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Sporten in de Dijlestad

Spring uit je zetel
en beweeg!

In de kijker
Zij maken Mechelen
mee sportief
De dienst Sport garandeert het hele jaar door een kwaliteitsvol en
gevarieerd sportaanbod voor alle Mechelaars. Denk maar aan
Sport Overdag, sportieve seniorenactiviteiten, sportkampen, buurtsport, lessenreeksen voor kinderen ... Daarnaast
biedt deze groep sportievelingen ondersteuning bij de organisatie van grote evenementen waarvan de stad partner is, zoals
de 1000 km van Kom op tegen Kanker, Dwars door Mechelen,
Sport onder den Toren en triatlon- en wielerwedstrijden. Jaarlijks
organiseert de sportdienst samen met de sportraad een Kampioenenhulde. Daar zet ze de prachtige prestaties van sportieve Maneblussers
in de bloemetjes.
Meer weten? Lees Dossier M op p.13 of www.mechelen.be/sport
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Komaan
Als het kriebelt …
Iedereen beseft dat voldoende lichaamsbeweging een must is voor
de gezondheid en het algemeen welzijn. Zelf behoor ik echter, als
het op sport aankomt, tot de groep die blijft schommelen tussen
goede voornemens en tijdelijke actie. In elk geval moet onze stad de
Mechelaars helpen bij hun sportieve plannen, bijvoorbeeld door
voldoende sportfaciliteiten te voorzien.
De voorbije jaren hebben we een grote inhaalbeweging gemaakt.
Onder meer met de bouw van zes extra sporthallen, zodat vandaag
elke Mechelaar in zijn of haar buurt een sporthal kan vinden. Voor
minder populaire sporten kwamen er oefenruimtes bij. Begin dit jaar
ging ons langverwachte tweede zwembad open en het zwembad Geerdegemvaart kreeg de voorbije jaren een grondige en geslaagde facelift.
De volgende jaren wil het stadsbestuur werk maken van nieuwe
buiteninfrastructuur. Daarbij willen we inspelen op trends. Denk aan
het succes van de verschillende ‘start to-acties’. Zo willen we onder
meer werk maken van een Finse piste. Ook recreatieve beweging zoals
wandelen en fietsen krijgt de komende jaren meer aandacht.

Bart Somers,
burgemeester

Gebrek aan aanbod mag voor niemand dus nog een excuus zijn om niet
te bewegen!

Bruisend Mechelen
©“Shoot your shot” Photography

MAANZAPPER

In de Generaal De Ceuninckstraat is
het Vlaams-Assyrisch Huis geopend. Dit gemeenschapshuis
is een ontmoetingsplaats en wil de
integratie van de Assyrische Christelijke
gemeenschap bevorderen. Iedereen
is er welkom! In Mechelen vormen de
Assyriërs de op een na grootste allochtone gemeenschap. Zonder hun cultuur
te verliezen, willen ze zich inburgeren
in de Mechelse samenleving door contacten te leggen met andere verenigingen en gemeenschappen, bijvoorbeeld
door culturele, sportieve of educatieve
activiteiten op te zetten.

De Maanrockrally gaat op
zoek naar muzikaal talent! Na de succesvolle edities van de voorbije jaren
staat er alweer een nieuwe horde jong
aanstormend talent te trappelen om
aan de grote poort van het rockparadijs
aan te kloppen. Neem een kijkje op de
preselecties vanaf 30 maart tot 4 mei.
Op maanrockrally.be vind je een overzicht van de preselecties in het CC en
in jeugdhuizen Doeman Joko, Hoke en
Joppe. 27 juni vindt de finale plaats
als aftrap van de Dijlefeesten.

De website van de Mechelse
pompiers is in een nieuw kleedje
gestoken! De online plek van de
brandweerzone van Rivierenland
Mechelen heeft sinds kort een nieuwe,
nog gebruiksvriendelijkere webstek:
www.mechelen.be/brandweer.
Zo vind je er nu nog gemakkelijker
nieuwsberichten, info, tips en leuke
weetjes over de Mechelse pompiers.
Weet jij al wat te doen en laten bij
brandpreventie en -bestrijding? Kom
het snel online te weten!

3

Uitblinker

Mechelen hoort stemmen
met Bart Van Reyn
Voor Mechelen hoort Stemmen 2013 verwelkomt Festival van Vlaanderen-Mechelen een bijzondere
artiest: Bart Van Reyn, die snel naam maakt in de wereld van de vocale muziek. Tijdens het festival dirigeert
hij o.a. zijn eigen Octopus Kamerkoor en het beroemde
Nederlands Kamerkoor.

de Medaille

Bart: “Dit jaar wordt het weer een hoogtepunt met
artiesten van topniveau! Mechelen is trouwens een
dankbare festivalstad met mooie historische gebouwen,
gezellige hoekjes én een jonge bevolking. Tijdens Mechelen Hoort Stemmen ben ik bij veel concerten betrokken. Ik leer ook het Mechelse publiek kennen tijdens de
interviewsessie met Katelijne Boon van Klara.”

Nieuwe Maan reikt de Medaille uit aan verdienstelijke
Mechelaars. Deze maand hangt je stadsmagazine de
trofee eens rond de hals van een niet-Mechelaar: Jan
Lauwers (19), eerstejaarsstudent Interactive Multimedia
Design aan de Thomas More Hogeschool. Hij ontwierp
de vlag die het komende half jaar de straten van onze
binnenstad siert.

“Als jongetje was ik zelfs als niet-Mechelaar een vurig
supporter van KV. Samen met mijn vader bewonderde
ik mijn helden Achter de Kazerne. Onvergetelijke avonden! Wat fijn dat ik nu mijn vader kan uitnodigen naar de
Sint-Romboutskathedraal om het Nederlands kamerkoor te bewonderen.”

“We zijn met de hele klas de uitdaging aangegaan om de
vlaggenwedstrijd van de stad Mechelen te winnen. Het
competitiebeest kwam meteen in me naar boven. Na wat
opzoekwerk over de Ommegang, het opgelegde thema, wist
ik meteen dat ik iets met poppen zou doen. Ik koos voor de
pop Janneke, omdat ik zelf Jan heet. De digitale uitwerking
vroeg veel tijd, maar toch vond ik het een leuk werk.”

Meer info over het Openingsfeest vind je op p. 21.
Mechelen hoort stemmen, 20.04-18.05, verschillende
locaties in de Mechelse binnenstad, tickets zijn te koop
bij UiT in Mechelen, T 070 222 800,
W www.mechelenhoortstemmen.be
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Jan ontwerpt winnende vlag

De stad koos Jans ontwerp uit meer dan 70 inzendingen.
Het ontwerp met reus Janneke speelt goed in op het
opgelegde thema van 2013: de Ommegang als deel
van de Hanswijkcavalcade. Het ontwerp is krachtig,
eenvoudig en goed zichtbaar vanop de grond, zo staafde
de jury haar keuze. Nog tot oktober zal Jans vlag in vijf
kleurencombinaties in de stad wapperen. Knap gedaan Jan!

