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Wonen in Mechelen

Welkom in Villa32

Het kleinste huisje

NieuW stadsbestuur

bouWeN aaN eeN goede 
stad oM iN te WoNeN

bezorg ons 

je wedstrijd-

antwoord 

en win! 
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 In de kijker

de MecHelse KiNderraad Vliegt eriN!
In november werd een nieuwe Kinderraad en Kinderburge-
meester verkozen. Zij heet Salma Abraray en samen met 19 
andere ambitieuze jongens een meisjes tussen 10 en 12 jaar 
oud stelde ze een Kindercharter op. Dat is een actieplan met 
10 werkpunten die de kinderen graag willen verwezenlijken 

het komende schooljaar. Ieder raadslid is individueel of in 
duo verantwoordelijk voor de uitvoering van een actiepunt. 
2013 wordt voor hen alvast een spannend en veelbelovend 
jaar om van Mechelen nog meer een kindvriendelijke stad te 
maken! W www.mechelenkinderstad.be
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De goudeN carolus classic 
werd op de World beer aWards 
2012 uitgeroepen tot beste donkere 
bier ter wereld. Ook broertje Gouden 
Carolus Tripel scoorde in zijn sub-
categorie goud. De internationale 
jury koos de winnaars uit meer dan 
600 bieren uit 32 landen. Op een 
andere Europese competitie wist ook 
Maneblusser zilver te behalen in zijn 
categorie. Laat ons klinken op het 
Anker!

30 fietsers trapten afgelopen jaar  
€ 31.404 aan sponsorgeld bijeen ten 
voordele van artseN ZoNder 
greNZeN: een recordbedrag. Dat 
deden ze tijdens een klimdriedaagse 
in de Zwitserse Alpen. De cyclo-
sporters van Mechelse achter-
grond waren hiermee al aan hun 
tiende humanitaire fietsproject toe. Het 
sponsorgeld dat ze ermee inzamelden 
gaat rechtstreeks naar Artsen Zonder 
Grenzen.

De preHistoriscHe boot in de 
VlieteNKelder krijgt internationale 
erkenning. De oudste boot ooit in 
België gevonden en tentoongesteld 
in de Mechelse Vlietenkelder, vertoeft 
in een toonaangevende publicatie in 
het beroemde gezelschap van o.a. 
het MAS en het STAM, het Museum 
of London, het Ashmolean Museum 
in Oxford en het Fitzwilliam Museum 
in Cambridge. Vanaf april kan je de 
Vlietenkelder in groep bezoeken 
onder leiding van een gids.

goed bezig!MaaNZapper

bouwen aan de stad
In januari startten we met een nieuw stadsbestuur. In deze Nieuwe 
Maan geven we een beknopt overzicht van de uitdagingen en prioriteiten 
van de nieuwe bestuursploeg voor de komende jaren. 'Wonen in 
Mechelen' wordt erg belangrijk in het beleid, want onze bevolking groeit 
en wonen wordt steeds duurder.

De nieuwe bestuursploeg wil wonen betaalbaar houden en 
gezinnen overtuigen om voor de stad te kiezen. We zullen 
daarvoor een blik originele recepten moeten opentrekken en een 
woonbeleid op maat van alle Mechelaars uittekenen.

Tegelijk moeten we resoluut de kaart trekken van duurzaam 
en energiezuinig bouwen en wonen. Zo willen we dat Mechelen 
tegen 2018 van alle Vlaamse centrumsteden het grootst aantal 
passiefwoningen telt. Op termijn wil Mechelen zelfs volledig 
klimaatneutraal zijn. 

Ten slotte moet Mechelen aan iedereen kansen bieden. Niemand 
mag uit de boot vallen. Daarom vergroten we de komende jaren ook 
de sociale huur- en koopmarkt. Een stad op mensenmaat is een stad 
waar jonge gezinnen, middengroepen en mensen met een bescheiden 
inkomen welkom zijn. Niet toevallig vormen de aanpak van de openbare 
ruimte, de klimaatinspanningen en wonen samen de eerste drie 
hoofdstukken van het nieuwe bestuursakkoord.

Bart Somers,
burgemeester

Komaan 
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dikketruiendag
Trek 20 februari een dikke trui aan. Dan is het de negende 
Dikketruiendag. Met een dikkere trui (als je die al nodig 
hebt) kan je verwarming enkele graadjes lager. Dat merk je 
nauwelijks, maar één graad minder betekent wel al 7 % minder 
stookkosten en broeikasgassen. 

Je kan ook met andere eenvoudige maatregelen blijven 
besparen op energie: lichten doven bij het verlaten van een 
ruimte, toestellen uitschakelen na gebruik, de verwarming 
correct afstellen ... belangrijke bijdrages in de strijd tegen de 
opwarming van de aarde. de energiebesparing is groot, de 
investering klein.

swelvet is een label voor ontwerpers van Mechelse 
afkomst, opgericht door Michael Bonne en Kevin 
Brondel. Michael en Kevin zijn allebei meubelontwerpers, 
afgestudeerd aan de Thomas More Hogeschool. 
Swelvet maakt graag gebruik van lokale materialen 
en restmaterialen. Zo maakte het boxen (zie foto) uit 
piepschuim dozen van aquariumzaken. Sinds september 
is Studio Swelvet, mét winkel, gevestigd in vier 
leegstaande panden in de Onze-Lieve-Vrouwestraat 31.

Het ontwerperscollectief wil een nieuw elan geven aan 
Mechelen Meubelstad. Het wil heel wat afstuderend 
creatief Mechels talent naar het centrum van de stad 
lokken. Bovendien biedt Mechelen een vruchtbare 
bodem van creatief ondernemerschap aan dat het 
bedrijf volop wil ontwikkelen. 

Ondernemershuis Oh! en de stad ondersteunen Studio 
Swelvet door het een ruimte aan te bieden en door de 
organisatie te helpen een netwerk uit te bouwen. Zo 
krijgt Swelvet dat extra duwtje in de rug!

Vind Mechelen leuk! 
Zit jij op Facebook of twitter? Kom dan nog sneller 
meer te weten over je stad en haar reilen en zeilen. 
Mechelen communiceert namelijk via deze sociale 
media.

• Vind je stad leuk op Facebook: www.facebook.com/
StadMechelen en www.facebook.com/uitinmechelen

• Volg je stad op Twitter: www.twitter.com/StadMechelen 

• Tweets over cultuur- en vrijetijdsbeleving in  
Mechelen lees je op www.twitter.com/UiTinMechelen 

Nog meer Mechelen vind je op:
• www.youtube.com/stadmechelen
• www.flickr.com/photos/mechelen/

"Trek een trui 
aan en zet de 
verwarming lager. 
Goed voor de 
portemonnee en 
voor het klimaat." 

Marina De Bie,  
schepen van Leefmilieu

uitbliNKer
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Hoeveel koppeltjes 
huwden in 2012? 
Op 14 februari vieren we Valentijn. Heel wat koppels 
bevestigen hun wederzijdse liefde door elkaar hun ja-
woord te geven. In Mechelen is dat niet anders. Weet jij 
hoeveel huwelijken in 2012 plaatsvonden in Mechelen? 
Waag een gok en misschien ga jij aan de haal met twee 
viptickets voor een avondje bioscoop (in Utopolis) en wat 
lekkers! Stuur je antwoord en contactgegevens voor  
13 februari naar Marketing & Communicatie Nieuwe Maan, 
Grote Markt 21, of via mail naar nieuwemaan@mechelen.be.

De kerstversiering en lichtjesslingers zijn ondertussen 
terug opgeborgen in een doos op zolder. Voor Nieuwe 
Maan legden enkele lezers hun prachtig versierde 
voorgevels vast op foto. Willy Vervorst uit Heffen was 
één van die gedreven lezers. Hij wint Mechelenbons ter 
waarde van € 60. Goed gedaan Willy!

