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 In de kijker

de zorg voor eeN rijk verledeN
De medewerkers van het Mechelse stadsarchief bewaren 
en inventariseren een rijke collectie erfgoed van de stad: 
een schat aan informatie! Sommige archiefstukken date-
ren zelfs uit de middeleeuwen. Je kan bij het stadsarchief in 
de boeiende geschiedenis van Mechelen duiken of op zoek 
gaan naar informatie over je familie, je vereniging, je straat 
of huis. En wie denkt dat het archief niet bij de tijd zou zijn, 

komt bedrogen uit. Want met een eigen Facebook-pagina  
‘Stadsarchief Mechelen’ maak je dagelijks kennis met histo-
rische weetjes over Mechelen en krijg je een unieke blik achter 
de schermen. Interesse om zelf de geschiedenis uit te pluizen? 
Lees meer op p.8 en stadsarchief.mechelen.be. Naast de 
stadsmedewerkers dragen ook talrijke vrijwilligers mee zorg 
voor de geschiedenis van onze stad. Dankjewel daarvoor!
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Komaan 

Mechelen is al vijf jaar Fairtrade 
geMeeNte. In oktober ging de stad 
samen met tv-kok Jeroen De Pauw 
op zoek naar Mechelse bedrijven 
die net als de stad naar eerlijke 
producteN wilden overschakelen 
of hun aanbod hiermee wilden 
uitbreiden. Reisorganisator Joker viel 
twee keer in de prijzen en won o.a. 
een dessertenbuffet van Jeroen De 
Pauw. Andere Mechelse winnaars met 
een hart voor fairtrade waren Eneco en 
Grontmij.

Op een stevige beat ritsen ze met het 
grootste gemak de woorden aan elkaar 
tot een vloeiend lied: de rappers. In 
Mechelen huist heel wat raptaleNt, 
zo bleek op de vlaaMSe rap 
awardS. Negen Mechelaars wisten 
zich samen maar liefst 20 keer te 
nomineren in tien categorieën. Grote 
winnaar was het Mechels-Gentse duo 
SaFi eN Spreej. De groep wist vier 
van zijn vijf nominaties te verzilveren: 
die voor beste videoclip, mooiste 
doorbraak, beste album en beste 
groep. Rap zo voort!

De Scouts en Gidsen Vlaanderen 
hebben een afdeling akaBe (Anders 
Kan Best) voor kinderen en jongeren 
met een beperking. Een keer per 
jaar organiseert Akabe de nationale 
Akabedag, dit jaar op 23 maart in 
Mechelen. Zo’n 1000 deelnemers 
palmen dan de Grote Markt in voor 
een dag vol speelplezier. Onder de 
noemer ‘akaBe Bevrijd(t)’ zullen 
de leden en leiding samen een BV 
proberen te bevrijden uit een grote 
kluis.

ga ervoor!MaaNzapper

de oude stad wordt elke dag jonger
Mechelen is eeuwenoud. Je kan gerust spreken over een duizend 
jaar lange geschiedenis. De stad is in die jaren gegroeid van een 
kleine nederzetting aan de Dijle tot de levende centrumstad die 
ze vandaag is. En Mechelen groeit nog steeds. De stad wint aan 
populariteit en is steeds een interessantere trekpleister om te 
komen wonen.

Naast een oude stad is Mechelen ook een jonge stad. Terwijl 
andere Vlaamse steden vooral vergrijzen, wordt Mechelen 
immers almaar ‘groener’, met jonge gezinnen en 
kinderen. Dat trekt bedrijven en werkgelegenheid aan. Het 
zorgt op zijn beurt voor meer welvaart en meer ambiance in de 
stad. Maar het stelt het stadsbestuur ook voor grote uitdagingen. 
Zo moeten we meer scholen bouwen en is er nood aan 1000 
bijkomende kinderopvangplaatsen. Kortom: stadsgroei heeft vele 
gezichten.

Met al die verjonging is Mechelen dus meer dan terecht dé 
kinderstad. Het komt er nu op aan om er samen voor te zorgen 
dat onze stad aantrekkelijk blijft voor jonge gezinnen.

Bart Somers,
burgemeester
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Tentoonstellingsmaker en dichter Kurt De Boodt is 
helemaal weg van Prosper De Troyer (1880-1961), een 
Belgisch kunstschilder die meer dan 50 jaar op de 
Brusselse Steenweg woonde. Voor de tentoonstelling 
‘prosper de troyer. Schilder in beweging’ speurt Kurt 
nog naar werken van zijn hand. “De Troyer was een 
nieuwsgierige en zelfbewuste kunstenaar. Hij zocht 
contact op met vooruitstrevende kunstenaars als de 
Italiaanse futurist F.M. Marinetti en de dichter Paul Van 
Ostaijen. Ik wil vooral die moderne, rusteloze kant van 
De Troyer laten zien.” 

“Aanvankelijk schilderde hij in de kleurrijke stijl 
van Rik Wouters. Vlak na Wereldoorlog I legde 
hij het stadsleven vast. Het Mechelse station en 
de Sint-Romboutstoren stonden vaak model voor 
deze ‘futuristische’ werken. Na een korte abstracte 
periode schilderde hij mensen uit zijn omgeving, 
zoals een vrouw met kind, een blinde accordeonist 
of de overleden kardinaal Mercier. Door lichamen te 
vereenvoudigen tot bol- en buisvormen, komen ze 
expressief uit de hoek. Een beetje zoals Herr Seele 
vandaag doet. Toen was dat ongezien.”

Door intens archiefonderzoek kwamen al heel wat 
werken uit privéverzamelingen aan het licht. Toch 
ontbreken er nog enkele schilderijen, en de kans 
is groot dat die zich nog in het Mechelse bevinden. 
Heb jij werken van prosper de troyer uit de periode 
1915-1940 in je bezit en wil je ze uitlenen voor 
de tentoonstelling? Neem dan contact op met de 
Stedelijke Musea Mechelen, Grote Markt 21, 
t 015 29 40 30 of e stedelijkemusea@mechelen.be. 
Misschien krijgt jouw schilderij of tekening wel een 
plaatsje in de tentoonstelling. Deze loopt van 6 juli tot 
22 september in Lamot.

uitBliNker

waar is deze foto genomen? 
In 1912 werd in Mechelen het 600-jarig bestaan 
gevierd van de Oude Edele Kruisbooggilde. Weet jij 
waar de stoet hier voorbij trekt? Stuur je antwoord 
en contactgegevens voor 12 maart naar Marketing 
& Communicatie Nieuwe Maan, Grote Markt 21 of 
mail naar nieuwemaan@mechelen.be. Je maakt kans 
op een begeleide rondleiding in het stadsarchief 
voor vijf personen, door hoofdarchivaris Willy Van 
de Vijver. Daarbovenop krijg je nog een publicatie 
over de geschiedenis van Mechelen cadeau.

Vorige maand mocht je gokken hoeveel koppeltjes 
in 2012 hun ja-woord gaven in Mechelen. Dat waren 
er maar liefst 418! Frank Van Mol was één van de 
twee deelnemers die het juiste aantal doorgaf 
en veroverde zo 3 duo-filmtickets voor bioscoop 
Utopolis in Mechelen. Veel kijkplezier!

recHtzettiNg: verdeling 
zetels gemeenteraad 2013-2018

VLD-Groen-m+

16

N-VA

11

CD&V

5

Sp.a

8

Vlaams 
Belang

3

In het vorige nummer gaf 
Nieuwe Maan je een over-
zicht van de zetelverdeling 
van de gemeenteraad over 
de verschillende politieke 
partijen. Daarin stond 
foutief dat CD&V 6 zetels 
heeft en N-VA 10. CD&V 
telt namelijk 5 zetels, ter-
wijl N-VA er 11 heeft. Dit is 
de enige juiste verdeling.

wedStrijd
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de Medaille
Maneblogger in hart en nieren
Nieuwe Maan reikt de Medaille uit aan verdienstelijke 
Mechelaars. deze maand staat jan Smets (52) in de kijker. 
als vrijwillig schrijver voor Mechelen Blogt is hij altijd in 
Mechelen in de weer, op zoek naar de mooiste verhalen.

Waar het hart van vol is, loopt de mond - of beter: de pen - 
van over. Dat gezegde gaat zeker op voor de geboren en 
getogen Mechelaar Jan Smets. Zijn liefde voor zijn thuisstad 
stuurt hem bijna dagelijks op pad. Over zijn ervaringen en 
boeiende babbels lees je op www.mechelenblogt.be. 