Komaan
Studenten Thomas More
delen kennis over de grens

wedstrijd

Terwijl Koning Winter hier nog de plak zwaaide, trokken 31
enthousiaste studenten van Thomas More Mechelen begin
dit jaar naar tropischer oorden. Ze ruilden Mechelen enkele
maanden in voor het Kaapverdische eiland Boa Vista.
Je kent de zonnige bestemming misschien als luxueus vakantieoord, maar er heerst ook bittere armoede. De studenten willen
daar iets aan doen en steken hiervoor de handen uit de mouwen.
Afhankelijk van hun opleiding wenden ze hun kennis aan voor
enkele sociale projecten. Enkele voorbeelden:
• studenten verpleegkunde starten een verpleegpost in de
sloppenwijk;
• communicatiestudenten zetten projecten op rond ecologische afvalverwerking, HIV-preventie en het nieuwe verpleegpunt;
• studenten radio brengen programma’s op de lokale radio;
• studenten accountancy & fiscaliteit zorgen dan weer voor
een economisch plan, dat de grootste beachclub van het
eiland een duwtje kan geven.
• en de studenten audiovisuele communicatie brengen de
engagementen van hun collega’s in beeld met reportages.
Alle stagiairs engageren zich bovendien voor de lokale
bevolking. Zij geven bijvoorbeeld vrijwillig les in de school
van een sloppenwijk in de hoofdstad Sal Rei.
Dit project werd opgestart door docent Geert Strobbe, die
er de vzw Boa Vista O Mundo Foundation voor in het leven
riep. Samen met Thomas More Mechelen voorziet de vzw in
de cofinanciering en de verdere uitbouw van de school in de
sloppenwijk, het opstarten van een financieel adoptieplan en
het uitbreiden van economische activiteit op het eiland.
Thomas More voorziet in de stage en de hulp van de studenten.
Volg de avonturen van deze studenten via hun blog
lessiusboavista.wordpress.com.

Een sportieve rekensom
Mechels kajakker Olivier Cauwenbergh kajakte
van de Colomabrug naar Planckendael. Hoeveel
minuten deed hij hierover? Stuur je antwoord voor
woensdag 17 april naar Marketing & Communicatie
Nieuwe Maan, Grote Markt 21, 2800 Mechelen of mail
naar nieuwemaan@mechelen.be. Je maakt kans op
Mechelenbons ter waarde van € 60.

Wist jij waar
deze foto uit
het vorige
nummer werd
gemaakt? Wie
goed kijkt, ziet
deze leden van
de Oude Edele
Kruisbooggilde
marcheren over de Korenmarkt. Jenny Van Aeken
herkende dit oude stadsbeeld en mag samen met
vier personen naar keuze de geschiedenis van onze
stad gaan opsnuiven tussen de archieven, onder
begeleiding van hoofdarchivaris Willy Van de Vijver.
Geniet ervan!
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Plan je zomer!
We zien nog net het staartje van de
paashaas en het wordt al de hoogste tijd om
je zomervakantie te plannen. De stad heeft
een ruim aanbod aan vrijetijdsactiviteiten
voor kinderen van 5 tot 16 jaar in petto.
Sportkampen, themaweken, museumkampen, uitstapjes en leuke
activiteiten met de Grabbelpas … Keuze te over! De VakantieZapper
bundelt al dit leuks en helpt je kind zo bij zijn of haar selectie.

Sport voor je plezier
Heeft je zoon of dochter zin in (een nieuwe) sport? Schrijf hem/haar dan
in voor een van de 39 sportactiviteiten die de dienst Sport organiseert:
van paardrijden, skeeleren, volleybal … tot de traditionele tennis-, zeil- en
surfkampen. Sporten en vakantie: een ideale combinatie.

6

Mechelen vandaag
Met de Grabbelpas samen erop uit
Ook de Grabbelpas zorgt een hele zomervakantie lang voor superleuke
activiteiten. Knutselen, samen naar een leuke film in Utopolis, op uitstap
naar een pretpark, workshops en initiaties … Als de Grabbelpas je kids niet
weet te boeien, dan kan niemand dat.

Laat de Picasso in jezelf los
Wil zoon- of dochterlief veeleer de creatieve toer op? Dan zijn de
museumkampen misschien wel iets voor hem of haar. In dit jaar van
de Hanswijkcavalcade is een museumkamp hieromtrent een must.
Eind augustus is er nog een tweede museumkamp rond schilder
Prosper De Troyer. Deelnemers maken zelf een kleurrijke
tentoonstelling. Inschrijven voor de museumkampen kan nu al:
T 070 222 800,
E uit@mechelen.be,
W www.uitinmechelen.be

Ga je deze zomer op reis
met de kinderen?
Vraag tijdig je kids-ID aan!
Ga je met je kinderen (-12 jaar) naar het
buitenland, dan heb je voor hen een
elektronische identiteitskaart (kids-ID)
nodig. De kids-ID is geldig in de Europese
Unie, in de landen waar geen internationaal
paspoort verplicht is. De aanmaak van de
kaart duurt drie tot vier weken, dus tijdig
aanvragen als je op reis vertrekt!
W www.mechelen.be > e-loket > kids-ID,
T 015 29 76 04, E bevolking@mechelen.be.

Vanaf 12 april vind je het hele vakantieaanbod op
www.mechelen.be/vakantiezapper .
Dit jaar schakelen we over op een digitale editie, en dus krijg
je de VakantieZapper niet langer automatisch toegestuurd. Wil
je toch graag een gedrukt exemplaar? Loop dan vanaf 15 april
langs bij de dienst Sport, dienst Jeugd of dienst Musea.
Inschrijvingen starten op zaterdag 27 april. Wees er op tijd bij!
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Kom uit je zetel
en beweeg!
Je woont immers in Mechelen
De dagen worden langer, de vogels en de zon laten terug van zich horen.
En jij? Tijd om uit je zetel te springen en te bewegen. Beweging en sport
zijn gezond, leuk en sociaal. Bovendien zijn er in Mechelen tal van
mogelijkheden! Sporten hoeft dus voor niemand moeilijk te zijn.
Nieuwe Maan helpt je alvast op weg met enkele sportieve tips.
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Dossier M
Bijna iedereen kan wandelen
Rik (62) en Steven (40) zijn er alvast
van overtuigd: niets zo leuk en
flexibel als wandelen. Rik: “Al 36 jaar
ben ik een fervent wandelaar. Ik trek
er graag op uit met mijn vrouw en
vrienden van wandelclub Opsinjoorke.
Tijdens een stevige wandeling praten
we bij als vrienden onder elkaar.
Anderzijds ga ik vaak alleen op stap,
ideaal om even tot rust te komen of
na te denken.”
Steven: “Een tochtje door de mooie
historische binnenstad doet je tal
van boeiende plekjes ontdekken.
De rand rond Mechelen is dan weer
verrassend groen.” Rik: “Zeker nu de
lente begint, raad ik iedereen aan

een uitje te maken in de stadsrand.
Daarbij ontdek je plekken die je nog
nooit eerder hebt gezien. Wist je
bijvoorbeeld dat er heel wat mooie
kasteeltjes in en rond Mechelen zijn?”
“Als je lid wordt van een wandelclub,
is de kans groot dat het ziekenfonds
jouw inschrijvingsgeld terugbetaalt.
Nog maar eens een bewijs dat
stappen heel gezond is. Bewegen
moet, wandelen doet goed”, aldus Rik.

Wandelclub Opsinjoorke Mechelen,
inschrijvingsgeld € 12 voor volwassenen, € 10 voor kinderen tot en met
12 jaar, W www.opsinjoorke.be

In Mechelen vind je heel wat
mooie wandelroutes. Bovendien
kan je prachtige fietstochten
maken in en rond de stad.
Ontdek hierover meer via
toerisme.mechelen.be. En voor
de kleinsten is er natuurlijk de
Kadodderwandeling. Meer
hierover lees je op p. 25.