Wedstrijd

de Medaille
Raf installeerde twee extra 
trapjes voor kajakkers aan 
de Dijle
Mechelaar Raf Van Hulle installeerde twee trappen voor 
kajak- en kanovaarders in de Dijleberm tussen Mechelen 
en Muizen. “Mechelen is ontstaan aan de Dijle. De rivier is 
de levensader die de stad heeft gemaakt tot wat ze nu is. 
Bovendien heeft Mechelen de grootste kajakclub van het land. 
Als je met een bootje in het water wilde geraken, zakte je soms 
weg in de modder of moest je brandnetels doorploeteren. 
Vandaar dat ik extra instapplaatsen geïnstalleerd heb. De 
natuur is hier immers prachtig om in te sporten.”

bedankt raf! 

Wil jij eens graag op de cover of in Nieuwe Maan 
staan? jouw stadsmagazine is elke editie opnieuw 
op zoek naar figuranten. stuur je foto en gegevens 
naar nieuwemaan@mechelen.be en wie weet sier jij 
binnenkort een van deze pagina's! 

© Erik Verduikt
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De jeugddienst barstte met al zijn activiteiten en taken uit z’n voegen. Hoog 
tijd dus om te verhuizen. Deze creatieve bende vond een nieuwe thuis in de 
Hanswijkstraat: Villa32. Daar kunnen kinderen, tieners en jongeren terecht 
met al hun vragen over vrijetijdsbeleving in Mechelen. Als je dan nog weet 
dat de jeugddienst nu huist naast de artistieke bende van H30, dan ben je 
zeker dat deze plek hét trefpunt is voor de Mechelse jeugd.

een plaats   voor jeugd!Villa32

De dienst Jeugd. De beroepskrachten van de tiener- en kinderwerkingen 
staan niet op de foto. Zij zijn immers actief vanuit de wijken en dorpen.



Waarom de term villa? Niet zozeer omdat het een groot 
luxueus gebouw is, maar wel omdat de jeugddienst 
zo’n veelzijdigheid aan projecten en initiatieven onder 
één dak herbergt. Daarom even een kort overzicht van 
waarmee de jeugddienst zich allemaal bezighoudt.

Mechelen Kinderstad
•  Tijdens vakantieperiodes kunnen kinderen zich 

amuseren met de activiteiten van de grabbelpas. 
Ontdek het volledige stedelijke aanbod in de 
Vakantiezapper (lees meer hierover op p. 25).

• In de zomer toert de Knalpot rond. Deze 
pretcamionette bouwt pleintjes in een mum van tijd om 
tot heuse speelparadijsjes. Plezier gegarandeerd!

• Spelen en ravotten kan altijd in de speelbossen en op 
de speelpleintjes, die je in de hele stad tegenkomt. 
Tover je liever je eigen straat om in een speelstraat? 
Dan kan je dat ook bij de jeugddienst aanvragen! 

• In jouw buurt is er vast een jeugdbeweging actief of 
een kinder- of tienerwerking van de stad aan de slag.

W www.mechelenkinderstad.be
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Mechelen vandaag 

een plaats   voor jeugd!

Villa 32, Hanswijkstraat 32, di-wo 12-17u, do 15-19u, 
vr 8-13u, t 015 29 78 95, e villa32@mechelen.be, 
W www.mechelen.be/jeugd, 
F www.facebook.com/villa32mechelen

Villa32 opent officieel de deuren op 24 februari  
met een ochtendfeest! Jong en oud zijn welkom 
vanaf 10 uur in de Hanswijkstraat 32. Dresscode: 
feestelijk met een strikje.  Blijf op de hoogte van de 
laatste openingsweetjes via www.facebook.com/
villa32mechelen

jeugdig met jongeren
•  project Wolf is een jongerencultuurplatform waar de 

jeugd alles vindt over wat er voor hen beweegt in 
deze stad. Project Wolf is ook een broedplaats voor 
jong talent met een passie voor media. In het medialab 
krijgen jongeren zelf de kans om te experimenteren met 
verschillende media (video, tekst, fotografie, vormgeving 
en radio). W www.projectwolf.be 

•  club Kamikaze is de muziekclub voor en door jongeren. 
Zij staat zelf in voor de programmatie, organisatie en 
promotie. W www.clubkamikaze.be 

•  Wil je een evenement, fuif of optreden organiseren? In 
Mechelen kan het allemaal! Het fuifloket van Villa32 
biedt info en ondersteuning bij de organisatie. Wie wil 
kan zelfs Perron M, de fuifzaal van de stad, hiervoor 
huren. W www.perronm.be 

•  Villa32 geeft jonge bands een kans op een podiumplek. 
Daarom organiseert de jeugddienst mee initiatieven als 
de Maanrockrally (www.maanrockrally.be) en verhuurt 
ze repetitieruimte in Perron M. 

•  De talrijke jeugdbewegingen en jeugdhuizen in 
Mechelen kunnen voor ondersteuning en informatie 
terecht bij het jeugdwerkloket van Villa32. Wil jouw 
vereniging licht- en geluidsmateriaal, volksspelen 
of alles ertussenin lenen? Dan kan je terecht bij de 
uitleendienst. Opgelet: deze laatste blijft wel nog in de 
Zakstraat.
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Sinds januari 2013 staat er een nieuw bestuur aan het roer van de stad. 
Deze ploeg wil van Mechelen een (nog) betere stad maken om te wonen, 
te werken … te leven. Maak hier kennis met het nieuwe college van 
burgemeester en schepenen en hun plannen voor jouw stad.

Samen werken aan   een beter Mechelen

Frank Nobels 
(stadslijst Vld-groen-m+) 
zevende schepen
bevoegdheden: cultuur, 
toerisme en kunstonderwijs

Wim jorissen (N-Va) 
achtste schepen
bevoegdheden: werk, 
economie en sociale 
economie

bart somers 
(stadslijst Vld-groen-m+) 
burgemeester
bevoegdheden: voorzitter college, 
politie & brandweer, veiligheid, 
communicatie & citymarketing  
en algemene zaken

Walter schroons (cd&V) 
tweede schepen
bevoegdheden: financiën, 
sport, preventie en ICT

Katleen den roover (N-Va)
zesde schepen
bevoegdheden: wijk- & dorpszaken 
en administratieve vereenvoudiging

johan Verhulst
adjunct stadssecretaris
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Dossier M 

Samen werken aan   een beter Mechelen
even voorstellen
Ken je het nieuwe college van burgemeester en 
schepenen al? Die ploeg is een coalitie van de stadslijst 
(VLD-Groen-m+), N-VA en CD&V. Ze bestaat uit een 
burgemeester, negen schepenen waaronder de OCMW-
voorzitter, de stadssecretaris en diens adjunct.