“Noem mij gerust een Mechelse chauvinist. Hier zijn zó veel 
mooie plekken, zoals de skywalk van de Sint-Romboutstoren. 
Daar moet ik minstens 10 keer per jaar op gestaan hebben.
Mechelen Blogt is een online schrijversplatform voor 
enthousiaste Maneblussers zoals ik. Acht jaar geleden had 

Wordt Mechelen de Slimste Gemeente van Vlaanderen?
Afgelopen zomer werden alle 308 Vlaamse gemeenten 
uitgenodigd om op zoek te gaan naar een straf quizduo, 
dat zijn gemeente wou vertegenwoordigen in het nieuwe 
tv-programma van Woestijnvis: de Slimste gemeente van 
vlaanderen. 

Mechelen is een van de 81 overblijvende kanshebbers voor 
de eindtitel. Die verdienste hebben we te danken aan de 
kennisknobbels van twee gedreven Mechelse quizzers: Eva 
Feremans en Patrick Stevens. Samen met burgemeester Bart 
Somers zullen zij strijden voor de eer van de Maneblussers. 
Supporter jij mee? Stem dan op 26 maart je tv-toestel af op 
VIER en hou je vingers gekruist!

ik mijn ‘positieve midlifecrisis’: ik wilde naast mijn vaste job 
nog iets anders doen. In Mechelen Blogt vond ik helemaal 
mijn ding. Elke Mechelaar heeft een verhaal dat het 
beluisteren waard is.”

“Mechelen Blogt is intussen gegroeid tot een vaste 
waarde in het regionale medialandschap. We hebben ons 
bestaansrecht verdiend en willen positieve boodschappen 
brengen. Dat wil niet zeggen dat we de lakeien zijn van het 
stadsbestuur. Mechelen Blogt biedt evenzeer ruimte voor 
een kritische noot en open dialoog.” 

“Ik merk absoluut en terecht een groeiende fierheid van 
de Mechelaars over hun stad. Daar wil Mechelen Blogt toe 
bijdragen.”

Nieuwe Maan bedankt graag alle fotografen die 
net zoals jan hun foto’s van Mechelen delen via 
fotowebsite Flickr. een dikke merci!

5

Naast schrijver is Jan ook een getalenteerd tekenaar en fotograaf. Sinds kort staat 
een van zijn foto’s in het groot te pronken op een garagegevel aan de Vismarkt.
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Met 21 000 opstappende reizigers per dag, is het station van Mechelen 
een van de drukste van het land. Maar de huidige structuur dateert al 
van begin jaren 1960. Bovendien is het als stopplaats voor bussen niet 
aangepast aan het toenemende busgebruik. Tijd voor een metamorfose.

Nieuw station 
op de rails

dat een verbinding vormt 
tussen het stationsplein, 
wijk Arsenaal en het 
centrum.

met een nieuwe 
ontsluitingsweg die 
zorgt voor een goede 
bereikbaarheid.

en daarrond een 
plein met meer groen 
en verschillende 
recreatiemogelijkheden.

in Mechelen komt een nieuw station:

waar overstappen op 
andere vervoersmiddelen 
makkelijk en veilig zal 
verlopen.
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Mechelen vandaag 

vernieuwing in fases
Het station en de omliggende buurt zullen er over tien 
jaar helemaal anders uitzien. De nieuwe site krijgt niet 
alleen een nieuw eigentijds trein- en busstation. Bovendien 
komen er onder meer ook een nieuwe ondergrondse weg, 
een ondergrondse parking, nieuwe verbindingswegen, 
fietsenstallingen en het nodige groen.

De vernieuwing van het station en de buurt (Jubellaan tot 
aan het Douaneplein) verloopt in fases. In januari startte de 
aannemer met de eerste van zeven werven: de bouw van 
een ondergrondse parking.

Het vierde station
Zoals je kan lezen op p. 12, heeft Mechelen een van de 
oudste treinhaltes ter wereld. Oorspronkelijk stond er 
een erg eenvoudig stationsgebouw. In 1888 kwam er een 
nieuw station: een prachtig gebouw dat de concurrentie 
met stations als Antwerpen-Centraal, Gent-Sint-Pieters of 
Leuven gemakkelijk aankon.

Vanaf 1958 kwam er een nieuw station, geïnspireerd op de 
moderne tijden van ‘expo 58’. Het werd een functioneel 
station, erg modern voor die tijd. Maar vandaag is het pand 
sterk verouderd. 

Het tweede station (1888-1958) van 
Mechelen: een prachtig gebouw met 
een indrukwekkende stationshal.

In het midden van de 19de 
eeuw werd een eerste station 
in Mechelen gebouwd.

goed voorbereid
Omdat de stationsbuurt van Mechelen, en meer specifiek 
de centrale werkplaats van de NMBS (vroeger bekend als ‘t 
Arsenaal), zo’n belangrijke en strategische functie had, werd 
het tijdens de Tweede Wereldoorlog vurig gebombardeerd. 
De regio werd indertijd nooit ten volle opgeruimd. Daardoor 
kan het gebeuren dat er oude, niet-ontplofte springtuigen 
tevoorschijn komen tijdens de werken. Deze zijn intussen 
gelokaliseerd en zorgen waarschijnlijk voor weinig 
problemen. Toch laat de stad liever niets aan het toeval over. 
Het stadsbestuur stelde een nood- en interventieplan op 
voor de buurt. Dat treedt in werking wanneer werkers een 
niet-ontploft springtuig ontdekken. De ontmijningsdienst 
van het Belgische leger, DOVO, komt dan ter plaatse om 
het springtuig te ontmantelen. Een evacuatieplan treedt in 
werking dat opvangplaatsen voorziet en tot in de puntjes 
is voorbereid. Als het zover komt, word je op de hoogte 
gebracht van de evacuatieprocedure en wat van jou 
verwacht wordt.

Kijk voor meer informatie over dit bijzondere nood- 
en interventieplan op www.mechelen.be/preventie > 
noodsituatie en noodplanning

wil je op de hoogte blijven van de vorderingen? Schrijf je 
dan in op de nieuwsbrief door een mailtje te sturen naar 
mieke@mecheleninbeweging.be.

Van je fiets op de trein springen zal er 
handig zijn, met een grote fietsenstalling.
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een 1000 jaar lange stadsgroei
Stadsarchivaris Willy Van de Vijver vertelt er meer over: 
“Ongeveer 1100 jaar geleden vestigden de eerste 
Maneblussers zich permanent in wat uitgroeide tot een 
stadje. Dit gebeurde langs twee kernen: aan een drogere 
oever - waar vandaag de Korenmarkt ligt - en aan een 
religieus centrum. Dat laatste groeide uit tot de huidige 
Sint-Romboutskathedraal.”

willy van de vijver - stadsarchivaris en kenner 
van de Mechelse geschiedenis

Woningnood, economische groei, stadsvernieuwing, mobiliteit… 
Het zijn punten die hoog op de agenda staan van het Mechelse stadsbestuur. 
Een noodzakelijke taak van alle tijden. Duik zelf mee in de historiek van de 
stad en ontdek de sporen van stadsgroei uit het verleden.

Mechelen: 
tien eeuwen groei 
en stadsontwikkeling

weetje
Omstreeks de zevende eeuw bouwde de Ierse 
monnik Rombout in of rond Mechelen een 
gebedsplaats om van daaruit mensen te bekeren tot 
het christendom. De plek waar hij werd begraven, 
groeide uit tot een bedevaartsoord. Vandaag staat er 
de St.-Romboutskathedraal ter ere van de man.

© Stadsarchief Mechelen – beeldbankmechelen.be

De Brusselpoort uit de 13de eeuw maakte deel uit van de 
stadsomwalling. Het is de laatst overgebleven poort.
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Dossier M 

“Geleidelijk aan groeiden deze kernen naar elkaar toe. 
Het middelpunt daarvan was de Grootbrug, waar water- 
en landweg elkaar kruisten. En zo krijg je in de 11de-12de 
eeuw een gemeenschap. Vanaf dan kan je van de eerste 
‘Mechelaars’ spreken. Deze Mechelaars eisten het recht op 
om zichzelf te verdedigen. Dat deden ze onder meer door 
een omwalling rond hun stad te bouwen.” 

“De eerste omwalling (rond 1200) lag rond het gebied 
van de korenmarkt. Ze bestond vooral uit een aarden 
verhoging en enkele palen. De stad bleef echter groeien: 
in de 13de eeuw beginnen de Maneblussers aan de bouw 
van een tweede omwalling. Deze werd geleidelijk aan 
een stenen muur met een gracht, op het gebied dat we 
vandaag ‘de ring’ of ‘vesten’ noemen.”

Waarom omwallen? Willy: “Niet enkel om zich te 
beschermen tegen indringers, maar ook om tol te heffen. 
Deze belasting moesten handelaars betalen om via de 
poorten de stad binnen te gaan. Bovendien was een 
stadswal een werk van aanzien. Beschouw het als het 
reuzenkasteel waarbinnen de stadsburgers woonden en 
dat zo hun macht en zelfstandigheid vertegenwoordigde.”