Skeelerclub Fratelli Team Mechelen
vzw, skeelerpiste Leliestraat,
T 015 43 30 24,
E secretariaat@fratelliteam.be,
W www.fratelliteam.be
Europa Cup Mechelen, 10-12.05,
skeelerpiste Leliestraat, info en
programma: W www.fratelliteam.be

Skeeleren is racen langs de Dijle
Gaat wandelen of fietsen voor jou te
traag? Dan is skeeleren vast iets voor
jou! Volgens fervent skeeler en kampioen Jens (22) leent Mechelen zich
hier uitstekend toe: “Zeker langs de
Dijle of de Leuvensevaart. Daar kan ik
met mijn vrienden urenlang door de
natuur razen. Skeeleren is de ideale
combinatie tussen fietsen en lopen. Je
gaat snel, maar je zit toch niet op een
zadel.” Wist je trouwens dat Mechelen
een echte skeelerstad is? “Enkele
jaren geleden legde de stad een nieuw

skeelerterrein aan in de Leliestraat. Het
is geliefd bij skeelers van over de hele
wereld. Zowel liefhebbers als (wereld-)
kampioenen zakken jaarlijks af naar
de plek voor de Europa Cup! Deze
driedaagse is een initiatief van skeelerclub Fratelli team, waar ik lid van ben.”
Mechelen is trouwens de thuisbasis
van enkele kampioenen. “Zo is Fratelli
ook enorm trots op haar Belgische
kampioen Sandra Maes (2012).”
Net als Fratelli Team, is de Europa Cup

er niet enkel voor topsporters. Jens:
“Zo is er tijdens het kampioenschap
een retrorace met ouderwetse rolschaatsen en een Toertocht. Die laatste
kan je al meedoen vanaf 20 kilometer, met voldoende stops. Skeeleren
moet mogelijk zijn voor iedereen.”
De sport is overigens erg betaalbaar.
Jens: “Goede skates heb je voor ongeveer € 75. Doe er nog de bescherming
bij, en je kan skeeleren waar en wanneer je wil.”
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Rope Skipping, meer dan touwtjespringen
Rope Skipping is een variant van het klassieke
touwtjespringen. En laat net in jouw stad een van de
grootste Rope Skippingclubs van Vlaanderen zijn: de ROM
Skippers. “We hebben maar liefst 360 leden. Sommigen
doen zelfs wedstrijden”, zo weet de sportieve Ana (17).
“We zijn een echt kampioenenteam. Vorig jaar haalden
onze beloften (12-14 jaar) de zilveren medaille binnen op
het wereldkampioenschap in Florida (VS). Maar dat wil niet
zeggen dat we enkel profs toelaten. Iedereen kan bij ons
instappen, het hele jaar door.

“Rope skipping is meer dan
enkel touwtjespringen. Je
leert er allerlei indrukwekkende kunstjes. En dat maakt
het uitdagend voor zowel
jongens als meisjes.”
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Onze jongste skippers zijn vijf jaar, onze oudsten zijn
de veertig voorbij. En denk maar niet dat rope skipping
een meisjessport is! Tal van jongens zijn lid bij ons en
ze springen erg goed. Het is immers een hippe en
gevarieerde sport, een mix van kracht, snelheid, lenigheid,
uithoudingsvermogen, techniek en vooral veel plezier.
Kom zeker eens langs. We organiseren ook leuke
nevenactiviteiten, zoals een buitenlands kamp tijdens
de zomer.”

Spring je ziel uit je lijf

ROM Skippers Mechelen, Veldenstraat 71,
trainingslocaties: St.-Romboutscollege, De Nekker,
Basisschool De Parel, BIM-SEM en Sporthal
Paardenstraatje,
lidgeld: € 70 ( jongste kinderen) - € 110 (beginnelingen,
recreanten, volwassenen),
E info@romskippers.be, W www.romskippers.be

Dossier M

Als een kampioen
door Mechelen varen
De Dijle en de Leuvensevaart hebben nog meer te bieden dan
mooie wandel-, fiets- en skeelerpaden. Ze vormen de ideale
waterwegen voor kajakkers. Het water is kalm en proper.
Je kan er op verschillende plaatsen aanmeren, zoals op de
Vismarkt of aan het ViaVia-reiscafé.
Mechelen heeft een van de grootste kajakclubs in België,
met als bekendste lid Olivier Cauwenbergh (25). Hij nam in
2012 deel aan de Olympische Spelen in Londen. Maar net
als iedereen, begon hij ooit als leek. “Ik was toen acht jaar.
Gaandeweg voelde ik me meer thuis in de club en in de
sport. Kajak is zo mijn leven geworden. Het gros van mijn
vrienden zijn kajakkers en ik train tot 30 uur per week. Dat
moet ik er voor over hebben, als ik naar de Spelen in 2016
wil. Die van Londen waren zo’n grote eer en ervaring, dat ik
dat opnieuw wil meemaken. Het vraagt veel inzet, maar met
doorzettingsvermogen kan iedereen heel ver geraken”, zo
weet Olivier.
Een trouwe kajakker als Olivier wil niets liever dan zo veel
mogelijk mensen zien genieten van zijn sport. Olivier: “Word lid
van onze club, wanneer je maar wil. Daar krijg je begeleiding
als je dat wenst. In een lessenpakket van tien zondagen leren
de trainers je de kneepjes van het varen. Zo ben je al snel op
weg met de kajak.” Treed jij in de voetsporen van Olivier?

Koninklijke Cano Club Mechelen,
Auwegemvaart 56, di & do 19.30-23u, za 16-19u,
zo 11-13u & 16-19u, T 015 26 08 33, W www.kccm.be,
kanolessen starten op 05.05

“Mijn doel:
Mechelaars fier
maken tijdens
de Spelen van
2016!”

“We willen zoveel
mogelijk Mechelaars aan het sporten krijgen in de
meest kwalitatieve
omstandigheden.”
Walter Schroons,
schepen van Sport
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Sport voor iedereen
Omdat beweging zo belangrijk is, moeten alle Mechelaars
kunnen sporten en bewegen. Zeker diegenen voor wie
niet alle sporten even toegankelijk zijn, zoals senioren of
personen met een beperking. Gelukkig bestaan er reeds
enkele initiatieven, helemaal op hun lijf geschreven.

Tai Chi verjongt senioren
Een beoefenaar van Tai Chi is Mikke (70): “Ik was nooit erg
sportief, maar toen ik op vakantie een groep bezig zag met
Tai Chi, dacht ik: ‘dat is iets voor mij’. Enkele weken later las
ik dat OKRA - Dijle startte met Tai Chi voor senioren, dus
was de keuze snel gemaakt. Ik doe het nu al zeven jaar erg
graag. Het is eenvoudig en de sessies zijn 100% op maat
van senioren. Ik raad al mijn leeftijdsgenoten aan om Tai
Chi te volgen. Het geeft zo veel energie: ik leef er helemaal
van op. Bovendien helpen de bewegingen in soepelheid
om ouderdomskwaaltjes zoals reuma sterk te verminderen.
De goede sfeer binnen de groep maakt het voor mij
helemaal af! Ik kan Tai Chi niet meer missen.”