Marina de bie 
(stadslijst Vld-groen-m+) 
vijfde schepen
bevoegdheden: mobiliteit, 
personeel, leefmilieu, klimaat, 
duurzaamheid, natuur- & 
groenontwikkeling, energie en 
internationale samenwerking

Marc Hendrickx (N-Va) 
eerste schepen
bevoegdheden: 
diversiteit, integratie, 
burgerzaken, emancipatie, 
onderwijs en 
juridische zaken

Koen anciaux 
(stadslijst Vld-groen-m+) – 
schepen en voorzitter ocMW
bevoegdheden: OCMW, welzijn, 
senioren & personen met een 
handicap en kinderopvang en 
sociale zaken

bart de Nijn (N-Va)
vierde schepen
bevoegdheden: openbare 
werken en Nekkerhal

erik laga
stadssecretaris

greet geypen 
(stadslijst Vld-groen-m+) 
derde schepen
bevoegdheden: 
ruimtelijke planning, 
wonen, stadsvernieuwing, 
vastgoedbeleid, jeugd & gezin, 
monumentenzorg en landbouw
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samen werken aan een beter Mechelen
Mechelen heeft een nieuw schepencollege dat bestaat 
uit VLD-Groen-M+, N-VA en CD&V. Samen besturen 
ze de komende zes jaar onze stad. De nieuwe ploeg 
noemt deze bestuursperiode cruciaal, gelet op de grote 
uitdagingen die op ons afkomen. Mechelen zal immers 
sterk blijven groeien, net als de rest van Vlaanderen. 
Bovendien zullen er almaar meer jonge Maneblussertjes 
bijkomen. Dit terwijl de rest van Vlaanderen vergrijst. Dat 
sterk stijgende aantal kinderen wordt een grote uitdaging.

een aangenaam Mechelen 
Het antwoord van de nieuwe bestuursploeg op deze 
uitdagingen is glashelder: de stad herkneden op 
maat van de gezinnen. Mechelen moet nog meer dan 
vandaag een aangename woonstad zijn. Daarom wil het 
stadsbestuur werk maken van nieuwe stadsparken en 
-tuinen, veilige fiets- en voetpaden, autoluwe woonwijken, 
meer kinderopvang, gezellige winkelstraten en een rijk 
cultureel en sportief aanbod.

een duurzaam Mechelen 
De groei van de stad is niet alleen een uitdaging. Deze 
situatie biedt kansen om bijvoorbeeld sneller de omslag 
naar een klimaatneutrale en duurzame samenleving te 
realiseren. Nieuwe woonwijken worden daarom gepland 
vlakbij het stadcentrum, zoals achter het station, aan 
het Keerdok of op de Carrefoursite Noord. Deze wijken 
worden kwaliteitsvolle woonplekken, waar werkende 
gezinnen zich thuis voelen. Het bestuur kiest er maximaal 
voor klimaatneutrale oplossingen. 

 Het Clarenhof, nieuw woonproject in het stadscentrum



"We moeten 
Mechelen 
herkneden op 
maat van jonge 
gezinnen." 

Bart Somers,  
burgemeester
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Dossier M 

een sociaal Mechelen 
Als Mechelen tweeverdieners kan aantrekken, dan 
is dat tegelijk een hefboom voor betere zorg, een 
sterker sociaal weefsel en voor meer middelen 
in de strijd tegen kansarmoede. De strijd tegen 
armoede is een prioriteit voor het bestuur, zeker 
in economische crisistijden. Betaalbaar wonen, 
voldoende sociale huur- en koopwoningen, 
begeleiding van mensen zonder een job, het 
aanreiken van kansen aan wie uit de boot viel zijn 
sleutelbegrippen in het coalitieakkoord.

een divers Mechelen 
In een stad met veel diversiteit zijn erbij horen en 
kansen krijgen extra belangrijk. Het stadsbestuur 
omhelst die diversiteit en ziet ze niet als een 
bedreiging. Niet de afkomst van een stadsgenoot 
telt, wel zijn of haar toekomst. Wie echte kansen 
wil in onze Vlaamse stad, moet wel het Nederlands 
machtig zijn. Anders vind je geen werk, val je 
uit de boot, geraak je geïsoleerd … Een brede 
aanpak van de kennis van het Nederlands is een 
belangrijke paragraaf uit het akkoord. Zo versterkt 
de sociale mobiliteit.
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een financieel bewust Mechelen 
Het zijn financieel moeilijke tijden. Mensen, 
bedrijven en eveneens de overheden moeten 
de tering naar de nering zetten. Ook het 
stadsbestuur zal moeten besparen, creatiever 
met de middelen omgaan en scherpe keuzes 
maken. Toch zal de dynamiek van Mechelen de 
komende jaren niet stilvallen. Het stationsproject 
gaat onverkort verder. Er komt een nieuwe Bruul 
en er zijn tal van plannen om de stad verder voor 
te bereiden op haar groei naar 100.000 inwoners: 
denk maar aan de nieuwe podiumzaal of de 
bibliotheek.

een warm Mechelen 
Mechelen is uit een diep dal gekropen. De komende jaren 
moet het bestuur het herstel in de diepte versterken: onze 
stad nog aangenamer, leefbaarder en sterker maken. 
Zowel economisch als cultureel, sociaal als financieel. 
Een warme, solidaire stad bouw je niet alleen vanuit het 
stadhuis. Het vraagt een inspanning van alle Mechelaars, 
een betrokkenheid. Daarom wil het nieuwe stadsbestuur 
de hand reiken aan iedereen van goede wil. Om mee 
te denken en te werken aan een beter Mechelen. Een 
permanente open dialoog tussen burgers en het bestuur 
versterkt immers onze gemeenschap.

Het nieuwe stadsbestuur wil 
niet alleen het bos zien, maar 
ook de bomen. Het heeft niet 
enkel oog voor een aantal 
noodzakelijke en belangrijke 
projecten voor de hele stad. 
Elke wijk, elke buurt en elke 
straat verdient aandacht  
en zorg.

Lees het volledige 
bestuursakkoord 2013-2018 
op www.mechelen.be.

 In dit Predikherenklooster huist over vijf jaar de nieuwe bibliotheek.

 Over enkele jaren neem je de trein in het nieuwe Mechelse station.
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Dossier M 

de gemeenteraad
De Mechelse gemeenteraad is een groep van 
43 verkozen volksvertegenwoordigers, waar de 
burgemeester en schepenen deel van uitmaken. 
De raadsleden worden rechtstreeks verkozen na 
zesjaarlijkse verkiezingen. Leden die op eenzelfde 
politieke lijst verkozen zijn, vormen één fractie. 

Wist je dat …
• de gemeenteraad maandelijks (behalve in juli 

en augustus) vergadert? Deze vergaderingen 
zijn openbaar: iedereen mag ze bijwonen 
(uitgezonderd over materies die de persoonlijke 
levenssfeer raken). Je vindt de data op 

 www.mechelen.be > Bestuur > Politiek en 
management

• de voorzitter van de gemeenteraad voor het eerst 
in de Mechelse geschiedenis iemand anders is dan 
de burgemeester? Vroeger was de burgemeester 
steeds ook voorzitter. De wetgeving is veranderd 
waardoor dit niet meer noodzakelijk is. De eer 
gaat vanaf nu naar Chris Backx (N-VA), een 
coalitiepartner. Hij leidt de vergaderingen en staat 
in voor het goede verloop en de stemmingen. De 
functie van de gemeenteraad is onder andere om 
de werking van het stadsbestuur te controleren. 
Door iemand anders dan de burgemeester te 
kiezen, gebeurt die controle objectiever en vanop 
een grotere afstand. Zo wordt de gemeenteraad 
een onafhankelijker orgaan.

de zetelverdeling van de gemeenteraad

VLD-Groen-m+

16

N-VA

10

CD&V

6

Sp.a

8

Vlaams 
Belang

3

© Patrick Hattori



Meer dan 400 jaar oud
“Dit pand is de enige tweekamer- 
woning uit de zestiende eeuw die je 
nog in de stad kan vinden. Het huis is 
erkend als een beschermd monument. 
Andere 200 jaar oude huizen van deze 
grootte zijn verdwenen na de wereld-
oorlogen”, vertelt Patrick. 

Vroeger vormde het huis een geheel 
met dat van de buren. “De huizen raak-
ten van elkaar gescheiden, mogelijk 
door een erfeniskwestie. De bewoners 
van het rechtse huis klommen omhoog 
op de sociale ladder. Dat merk je letter-
lijk aan dat huis: het werd verhoogd en 
vernieuwd. De bewoners van mijn huis-
je bleven minder welvarend, daarom 
dat het in relatief oorspronkelijke staat 
bewaard bleef”, aldus Patrick.