Tot de Franse Revolutie (rond 1800) bouwden de 
Mechelaars het liefst binnen de veilige stadsmuren. 
“Nieuwe woonwijken ontstonden waar bijvoorbeeld 
kloosters of kerkhoven verdwenen. De bouw van het 
station in de jaren 1830 en de daaropvolgende industriële 
groei trokken arbeiders en ingenieurs uit onder andere 

Luik en Engeland aan. Inwijkelingen en Mechelaars vonden 
een thuis in de nieuwe woonwijken rond het station, zoals 
in de wijk Arsenaal of de buurt tussen de Bruul en het 
station”, aldus Willy.

Tijdens WO I (1914-1918) werden verschillende huizen 
verwoest. Daarom ontstond enkele jaren na de oorlog 
de ‘Mechelse Goedkope Woning’. Vandaag heet die 
organisatie Woonpunt Mechelen. Willy: “De organisatie 
bouwde betaalbare woonwijken, onder andere in de wijk 
Tervuursesteenweg. Ook na WO II (1940-1945) was er een 
nood aan huizen. Dat werd voor een groot deel opgelost 
door de bouw van een wijk op Oud-Oefenplein.”

en vandaag?
Zoals je al las in de vorige Nieuwe Maan, krijgt de 
vraag naar huizen anno 2013 een antwoord. Net 
als vroeger gebeurt dit zowel binnen als buiten de 
ring. Binnen de ring gaat het om plaatsen die een 
nieuwe bestemming krijgen. Zo werd de site van 
de Euroshopping omgevormd tot Het Clarenhof. 
Of denk aan Martin’s Patershof. Met respect voor 
het behoud van de architectuur, veranderde een 
leegstaande kloosterkerk in een prachtig hotel. 
Buiten het centrum zijn de nieuwe woonwijken zoals 
Spreeuwenhoek-Venne voorbeelden van hoe de stad 
de bevolkingsgroei duurzaam van antwoord dient.

De Grootbrug vandaag en eeuwen geleden.
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Herbestemming doorheen de eeuwen
Enkele gebouwen die we vandaag nog kennen, hadden ooit een heel 
andere functie. Nieuwe Maan pikte er enkele opvallende voorbeelden uit.

• Wat vandaag het atheneum Pitzemburg is, was vroeger een plek 
waar monniken-ridders vertoefden. De Duitse Orde, een religieuze 
ridderorde, had er immers een ‘bijkantoor’ (1220-1797). Aan dit 
glorieuze hof verbleven artiesten, rijke prinsen, graven en hertogen die 
de stad bezochten.

• In de 18de eeuw leefden en werkten veel soldaten in Mechelen. 
Zij waren er helaas niet vies van overvloedig te zuipen, vrouwen 
lastig te vallen of de boel kort en klein te slaan. Anderzijds was hun 
aanwezigheid goed voor de middenstand. De stad zocht een gulden 
middenweg: ze bouwde in de 18de eeuw Kazerne Dossin aan de 
stadsrand, afgelegen van het centrum. Tijdens WO II kreeg deze plek 
een tragische bestemming, als deportatiecentrum voor o.a. joden 
en politieke gevangenen. Vandaag hebben het Stadsarchief en het 
Memoriaal van Kazerne Dossin er onderdak.

• Vanaf de 19de eeuw brouwden de gebroeders Lamot aan de oevers 
van de Dijle. De brouwerij verdween, maar haar gebouwen niet. Anno 
2000 waren ze nog rijp voor de sloop, maar na een grondige renovatie 
zijn ze vandaag de thuis van een modern en mooi congrescentrum.

weetje
Op 6 augustus 1546 ontplofte 
het buskruit dat opgeslagen lag 
in de Zandpoort. 200 mensen 
kwamen hierbij om. De kracht 
van de ontploffing was zo 
groot, dat water en vis uit de 
stadsgracht 300 meter in het 
rond vloog.

Oorspronkelijk gebouwd als een kazerne voor soldaten, nu de 
thuis van het Stadsarchief en het Memoriaal van Kazerne Dossin.

© Stadsarchief Mechelen – beeldbankmechelen.be
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Dossier M 
Mechelen als bestuurscentrum
“In de 16de eeuw koos hertogin Margareta van Oostenrijk 
(1480-1530) Mechelen als hoofdstad van de Nederlanden. 
Als autonoom gebied was de Heerlijkheid Mechelen 
minder afhankelijk van de naburige vorstendommen 
Brabant en Vlaanderen. Omwille van hun macht zou 
Margareta in steden als Brugge, Antwerpen, Brussel of 
Gent nooit onbelemmerd kunnen besturen.”
Margareta bracht in haar kielzog machtige en rijke 
lieden mee. Denk aan edellieden, rechtsgeleerden en 
topambtenaren. Willy: “Het vermogen van die mensen 
bracht dan weer kunstenaars naar de stad, zoals Conrat 
Meit, Bernard van Orley en Jan Gossaert. Kortom: de 
stad floreerde. Een getuigenis daarvan is het Hof van 
Busleyden. Dat was het stadspaleis van Hiëronymus van 
Busleyden, een machtig ambtenaar en geleerde. Ook 
kerken zoals de Sint-Janskerk danken hun rijke interieurs 
aan zulke welvarende parochianen.” 

Na het vertrek van Margareta bleef Mechelen nog enkele 
eeuwen een belangrijk juridisch centrum. De ‘Grote Raad’ 
was hier gevestigd, in het huidige gerechtshof. Dat was 
het belangrijkste gerechtshof van een regio groter dan 
België. Door de aanwezigheid van het artillerie-arsenaal, 
de kanongieterij en de aanwezigheid van soldaten was de 
stad ook een belangrijk militair centrum.

weetje
De Grote Raad was als voorname rechtbank de 
laatste plek waar je terecht kon om je juridische 
gelijk te halen. Daar stamt een gezegde van af dat 
vandaag nog steeds bestaat in het Groothertogdom 
Luxemburg: ‘tot in Mechelen gaan’. Het betekent 
hetzelfde als ‘tot het uiterste gaan’.

Magareta van Oostenrijk had haar paleis in wat vandaag het gerechtsgebouw is.
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Mobiliteit
Hoe meer mensen en welvaart in een stad, hoe meer 
uitdagingen op vlak van mobiliteit. De stadsarchivaris ziet 
enkele belangrijke evoluties:

• De Dijle was in de middeleeuwen veruit de belangrijkste 
verkeersas in Mechelen. Rond de Vismarkt en de 
Haverwerf kwamen tal van schepen aan die de stad 
verbonden met regio’s ver daarbuiten. 

• De meeste landwegen waren in slechte staat en ’s 
winters vaak onberijdbaar. Toch kende Mechelen al in de 
middeleeuwen stenen wegen, om verplaatsingen tussen 
Grote Markt en daarbuiten vlotter te maken. Zeg maar: 
de eerste heraanleg van straten. Waar komt de naam 
‘Steenweg’ aan het Schepenhuis vandaan, denk je?

• In de 18de eeuw, de Oostenrijkse tijd, bouwden de 
vorsten steenwegen. Dat waren de snelwegen van 
die tijd. Denk maar aan de Leuvensesteenweg of de 
Antwerpsesteenweg. Zo was je snel per paard en kar in 
bijvoorbeeld Leuven of Antwerpen.

• Vanaf 1836 stootte de trein de rivieren en steenwegen 
van de troon. Mechelen werd het knooppunt van 

treinverbindingen naar alle uithoeken van het land. Wist je 
trouwens dat de eerste Belgische trein Mechelen aandeed? 
Mechelen-Brussel was vanaf 1835 de allereerste spoorlijn op 
het Europese vasteland, na voorloper Groot-Brittannië.

weetje
Wie Mechelen wilde doorvaren, moest tol betalen. 
Een ketting over de Zenne in Heffen hield 
wanbetalers tegen.

en vandaag?
Mobiliteit blijft een thema dat bovenaan de agenda 
staat. Denk aan de heraanleg van tal van straten, 
de bouw van een nieuw station, de Diabolo-
treinverbinding, het autoluwe stadscentrum, de 
fiets-o-strade… want net als vroeger zijn goede 
verbindingen noodzakelijk voor de economie en het 
kwaliteitsvolle leven in de stad.

de Vismarkt in de middeleeuwen, de centrale plaats voor vishandel

© Stadsarchief Mechelen – beeldbankmechelen.be
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Handel en economie
Schepen die Mechelen aandeden, waren verplicht hun 
ladingen zout, vis en haver te koop aan te bieden. En dat 
gebeurde respectievelijk op de Zoutwerf, de Vismarkt 
en de Haverwerf. Die middeleeuwse haven maakte van 
Mechelen de ideale plek om inkopen te doen. En dat legde 
ook toen geen windeieren, zo weet Willy: “Het prachtige 
gildehuis ‘De Zalm’ (op de Zoutwerf) werd bijvoorbeeld 
gebouwd door het rijke visverkopersambacht.” Bovendien 
bloeide in de middeleeuwen en de Nieuwe Tijd een 
welvarende textielhandel.

