenstad
Theater: Stilte aub | 't Echt Mechels
Theater, 20.15u
Lezing: Vrijmetselarij: Een echte zoektocht, 20.30u, Gasthuisveldstraat 18
Theater: Oscar et la dame rose,
20.30u, kc Moonbeat
06.10
Festival: NELOS | Nederlandstalige
Liga voor Onderwateronderzoek en
-sport vzw, 9u, Utopolis
Beurs: Erotica, Body & Beauty 2012,
14u, Nekkerhal
Concert: Lo Speziale | Mechelse Kamerorkest i.s.m. Haydngenootschap,
20.15u, Cultuurcentrum
Theater: Stilte aub | 't Echt Mechels
Theater, 20.15u
Theater: Koning van de slaap 10+ |
Het Banket, 20.15u, Stadsschouwburg
07.10
Festival: NELOS | Nederlandstalige
Liga voor Onderwateronderzoek en
-sport vzw, 9u, Utopolis
Beurs: Erotica, Body & Beauty 2012,
13u, Nekkerhal
Film: Kids Club Utopolis, 13.30u,
Utopolis
Theater: Stilte aub | 't Echt Mechels
Theater, 15u
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09.10
Film: Movies for Mommies, 14u, Utopolis
Gesprek: Pillen zijn geen snoepjes,
14u, LDC De Smis
Sport: Prenatale aquagym, 20.20u,
Zwembad Geerdegemvaart
Theater: Anne en Zef 12+ | De Toneelmakerij, 20.15u, Stadsschouwburg
Theater: Biechten, 20.15u, ‘t Arsenaal
10.10
Sport: Give & Go! Basketbalinitiatie,
17.30u, Sporthal De Plaon,
Eksterstraat 100
Film: Ladies Movie Night, 19u, Utopolis
11.10
Concert: Balcazar | Cindy & Jimmy
Davis, 14u, Cultuurcentrum
Film: Ladies Movie Night, 19u, Utopolis
Lezing: Soirée Lamot - Historische
orgels in Mechelen | W. Verhoeven,
20u, Lamot
Theater: Stilte aub | 't Echt Mechels
Theater, 20.15u
Theater: 015 Comedy Slam, 18.35u,
kc Moonbeat
Theater: Working Class Hero | Nigel
Williams, 20.15u, Stadsschouwburg
12.10
Quiz: Mechelen Mondial - Mensenrechten, 20u, Parochiezaal Sint-Pieter
en Paul, Nekkerspoelstraat 81
Theater: Stilte aub | 't Echt Mechels
Theater, 20.15u
Concert: Halfweg | De Bretellen,
20.15u, Stadsschouwburg
Concert: Ifa Y Xango, 20.30u, de jazzzolder vzw
13.10
Laureatenconcert | leerlingen van het
Conservatorium, 20u, Stadsschouwburg
Theater: Exit (16+), 20u, DE MAAN
Theater: Stilte aub | 't Echt Mechels
Theater, 20.15u
Concert: Le Banquet Celeste | Festival
van Vlaanderen, 20.15u, Begijnhofkerk,
Sint-Alexiusstraat 1

14.10
Theater: Stilte aub | 't Echt Mechels
Theater, 15u
Theater: Exit (16+), 20u, DE MAAN
15.10
Sport: Beweeg je Fit, 19u, BSGO Victor
Van de Walle
16.10
Spel: Hints, 14u, LDC De Smis
Gesprek: Borderline persoonlijkheidsstoornis beter begrijpen, 20u, AZ SintMaarten, Zwartzustervest 47
Theater: De papa, de mama en de nazi |
Theater Antigone, 20.15u, Stadsschouwburg
Sport: Prenatale aquagym, 20.20u,
Zwembad Geerdegemvaart
18.10
Theater: Stilte aub | 't Echt Mechels
Theater, 20.15u
Theater: Shakers, 20.30u, kc Moonbeat
19.10
Theater: Stilte aub | 't Echt Mechels
Theater, 20.15u
Concert: Less | Zornik, 20.15u, Stadsschouwburg
Theater: Shakers, 20.30u, kc Moonbeat
20.10
Feest: Herfstfuif Sjarabang, 19.30u,
Kerkhoflei 47
Theater: Exit (16+), 20u, DE MAAN
Concert: Radio Modern Feest, 20u,
Cultuurcentrum
Theater: Eindelijk! Hamlet | Warre
Borgmans, 20.15u, Stadsschouwburg
Theater: Shakers, 20.30u, kc Moonbeat