Tai Chi OKRA - Dijle, info bij Mikke Peeters,
T 015 55 11 67, E mikke.peeters@pandora.be

Badminton kan zelfs in een rolstoel
Marleen (55) was altijd al een erg sportieve vrouw. Jammer
genoeg verloor ze 24 jaar geleden een been. Marleen:
“Er zijn niet zo veel sporten op maat van rolstoelgebruikers.
Jarenlang zocht ik naar een geschikte sport, maar
telkens moest ik omwille van omstandigheden een
sportieve hobby stopzetten. Enkele maanden geleden
had ik geluk. De stad richtte in Walem badminton voor
rolstoelgebruikers op. Ik doe het dolgraag. Het laadt mijn
batterijen op en we worden op maat begeleid. Ik zoek nog
enkele tegenspelers. Dus als je zin hebt, aarzel niet om je
in te schrijven. ’t Is niet omdat je in een rolstoel zit, dat je
niet kan sporten.”

Badminton voor rolstoelgebruikers, vrijdag, 17.30-19u,
Sporthal Arena, Pastorijstraat 50, Walem, info:
T 015 29 25 97, E sportdienst@mechelen.be
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Tai Chi is een van oorsprong Chinese gevechtssport. De
senioren van OKRA-Dijle beoefenen een zachte variant.
Voor jongere Mechelaars is er een meer pittige versie
in Sporthal IHAM (woe 10-11.30u, € 3 per keer, verplicht
tienbeurtenkaart te nemen). Meer info: T 015 29 25 97

Dossier M

De meisjes van waterballetclub Aquadans sieren
de cover van Nieuwe Maan. Bij deze club leer je de
meeste sierlijke dansen in het water. Echt iets om
fier op te zijn. Meer info via W www.aquadans.be.

Vragen over Sport?
Steeds meer sport
aan de Dijle
Er is in onze stad heel wat variatie aan sporten. Zo heb je
meer dan 20 voetbalclubs, waarvan KV Mechelen zelfs
in eerste klasse speelt. En vergeet niet alle tennisclubs,
zwemclubs, de enige curlingclub van België en nog zo veel
andere sportverenigingen.
Mechelen werd de laatste decennia een echte sportstad.
En wie kan dat beter beamen dan Stef Maes (57)? Stef was
tot voor kort maar liefst 18 jaar voorzitter van de Mechelse
Sportraad. “Met onze raad geven we adviezen aan het stadsbestuur en de dienst Sport over alles wat te maken heeft
met sport. Wil de stad een nieuwe sporthal bouwen, dan
adviseren wij haar bij de plannen. Zeker de laatste twaalf jaar
verliep de samenwerking vlekkeloos. Zo kwamen er mede
dankzij ons bijvoorbeeld vier sporthallen bij, waaronder een
in Walem en een in Muizen. Ook de aanleg van petanquebanen vonden we belangrijk. Petanque leeft immers sterk onder
de Mechelse senioren.”
“Het hoeft geen betoog dat Mechelen er goed aan doet
sportclubs en sportfanaten te ondersteunen. Beweging
gaat immers verder dan een gezond lichaam. Het gaat over
sociaal contact en leven in je stad. Zo ben ik al tientallen jaren actief in volleybalclub MAVOC Mechelen. Dat is
zowat mijn tweede leven. Het is leuk om te zien hoe je de
kinderen van mensen traint, die je zelf ooit trainde.”

De dienst Sport helpt je graag op weg. Je kan er
terecht voor inlichtingen over sportverenigingen,
sportanimatie (bv. organisatie van sportkampen,
tornooien …), subsidieverdeling voor sportverenigingen enzovoort. De dienst is ook het secretariaat van
de Sportraad. Het AGB SAM beheert de stedelijke
sportinfrastructuur. Daar moet je zijn voor info over
o.a. zwembad Geerdegemvaart of de reservering van
een Mechelse sporthal.
• dienst Sport, Reuzenstraat 1, T 015 29 25 97,
E sportdienst@mechelen.be
• AGB SAM, Bauterstemstraat 57, T 015 43 20 74,
E info@sportactiefmechelen.be
Een overzicht van alle sportverenigingen in Mechelen
vind je op www.mechelensport.be. Ga er alvast op zoek
naar een sport of beweging op jouw maat! Veel plezier!

Tip!
Leuke sportlocaties zijn Provinciaal Sport- en
Recreatiecentrum De Nekker en het gloednieuwe
zwembad ‘De Nekkerpool’ (T 015 55 70 05,
W www.provant.be/vrije_tijd/domeinen/de_nekker).
Dat zwembad leent zich bovendien voor personen
met een beperking. In het Vrijbroekpark kan je dan
weer heerlijk lopen, tennissen en zo veel meer.
W www.provant.be/vrije_tijd/domeinen/vrijbroekpark
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In mei strijkt het grootste
wielerevenement van
Vlaanderen weer neer in
Mechelen. De 1000 kilometer van Kom op tegen
Kanker krijgt honderden
Vlamingen zo ver om
deze afstand samen te
fietsen, of ze nu ervaren
zijn of niet. Een van de
teams is dat van het Oh!,
het Ondernemershuis
in Mechelen waar dynamische ondernemers
onderdak vinden.

Ondernemers

Een flinke onderneming …
Oh!-manager Mieke Van Cauwenberghe
wil met de Oh!-ondernemers een hechte
gemeenschap vormen. Omdat de traditionele netwerkevenementen meestal
kort duren, ging ze de uitdaging aan om
de ondernemers samen te laten gaan
voor de 1000 km.
Mieke: “Het is een leuke manier om elkaar beter te leren kennen en samen
aan een concreet project te werken. De
1000 kilometer is eigenlijk een ‘onderneming’ op zich: bovenop het fietsen
moet het team geld inzamelen.”
Met eigen acties halen de deelnemende teams de € 5000 aan startgeld bijeen. Oh!-teamorganisator Stefaan heeft
er goede moed in: “Als ondernemers
zetten we graag iets op poten. We organiseren Media Vita. Dat is een groots
concert in de Sint-Romboutskathedraal
door Polyfoon. Heel de organisatie is
een vorm van teambuilding, waarin iedereen zijn of haar taak heeft. De ene
regelt het muzikale luik, de ander is
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Wat is de 1000 kilometer van Kom op tegen Kanker?
Mechelen is van 9 tot en met 12 mei voor de derde keer gaststad van deze
sportmanifestatie. Vanaf de Grote Markt fietsen maar liefst 480 teams van
maximum acht renners acht etappes van 125 km doorheen Vlaanderen.
Om aan de start te mogen verschijnen, betaalt elke ploeg € 5000 startgeld.
Dit geld gaat naar Kom op tegen Kanker. Vorig jaar bracht het evenement
€ 17.130.355,46 op, dat werd gebruikt voor kanker-onderzoek. In 2013
gaat de opbrengst naar onderzoek naar orgaan- en weefselbesparende
behandelingsstrategieën. Het doel van dit onderzoek is de
levenskwaliteit van (ex-)kankerpatiënten te verbeteren.
Meer info: www.1000km.be

Maneblussers

tegen kanker
organisator van het evenement en nog
anderen focussen zich vooral op de
sportieve prestatie achteraf.”