Na de komst van het station in de 19de eeuw kwam 
een - voor die tijd - moderne industrie tot ontwikkeling. 
Willy: “Het ‘arsenaal’ was de plek waar treinen werden 
onderhouden. Daarvoor was metaal nodig, dus een 
ijzerverwerkende industrie sproot uit de grond. Evenzeer 
hadden de Mechelse meubelmakers nood aan ijzeren 
machines. Zo ontstond hier een grote meubelindustrie. 
Deze meubelsector maakte gretig gebruik van de goede 
treinverbindingen. Tal van zetels, stoelen en bedden 
werden naar het station gesleept om van daaruit naar 
klanten over het hele land te reizen. Neem zeker eens een 
kijkje in de Mechelse raadzaal. Deze is helemaal ingericht 
met Mechels meubilair.” 

Het bleef vanaf de 19de eeuw niet bij meubels alleen. 
Willy: “Vanaf dan wordt Mechelen het hart van de 
groentenhandel. De vruchtbare gronden en de 
treinverbindingen met afzetmarkten zorgen ervoor dat 
groentehallen uit de grond spruiten.” Wist je trouwens 
dat de Nekkerhal oorspronkelijk werd gebouwd als 
verkoopshal voor groenten?

trek op onderzoek uit
Ontdek zelf hoe jouw huis, straat of buurt veranderde door 
de eeuwen heen. Enkele tips:

• bezoek het stadsarchief en ga op zoek in allerlei oude 
documenten en boeken. Misschien ontdek je op de koop 
toe nog iets leuks over de bewoners van je buurt of je 
familie. Je kan er bovendien genieten van een geleid 
bezoek (op aanvraag). 

 Info: Stadsarchief Mechelen, Goswin de Stassartstraat 145, 
t 015 20 43 46 of 015 20 39 43, 

 e stadsarchief@mechelen.be, 
 w http://stadsarchief.mechelen.be 

• neem een kijkje op de Mechelse beeldbank. Daar vind je 
tal van oude foto’s, prenten en kaarten van de stad. 

 w www.beeldbankmechelen.be. 

• of kom luisteren naar Mechelens roemrijke verleden op 
Soirée Lamot. Info: www.erfgoedcelmechelen.be 

• kom meer te weten over de Mechelse rijke  
geschiedenis of pluis je eigen stamboom uit via  
www.stadsarchiefmechelen.be

en vandaag?
De Bruul, De O.-L.-V.-straat en de IJzerenleen zijn 
plekken waar mensen uit de regio op af komen om 
eens goed te winkelen. De heraanleg van de Bruul 
tot een echte winkel-wandelboulevard zal Mechelen 
in de toekomst blijvend tot het winkelparadijs maken 
dat het vroeger al was.

 “Stadvernieuwings-
projecten zijn de 
motor van Mechelen.  
We moeten blijven 
investeren in onze 
stad.” 

Greet Geypen,  
schepen van Wonen

en vandaag?
Mechelen blijft ruimte geven aan moderne economie. 
Denk bijvoorbeeld aan de industriezones ‘Mechelen-
Noord’ en ‘Mechelen-Zuid’. En zowel in het centrum 
als in de stationsbuurt komen er steeds weer 
nieuwe bedrijven bij. Wederom blijven de goede 
verbindingen met de rest van de wereld een van 
Mechelens grootste troeven.
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Rosita Sourdeau, kortweg Roos: “Aan-
vankelijk wilde ik deze tocht graag te 
voet doen, samen met mijn man Antoine. 
Maar door mijn spierziekte stelden we 
dit almaar uit. Tien jaar geleden werd 
Antoine ongeneeslijk ziek en leed hij 
ondraaglijk veel pijn. Ik heb toen gebe-
den om hem van die pijn te verlossen. 
Mijn gebeden werden wonder boven 
wonder verhoord: enkele uren later was 
hij pijnvrij. Op dat moment heb ik beslo-
ten om ooit naar Compostella te gaan, 
al was het in een rolstoel. Vijf weken 
daarna is mijn man overleden. Alsof het 
lot ermee gemoeid was, kwam daags 
voor zijn begrafenis mijn eerste elektri-
sche rolstoel thuis aan.”

Hond jarco in de fietskar
Roos maakt de tocht niet alleen: ze 
krijgt onder andere het gezelschap 
van haar viervoeter Jarco. Via internet 
wist Roos een gratis fietskar voor hem 
te verkrijgen. “Jarco is al 9 jaar. Dat is 
vrij oud voor een hond. Hij zal die 40 
km die ik per dag doe niet kunnen uit-

Roos vertrekt op 30 
maart op bedevaart 
naar Santiago de 
Compostella. Het 
wordt een tocht van 
3300 km, waar ze 
zo’n 100 dagen over 
zal doen. Eens zo 
bewonderenswaardig 
als je weet dat de 
Mechelse Roos als 
mindervalide deze 
afstand in een rolstoel 
zal afleggen. 

een bijzondere   bedevaart

“Je bent tot veel in staat, zolang je 
maar wil en je niet bij de pakken 

blijft zitten. Zoek uit wat je kan en 
wil en ga ervoor.”  Roos
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Maneblussers 

lopen. In de fietskar kan hij uitrusten.” 
Nog van een sponsor kreeg Roosje een 
lichtkrant: een bord waarmee ze via led-
lichtjes boodschappen kan tonen aan de 
achterzijde van haar rolstoel. Zo merken 
automobilisten haar goed op. Dat is toch 
een stuk veiliger op weg naar Spanje.

“Het zal een unieke ervaring zijn. Ik wil 
ginds zeker een viering meemaken,  
samen met bedevaarders uit alle streken. 
Cultuur opsnuiven, nieuwe mensen leren 
kennen en van elkaars ervaringen leren 
... daar kijk ik naar uit. En uiteraard moet 
ik voldoende uitrusten en genieten, 
want zo’n tocht zal ik maar een keer in 
mijn leven kunnen maken.”

3300 km voor het goede doel
Roos doet deze tocht in de eerste plaats 
voor het goede doel. “Ik ben vrijwilliger 
in het Mechels ziekenhuis. Daarom is 
mijn keuze gevallen op het goede doel 
van Sint-Maarten. Zij steunen sinds 2005 
een partnerziekenhuis in Congo, en voe-
ren er een strijd tegen moedersterfte.” 

Door haar positieve denken en hande-
len en haar innerlijke kracht hoopt Roos 
om andere mensen, die het moeilijk 
hebben, te kunnen helpen. “Je bent tot 
veel in staat, zolang je maar wil en je niet 
bij de pakken blijft zitten. Zoek uit wat je 
kan en wil ... en ga ervoor”, aldus Roos.

een bijzondere   bedevaart

Help roos
Wil je Roos sponsoren of muzikaal ondersteunen tijdens haar 
vertrekmoment? Of wil je haar graag begeleiden met een 
motorhome tijdens haar tocht? Neem contact op met haar via 
roosje.compostella@hotmail.be

Wil je het project dat ze steunt financieel ondersteunen? Maak 
een gift over op het rekeningnummer BE27 3631 1225 1773  
(BIC: BBRU BE BB) op naam van ‘Memisa - Roosje’. Personen 
die een gift doen van € 40 of meer krijgen een fiscaal attest. 

Roos biedt de mensen die thuis blijven de kans om een tekstje 
mee te geven van maximaal 160 tekens (spaties inbegrepen). 
Stort je minimaal € 6, dan kan je een tekstje inbrengen op het 
stortingsbewijs van de bank of via online banking. De tekstjes 
worden door Roos ter plekke voorgelezen. 

Volg Roos virtueel via www.roosjenaarcompostela.be.
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De stad en heel wat Mechelse organisaties 
ondersteunen ontwikkelingsprojecten in 
het Zuiden en informeren de Mechelaar 
rond de Noord-Zuidthematiek. De bouw 
van scholen in Indië, de bescherming van 
een natuurgebied en haar inwoners in Peru, 
een opvangtehuis voor straatkinderen in 
Senegal… Ver van ons bed betekent niet 
ver van ons hart.
Mechelaars met een hart voor het zuiden
Alle Mechelse projecten opnoemen die zich inzetten voor 
het Zuiden: het is onmogelijk. Toch stelt Nieuwe Maan drie 
projecten aan je voor die zich richten op verschillende 
hoeken in de wereld.