Klein maar fijn
“Op het gelijkvloers vind je de woon- 
kamer van 16m². Hier staan mijn eettafel 
en mijn bureautje. Oorspronkelijk was 
hier niet eens een keuken. Bij restaura-
ties is de binnenkoer overdekt met een 
glaskoepel, goed voor een keuken van 
2m². Door de koepel krijg je de indruk dat 
je in de buitenlucht staat af te wassen.” 

In de Leegheid, op 
een boogscheut van 
het eeuwenoude paleis 
van Margareta, vind je 
het kleinste huisje van 
Mechelen. Bewoner 
van dit ‘kabouter-‘ of 
‘peperkoekenhuisje’ is 
de Mechelse historicus 
en erfgoeddeskundige 
Patrick De Greef. 

“Ik woon klein, maar eeuwen 
geleden leefden hier gezinnen op 

amper 30m².” Patrick

Wonen in het    kleinste huisje
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“Voorbijgangers hebben wel eens de 
neiging om door de luiken te gluren. 
Altijd even schrikken.” Patrick

Langs een ijzeren draaitrap bereik je de 
bovenverdieping met een badkamertje 
van 4m², en een slaapkamer vlak onder 
het dak. “In mijn huisje is alle luxe en 
comfort aanwezig op een kleine opper-
vlakte. Eeuwen geleden leefden hier 
gezinnen op amper 30m².”

eerder charmant dan ambetant
De beperkte oppervlakte confronteert 
Patrick nu en dan met enkele hindernis-
sen. Zo was de wenteltrap te smal om 
meubels tot boven te krijgen. Daarvoor 
werd een slimme oplossing bedacht: 
“Tussen de steunbalken in het houten 
plafond werd een luik geïnstalleerd. 
Daarlangs kon ik meubels naar boven hij-
sen. Plaats voor een verwarmingsketel 
is er niet. De ouderwetse open haard en 
enkele elektrische radiatoren zorgen 
voor de warmte. Omdat er geen plaats 
is voor kasten, ben ik genoodzaakt veel 
dossiers elders te stockeren.” 

Maar dat went allemaal, aldus Patrick: 
“Mijn kabouterhuisje is charmant en 
gezellig. Ik ben trots op het onvervalste  
karakter en hoe goed het bewaard is  
gebleven. In de jaren 1980 was het nog  
erg vervallen, maar dankzij de restau-
raties is het weer helemaal klaar om 
enkele eeuwen te doorstaan.”

Nieuwsgierigaards
Het huisje is intussen een vaste halte 
voor toeristen. “Voorbijgangers hebben 
al eens de neiging om binnen te gluren 
als het licht brandt. Ik doe ’s avonds wel 
de onderste luiken toe, maar soms zie ik 
daarboven nog gezichten piepen. Dat is 
toch altijd even schrikken”, lacht Patrick.

Wonen in het    kleinste huisje

 Verzameling Berlemont – Stadsarchief Mechelen

 © Roger Kokken
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(Ver)huizen en (ver)bouwen is in Mechelen een lieve lust. De stad biedt dan 
ook voor ieder wat wils. Vier Mechelaars vertellen het verhaal van hun huis.

Modern wonen in het hart van de stad
Waar vroeger een vervallen winkelcentrum de binnenstad 
oneer aandeed, rees Het clarenhof uit de grond. Deze mix 
van appartementen, huizen en commerciële panden bood 
onder meer Laura (25) en Ben (25) een nieuwe thuis. 

Laura: "De binnenstad wordt steeds hipper en netter. 
Dat sprak ons aan om naar het centrum te trekken. Het 
Clarenhof is niet goedkoop, maar de stad kent een grote 
opwaardering. De investering op lange termijn is dus 

zeker de moeite waard. Je kan het bekijken als een soort 
‘sparen in vastgoed’. Het is bovendien een jong en modern 
project, helemaal onze stijl." En voor jonge families? "We 
willen over enkele jaren misschien wel kinderen. Dan is een 
tweekamerappartement in Het Clarenhof erg interessant. 
Ons eerste kindje heeft zo alvast een kamer in een ruime 
en gezellige flat. Ten slotte zijn de centrale ligging - nabij 
winkels, restaurantjes, de gezellige straatjes - en de groene 
binnentuin fantastisch. Je combineert het beste van twee 
werelden”, aldus Ben.

Maneblussers wonen 
en (ver)bouwen
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(M)aanblik 

Wonen langs het kanaal vaart wel
Het verhaal van Laura en Ben is geen toevalstreffer. Almaar 
meer jonge gezinnen willen graag naar Mechelen trekken. 
Dat bleek uit een studie uit 2011 van onderzoeksbureau 
Ladda vzw. Diezelfde studie wees uit dat er een grote nood 
is aan betaalbare woningen rond de stad, bij voorkeur 
met een tuin. Vooral jonge gezinnen of twintigers met een 
kinderwens koesteren zo'n thuis.

Christophe (35) is er daar een van. "Ons huis in Mechelen-
Zuid wordt te klein. Bovendien willen mijn vrouw en ik dat 
onze kinderen een grotere tuin hebben om in te kunnen 
spelen. Daarom dat wij erg veel interesse tonen in een 
nieuwbouwhuis in Spreeuwenhoek-Venne. Dat is een van de 
drie wijken die de stad inricht rond het centrum."

"Spreeuwenhoek-Venne ligt langs de Leuvense Vaart 
en wordt een erg groene wijk. Grachtjes en bomenrijen 
zullen het idee geven dat je een beetje op het platteland 
woont. Dat vinden we wel leuk, daar we in de Kempen 
zijn opgegroeid. Een projectontwikkelaar zal er woonsten 
bouwen van verschillende types: open, halfopen, sociale 
woningen... Die mix is echt oké. Zo groeien de kinderen 
op in een buurt die een afspiegeling is van de Mechelse 
samenleving."

"Dat we in een nieuwbouw zullen wonen, vinden we goed. 
De nieuwe huizen worden veel ecologischer gebouwd dan 
vroeger. Renovaties zullen er op korte termijn niet nodig zijn. 
En zo hopen we over een vijftal jaar verhuisd te zijn naar 
onze droom: een huis op vijf minuten van het stadscentrum 
en toch in het groen. Dat kan alleen maar in Mechelen.”

Spreeuwenhoek-Venne is niet de enige (toekomstige) 
nieuwbouwwijk in Mechelen. Waar vroeger landbouwgebied 
of industriegebied was, komt binnenkort een mix van 
moderne woonsten in Stuivenberg en daarvoor in 
Guldendal. Door de grote bevolkingsgroei van Mechelen 
zijn deze woonontwikkelingen broodnodig.

enkele weetjes 
over deze nieuwe wijken:
• in Stuivenberg komen 330 nieuwe woningen, in 

Spreeuwenhoek-Venne liefst 369. Guldendal krijgt 
er op haar beurt 118 bij. Alles samen een nieuwe 
thuis voor meer dan 800 gezinnen.

• Spreeuwenhoek-Venne en Stuivenberg worden 
groene wijken, met ruimte voor bomenrijen, 
sportvelden, volkstuinen in Spreeuwenhoek en een 
bos aan de rand van Stuivenberg.

• ook Guldendal, op een boogscheut van het 
Mechelse station, wordt vast en zeker een gezellige 
plek om te wonen. Zo komt er bijvoorbeeld een 
buurtplein aan het bestaande wijkhuis. 

• de mix van verschillende types woningen en 
kantoorruimten (in Guldendal) is belangrijk. Op 
die manier kunnen alle types Mechelaars en 
ondernemers hun ding vinden in de nieuwe 
projecten.

• vanaf 2014 zullen de eerste gezinnen naar 
Stuivenberg en Spreeuwenhoek-Venne trekken. 
Guldendal volgt een jaartje later.