… en een sportieve uitdaging!
Net als hun ondernemingen, is de
conditie van de Oh!-teamleden erg verschillend. De onervaren Steven moest
van nul beginnen. Hij kocht zelfs speciaal
een fiets voor het gebeuren. “Ik moet
echt alles opbouwen, in tegenstelling tot
andere teamleden. Gelukkig moet ik me
enkel bezig houden met de sportieve
voorbereidingen. De ploeggenoten zetten zich in voor de nodige centjes”, zo
weet een enthousiaste Steven.

30.04, 20.15u

Benefietconcert
Media Vita
Ensemble Polyfoon, onder leiding
van Lieven Deroo, brengt meerstemmige muziek waarin het koor de
confrontatie aangaat tussen nieuwe
polyfonie en oude polyfonie uit de
renaissance en de late middeleeuwen. Naast deze klassiekers brengen ze enkele moderne stukken.
30.04, 20.15u,
Sint-Romboutskathedraal, € 15,
info en reservatie:
T 015 28 91 90, E oh@mechelen.be,
W www.polyfoon.be

Wie zijn de ondernemers tegen Kanker? V.l.n.r.: Alain (Renascio), Peter (Lacc), Anja
(Oh!), Stefaan (Brand-Ink), Mieke (Oh!), Bart (Blops), Christof (Renascio), Hans (Webblocks), Steven (Webblocks), Jan (Renascio) en Jan (Absolem). Veel succes!

“Deelnemen aan de 1000 kilometer
is op zich al ondernemen. Naast
de fysieke uitdaging, moeten we
het nodige geld inzamelen.”
15

Mechelen digitaal
op jouw maat

Apps, hotspots, Facebook, Twitter, e-loket, de digitale stempel … klinkt
het je bekend in de oren? De stad zit al een tijdje op de digitale trein met
www.mechelen.be als centraal vertrekpunt. Afhankelijk van wat je nodig
hebt, kies je een spoor. Snel, praktisch en 24 uur op 24.
Reis even mee met een digitaal ritje.
E-loket
Op de stadswebsite springt al snel het e-loket in
het oog. Beschouw het als een soort catalogus
waar je kiest uit het dienstenaanbod van de stad
en je meteen de nodige aanvragen kan versturen.

De digitale stempel
maakt het je makkelijk
Heel wat documenten hebben een officiële stempel van de stad nodig. Vroeger moest je hiervoor
langsgaan in het Huis van de Mechelaar. Met de
digitale stempel is dat verleden tijd.
Meer info: www.mechelen.be/digitalestempel
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“Ik had dringend een bewijs
van woonst nodig. Gelukkig kon dit via het e-loket.
Meteen na mijn aanvraag
ontving ik het document mét
de digitale stempel. Afdrukken
en klaar. En dat allemaal vanuit mijn
luie stoel. Het enige wat ik nodig had, waren mijn
identiteitskaart en elektronische kaartlezer.” Louis
In de barcode op de stempel zitten
de gegevens van het document samen met
de digitale handtekening van de stad.

(M)aanblik
Goeiedag, waarmee kan ik je helpen?
Spreek via de webcam met een ambtenaar van de stad
van achter je computer. Hou zeker de website in de gaten
voor nieuwe contactmomenten. Vorig jaar hielp de dienst
Financiën verschillende bedrijven met alle vragen over de
belastingsaangifte op bedrijfsruimte en kon je de webmaster
spreken over de stadswebsite.

Surf gratis draadloos op het internet
op de binnenkoer van het stadhuis

Hotspots
Gratis draadloos? Dat doe je bijvoorbeeld in de stedelijke
bibliotheek en op de binnenkoer van het stadhuis. In het
Cultuurcentrum zijn zowel het plein als de cafetaria hotspots.
Binnenkort komt er ook een hotspot op de Grote Markt.
Haal je gratis voucher aan de balie van de bibliotheek, bij
UiT in Mechelen of aan de balie van het Cultuurcentrum.
De voucher is één dag geldig.

Mechelen op jouw maat
Wens je een plek met alle info over je wijk of dorp in
Mechelen? Dan is ‘Mechelen op jouw maat’ dé app voor
jou! Met deze stedelijke tablet app krijg je nieuwsberichten,
evenementen, info over wegenwerken, foto’s, tweets en het
laatste nieuws van MechelenBlogt.be voorgeschoteld op
basis van je locatie. Download de app gratis via
www.mechelen.be/apps.

De politie organiseert elke derde maandag van de maand
een Twitterspreekuur. Tweet je vragen over veiligheid,
verkeer, overlast, politiewerking @PolitieMechelen.
Eerstvolgende Twitterspreekuur:
maandag 18 april, 19-20u.

Verbeter je buurt
Een melding of vraag voor de stadsdiensten? Stuur deze
door via de vernieuwde smartphone app ‘Verbeter je
buurt’. Raadpleeg meteen ook nieuws, wegenwerken en
contactinfo. Of werp een blik op de handige evenementenkalender. Zo kan je altijd zien wat er te doen is in de stad.
De app laat verder toe om, in samenwerking met Pidpa, je
watermeterstand door te geven. Download hem gratis via
www.mechelen.be/apps.

Wist je dat …
... www.mechelen.be gemiddeld
bezoekers per maand haalt?

150 000

... het aantal e-loket verrichtingen steeg tot meer
dan 12 000 per jaar?
... maar liefst 32 % van de aangiftes ‘belasting op
bedrijfsruimten’ online gebeurde?

Mechelen.be overal en altijd
De stadswebsite kreeg een mobiel zusje: m.mechelen.be.
De pagina’s zijn duidelijk, overzichtelijk en snel in te laden
zonder extra schijfruimte in te nemen op je telefoon.
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(M)aanblik
Zijn de nieuwe media voor jou geen dagelijkse
kost? De Digitale Week laat je proeven van
de digitale wereld. Neem van 20 tot 26 april
deel aan de talrijke gratis of zeer goedkope
workshops. Ook Erfgoeddag doet mee.

De Digitale Week is een initiatief van LINC vzw

Wat kan je zoal doen tijdens de Digitale Week?
• Na de workshop ‘Wegwijs op www.mechelen.be’
heeft de stadswebsite geen geheimen meer voor jou.
25.04, 10-12u of 14-16u, Huis van de Mechelaar, gratis,
info en inschrijven: Vormingplus, T 015 43 21 20
• Workshop over de elektronische identiteitskaart (e-id).
Iedereen heeft ze, maar wat kan je ermee?
23.04 in dorpshuis Leest of 24.04 in Den Deigem, 9.30-12u, gratis,
info en inschrijven: Digidoe, T 015 55 04 84
• Maak je verjaardagskalender in Word.
26.04, 9.30-12u, dorpshuis Leest,
info en inschrijven: Digidoe, T 015 55 04 84
• Pc-basis voor beginners: stap voor stap ontdek je het gebruik van
een computer.
22.04, 9-12u, OCMW Mechelen, gratis,
info en inschrijven: OCMW-Sociaal Huis, T 015 45 33 07
• Internet - de basis: wat is internet en wat kan je ermee?
22.04, 13-16u, OCMW Mechelen, gratis,
info en inschrijven: OCMW-Sociaal Huis, T 015 45 33 07
• Van foto tot web-fotoalbum: hoe digitale foto’s nemen, bewerken
en groeperen in een web-fotoalbum?
23.04, 9-16u, OCMW Mechelen, gratis,
info en inschrijven: OCMW-Sociaal Huis, T 015 45 33 07
• Gratis software: hoe beveilig ik mijn computer, bewerk ik
afbeeldingen … zonder maar een cent te betalen?
24.04, 9-12u, OCMW Mechelen, gratis,
info en inschrijven: OCMW-Sociaal Huis, T 015 45 33 07
• Maak je eigen webpagina: leer vanaf nul een webpagina te maken
in HTML-code en CSS.
25.04, 9-16u, OCMW Mechelen, gratis,
info en inschrijven: OCMW-Sociaal Huis, T 015 45 33 07
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Norbert (73) nam vorig jaar deel aan
de Digitale Week: “Tijdens de cursus
leerde ik gerichter zoeken op het
internet. Alleen zoeken duurde soms
lang om de juiste informatie te vinden.
De lesgever leerde ons bepaalde kneepjes om snel
de juiste sites te vinden. Geen moeite was
hem te veel om ons te
helpen. Het was een
zeer nuttige les.”