21.10
Theater: Exit (16+), 20u, DE MAAN
22.10
Sport: Beweeg je Fit, 19u, BSGO Victor
Van de Walle
23.10
Spel: Rad van fortuin, 14u, LDC De Smis
Sport: Prenatale aquagym, 20.20u,
Zwembad Geerdegemvaart
24.10
Gesprek: Wegwijs voor invaliden, 14u,
De VoorZorg, Nieuwe Beggaardenstraat 41
Theater: Verre vrienden | 't Arsenaal en
Theater Malpertuis, 20.15u, ‘t Arsenaal
Theater: De wederopbouw van het
Westen III: Zwart | de Koe, 20.30u,
kc nOna
25.10
Film: Mechelen Mondial - Broken
cameras, 20u, ViaVia Mechelen, Zandpoortvest 50
Lezing: Soirée Lamot - Toen met een
kader van nu errond. De Mechelse jaren
van Herman De Coninck, 20u, Lamot
Theater: Chaos, een illusie armer,
20.15u, Stadsschouwburg
Theater: Verre vrienden | 't Arsenaal en
Theater Malpertuis, 20.15u, ‘t Arsenaal
Concert: Kieran Halpin, 20.30u,
O'Fiach's Irish Pub, Grote Markt 24
26.10
Feest: Halloween, 13.30u, LDC De Smis
Feest: Duivels en 1 nacht, 20u, De
Nekker, Nekkerspoel-Borcht 19
Theater: Verre vrienden | 't Arsenaal en
Theater Malpertuis, 20.15u, ‘t Arsenaal
Theater: Chaos, een illusie armer,
20.15u, Stadsschouwburg
Concert: Iman Spaargaren, 20u,
de jazzzolder vzw
Theater: Shakers, 20.30u, kc Moonbeat
27.10
Theater: Verre vrienden | 't Arsenaal en
Theater Malpertuis, 20.15u, ’t Arsenaal
Theater Shakers, 20.30u, kc Moonbeat
Theater: Schwalbe speelt vals |
Schwalbe en Productiehuis Rotterdam,
20.30u, kc nOna
28.10
Film: Superechte Liefde (8+) | Filemona,
10u, kc nOna

Theater: Achter U | Theater Lejo, 13u &
16u, Stadsschouwburg
Theater: Shakers, 14.30u, kc Moonbeat
Concert: Amazing Haydn - Muziek aan
het Hof van Oettingen-Wallerstein |
Haydn-Genootschap, 15u, O.L.V.Hanswijkbasiliek, Hanswijkstraat
29.10
Theater: Gek van liefde (8+), 15u,
DE MAAN
Sport: Beweeg je Fit, 19u, BSGO Victor
Van de Walle
30.10
Sport: Maandelijkse wandeling, 14u,
Zusterhuis, Molenbergstraat 6
Spel: Gezelschapsspelen en kaarten,
14u, LDC De Smis
Theater: Gek van liefde (8+), 15u,
DE MAAN
Sport: Prenatale aquagym, 20.20u,
Zwembad Geerdegemvaart
Theater: The Cover ups of Alabama,
20.30u, kc Moonbeat
31.10
Theater: Gek van liefde (8+), 15u,
DE MAAN
Doorlopende activiteiten
Tot 6.10 Een boontje voor kinderrechten,
Oxfam Wereldwinkel, Hoogstraat 59
Tot 7.10 Mechelen Mondial - Tentoonstelling Kinderrechten, Oxfam Wereldwinkel, Hoogstraat 59
6.10 & 7.10 Contrast | Rotaryclub
(zone 7), 11u, Lamot
11.10 tot 28.02.13 Sport in het Paleis,
Sportimonium vzw, Bloso-domein,
Trianondreef 19, 1981 Hofstade-Zemst
13.10 & 14.10 Take Five, Maurus
Moreelshuis, Moreelsstraat 3
18.10-22.10 Hendrik Conscience en de
loting | Marnixring G. Feremans Mechelen, Maurus Moreelshuis, Moreelsstraat 3
Tot 28.10 Sequence | Joris Ghekiere,
galerie Transit, Zandpoortvest 10
Tot 31.10 Mechelen Mondial - fototentoonstelling rond recht op medische
verzorging van Griet Hendrickx,
Bibliotheek, Moensstraat 19
Van 31.10 tot 30.11 Mechelen Mondial Tentoonstelling 'Kadogo' kindsoldaten
in Congo, Huis van de Mechelaar,
Reuzenstraat 1
Tot 25.11 Down on Mainstream,
de Garage, Onder den Toren 12