Wat zegt de expert?
“Een woonst in Mechelen van bijvoorbeeld 170m² is 
nog steeds goedkoper dan in Antwerpen of Brussel. 
Maar de prijzen van Mechelen stijgen sterk, zeker ten 
aanzien van Brussel. Een woning kopen in Mechelen 
is dus een goede investering op langere termijn.” 
Philippe Janssens, vastgoedexpert bij Stadim
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liever verbouwen in de plaats van bouwen
Het Clarenhof en de nieuwe verkavelingen zijn verhalen 
van nieuwbouw. Daarnaast zijn tevens oude woningen een 
interessante thuis, zijnde het niet dat ze vaak een grondige 
renovatie nodig hebben. 

Zo’n verbouwing brengt heel wat vragen met zich mee. 
Daarvoor kan je terecht bij de stad. Neem contact op 
met de dienst Wonen en/of de Woonwijzer. Zij helpen je 
met antwoorden omtrent verbouwingspremies. De stad 
voorziet immers in heel wat tegemoetkomingen voor wie 
wil investeren in het opknappen, verbeteren of aanpassen 
van zijn of haar woning. Bovendien krijg je er antwoord 
op vragen omtrent huren, verhuren en kwaliteitsnormen 
waaraan een huis moet voldoen. Erg handig, zeker als je 
weet dat de overheid de woonkwaliteitsnormen begin 2013 
strenger heeft gemaakt. Denk daarbij aan nieuwe richtlijnen 
in verband met dakisolaties of het plaatsen van goede 
rookmelders. 

• dienst Wonen, Befferstraat 25, t 015 29 75 39 , 
 e dienstwonen@mechelen.be
• de Woonwijzer, di & wo 13-16u, do 9-11.30u, Wollemarkt 34, 

t 015 33 00 65, e woonwijzer.mechelen@telenet.be

sociale Woningen in het nieuw
In januari 2012 startte Woonpunt Mechelen met de renovatie 
van haar patrimonium in de Gandhiwijk. Een onderdeel 
daarvan zijn de renovatiewerken aan de 200 woningen in 
de Tuinwijk. 

Vorig jaar ging Nieuwe Maan er al eens op bezoek bij 
enkele bewoners. "De werken brengen wel wat last met 
zich mee, maar toch zijn we hoopvol", vertelde bewoonster 
Viviane toen. 

Eén jaar later ging je stadsblad een kijkje nemen bij Cinne 
( 77), nieuwsgierig naar de stand van zaken. “Momenteel 
woon ik al in een vernieuwd huis. Dit is echter voorlopig. 
Over enkele maanden ga ik terug naar mijn oude huisje, 
dat Woonpunt momenteel nog verbouwt. Dat over en 
weer verhuizen vraagt veel energie van mij. En zeker voor 
iemand van mijn leeftijd zijn de moderne voorzieningen 
wennen, bv. in de keuken. Maar na enige weken merk je 
dat de werken een mooi resultaat opleverden. Je ziet het 
al van buiten: de huizen zien er een pak mooier uit met 
hun frisse voorgevels. Belangrijker zijn echter de nieuwe 
infrastructuurveranderingen binnenin. Zo is er een toilet 
op de eerste verdieping. Zeker voor oudere mensen een 
handigheid. En zijn centrale verwarming, een nieuwe 
keuken, een wasmachine binnenshuis en vernieuwde en 
dus veiligere elektriciteitsvoorzieningen. Kortom: het is 
allemaal de moeite waard."

“We moeten toe-
zien op een kwali-
tatief woonaanbod 
en onze dienst- 
verlening afstem-
men op de groei 
van onze stad.” 

Greet Geypen,  
schepen van Wonen

voor
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(M)aanblik 
na

Neen aan energielekken!
lekt jouw woning ook energie?
Een oude woning heeft niet zelden te maken met 
weinig of slechte isolatie en energievoorzieningen … 
daardoor verspil je kostbare energie. Wil je een idee 
over de energiezuinigheid van je woonst en tips om 
er wat er aan te doen? Laat dan een thermografisch 
onderzoek uitvoeren op je woning of appartement. 
Een deskundige van de intergemeentelijke vereniging 
IGEMO werkt voor jou een rapport uit over de 
eventuele energielekken in huis, met adviezen om 
deze te voorkomen of weg te werken. De kostprijs is 
afhankelijk van het type woning en bedraagt tussen  
€ 230 en 390 (excl. BTW).

Meer weten? IGEMO, t 015 29 47 57,  
e wendy.lembrechts@igemo.be

slim verbouwen
De stad biedt gratis bouwadvies op maat aan. 
Je kan je bouwplannen laten screenen door een 
expert in duurzaam en energiezuinig wonen. Zelfs 
als je zonder architect werkt, kan je advies vragen. 
Een onafhankelijk specialist van de provincie 
licht je (verbouw)plan door en kijkt o.a. naar de 
energiezuinigheid van je woning en of er voor goede 
materialen gekozen is. 

Meer weten? Ik leef verstandig, t 015 28 77 53,  
e info@ikleefverstandig.be, W www.ikleefverstandig.be 
(afspraak via telefoon of mail noodzakelijk). 

tip: Win advies in en kom naar een van de infodagen 
'Bouwadvies duurzaam (ver)bouwen'6.02, 03.04 & 
08.05, IGEMO, Schoutetstraat 2, info en reservatie: 
t 015 29 47 57, e wendy.lembrechts@igemo.be

energiezuinige maatregelen nogal duur?
De stad wil je financieel steunen bij je plannen 
om je huis energievriendelijker te maken. Zo 
kan je goedkoop en zelfs soms renteloos lenen 
met maximum 2 % kosten (max. € 10 000) voor 
verbouwingen die je maandelijkse energieverbruik 
doen dalen. Denk bijvoorbeeld aan de vervanging 
van een oude stookketel, de plaatsing van moderne 
dakisolatie of dubbele beglazing

info en aanvragen? Energiepunt Mechelen, 
Grote Markt 21, t 015 29 78 92, 
e energiepunt@mechelen.be. 

een tip: kom op 12 en 14 maart naar de Energiedagen 
in de Keldermanszaal (19.30u). Je krijgt er gratis 
advies over het plaatsen van warmtepompen en 
dakisolatie. Inschrijvingen noodzakelijk 
via energiepunt@mechelen.be of op 
www.mechelen.be/energiepunt 19
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februari 2013

Het grote Vogelweekend: 
tel mee
Kop koffie bij de hand, ogen geconcentreerd, notitieboekje 
in de aanslag, … Maak van je tuin een winters 
vogelrestaurant. tel er op 2 en 3 februari de meesjes, 
musjes en lijsters tijdens het grote Vogelweekend. 

Wil je hierover meer weten? Surf naar de website van 
Natuurpunt. Ontdek daar hoe tuinvogels zingen, hoe je ze 
telt en hoe je ze in de koude dagen ondersteunt. En pimp 
je vogelvoederplank tot de mooiste van Vlaanderen. Zo 
maak je kans op leuke prijzen.

Zin om vogels in de vrije natuur te ontdekken? Ga 
dan met je hele gezin op zondagnamiddag 3 februari 
naar het bezoekerscentrum ‘Mechels Rivierengebied’. 
Natuurpunt organiseert er een leuk gezinsprogramma. 
Je kinderen maken vogelsnoepjes, je krijgt deskundige 
tips om meer vogels in je tuin te krijgen en er is een leuke 
vogelspeurtocht in het Mechels Broek. Om 14 uur start er 
een geleide wandeling. 

alle activiteiten zijn gratis. Inschrijven is niet nodig. Je 
bent welkom tussen 13.30 en 17.30 u. 