Oud & nieuw, heden &
verleden: een perfect
digitaal huwelijk.
Erfgoeddag 2013, met als thema ‘Stop de tijd’
neemt je mee op verkenningstocht op het web.

“Het is onze taak om
voldoende te informeren
en de drempel laag
te houden zodat alle
Mechelaars van de nieuwe
media kunnen profiteren.”

• Mechels erfgoed op het web. Een digitale
verkenningstocht. Vind je weg in de schat
aan Mechels erfgoed via het web.
21.04, 11u en 15u, erfgoedcentrum Lamot,
gratis, info en inschrijven: Vormingplus,
T 015 43 21 20
• Gekiekt en gescand. Heb jij foto’s die
je wil bewaren voor de toekomst? Of
heb jij mooie Mechelse kiekjes om onze
beeldbankcollectie aan te vullen? Kom dan
langs om ze in te scannen.
21.04, 10-18u, erfgoedcentrum Lamot,
gratis, info en inschrijven: Erfgoedcel
Mechelen, T 015 29 49 10

Koen Anciaux, schepen van Welzijn
en OCMW-voorzitter

Neem ook een kijkje op www.mechelen.be/
digitaleweek voor het volledige programma.

Welkom in Mechelen

Samen voor een
Stad om te Zoenen
Op 28 maart start de nieuwe Stad om te Zoenencampagne. Hiermee moedigt de stad je aan om samen
met je buren Mechelen proper en aangenaam te
houden, door de strijd tegen zwerfvuil aan te binden.
Al zes jaar werkt Stad om te Zoenen samen met de Mechelaars aan een propere stad. Toch zijn er nog enkele vergeten
plekjes die de nodige aandacht verdienen. Dit jaar toont de
campagne hoe ook deze plekjes opgefrist geraken als iedereen zijn steentje bijdraagt. Vele handen maken het werk licht!
De stad biedt je alvast enkele ideeën om aan de slag te
gaan. Hierbij een kort overzicht, meer info vind je in je wijkof dorpskrantje of op www.mechelen.be/stadomtezoenen.
De Lentepoets: met een groepje buren laat je een
stukje van je buurt voor 15 mei weer stralen. Bestel tot 19
april je werkpakket via mechelen.be/stadomtezoenen.
Fleur je straat op: op 4 en 5 mei kan je gratis vijf
plantjes afhalen bij een verdeelpunt in je buurt. Kijk
snel in je wijk- of dorpskrant of op de website voor een
overzicht van de verdeelpunten in jouw omgeving.
Peter- en meterschap: word peter of meter en
engageer je samen met 200 andere vrijwilligers om
een stukje openbaar domein proper te houden. Zelfs
kinderen kunnen in Mechelen Kinderstad het peter- of
meterschap op zich nemen.
Schoonste Straat: deze wedstrijd (28.03-15.05) zet
buren aan om samen zorg te dragen voor hun wijk. De
winnaars krijgen niet alleen de eer om een jaar lang
in de Schoonste Straat van Mechelen te wonen, maar
krijgen bovendien een gratis straatfeest cadeau.
Schoonste School focust op afvalpreventie in en rond
scholen, zodat leerlingen milieubewust met afval leren
omgaan.

Kijk snel in je wijk- of dorpskrantje of op
W www.mechelen.be/stadomtezoenen voor
meer info over deze Stad om te Zoenen-projecten.

“Samen gaan
we voor een
propere buurt,
elke dag!”
Katleen Den Roover,
schepen van Wijk- en
dorpszaken
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april 2013

Erfgoeddag 2013 - Stop de tijd!
Op de Erfgoeddag op zondag 21 april stoppen meer dan
30 erfgoedorganisaties in en om Mechelen de tijd voor
jou. Ontdek prachtige tijdmeetinstrumenten en laat je
verbluffen door straffe conserveringstechnieken. Of ontdek
hoe de geschiedenis je stad en je tijdsbeeld veranderde.
De tijd van toen, én
morgen
Ook buiten Mechelen
staat de tijd even stil.
Je reist door de tijd in
Hingene, weckt groenten
in ‘t Grom, of zit in Heistop-den-Berg aan een
traditionele koffietafel.
Erfgoedzorgers van de
toekomst
Kinderen zijn de
toekomstige bewakers
van ons erfgoed. In
Lamot doen jouw
Erfgoedzorgers in de
Dop mee aan supertoffe
workshops. Hoe ga
je om met oude kant?
Hoe restaureer je
papier? Hoe word je
uurwerkmaker? Specialisten leren je kinderen de kneepjes
van het erfgoedvak. Na de workshops krijgen ze een heus
diploma. In het Erfgoeddag-doeboekje lees je er alles over.
Quiz voor Mechelse slimmeriken
Op 19 april wil de Erfgoedcel graag testen wie de
grootste Mechelen-kenner ter wereld is. Van voetbal tot
volkskunde; geen thema blijft onaangeroerd in deze quiz
met als rode draad ‘tijd en tijdbeleving’. Maneblussers,
verenigt u in teams van vier personen en strijd voor de eer
van uw stad in deze superprestige der stadsquizzen!
Meer weten?
De brochure vind je bij alle deelnemers, bij UiT in
Mechelen en in Lamot.
Infopunt op Erfgoeddag:
Lamot, Van Beethovenstraat 8-10 (ingang Haverwerf),
Mechelen, T 015 29 49 10, E erfgoeddag@mechelen.be

Nationale Plantenbeurs
Verwen je groene vingers
Zin om je droomtuin aan te leggen? Kom dan op
zondag 28 april naar de Nationale Plantenbeurs.
Met meer dan tweehonderd standen is de beurs
dé ontmoetingsplaats voor groenliefhebbers. Je
ontdekt er alle tuinnieuwigheden, de grootste
verscheidenheid aan planten, en … onbekende
vruchtbomen. In de tenten en op de buitenterrasjes
geniet je van een natje en een droogje.
De beurs vindt plaats in de dorpskern van Hombeek.
Er is ruime parkeermogelijkheid.
Tickets: € 3, kinderen jonger dan 12 jaar gratis.
Parkeren is gratis.
28.04 10-17u, Hombekerkouter 18, Hombeek,
T 015 41 55 33, W www.groenbeurs.be
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20.04

Nekker-kinderrommelmarkt
Op 14 april herbergt De Nekker de leukste rommelmarkt
voor kleine verkopers én schattenjagers.