Mechelen in de wereld
Internationale solidariteit

1putumayo, peru
De Mechelse Sarah kerremans is juriste en lid 
van de vzw Putumayo: “putumayo vzw is een 

Belgische vereniging die sinds 2002 de initiatieven van de 
inheemse volkeren langsheen de Putumayorivier (in het 
Amazonewoud) steunt. De Putumayorivier vormt de grens 
tussen Peru en Colombia. In dit afgelegen natuurgebied 
willen de inheemse volkeren een duurzame toekomst 
uitbouwen. Helaas belemmert het gebrek aan onderwijs, 
organisatie, gezondheid en economie dit. Bovendien 
zorgt de olie-industrie er voor economische, milieu- én 
gezondheidsproblemen bij de bewoners. Onze vzw 
probeert deze trend te doorbreken.”

Sarah’s man José is een inheemse leider uit Peru. Samen 
strijden ze tegen de misbruiken van de olie-industrie aan 
de rivier. 

Neem een kijkje op www.putumayo.be.

1

latijns-amerika
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3SiSp, india
Sebastian indian Social projects is een kleine 
ngo uit Kerala, India. SISP werd opgericht in 

1996 door de Indiër Peter Paul John en de Mechelaars 
werner Fynaerts en paul van gelder. “SISP richt zich tot 
de allerarmsten in enkele dorpen in Zuid-Kerala. Vaak gaat 
het om mensen die door de gemeenschap zijn verstoten. 
SISP wil hun levenskwaliteit sterk verbeteren. Dit doet 
ze door onder andere gratis scholing, training in sociale 
weerbaarheid, het opzetten van spaarsystemen, begeleiding 
en financiële hulp aan te bieden aan kansarmen.”
“In de jaren ’90 verbleven we enige tijd in Indië. Tijdens 
ons verblijf ontmoetten we een tiental straatkinderen. 
Zij liepen geen school omdat ze moesten werken om 
te overleven. Dat trof ons. Daarom besloten we in 1996 
een scholingsproject in Vizhinjam op te starten met 
de opbrengst van ons Guesthouse te Mechelen. Het 
scholingsproject groeide ondertussen uit tot SISP”, aldus 
Werner en Paul.

3

2

2zaba-kina vzw, congo
In 2002 richte Zacharie Lebolo, een Mechels Congolees 
die inmiddels 20 jaar in onze stad woont, vzw Zaba-

kina op in Congo. De vzw heeft drie werkterreinen: onderwijs, 
gezondheid en water. Die zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Zonder opleiding is duurzame verbetering van de 
levensomstandigheden immers niet mogelijk. Alle middelen haalt 
de vzw uit vrijwilligerswerk.

Sinds september 2007 betaalt Zaba-kina het schoolgeld voor heel 
wat wees- en straatkinderen. Dat zijn er ondertussen al meer dan 
500. Die kinderen krijgen opvang in het centrum CREROEA in 
Boma, Congo. De tocht van het weeshuis naar de school betekent 
echter elke dag een kilometerslange wandeltocht. Dat is veel te 
zwaar voor de jongste kinderen. Daarom besloot de vzw om in 
2010 vier klasjes in het weeshuis zelf op te richten.

Lees alles over dit Congolese project op www.zabakina.be.

afrika

azië

Lees meer op 
www.sisp.be.

Mechelen Mondial
In 2000 ondertekenden 191 staten de 
Millenniumdoelstellingen. Daarmee engageren 
ze zich om armoede en onrecht drastisch aan 
te pakken. Hiervoor moeten er tegen 2015 
enkele doelen behaald worden. Die zijn echter 
nog lang niet bereikt.

Met de jaarlijkse terugkerende campagne 
‘Mechelen Mondial’ maakt de dienst 
Ontwikkelingssamenwerking samen met de 
GRO..M het Noord-Zuidverhaal zichtbaar en via 
een reeks activiteiten ook tastbaar. Zo probeert 
de stad de Millenniumdoelstellingen een stapje 
dichterbij te brengen. In het najaar volgt een 
nieuwe reeks activiteiten.

w www.mechelen.be/mondial
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in 2000 is de gemeentelijke raad voor ontwikkelings-
samenwerking Mechelen (gro..M) opgericht. Sindsdien 
kwam het ontwikkelingsbeleid in Mechelen in een 
stroomversnelling.

 In de stedelijke adviesraad zetelen een twintigtal 
organisaties die met ontwikkelingssamenwerking 
in Mechelen bezig zijn. Eerlijke handel, de klimaats-
verandering en de Millenniumdoelstellingen… het zijn 
enkele van de wereldwijde thema’s waarrond de GRO..M al 
mooi werk verrichtte. Tal van grote en kleine organisaties 
zetten hun schouders hier mee onder. Denk bijvoorbeeld 
aan Oxfam Wereldwinkel, Vredeseilanden, 11.11.11 of Zaba-
Kina en SISP (zie vorige pagina).

Hoe werkt de gro..M?
Gert Cauwenberg is sinds een jaar voorzitter van de 
GRO..M: “De GRO..M is een adviesorgaan dat onafhankelijk 
van de stad functioneert, maar wel nauw samenwerkt 
met de dienst Ontwikkelingssamenwerking. Naast advies 
verlenen aan de stad over ontwikkelingsbeleid, wil de 
raad de Noord-Zuidproblematiek in onze stad op de kaart 
zetten en Mechelaars sensibiliseren. We willen individuele 
organisaties overstijgen: als lid van de GRO..M vinden zij 
de nodige partners voor de samenwerking aan activiteiten. 
‘Samen sterk’, dat is het motto.” 

de stad helpt
Het stadsbestuur ondersteunt de GRO..M jaarlijks voor haar 
werking met een toelage van € 1500. “Dat geld gebruikt 
de adviesraad voor de organisatie van gezamenlijke 
activiteiten. Die moeten de Mechelaars bewust maken van 
de Noord-Zuidproblematiek. Misschien ken jij er wel enkele 
van, zoals het GRO..M-plein op het Ottertrotterfestival, 
Mechelen Mondial of gezamenlijke communicatieacties. 
Vorig jaar werkte de GRO..M trouwens mee aan Newtopia. 
Mensenrechten en ontwikkelingssamenwerking hebben 
immers enorm veel met elkaar te maken”, zo zegt Gert.

word lid
Mechelse organisaties of individuen kunnen lid worden 
van de GRO..M. Uiteraard moeten hun projecten 
ontwikkelingssamenwerking als doel hebben, of moeten ze 
de Noord-Zuidthema’s een warm hart toedragen. Nieuwe 
leden worden jaarlijks door de adviesraad gestemd. De raad 
komt tweemaandelijks samen.

wil je zelf of wil jouw organisatie aansluiten 
bij de gro..M? Neem contact op met de dienst 
Ontwikkelingssamenwerking.

contacteer de gro..M via de dienst Ontwikkelings-
samenwerking, Maurits Sabbestraat 119 (gelijkvloers), 
t 015 29 83 54, w www.grom.be,
e ontwikkelingssamenwerking@mechelen.be.

gro..M adviseert de stad

Gert Cauwenberg - GRO..M
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Honderden gekostumeerde vrijwilligers beelden historische, 
religieuze en volkse taferelen uit. De tientallen paarden en 
de reuzen (op de UNESCO Lijst van het Immaterieel Cultureel 
Erfgoed!) zijn uniek. Zij maken van de Hanswijkcavalcade 
Mechelen een onvergetelijke belevenis. 

De Hanswijkcavalcade Mechelen gaat op zondag  
25 augustus en zondag 1 september voor de twaalfde keer uit. 
Ze bestaat uit twee delen die naadloos op elkaar aansluiten: 
de Hanswijkcavalcade en de Mechelse Ommegang.

De cavalcade reed voor het eerst uit in 1738. Toen waren 
de Dalscholieren, de kloosterorde die sinds 1288 de zorg 
voor de Hanswijkparochie op zich had genomen, 450 jaar in 
Mechelen. Hetzelfde jaar vierde men 750 jaar Mariaverering 
in Hanswijk. Sindsdien gaat de historisch-religieuze stoet om 
de 25 jaar uit.

De Mechelse ommegang sluit sinds 1790 de Cavalcade af. 
In 2013 haalt regisseur Michael De Cock de reuzenfamilie, 
het Schip van Oorlog, het Rad van Fortuin, het Ros Beiaard 
en Opsignoor respectvol van onder het stof en geeft ze op 
een vernieuwende manier een plek in de optocht.

Je kan de stoet langs het parcours volgen. er zijn ook 
zitplaatsen op tribunes beschikbaar. Tickets daarvoor zijn 
nu al verkrijgbaar en kosten € 12 of € 15. 