Foto © Stef Depover

Tot 10.12 Newtopia: de staat van de
mensenrechten | verschillende locaties
binnenstad
Tot 28.02 Ghys at Sisera's | Friends of
square Riga, Sisera, Bruul 83
Tot 06.01.13 Speelgoedrages |
Het Speelgoedmuseum, Nekkerspoelstraat 21
Tot 31.12.14 Rik Wouters. Hoogtepunten | Stedelijk Museum Schepenhuis,
Steenweg 1
Adressen
Cultuurcentrum & Cultuurplein,
Minderbroedersgang 5
Stadsschouwburg, Keizerstraat 3
Lamot, Van Beethovenstraat 8-10
DE MAAN, kerk van Cultuurcentrum,
Minderbroedersgang 5
’t Arsenaal, Hanswijkstraat 63
kc nOna, Begijnenstraat 19-21
De jazzzolder, Sint-Romboutskerkhof 2
kc Moonbeat, Oude Brusselsestraat 10
't Echt Mechels Theater, Olivetenvest 16
Utopolis, Spuibeekstraat 5
Nekkerhal, Nekkerspoel-Borcht
Zwembad Geerdegemvaart,
Leliestraat 32
BSGO Victor Van de Walle, Brusselsesteenweg 168
Uw activiteit ook in de UiTkalender?
Voer minstens 6 weken voor het begin
van de maand waarin uw activiteit
doorgaat in de UiTdatabank in. Workshops en begeleide wandelingen
worden niet opgenomen.
Deadline invoer december 2012 januari 2013: 22 oktober 2012
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Mechelen verwent met
Warm Welkom Weekend
Op vrijdag 5, zaterdag 6 (hele dag) en zondag
7 oktober (14-18u) zetten de handelaars van de
Mechelse binnenstad hun schouders onder een heus
shoppingweekend. Ze ontvangen je met open armen,
koffie en cava. Kom dus snel de nieuwe herfsttrends
ontdekken of geniet van de uitgebreide randanimatie.
Wie weet scoor je wel een Mechelenbon in de
Mechelenbonstand.

De handelaars brengen in samenwerking met stad
Mechelen een nieuw handels- en horecakrantje uit
onder de naam ‘Mechelen staat je goed’. Dat wil
mensen warm maken voor de unieke winkelervaringen
die Mechelen te bieden heeft. Dit krantje verschijnt vier
maal per jaar. Hou dus begin oktober je brievenbus in
de gaten.

Verenigingen
voor iedereen
Mechelen is een bruisende stad met een actief
verenigingsleven, waaraan iedereen moet kunnen
deelnemen. De stad Mechelen ondersteunt daarom
verenigingen die een extra inspanning doen leveren
om verschillende doelgroepen te bereiken. Daarvoor
verleent ze twee subsidies: één voor interculturele
activiteiten en één om je vereniging toegankelijk te
maken voor personen met een handicap . Denk je dat
je hiervoor in aanmerking komt? Vraag de subsidie dan
aan vóór 31 oktober.
Wil je meer informatie over deze subsidies?
Neem dan contact op met de Dienst Diversiteit
(diversiteit@mechelen.be) of kijk op W www.mechelen.be
(typ in de zoekmotor ‘intoemix’). Hier vind je ook het
aanvraagformulier voor de subsidie.
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Tot je dienst
Het Europese project PURE Hubs wil de
Mechelaars graag warm maken voor een
uitstap naar het Mechels platteland, zo ook het
Hombeeks plateau (Heffen, Leest, Hombeek
en Battel). Daarom creëerde ze voor de
ondernemers van het Hombeeks plateau
de nieuwe verzamelnaam ‘Mechels natuurlijk’. Als je dit
logo ziet, mag je er zeker van zijn dat je kan proeven en/
of genieten van een stukje Mechels platteland. Een ijsje,
een hertensteak, een artisanaal brood, een wandeling of
een fietstocht … Het is altijd
Mechels natuurlijk.
W www.mechelen.be/mechelsnatuurlijk
www.facebook.be/mechelsnatuurlijk

Mechelen.be kreeg facelift
De stad organiseerde onlangs een groots
gebruikersonderzoek rond de website. Ongeveer 2300
mensen (zowel Mechelaars als niet-Mechelaars) werden
bevraagd op drie verschillende manieren: online, via een
gebruikerstest en met open vragen op de website. Aan de
hand van de feedback werden meer dan 60 verbeteringen
en aanpassingen doorgevoerd.
Zo zal de website nog meer focussen op veelgezochte
informatie. Contact en openingsuren krijgen een vaste
plaats op de startpagina, de rubriek ‘Door Mechelaars’
werd verder uitgebreid, de zoekfunctie is verbeterd …
En bij bepaalde diensten zoals de ombudsdienst en het
energiepunt kan je zelfs online afspraken inplannen.
Ontdek het allemaal op W www.mechelen.be!