02.02 & 03.02 jouw tuin, 
W www.vogelweekend.be

03.02 Bezoekerscentrum Mechels Rivierengebied,
Muizenhoekstraat 7, Muizen, 
W www.mechelsrivierengebied.be

Fiets- en Wandelbeurs
ben je een fervente wandelaar en fietser? trek je graag 
op avontuur? bezoek dan zeker de tweede Fiets- en  
Wandelbeurs in de Nekkerhal. je wisselt belevenissen 
met andere fietsers en wandelaars uit, ontdekt de mooiste 
tochten, routes en bestemmingen en je krijgt tips. 

Nood aan nieuw materiaal? Vergelijk de nieuwste tentjes. 
Of maak een testrit op een trekkersfiets, een tandem of 
een e-bike. De Fiets- en Wandelbeurs is een ideale mix 
van exposanten, ervaren fietsers en wandelaars. Er zijn 
ook wandelworkshops en E!, een speciale uitgave over 
elektrische fietsen. Dit jaar staat de beurs in het teken van 
Catalonië – met hapjes, muziek en veel tips uit en over de 
regio. Ook Vlaanderen Vakantieland doet mee: voor de 
beurs maakte het de reportage ‘fietsen in Catalonië’.

16.02 & 17.02 10 tot 17u, De Nekkerhal, Mechelen, 
W www.fietsenwandelbeursvlaanderen.be

Koop er de fietskaart van Mechelen en omstreken op de 
stand van Toerisme Provincie Antwerpen.
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Wat de euroshopping zo lang verborg: 
archeologisch onderzoek aan de Blaasbalgstraat
laat de indiana jones in je los en snuffel in de archeo-
logische geschiedenis van je stad. tot 31 maart stelt 
de Mechelse Vereniging voor stadsarcheologie in haar 
gebouwen de clarenhof-vondsten tentoon. 

Om de buurt tussen Leermarkt, Muntstraat, Huidevetters-
straat en Blaasbalgstraat nieuw leven in te blazen, sloopte 
het stadsbestuur in 2009 het Euroshoppingcomplex. Nu 
staat er Het Clarenhof, met zijn moderne appartementen 
en woningen een rustige thuis voor 200 Mechelaars. 

Voor de bouw startte, heeft de stedelijke dienst Archeologie 
de bodem onderzocht. Dat leverde veel waardevolle 
informatie en unieke archeologische vondsten op: in de 
middeleeuwen lag hier een bloeiende huidenvetterwijk. Nu 
ontdek je dit Mechelse ambachtsverleden in de boeiende 
tentoonstelling. Bewonder er uniek aardewerk, bijzondere 
vondsten en leerlooiervoorwerpen uit de 13de en begin 
14de eeuw. 

tot 31.03, di-wo, vr-za van 10-18u, Paardenstraatje 3, 
e info@mvsa, W www.mvsa.be

Hoe Mechelen groeide en bloeide? je volgt het op de 
tentoonstelling in galerij cg. Meer dan vijftig tekeningen, 
stadskaarten, prenten en schilderijen illustreren de 
geschiedenis van jouw stad. 

Met haar gunstige ligging op de droge zuidelijke Dijle-
oever, had het prille Mechelen alle troeven in huis om uit 
te groeien tot de stad van vandaag. Vanaf de dertiende 

eeuw verschenen de eerste gedrukte plattegronden en 
stadsgezichten. Het stadscentrum spon zich toen als een 
web rond de huidige Grote Markt, het Schepenhuis en de 
kathedraal. Misschien vind jij jouw huidige straat op de 
oudste stadsplannen?

Galerij CG, op zo, do-za van 14-18u, Sint-Janstraat 9, 
t 015 20 22 17, W www.kunstenantiekgalerijcg.be

Mechelen de Heerlijcke: 
de geschiedenis van jouw stad in kunst

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 9.30-16.30u, za-zo 9.30-15.30u
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01.02
beurs: Wonen 2013, 13u, Nekkerhal
Film: Movies for mommies, 14u, Utopolis
sport: Badminton voor rolstoel-
gebruikers, 17.30u, Sporthal Arena
sport: Open training ultimate frisbee | 
Freespect - Ultimate Frisbee Club 
Mechelen, 19.30u, Voetbalveld aan de 
schaatsbaan
literatuur: Hugo Claus - Saint Amour, 
20.15u, Stadsschouwburg
theater: Kalldewey Farce | Voor Taal & 
Kunst, 20.15u, Theater Korenmarkt
theater: Pa wint de marathon, 20.15u, 
Echt Mechels Theater

02.02
Zaterdagmarkt: 8-13u, Grote Markt
concert: DKOdag Kunstkramers, 10u, 
Stedelijk Conservatorium
beurs: Wonen 2013, 11u, Nekkerhal
gesprek: Voorlezen aan baby's en 
peuters: hoe doe ik dat?, 10.30u & 
14.30u, Jeugdbib
beurs: Verkoop van enthout 
(fruitbomen), 14u, domein Tivoli
theater: De piano (7+), 15u, DE MAAN
theater: CCC | SKaGeN, 20.15u, 
Stadsschouwburg
theater: Kalldewey Farce | Voor Taal & 
Kunst, 20.15, Theater Korenmarkt
theater: Pa wint de marathon, 20.15u, 
Echt Mechels Theater
concert: Too Noisy Fish, 20.30u, kc nOna

03.02
beurs: Wonen 2013, 11u, Nekkerhal
beurs: kledingruil van little green 
boutique, 11u, Parochiezaal Battel
lezing: Spirituele thema’s | Eaglan 
Kurek, 14u, Hoofdzetel Dimschool VZW
Feest: Kindercarnaval | 
Carnavalsvereniging Gilde De Knullen, 
14u, Perron M
theater: Het is donker en het danst 
(+9), 14.30u, kc Moonbeat
theater: Kalldewey Farce | Voor Taal & 
Kunst, 15u, Theater Korenmarkt
theater: Pa wint de marathon, 15u, 
Echt Mechels Theater

04.02
sport: Beweeg je Fit, 19u, BSGO Victor 
Van de Walle

05.02
spel: Bingo, 14u, LDC De Smis
gesprek: Pas zwanger, 19.30u, 
CM Campus 
sport: Prenatale aquagym, 20.20u, 
Zwembad Geerdegemvaart

06.02
sport: Initiatie tai-chi, 10u, sporthal IHAM
sport: Omnisport voor kinderen, 14u, 
Sporthal De Plaon

07.02
gesprek: Borstvoeding...
Vanzelfsprekend! | Dominique 
Franquet, 19.30u, CM Campus
theater: Kalldewey Farce | Voor Taal & 
Kunst, 20.15u, Theater Korenmarkt
theater: Pa wint de marathon, 20.15u, 
Echt Mechels Theater
Film: Happy | DocVille on Tour, 20.30u, 
kc nOna

08.02
sport: Badminton voor 
rolstoelgebruikers, 17.30u, 
Sporthal Arena
sport: Open training ultimate frisbee 
| Freespect - Ultimate Frisbee Club 
Mechelen, 19.30u, Voetbalveld aan de 
schaatsbaan
tentoonstelling: Things I have Drawn | 
Shamisa Debroey, 19u, MOK
theater: Bloetwollefduivel / Othello | 
De Tijd, 20.15u, ’t Arsenaal
theater: Kalldewey Farce | Voor Taal & 
Kunst, 20.15u, Theater Korenmarkt
theater: King A | Het Laagland, 20.15u, 
Stadsschouwburg
theater: Pa wint de marathon, 20.15u, 
Echt Mechels Theater
theater: King Dom | Manah Depauw, 
20.30u, kc nOna

09.02
Zaterdagmarkt: 8-13u, Grote Markt
theater: De jongen (5+), 15u, DE MAAN
concert: As it ever was | Absynthe 
Minded, 20.15u, Cultuurcentrum
theater: Bloetwollefduivel / Othello | 
De Tijd, 20.15u, ’t Arsenaal
theater: Jacques Vermeire "5 voor 12", 
20.15u, Stadsschouwburg
theater: Pa wint de marathon, 20.15u, 
Echt Mechels Theater