• UiT in Mechelen, Hallestraat 2-4-6, t 070 222 800, 
 e uit@mechelen.be 
• Onthaal aartsbisdom, Wollemarkt 15, t 015 29 26 11, 
 e onthaal@diomb.be

parcours: Keizerstraat > Befferstraat > Grote Markt > 
F. de Merodestraat > Van Hoeystraat > G. De Stassartstraat 
> Wollemarkt > Steenweg > IJzerenleen > Korenmarkt > 
Hoogstraat > Van Benedenlaan > Louizastraat > O.L.V.-straat 
> Hanswijkstraat

Bestel nu je tickets voor de 
Hanswijkcavalcade Mechelen
Twee zondagen na elkaar. En dan mag je er weer 25 jaar naar uitkijken. 
De Hanswijkcavalcade Mechelen is een historische optocht die je ten 
minste een keer in je leven gezien moet hebben. 

Welkom in Mechelen 

vrijwilligers gezocht! 
Wil je meewerken of meelopen in de 
Hanswijkcavalcade of Ommegang? Mail snel 
naar frieda.vanvaeck@skynet.be (Cavalcade) of 
eva.vanhoye@mechelen.be (Ommegang)

De reuzen - UNESCO Lijst van het Immaterieel Cultureel Erfgoed!

“Als Mechelaar 
ben ik fier op de 
Hanswijkcavalcade 
en de Ommegang. 
Ik ben er al voor 
de derde keer bij.” 

Frank Nobels,  
schepen van Cultuur
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maart 2013

Samen lezen is leuker 
2013 is het jaar van het voorlezen 
2013 is uitgeroepen tot het Jaar van het Voorlezen. Het 
is de bedoeling om iedereen zo veel mogelijk te laten 
voorlezen. Voorlezen is prettig, gezellig en goed voor de 
taalontwikkeling. En een kwartiertje voorlezen per dag is 
al voldoende. Voorlezen kan voor alle leeftijden, dus ook 
voor wie zelf kan lezen. 

Het Makkelijk lezen plein 
Hebt je een zoon of dochter tussen 8 en 14 jaar die niet 
graag leest of er wat meer moeite mee heeft? In dat geval 
maakt het juiste boek het verschil tussen plezier of karwei. 
Vanaf nu heeft de jeugdbibliotheek alle boeken die lezen 
als een trein verzameld op haar nieuwe Makkelijk Lezen 
Plein. Handig en leesplezier gegarandeerd!

jeugdboekenweek 2013 
Op 2 maart start de Jeugdboekenweek 2013. Dit jaar is het 
thema ‘Een Zee van Tijd’. Veertien dagen lang ontdekken 
jongeren de mooiste boeken over vroeger en over de 
toekomst, boeken die de tijd stil zetten, boeken die klinken 
als een klok. Ook onze jeugdbibliotheek doet mee. Op 16 
maart lezen studenten van het conservatorium voor. Op 20 
maart zorgen vrijwilligers en medewerkers eveneens voor 
een halfuurtje voorleesplezier. Alle kinderen vanaf 4 jaar 
zijn welkom. De gratis sessies starten om 14u, 14.30u, 15u 
en 15.30u. 

• Tips en geschikte voorleesboeken: jeugdbibliotheek,  
 Moensstraat 19, w www.bibmechelen.provant.be  
 (online catalogus)

• Wil je zelf een voorleesactiviteit organiseren of in de   
 kijker zetten? Of ben je op zoek naar een activiteit? 
 w www.voorlezen.be

Sport je blij 
Sporten is gezond én leuk. De Sportdienst Mechelen 
zet jou in beweging. De Sport Overdag-initiatielessen 
laten je proeven van de leukste bewegingsactiviteiten: 
zoals tai chi, badminton, volleybal en seniorengym. 
Een greep uit het programma:

• prenatale aquagym. Met je bolle buik lekker in je 
vel? Watersporten is ideaal voor zwangere vrouwen. 
Zwembad Geerdegemvaart, Leliestraat 32.

• omnisport voor kinderen. Gezond ravotten? Kom 
met je vrienden omnisporten – om de twee weken 
van 14 tot 16u. Sporthal De Plaon, Eksterstraat 100 & 
Sporthal Arena, Pastorijstraat 50.

• Beweeg je fit. Werk ontspannen aan je conditie. 
BSGO Victor Van de Walle, Brusselsesteenweg 168.

• Seniorengym. Sport je jonger en geniet. Op dinsdag 
in sporthal ArenSporthal, op donderdag IHAM, 
Bautersemstraat 57.

• dansinitiatie. So you think you can dance? Volg 
dan de dansinitiatie voor jongeren van 7 tot 15 jaar. 
Tweewekelijks op zondag van 14 tot 16u. Sporthal 
IHAM, Bautersemstraat 57.

• rolstoelbadminton. Badmintonclub BD Opslag 
organiseert badmintonlessen voor rolstoel-
gebruikers op vrijdag van 17.30 tot 19u in 

 sporthal Arena.

Meer informatie? www.mechelen.be/sport  
> sport-overdag. De kinderactiviteiten kan je vinden 
op www.uitinmechelen.be > Omnisport voor kinderen. 
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elsewhere | luc dondeyne 
Met de tentoonstelling elsewhere brengt galerie transit 
recent werk van kunstschilder luc dondeyne (°1963, 
genk). 

Met zijn realistische en persoonlijke beeldtaal balanceert 
Luc Dondeyne op de dunne scheidingslijn tussen 
waarneming en voyeurisme. Zijn kunst heeft nooit de 
bedoeling de gulden middenweg daartussen te vinden. 
Wél om de wereld vanuit een eigen en eigenzinnige 
invalshoek te tonen. Luc Dondeyne neemt de werkelijkheid 
waar en geeft er genuanceerd commentaar op: als 
empathische schilder, als een diepgravende onderzoeker 
van de kunstgeschiedenis én als eeuwige zoeker naar zijn 
persoonlijke taal. Een beklijvende tentoonstelling. 

Tot 17.03, vr-zo 14-18u, gratis, Galerie Transit, 
Zandpoortvest 10, t 015 33 63 36, w www.transit.be

Fotografie in de steigers 
Toon je talent. Schrijf je nu in!
Ben je sterk met de camera? doe mee aan Fotografie 
in de Steigers. wie weet hangt jouw werk straks op de 
stellingen rond de Mechelse Begijnhofkerk. of stel jij deze 
zomer je foto’s in het Maurus Moreelshuis tentoon? 

Zend je afgedrukte foto’s voor 31 maart naar Jaap Boelens, 
VZW Maurus Moreelshuis, XII Apostelenstraat 31,  
2800 Mechelen

Meer informatie en deelnamevoorwaarden vind je op 
www.4xM.be of via info@4xM.be.

Tot 17.03, vr-zo 14-18u, gratis, Galerie Transit, 
Zandpoortvest 10, t 015 33 63 36, w www.transit.be

Kunstproeven Sjarabang 
op donderdag 28 maart 2013 organiseert Sjarabang vzw 
opnieuw kunstproeven: het kunstenfestival voor mensen 
met en zonder beperking.

Een hele dag proef je van kunst. Musiceren, schilderen, 
boetseren… Laat de kunstenaar in je los en schrijf je in 
voor een doe-, een groeps-, of een kijkworkshop. Kom 
ook eens met je klas proeven: er is dit jaar een speciaal 
scholenprogramma.

Dit project is een samenwerking met de stad 
Mechelen (diensten Cultuurontwikkeling, Diversiteit & 
Onderwijsondersteuning), KHL, Vormingplus Mechelen en 
Het Grote Plein.

Het programma download je op de Sjarabang-site. Of mail je 
adres via info@sjarabangvzw.be en krijg de folder in de bus! 

28.03, 9-16.30 u, € 10, Sjarabang vzw, Cultuurcentrum 
(Binnenplein), Minderbroedersgang 5, t 015 63 96 14, 
w www.sjarabangvzw.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 9.30-16.30u, za-zo 9.30-15.30u
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01.03
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
theater: Kunstwerk, 20.15u, 
Theater De Peoene
theater: Recht zal zijn wat ik zeg! | 
Theater Malpertuis, 20.15u, ‘t ARSENAAL
theater: Slips inside | Okidok, 20.15u, 
Stadsschouwburg
theater: Zomerloop, 20.30u, 
kc Moonbeat
dans: It’s going to get worse and 
worse, my friend | Voetvolk vzw, 
20.30u, kc nOna

02.03
theater: Ram (12+), 15u, DE MAAN
concert: Nerveuze vrouwen, 20.15u, 
Stadsschouwburg
theater: Troost | SIN en ’t ARSENAAL, 
20.15u, ’t ARSENAAL
theater: Kunstwerk, 20.15u, 
Theater De Peoene
theater: Zomerloop, 20.30u, 
kc Moonbeat
dans: It’s going to get worse and 
worse, my friend | Voetvolk vzw, 
20.30u, kc nOna

03.03
theater: Ram (12+), 15u, DE MAAN
concert: Dritto a Due, blokfluitmuziek 
van de Middeleeuwen tot vandaag |  
P. De Clercq en S. Jacobsen, 15u, 
Huis De Min, Sint-Katelijnestraat 63
theater: Slips Inside | Okidok, 20.15u, 
Stadsschouwburg