Festival van Vlaanderen
Openingsfeest Mechelen
hoort Stemmen
Ook dit jaar opent Mechelen hoort Stemmen met
een geweldig feest. In het stadscentrum genieten
jong en oud van vocale hoogstandjes en uitmuntend
muziektheater. In het festivalpaviljoen op de
IJzerenleen eet of drink je wat terwijl je van de
swingende Jacquelines geniet. Ook vind je er alle
info. Om 18 uur verrast Bart Van Reyn je met een
gratis slotconcert.

Verkoop je speelschatten
Heeft je kind tof speelgoed waarmee het niets meer doet?
Kom het dan samen verkopen. Zo verdienen jullie een
centje bij voor andere speeltjes. Je bouwt je stand om
9 uur op en betaalt er € 7 voor. Vind meer info of schrijf je
snel in via www.denekker.be. Bel 015 55 70 05 (06),
of mail naar animatie@denekker.be. Inschrijven tot 8 april
of tot alles volzet is.
Vind je favoriete speelgoed
Zoek je leuk speelgoed tegen zachte zakgeldprijzen? Je
vindt het zeker op de Nekker-kinderrommelmarkt. Van
11 tot 17 uur snuister je naar dé speelschat voor jouw kleine
schat. Voor je bezoek betaal je de gewone toegangsprijs.
Vergeet je identiteitskaart niet: die toon je aan de ingang.

De Nekker-kinderrommelmarkt, 14.04, 11-17u, T 015 56 01 45,
E animatie@denekker.be, W www.denekker.be

• 13.30u, Contourkapel, Zout, Wat De Nacht Bracht
• 14u, Openluchtpodium, The Jacquelines, gratis
• 14u, Cultuurcentrum, FAMILIEVOORSTELLING:
Prikkeltje toch (4+), Encantar
• 14.45u, Cultuurcentrum, FAMILIEVOORSTELLING:
A l’entrada del temps clar! (6+), Le Caste Nymphe
• 15u, Raadzaal Stadhuis, Ilse Eerens & friends
• 15.30u, Contourkapel, Zout, Wat De Nacht Bracht
• 16u, kc nOna, Let’s all be quiet for a while,
Marieke De Maré
• 17u, Openluchtpodium, The Jacquelines, gratis
• 17.15u, Cultuurcentrum, Dear Mary, I give thee roses,
Encantar
• 18u, Openluchtpodium, Octopus Kamerkoor
o.l.v. Bart Van Reyn, gratis
20.04, 13.30-19u, Mechelse binnenstad, concerten: € 5,
familieprogramma € 3, slotconcert gratis, tickets bij UiT
in Mechelen, via de site of in het Festivalpaviljoen op
de IJzerenleen, W www.mechelenhoortstemmen.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 9.30-17u, za 10-16.30u, zo 12-16u
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02.04
Spel: Bingo, 14u, LDC De Smis
Theater: Mijn maan (6+), 15u, DE MAAN
04.04
Spel: volksspelen, 14u, LDC De Smis
Theater: Tic, 20.15u, Theater Korenmarkt
05.04
Film: Movies for Mommies, 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: Tic, 20.15u, Theater Korenmarkt
06.04
Theater: Tic, 20.15u, Theater Korenmarkt
08.04
Theater: Ik geef je een zoen (3+) | 15u,
DE MAAN
09.04
Theater: Ik geef je een zoen (3+) | 15u,
DE MAAN
Sport: Prenatale aquagym, 20.20u,
Zwembad Geerdegemvaart
10.04
Theater: Ik geef je een zoen (3+) | 15u,
DE MAAN
11.04
Theater: Ik geef je een zoen (3+) | 15u,
DE MAAN
Concert: Five for the Road, 20u,
ViaVia Joker Reiscafé
12.04
Sport: Badminton voor rolstoelgebruikers, 17.30u, Sporthal Arena

Spel: Bingo, 19u, Feestzaal Rerum
Novarum
Sport: Open training ultimate frisbee |
Freespect - Ultimate Frisbee Club
Mechelen, 19.30u, Voetbalveld aan de
schaatsbaan
Theater: Onpaardans | Ed
Vanderweyden, 20u, Zaal Ter Coose
Theater: De Tatiana Aarons
Experience | Tom Struyf, 20.15u, H30
Concert: Antoine Guenet trio, 20.30u,
de jazzzolder
13.04
Theater: Ik geef je een zoen (3+) | 15u,
DE MAAN
Theater: Onpaardans | Ed
Vanderweyden, 20u, Zaal Ter Coose
Concert: Will Tura, 20u, TheAtrium
Theater: Satergetater, 20.15u, theater
Korenmarkt
14.04
Openlucht kinderrommelmarkt, 11u,
De Nekker
Theater: Ik geef je een zoen (3+) | 11u,
DE MAAN
Theater: Satergetater, 15u, theater
Korenmarkt
15.04
Sport: Beweeg je fit, 19u, BSGO Victor
Van de Walle
16.04
Sport: Beweeg je Fit, 10u, Sporthal
Arena
Spel: Budget vriendelijk inkopen
doen!, 14u, LDC De Smis
Lezing: Het Zuiden in je huiskamer:
Gambia | Dien De Bruyn, 20u,
Vorming plus
Sport: Prenatale aquagym, 20.20u,
Zwembad Geerdegemvaart
17.04
Sport: Omnisport voor kinderen, 14u,
Sporthal Arena
18.04
Sport: Initiatie seniorengym, 10u,
Sporthal IHAM
Theater: Moorddiner, 19u,
Echt Mechels Theater
Theater: Spijtig spijtig spijtig | Wim
Helsen, 20.15u, Stadsschouwburg
Theater: Waris/Paris | DroomedarisRex, 20.15u, ’t ARSENAAL
Theater: Jake & Pete’s big
reconciliation attempt for the disputes
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from the past | Pieter Ampe & Jacob
Ampe / CAMPO, 20.30u, kc nOna
Theater: 015 comedy slam, 20.30u,
kc Moonbeat
19.04
Sport: Badminton voor rolstoelgebruikers, 17.30u, Sporthal Arena
Theater: Moorddiner, 19u,
Echt Mechels Theater
Sport: Open training ultimate frisbee |
Freespect - Ultimate Frisbee Club
Mechelen, 19.30u, Voetbalveld aan de
schaatsbaan
Lezing: Bloembollen en knollen | David
Alkemade, 20u, Parochiezaal Battel
Concert: In die donker | Stef Bos,
20.15u, Stadsschouwburg
20.04
Rommelmarkt: 9u, Sjarabang
Theater: Moorddiner, 19u,
Echt Mechels Theater
Lenteconcert | Budding Sound Big Band
& K.F. De ware Vrienden der Eendracht
Malderen, 19.30u, Stadsschouwburg
Theater: Satergetater, 20.15u, Theater
Korenmarkt
21.04
Erfgoeddag: Stop de tijd! | Erfgoedcel,
10u, diverse locaties in Mechelen
Sport: Dansinitiatie (7 tot 15 jaar), 14u,
Sporthal IHAM
Concert: Jazzcontest Mechelen:
finale, 14u, de jazzzolder
Theater: Satergetater, 15u, Theater
Korenmarkt
Theater: Moorddiner, 19u,
Echt Mechels Theater
22.04
Sport: Beweeg je fit, 19u,
BSGO Victor Van de Walle
Lezing: Het Zuiden in je huiskamer:
India, 20u, Vormingplus
23.04
Sport: Beweeg je Fit, 10u,
Sporthal Arena
Spel: Hints, 14u, LDC De Smis
Sport: Prenatale aquagym, 20.20u,
Zwembad Geerdegemvaart
24.04
Sport: Omnisport voor kinderen, 14u,
Sporthal De Plaon
Concert: Alfonsia | Orquesta
Tanguedia, 20.15u, Stadsschouwburg