10.02
Film: Monster van Nix/Peter en de Wolf 
(9+) | filemOna, 10u, kc nOna
lezing: Spirituele thema’s | Eaglan 
Kurek, 14u, Hoofdzetel Dimschool VZW
sport: Dansinitiatie (7 tot 15 jaar), 14u, 
Sporthal IHAM
theater: De jongen (5+), 15u, DE MAAN
theater: Pa wint de marathon, 15u, 
Echt Mechels Theater
theater: Jacques Vermeire "5 voor 12", 
20.15u, Stadsschouwburg

11.02
theater: De jongen (5+), 15u, DE MAAN
sport: Beweeg je Fit, 19u, BSGO Victor 
Van de Walle

12.02
spel: Quiz "Wie is Wie, 14u, LCD De Smis
theater: De jongen (5+), 15u, DE MAAN

13.02
Feest: Kids fuif, 14u, De Nekker

14.02
lezing: Soirée Lamot - Van badstoof tot 
jacuzzi : persoonlijke hygiëne sinds de 
Middeleeuwen, 20u, Lamot
concert: Carrousel | AmoRRomA, 
20.15u, Stadsschouwburg
theater: Pa wint de marathon, 20.15u, 
Echt Mechels Theater
theater: Winter, 20.15u, ‘t Arsenaal

15.02
sport: Badminton voor 
rolstoelgebruikers, 17.30u, Sporthal 
Arena
sport: Open training ultimate frisbee 
| Freespect - Ultimate Frisbee Club 
Mechelen, 19.30u, Voetbalveld aan de 
schaatsbaan
theater: Ram (12+), 20u, DE MAAN
theater: Pa wint de marathon, 20.15u, 
Echt Mechels Theater
theater: Winter, 20.15u, ‘t Arsenaal
concert: Radio Ultra Modern, 21u, 
Cultuurcentrum

16.02
Zaterdagmarkt: 8-13u, Grote Markt
beurs: Fiets- en Wandelbeurs, 10u, 
Nekkerhal
theater: Ram (12+), 15u, DE MAAN
theater: Pa wint de marathon, 20.15u, 
Echt Mechels Theater
concert: Saga | Dez Mona, 20.15u, 
Stadsschouwburg
theater: Winter, 20.15u, ‘t Arsenaal

17.02
beurs: Fiets- en Wandelbeurs, 10u, 
Nekkerhal
lezing: Spirituele thema’s | Eaglan 
Kurek, 14u, Hoofdzetel Dimschool VZW
theater: Ram (12+), 15u, DE MAAN
theater: Winter, 15u, ‘t Arsenaal

18.02
sport: Beweeg je Fit, 19u, BSGO Victor 
Van de Walle
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19.02
Feest: Carnaval, 14u, LDC De Smis
lezing: Het interieur van de  
St.-Pieter- en -Paulkerk in Mechelen: 
twee decennia voorbereiding op 
restauratie | Marc Debatty, 20u, 
Stadsarchief
sport: Prenatale aquagym, 20.20u, 
Zwembad Geerdegemvaart

20.02
sport: Initiatie tai-chi, 10u, 
sporthal IHAM
sport: Omnisport voor kinderen, 14u, 
Sporthal Arena
theater: Ram (12+), 15u, DE MAAN
theater: Maldoror | Emilie Jonet, 20u, 
kc nOna
theater: Hoogspanning | Adriaan Van 
den Hoof, 20.15u, Stadsschouwburg

21.02
gesprek: Help mijn kind leest niet 
graag! Ken jij het Makkelijk Lezen 
Plein? 19u, Jeugdbib
gesprek: Borstvoeding...
Vanzelfsprekend! | Dominique 
Franquet, 19.30u, CM Campus
theater: Maldoror | Emilie Jonet, 20u, 
kc nOna
theater: 015 Comedy Slam, 20u, kc 
Moonbeat
theater: Achter de wolken, 20.15u, 
‘t Arsenaal
theater: Hoogspanning | Adriaan Van 
den Hoof, 20.15u, Stadsschouwburg

22.02
Film: Elena, Andrej Zvjagintsev - 
Arthouse, 14u, Utopolis
sport: Badminton voor 
rolstoelgebruikers, 17.30u, 
Sporthal Arena
sport: Open training ultimate frisbee 
| Freespect - Ultimate Frisbee Club 
Mechelen, 19.30u, Voetbalveld aan de 
schaatsbaan
theater: De Relatiefluisteraar | Arnout 
Van Den Bossche, 20u, kc Moonbeat
theater: Hoogspanning | Adriaan Van 
den Hoof, 20.15u, Stadsschouwburg

23.02
Zaterdagmarkt: 8-13u, Grote Markt
theater: Ram (12+), 15u, DE MAAN
spel: Sjarabang kwist!, 19.30u, 
Sjarabang
theater: Call Girl Ladies Night, 20.30u, 
kc Moonbeat
concert: Marina Stockx zingt Edith Piaf, 
20.30u, Stadsschouwburg

24.02
sport: Dansinitiatie (7 tot 15 jaar), 14u, 
Sporthal IHAM
lezing: Spirituele thema’s | Eaglan 
Kurek, 14u, Hoofdzetel Dimschool VZW
theater: Ram (12+), 15u, DE MAAN
Feest: Mechelse Carnavalsstoet, 15u, 
binnenstad
concert: Mandolinman, 20u, 
Cultuurcentrum

25.02
sport: Beweeg je Fit, 19u, BSGO Victor 
Van de Walle

26.02
gesprek, Voetverzorging, 14,  
LDC De Smis
sport: Prenatale aquagym, 20.20u, 
Zwembad Geerdegemvaart

27.02
sport: Initiatie tai-chi, 10u, Sporthal 
IHAM
sport: Omnisport voor kinderen, 14u, 
Sporthal De Plaon
theater: Ram (12+), 15u, DE MAAN

28.02
lezing: Soirée Lamot - We zijn goed 
aangekomen! Vakantiekolonies aan de 
Belgische kust, 20u, Lamot
theater: Achter de wolken, 20.15u,  
‘t Arsenaal
concert: Sam Vloemans, 20.15u, 
Cultuurcentrum
theater: Zomerloop, 20.30u, kc 
Moonbeat.

tentoonstellingen
08.02 Things I have Drawn | Shamisa 
Debroey, 19u, MOK

tot 23.02 Michaël Matthys: Le 
Chroniqueur, Boekhandel De 
Zondvloed, O-L-Vrouwestraat 70
tot 28.02.13 Ghys at Sisera's | Friends 
of square Riga, Sisera, Bruul 83

tot 17.03.13 Elsewhere | Luc Dondeyne, 
Galerie Transit, Zandpoortvest 10
tot 31.03.13 Esther Shalev-Gerz – 
MenschenDinge, Kazerne Dossin,  
G. de Stassartstraat 153
tot 01.09.13 Over de soep en de 
patatten | Technopolis, Technologielaan 1
tot 01.09.13 Na-apen, Technopolis 
Technologielaan 1
tot 30.09.13 Mechelen de heerlijke, 
Galerij CG, Sint-Janstraat 9
tot 31.12.17 Rik Wouters. Hoogtepunten | 
Stedelijk Museum Schepenhuis, 
Steenweg 1

adressen
cultuurcentrum & cultuurplein, 
Minderbroedersgang 5
stadsschouwburg, Keizerstraat 3
stedelijk conservatorium, Melaan 3-5
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
echt Mechels theater, Olivetenvest 16
theater Korenmarkt, Korenmarkt 14
jeugdbib, Moensstraat 19
utopolis, Spuibeekstraat 5
Nekkerhal, Nekkerspoel-Borcht
domein tivoli, Antwerpsesteenweg 94
perron M, Douaneplein z/n
Zwembad geerdegemvaart, 
Leliestraat 32
bsgo Victor Van de Walle, 
Brusselsesteenweg 168
sporthal iHaM, Bautersemstraat 57
sporthal arena, Pastorijstraat 50, 
Walem
Voetbalveld aan de schaatsbaan, 
Dorpsstraat 69 Leest
ldc (Lokaal Dienstencentrum)  
De Smis, Leuvensesteenweg 129
parochiezaal battel, Battelse Bergen 70
cM campus, Antwerpsesteenweg 261
Hoofdzetel dimschool VZW, 
Hanswijkdries 22
MoK, Adegemstraat 1
sjarabang, Kerkhoflei 47

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 april: 18 februari 2012



Aanpassingen op 
het containerpark
 
IVAREM heeft nieuwe software in haar containerparken 
geïnstalleerd. Daardoor verdwijnt de IVAREM- betaalkaart. 
Vanaf nu betaal je met je bank- of kredietkaart (ook proton). 
Het containerpark voorziet ook nieuwe toegangskaarten 
voor scholen, verenigingen ... 