04.03
Sport: Beweeg je fit, 19u, 
BSGO Victor Van de Walle

05.03
Sport: Beweeg je Fit, 10u, Sporthal Arena
Spel: Bingo, 14u, LDC De Smis
Sport: Prenatale aquagym, 20.20u, 
Zwembad Geerdegemvaart

06.03
Sport: Omnisport voor kinderen, 14u, 
Sporthal Arena

07.03
Sport: Initiatie seniorengym, 10u, 
Sporthal IHAM
gesprek: Borstvoeding... Vanzelf-
sprekend! |  Dominique Franquet, 
19.30u, CM Campus Mechelen

08.03
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
theater: Eindelijk! Hamlet | Warre 
Borgmans, 20.15u, ’t ARSENAAL
theater: Itak | Het Banket, 20.15u, 
Stadsschouwburg
theater: Kunstwerk, 20.15u, 
Theater De Peoene
theater: Zomerloop, 20.30u,  
kc Moonbeat

09.03
theater: Mijn maan (6+), 15u, DE MAAN
theater: Kunstwerk, 20.15u, 
Theater De Peoene
theater: Eindelijk! Hamlet | Warre 
Borgmans, 20.15u, ’t ARSENAAL
concert: Dubtapes, 20.30u, kc nOna
theater: Zomerloop, 20.30u, 
kc Moonbeat

10.03
Sport: Dansinitiatie (7 tot 15 jaar), 14u, 
Sporthal IHAM
theater: Zomerloop, 14.30u, 
kc Moonbeat
theater: Kunstwerk, 15u, 
Theater De Peoene
concert: Kinder- en Jongerenconcert 
van Mechelse koren, 15u, 
Scheppersinstituut

11.03
gesprek: Mijn emmer loopt over, 
13.30u, CM Campus Mechelen
Sport: Beweeg je fit, 19u, 
BSGO Victor Van de Walle
Fuif: Vip-Speeddate Holebi, 19u, Utopolis

12.03
lezing: Energiedagen van Energiepunt 
Mechelen, 18.30u, 
Keldermanszaal stadhuis
Sport: Prenatale aquagym, 20.20u, 
Zwembad Geerdegemvaart

13.03
Sport: Omnisport voor kinderen, 14u, 
Sporthal De Plaon

14.03
Sport: Initiatie seniorengym, 10u, 
Sporthal IHAM
lezing: Energiedagen van Energiepunt 
Mechelen, 18.30u, 
Keldermanszaal stadhuis
concert: Jazz-Beats | Tuur Florizoone 
en Didier Laloy, 20u, kc Moonbeat

concert: Snakes in Exile - ViaVia Intiem 
Zolderconcert, 20u, 
ViaVia Joker Reiscafé
lezing: Soirée Lamot - Den Auven Dok. 
Voorbij het zwempaleis, 20u, Lamot
theater: Beau, 20.15u, 
Echt Mechels Theater
theater: Mythobarbital | Abattoir 
Fermé, 20.30u, kc nOna

15.03
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
theater: Kunstwerk, 20.15u, 
Theater De Peoene
theater: Beau, 20.15u, 
Echt Mechels Theater
theater: Mythobarbital | Abattoir 
Fermé, 20.30u, kc nOna
theater: Tic, 20.15u, theater Korenmarkt
theater: Kaspar | Braakland/
ZheBilding, 20.15u, Stadsschouwburg

16.03
voorleesnamiddag: Stedelijk 
Conservatorium (4+), 14u; 14.30u; 15u; 
15.30u, Jeugdbib
concert: ViaVia Mechelen Intiem 
Zolderconcert - Brabants Volksorkest, 
20u, ViaVia Joker Reiscafé
theater: Mahieustueus | Steven 
Mahieu, 20u, kc Moonbeat
theater: Kunstwerk, 20.15u, 
Theater De Peoene
theater: Beau, 20.15u, 
Echt Mechels Theater
theater: Tic, 20.15u, theater Korenmarkt
concert: De Mens wordt 20! | De Mens, 
20.15u, Stadsschouwburg

17.03
concert: St.Patricksday, 10u, O’Fiach’s 
Irish Pub & Trad. Musicbar
Film: Ssst! (4+) met live piano, 10u, kc nOna
concert: Fruehling in Wien - Lente 
in Wenen | Salzburger Saitenklang, 
12.30u, Salons Van Dijck
Feest: St-Patricks-Day | Marlynes Irish 
dancers, 13u, Grote Markt
theater: Beau, 15u, 
Echt Mechels Theater

18.03
Sport: Beweeg je fit, 19u, 
BSGO Victor Van de Walle
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19.03
lezing: De Mechelse stadsbouw-
meester en architect Philippe Van 
Boxmeer (1863-1955) | J. Feyaerts, 20u, 
Stadsarchief
Sport: Prenatale aquagym, 20.20u, 
Zwembad Geerdegemvaart

20.03
voorleesnamiddag: 
Jeugdboekenweek en Jaar van het 
Voorlezen (4+), 14u; 14u30; 15u; 15u30, 
Jeugdbib
Sport: Omnisport voor kinderen, 14u, 
Sporthal Arena
theater: De Parel, 20.15u, ’t ARSENAAL

21.03
Sport: Initiatie seniorengym, 10u, 
Sporthal IHAM
theater: De Parel, 20.15u, ’t ARSENAAL
concert: Alegria | C. Branco, 20.15u, 
Stadsschouwburg

22.03
Film: Arthouse filmvoorstellingen, 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
theater: Tic, 20.15u, theater Korenmarkt
theater: De Parel, 20.15u, ’t ARSENAAL
concert: Mijn hart en mijn lief | Helmut 
Lotti, 20.15u, TheAtriuM

23.03
theater: Mijn maan (6+), 15u, DE MAAN
theater: Tic, 20.15u, theater Korenmarkt
theater: De Parel, 20.15u, ’t ARSENAAL

24.03
concert: Passieconcert, 11.30u, 
Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk
Sport: Dansinitiatie (7 tot 15 jaar), 14u 
Sporthal IHAM
theater: Mijn maan (6+), 15u, DE MAAN
theater: Tic, 15u, theater Korenmarkt
Markt: Nouvelle moi, 15u, Perron M

25.03
Sport: Beweeg je fit, 19u, 
BSGO Victor Van de Walle

26.03
Sport: Prenatale aquagym, 20.20u,
Zwembad Geerdegemvaart

27.03
Sport: Omnisport voor kinderen, 14u, 
Sporthal De Plaon
theater: Breken | Kommil Foo, 20.15u, 
TheAtriuM

28.03
kunstenfestival: Kunstproeven, 9u, 
Cultuurcentrum 
Spel: Doedagen, 9u, De Nekker
Sport: Initiatie seniorengym, 10u, 
Sporthal IHAM
lezing: Soirée Lamot - Hofstade Plage. 
Het ontstaan van een recreatiedomein, 
20u, Lamot
theater: De Parel, 20.15u, ’t ARSENAAL
theater: Breken | Kommil Foo, 20.15u, 
TheAtriuM
theater: Rops, Snare et les autres, 
20.30u, kc nOna

29.03
Spel: Doedagen, 9u, De Nekker
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
theater: Tic, 20.15u, theater Korenmarkt
theater: De Parel, 20.15u, ’t ARSENAAL
theater: Café chantant, 20.15u, 
Echt Mechels Theater
theater: Rops, Snare et les autres, 
20.30u, kc nOna

30.03
dans: Pommeliere |  Pantalone, 13.30u 
& 16u, Stadsschouwburg
theater: Mijn maan (6+), 15u, DE MAAN
theater: Tic, 20.15u, theater Korenmarkt
theater: De Parel, 20.15u, ’t ARSENAAL
theater: Café chantant, 20.15u, Echt 
Mechels Theater
theater: Rops, Snare et les autres, 
20.30u, kc nOna