Nacht van de Duisternis:
doof jij je lichten?
Op zaterdag 20 oktober
neemt de stad Mechelen naar
20 OKTOBER 2012
jaarlijkse traditie deel aan de
17de editie van de Nacht van
de Duisternis. Vanaf 19u wordt
de verlichting van het stadhuis,
de Sint-Romboutstoren,
het Schepenhuis en het
Postgebouw gedimd. In de Onze-Lieve-Vrouwekerk, de
Hanswijkbasiliek,
de Sint-Katelijnekerk en het Hof van
www.nachtvandeduisternis.be
Busleyden wordt de klemtoonverlichting gedoofd. In de
Onze-Lieve-Vrouwestraat zal op functionele verlichting
worden overgeschakeld. De veiligheid blijft voldoende
gegarandeerd.
NACHT VAN DE DUISTERNIS

v.u. Danny Jacobs, Tweekerkenstraat 47, 1000 Brussel

Mechels natuurlijk

PROEF DE DONKERSTE NACHT VAN HET JAAR!

Te veel verlichting is niet zonder gevolgen. Het zorgt ten
eerste voor energieverspilling en klimaatverandering.
Ten tweede heeft lichthinder gevolgen voor fauna en
flora. De natuurlijke dag- en nachtcyclus van planten en
dieren wordt verstoord door het overmatige licht en dit
heeft een invloed op de groei en dagelijkse leven van
planten, dieren en mensen. Draag ook jij je steentje bij?
Laat geen lichten onnodig branden en wees zuinig met je
energieverbruik.
De Nacht van de Duisternis is een campagne van de Bond
Beter Leefmilieu, vzw Preventie Lichthinder, de Werkgroep
Lichthinder van de VVS (Vereniging Voor Sterrenkunde)
en JNM (Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieu).

Offerfeest:
vraag tijdig je vergunning aan
Het islamitische offerfeest vindt dit jaar waarschijnlijk plaats op 25 oktober.
Tijdens het feest offert elk moslimgezin een schaap en verdelen ze het vlees
onder familie, vrienden en minderbedeelden. Een schaap offeren kan natuurlijk
niet zomaar en overal. Daarom richt de stad vier slachtvloeren in. Daar kan je
ook een schaap aankopen. Je hebt per dier ook een slachtvergunning nodig.
Die kan je gratis aanvragen vanaf 15 oktober in het Huis van de Mechelaar of
op 22 en 23 oktober in je wijkhuis.
Lees er alles over op W www.mechelen.be/offerfeest.
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Maneschijn
wij waren

1

2

sbeeck
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6

erbij

1 Afgelopen zomervakantie hield de Knalpot
elke week halt in een andere buurt tjokvol
gevuld met het leukste speelmateriaal.
Samen met fijne animatoren toverde deze
pretcamionette elke straathoek en plein in
geen tijd om tot een klein speelparadijs.

2 Mechels kajakker Olivier Cauwenbergh

werd na zijn deelname aan de Olympische
Spelen gehuldigd in het stadhuis. Olivier mag
dan wel geen medaille hebben gehaald, zijn
prestatie was top!

3 Met een spetterend openingsfeest werd

de aftrap gegeven voor de internationale
najaarstentoonstelling Newtopia: de staat van
de mensenrechten. Heb jij je kaartje voor de
tentoonstelling al?

4 Boeken kaften kon tijdens het

kinderfestival Grof Geschud met dit leuke
Mechelen Kinderstad-kaftpapier.

5 Tijdens het traditionele Klokkenwerpen

deed iedereen zijn best om een van de 400
klokjes te bemachtigen om zo mee te dingen
naar het bronzen exemplaar.

6 Met Open Monumentendag kon je een

bezoekje brengen aan de Salons van Dijck,
een unieke kans.

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.

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, Zwembad
Nekkerpool T 015 55 70 05
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: Joris Casaer, Layla Aerts
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/2012/0797/073

Meer uitleg? Alle foto’s bekijken?
W www.mechelen.be/nieuwemaan
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www.mechelen.be
Oktober is de maand van de gemeenteraads- en
provincieraadsverkiezingen. Tijd om te kiezen
en de toekomst van je stad te bepalen.