Toegang tot de containerparken heb je met je 
elektronische identiteits- of toegangskaart. De jaarlijkse 
asbestinzameldagen worden op hun beurt afgeschaft. Je 
brengt vanaf nu nog steeds max. 1m³ asbestcement per 
jaar gratis naar het containerpark, maar wanneer kies je 
dus zelf. 

Vragen? Bel naar de gratis infolijn 0800 90 441. 
Het containerpark van Muizen (Hanswijk de Bercht) opent 
terug vanaf 01.03.

… en uit je uitdrukkelijk als orgaandonor en geef regel-
matig bloed! Ben je gezond, doneer dan tot vier keer per 
jaar bloed. Zo red je mensenlevens. En het kost maar een 
half uurtje van je tijd! Daarnaast kan je je in het Huis van 
de Mechelaar gratis als orgaandonor laten registreren. Zo 
hoeven nabestaanden op pijnlijke momenten deze belas-
tende beslissing niet meer te nemen.

• Bloed Geven: 1ste en 3de maandag van elke maand, 
 17-20u, Rode Kruis, Winketkaai 23, 
 W mechelen-bonheiden.rodekruis.be. 

• Registratie als donor doe je in het Huis van de Mechelaar.

boetseren in was 
Hoe worden bronzen beelden gemaakt? Ontdek het 
zelf en neem deel aan een tweedaagse workshop 
in het Museum Schepenhuis (18+). Daar beleef je de 
aanloop tot het maken van een bronzen beeld. Via 
snelschetsen leer je de basislijnen herkennen die 
als geraamte dienen voor beweging. Daarna werk 
je een schets uit in boetseerwas. Bronsgieten zelf 
komt niet aan bod.

De workshop hoort bij de tijdelijke tentoonstelling
‘Rik Wouters – Naadloos’. Wouters goot immers zelf
bronzen beelden.

De workshops vinden plaats op 2-3 maart en 9-10 
maart. Reserveer je plekje bij UiT in Mechelen,  
Hallestraat 2-4-6, Mechelen, t 070 222 800,  
e uit@mechelen.be. 

Tijdelijke tentoonstelling 'Rik Wouters. Naadloos', 
tot 21.04, dagelijks (behalve woensdag), 10-17u, 
Museum Schepenhuis, Steenweg 1

geef leven 
         een kans … 
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Nieuwbouw 
in Mechelen 
Donderdag 7 februari weten we wie de ‘Stedelijke 
Prijs Stadsverfraaiing 2012 Nieuwbouw – Prijs 
Jowan Lamon’ in de wacht sleept. Deze stadsprijs 
beloont jaarlijks projecten die kwaliteitsvol 
omspringen met architectuur. Dit jaar beoordeelde 
de jury de mooiste nieuwbouwprojecten van de 
voorbije drie jaar. Ben je benieuwd? Kijk dan zeker 
vanaf 8 februari op www.mechelen.be.

Of bezoek vanaf 11 februari de expo ‘Nieuwbouw 
in Mechelen’ in het Huis van de Mechelaar 
(Reuzenstraat 1). De expo is gratis te bezichtigen 
tot en met 22 februari.

Plan je schoolvakanties 
met de Vakantiezapper 
De krokus- en paasvakantie komen er in sneltempo 
aan. Je vervelen is uit de boze. De diensten Jeugd 
en Sport hebben een reeks boeiende activiteiten op 
het programma staan. 

Hoog tijd dus om je sportieve, creatieve of gewoon 
ontspannende activiteiten al vast te leggen 
voor deze vakanties. Neem een kijkje op  
www.mechelen.be/vakantiezapper voor het 
hele programma.

onderwijsbeurs toont 
leerlingen de weg 
Op woensdag 27 februari van 15 tot 20 uur is er 
in Perron M voor de vijfde keer de Onderwijsbeurs.  
Onder het thema 'een secundaire school kiezen na het 
basisonderwijs' kunnen ouders van kinderen uit het 5de en 
6de leerjaar basisonderwijs er terecht voor meer informatie 
over de mogelijkheden in het secundair onderwijs in de 
Mechelse regio. 

De Onderwijsbeurs is een samenwerkingsverband tussen 
de verschillende onderwijsnetten, gesteund door de stad 
Mechelen.

Meer info: e herbert.crol@mechelen.be, t 015 29 83 21

VakantieZapper
Activiteiten voor kinderen van 5 tot 16 jaar in de krokus- en paasvakantie 2013. 
www.mechelen.be/vakantiezapper
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1 Op 21 en 22 december kon je uitzonderlijk 
's avonds de Sint-Romboutstoren bezoeken. 
Het resultaat van een beklimming van de 538 
trappen was dit prachtige uitzicht. Wie goed 
kijkt, ziet de Spiegeltent van Mechelen houdt 
je warm.

 

2 Onze koning bracht samen met Vlaams 
minister-president Kris Peeters als één van de 
eersten een bezoekje aan het gloednieuwe 
Kazerne Dossin. Op de foto is hij aan de praat 
met een getuige die vroeger gedeporteerd 
werd vanuit de plek waar nu het museum 
staat.

3  P’ARTOPIA bracht mensen met een 
beperking op een artistieke manier in 
aanraking met Newtopia en mensenrechten.

4 Tal van Mechelse kids gingen creatief 
aan de slag met hun ontbijtwaren. Daarmee 
knutselden ze de leukste portretten van 
Sinterklaas en Zwarte Piet in elkaar. De 20 
beste kunstenaars wonnen een ontbijt met de 
Sint in Sintstad.

5 Heel wat Maneblussers toostten op het 
nieuwe jaar tijdens de nieuwjaarsdrink. 
Goede voornemens en beste wensen werden 
uitgewisseld terwijl Gunther Neefs voor een 
muzikale noot zorgde.

 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?  
W 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, 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), Annick Kumbruck, Karen Claes, Sébastien Walder, 
Tina Vanhoye, Vera Denis, Maaike Janssens, Daphne Storms, 
Tom Lamberts, Roxanne De bruyn, Geert Verbist, Nathalie Bekx 
en Koen Vermeiren.
Fotografie: Jean Van Cleemput
concept, vormgeving en eindredactie: Trendhuis
algemeen oproepnummer van de stadsdiensten: t 015 28 00 00
e-mail: stadsbestuur@mechelen.be
stedelijke website: www.mechelen.be
Wettelijk depot: D/2013/0797/004

Wij WareN  erbij

2727



www.mechelen.be

Jong of oud, 
blank of 
zwart ... alle 
Mechelaars 
moeten hier 
graag en goed 
kunnen wonen. 
Maak er samen 
met het nieuwe 
stadsbestuur 
werk van!