31.03
dans: Pommeliere |  Pantalone, 13.30u 
& 16u, Stadsschouwburg
theater: Mijn maan (6+), 15u, DE MAAN
theater: Café chantant, 20.15u, 
Echt Mechels Theater

tentoonstellingen
tot 03.03.13 Adrien Tirtiaus, Ilke De 
Vries, Paul Hendrikse, Cultuurcentrum
tot 03.03.13 The Bride Re-Turned | 
Philip Huyghe, De Garage
15.03.13 – 24.03.13 Retrospectieve 
| Danny Van den Dries, Maurus 
Moreelshuis, Moreelsstraat 3
tot 17.03.13 Elsewhere | Luc Dondeyne, 
Galerie Transit, Zandpoortvest 10
24.03.2013 – 19.05.13 Layer on Layer | 
Stefan Annerel, De Garage
tot 31.03.13 Esther Shalev-Gerz – 
MenschenDinge, Kazerne Dossin, G. de 
Stassartstraat 153

tot 31.03.13 POP | K. Vercruysse & C. 
Sobral, HANGAR311, Battelsesteenweg 311
tot 14.04.13 Speelgoedrages, 
Speelgoedmuseum, Nekkerspoelstraat 21
tot 07.05.13 Kunst Kaapt Mens 2013, 
huisvandeMens Mechelen
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
de garage, Onder den toren 12
Stadsschouwburg, Keizerstraat 3
lamot, Van Beethovenstraat 8-10
de MaaN, kerk van Cultuurcentrum, 
Minderbroedersgang 5
’t arSeNaal, Hanswijkstraat 63 
kc nona, Begijnenstraat 19-21
kc Moonbeat, Oude Brusselsestraat 10
echt Mechels theater, Olivetenvest 16
theater korenmarkt, Korenmarkt 14
jeugdbib, Moensstraat 19
utopolis, Spuibeekstraat 5
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
cM campus, Antwerpsesteenweg 261
Sjarabang, Kerkhoflei 47
huisvandeMens Mechelen, H. 
Consciencestraat  9
viavia joker reiscafé, Zandpoortvest 50
Salons van dijck, F. De Merodestraat 33
theatriuM, Onder den toren 9
onze-lieve-vrouw-over-de-dijlekerk, 
Onze-Lieve-Vrouwestraat z/n

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

deadline invoer april: 18 maart 2013
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energiedagen: tips rond 
energiebesparing
Wil je graag je woning energiezuiniger maken? Wens je 
hiervoor nog tips of handige informatie? Kom dan naar de 
energiedagen op 12 en 14 maart. Vanaf 19.30 uur krijg je in 
de Keldermanszaal (binnenplaats stadhuis) advies over het 
plaatsen van warmtepompen en dakisolatie. 

Energiepunt Mechelen helpt je er verder met info over 
energiebesparende maatregelen en over hernieuwbare 
energie.

Inschrijven is verplicht en doe je via 
energiepunt@mechelen.be of op 
www.mechelen.be/energiepunt

denk vandaag  
na over morgen
Wat kan je nu beslissen voor later? Het is goed om 
hier nu al bij stil te staan en na te denken over de 
zorg voor je levenseinde. Aan het einde van hun 
leven worden mensen immers vaak geconfronteerd 
met moeilijke medische keuzes.

Wat zijn je rechten als patiënt? Wie is jouw vertegen-
woordiger als je zelf geen beslissingen meer kan 
nemen? Kan je vooraf zelf al beslissingen maken? 
Of laat je die over aan je huisarts?

Dr. Wim Distelmans is radiotherapeut-oncoloog 
en palliatief zorgarts in het UZ Brussel. Hij geeft 
tijdens deze avond een duidelijk overzicht van de 
mogelijkheden voor een waardig levenseinde. 

infoavond ‘denk vandaag na over morgen’, 20.03, 
19-21u, Cultuurcentrum, Minderbroedersgang 5, gratis

winkelplezier tijdens het 
warm welkom weekend 
Kom tijdens het Warm Welkom Weekend van vrijdag 15 
t.e.m. zondag 17 maart winkelen in Mechelen! De winkeliers 
rollen er hun rode loper voor je uit en stellen hun nieuwste 
lentecollecties voor. Zaterdag geniet je onder meer tussen 
12 en 17 uur van een glaasje bubbels aan de cavabar op de 
Ganzendries. Zondag krijg je op de Bruul het gezelschap 
van een brassband en een draaiorgel. Op datzelfde moment 
proef je op de IJzerenleen oesters en poffertjes. Nog op de 
IJzerenleen geef je je ogen de kost tijdens een openlucht 
catwalk en zie je echte schermers aan het werk. Kom dus 
zeker een kijkje nemen! Door de week geen tijd? Op 
zondag 17 maart zijn de winkels open van 14 tot 18 uur! 

w www.mechelen.be/warmwelkomweekend

Shoppen in Mechelen

Warm Welkom Weekend
www.mechelen.be/warmwelkomweekend

15 - 16 - 17 maart

“Een moeilijke 
beslissing, maar 
een goede 
voorbereiding 
kan meer kwaliteit 
geven aan je 
levenseinde.” 
Koen Anciaux,  
schepen en OCMW-
voorzitter
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Tot je dienst 

De provincie Antwerpen werkt momenteel druk verder 
aan de aanleg van de fietsostrade tussen Antwerpen 
en Mechelen. In de toekomst geraken fietsers in een 
mum van tijd veilig en comfortabel tot in Antwerpen 
en terug. Het traject tussen Antwerpen en Kontich is 
al volledig afgewerkt. Binnenkort is de Mechelse regio 
aan de beurt. Meer info: www.provant.be/fietsostrades.

welkom op de infovergadering
De provincie en het stadsbestuur organiseren een 
infovergadering om het project verder toe te lichten.

infovergadering fietsostrade, 4.03, 20u, 
Keldermanszaal (via binnenkoer stadhuis)

Niet alle kinderen en jongeren kunnen bij hun ouders 
groot worden. Dat kan komen door problemen van hun 
ouders waar niet snel een oplossing voor te vinden is. 
Deze kinderen hebben dus een tijdje elders opvang 
nodig. Voor hen zoekt KAOS (dienst voor pleegzorg) 
mensen die het leuk vinden met kinderen bezig te zijn, 
hen op te voeden en voor hen te zorgen zolang hun 
ouders dat niet zelf kunnen.

In Vlaanderen is er een schrijnend tekort aan 
pleeggezinnen. Het gaat vaak om heel jonge kinderen 
en broertjes en zusjes die voor lange tijd een nieuwe 
thuis zoeken. Net voor hen is de warmte van een gezin 
onmisbaar om hun eerste stapjes in de wereld te zetten 
en voor hun verdere ontwikkeling.

Voel jij je geroepen om pleegouder te worden? Kom dan 
zeker naar een van de infodagen. Je krijgt er vrijblijvend 
info over o.a. het profiel dat KAOS zoekt, hoe KAOS als 
tussenpersoon fungeert en pleeggezinnen begeleidt bij 
hun taak en waarin het verschil ligt met adoptie. 

infodagen
12.03 en 09.04, 20u en 09.07 & 13.08, 14u, Lokalen 
KAOS, Stuivenbergvaart 76, t 015 43 30 03 (alle 
werkdagen van 9 tot 17u), e mechelen@kaos.be,  
w www.kaos.be.

Fiets snel en veilig langs de fietsostrade

DIENST  VOOR  PLEEGZORG

word pleegouder
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1 Ter gelegenheid van de 40ste verjaardag 
van prinses Mathilde, gaf Bpost een postzegel 
uit met het portret van de prinses op. 
Mathilde bracht daarvoor een bezoek aan het 
Bpost-kantoor in Mechelen, waar ze zelf de 
drukpersen mocht opstarten.

 

2 Make-A-Wish liet in Mechelen een 
hartenwens in vervulling gaan: Noa werd 
helemaal verrast met een echte ‘Sweet 
Sixteen Party’ in de kelder van café 
Boesjkammeree. Een rode loper, fotoshoot 
en dj maakten het feest helemaal af. En 
als kers op de taart kreeg Noa er het 
verrassingsbezoek van haar idool Sean 
D’Hondt, VJ bij Jim TV.

3  Afgelopen maanden maakte Koning 
Winter zijn doortocht door ons land en hulde 
Mechelen, inclusief het Vrijbroekpark, onder 
een wondermooi sneeuwtapijt.

4 Mechelen valt niet weg te slaan van het 
kleine en grote scherm. Dit keer was het 
regisseur Jan Verheyen die enkele plekken 
in onze stad uitkoos voor zijn nieuwste film 
‘Het Vonnis’. De cast, met Jo De Meyere, 
Chris Lomme en Koen De Bouw in de 
hoofdrol, blikten al scènes in op de stedelijke 
begraafplaats en op de Lamotsite.

5 In februari vierden we het feest van de 
liefde: Valentijn. Brachten de hartjes die boven 
de straten in onze binnenstad wapperden jou 
ook in een romantische stemming?

 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, Daphne Storms, Petra Reynaerts, 
Ditte Knaepen, Roxanne De bruyn, Geert Verbist, Nathalie Bekx 
en Koen Vermeiren.
Met dank aan: Kostuum & Karamel, verhuur van verkleedkostuums 
(cover). w www.kostuumenkaramel.be
Fotografie: Joris Casaer
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/2013/0797/006

wij wareN  erBij



www.mechelen.be
Een stad die groeit, moet blijven 
vernieuwen. Stadsvernieuwingsprojecten 
zijn van alle eeuwen, zoals je hier ziet.