25.04
Sport: Initiatie seniorengym, 10u,
Sporthal IHAM
Theater: Moedermonoloog |
An Nelissen i.s.m. Femma, 20u,
Stadsschouwburg
26.04
Sport: Badminton voor rolstoelgebruikers, 17.30u, Sporthal Arena
Sport: Open training ultimate frisbee |
Freespect - Ultimate Frisbee Club
Mechelen, 19.30u, Voetbalveld aan de
schaatsbaan
Concert: Diminuita, 20.30u, de
jazzzolder
27.04
Concert: Beiaarddagen | Koninklijke
Beiaardschool Jef Denyn, 10u,
binnenplein Cultuurcentrum
Gesprek: Infosessie voor zwangere
vrouwen | De VoorZorg, 10u,
Well2DAY-centrum
H30 Feest!, 17u, H30

FESTIVAL VAN VLAANDEREN:
MECHELEN HOORT STEMMEN
20.04 Openingsfeest
Concert: Zout | Wat De Nacht Bracht,
13.30u, Contourkapel
Theater: Prikkeltje toch (4+) | Encantar,
14u, Cultuurcentrum
Concert: A l’entrada del temps clar!
(6+) | Le Caste nymphe, 14.45u,
Cultuurcentrum
Concert: Ilse Eerens en friends, 15u,
stadhuis
Concert: Let’s all be quiet for a while |
Marieke De Maré, 16u, kc nOna
Concert: Dear Mary, I give thee roses |
Encantar, 17.15u, Cultuurcentrum
Concert: Octopus Kamerkoor en
Ilse Eerens o.l.v. Bart Van Reyn, 18u,
Openluchtpodium - IJzerenleen

23.04
Concert: KaffeeKlassiek: Lilith |
Claron McFadden, 22u, kc nOna
24.04
Bart Van Reyn in gesprek met Katelijne
Boon, 20.15u, Cultuurcentrum
25.04
Concert: Een knieval voor Bach | Nederlands Kamerkoor o.l.v. Bart Van Reyn,
20.15u, Sint-Romboutskathedraal
27.04
Concert: Mahler op het appel |
Dietrich Henschel & Boris Berezovsky,
20.15u, Kazerne Dossin
28.04
Concert: Rossini’s geheime recept,
15u, Stadsschouwburg

28.04
Concert: Beiaarddagen | Koninklijke
Beiaardschool Jef Denyn, 10u,
binnenplein Cultuurcentrum
Nationale plantenbeurs, 10u,
Hombekerkouter 18
29.04
Sport: Beweeg je fit, 19u, BSGO Victor
Van de Walle
30.04
Sport: Beweeg je Fit, 10u, Sporthal
Arena
Benefietconcert Media Vita |
Ensemble Polyfoon, 20.15u,
Sint-Romboutskathedraal
Sport: Prenatale aquagym, 20.20u,
Zwembad Geerdegemvaart

30.04
Concert: KaffeeKlassiek: Muzikale zijderoute | Osuna Trio, 22u, Huis De Clippel
Tentoonstellingen
Van 06.04.13 - 16.06.13 Up Close
and Personal | diverse kunstenaars,
Cultuurcentrum
Van 07.04.13 - 19.05.13 Nikita Kadan,
Galerie Transit
Van 09.04.13 - 25.05.13 Pyrografisch
werk | Ivan Govaerts, MOK
Tot 14.04.2013 Shamisa Debroey |
Covercollection, Cultuurcentrum
Tot 14.04.13 Speelgoedrages, Speelgoedmuseum, Nekkerspoelstraat 21
Tot 07.05.13 Kunst Kaapt Mens 2013,
huisvandeMens Mechelen

Tot 19.05.13 Layer on Layer | Stefan
Annerel, De Garage
Tot 02.06.13 EXT. INT. | Hou Chien
Cheng, Boekhandel De Zondvloed
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
Permanent: Van poeslief tot beresterk,
Speelgoedmuseum, Steenweg 1
Adressen
BSGO Victor Van de Walle,
Brusselsesteenweg 168
Cultuurcentrum & Cultuurplein,
Minderbroedersgang 5
De Garage, Onder den toren 12
DE MAAN, kerk van Cultuurcentrum,
Minderbroedersgang 5
Echt Mechels Theater, Olivetenvest 16
Feestzaal Rerum Novarum,
Sint-Lambertuslaan 18, Muizen
Huis De Clippel, Korenmarkt 6
Kazerne Dossin, G. de Stassartstraat 153
kc nOna, Begijnenstraat 19-21
kc Moonbeat, Oude Brusselsestraat 10
LDC (Lokaal Dienstencentrum) De
Smis, Leuvensesteenweg 129
Parochiezaal Battel, Battelse Bergen 70
Sjarabang, Kerkhoflei 47
Sporthal IHAM, Bautersemstraat 57
Sporthal Arena, Pastorijstraat 50,
Walem
Stadsschouwburg, Keizerstraat 3
’t ARSENAAL, Hanswijkstraat 63
Theater Korenmarkt, Korenmarkt 14
TheAtrium, Onder den Toren 9
Utopolis, Spuibeekstraat 5
ViaVia Joker Reiscafé, Zandpoortvest 50
Voetbalveld aan de schaatsbaan,
Dorpsstraat 69, Leest
Vorming plus regio Mechelen,
Hanswijkstraat 74
Well2DAY-centrum, Désiré Boucherystraat 10
Zaal Ter Coose, Kouter 1A, Leest
Zwembad Geerdegemvaart,
Leliestraat 32
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.

23

Ontplooi
je talenten
in Mechelen
Schuif aan bij de
Langste Veggietafel
Dit jaar is de Langste Veggietafel aan haar vijfde editie
toe. Dit initiatief van Mechelen Klimaatstad vzw en
EVA vzw slaagde er al vier edities in om honderden
Mechelaars warm te maken voor een vegetarische en
afvalarme picknick.
Breng je vegetarische avondmaaltijd mee, schuif samen
met je gezin, vrienden of buren aan bij een van de vele
tafels op de Grote Markt en geniet van een gezellig
samenzijn met muziek en spel. Aan de Wereldwinkelbar
kan je een verfrissend drankje kopen. Voor wie geen
eigen picknick meebrengt, zijn er ter plaatse enkele
vegetarische eetstandjes. Je wordt verwacht vanaf
17.30u. Tot dan!
Wie nog tot en met 5 april een vegetarische schotel
bij een van de 18 deelnemende horecazaken bestelt,
maakt kans op een VIP-veggiediner voor twee op
de Langste Veggietafel. Neem een kijkje op
www.mechelenklimaatstad.be voor een lijstje van de
deelnemende zaken en beslis alvast waar jij je culinaire
grenzen gaat verleggen.
De Langste Veggietafel,
11.04, Grote Markt
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Vanuit de ruime regio rond Mechelen ontplooien heel wat
volwassenen hun talenten met een opleiding of bijscholing
in de verschillende onderwijsinstellingen die Mechelen
rijk is. Wil jij hun voorbeeld volgen? Laat je inspireren op
de onderwijsbeurs ‘Leren voor het leven’. Je vergaart er
info over tal van opleidingen in diverse richtingen, gaande
van beeldhouwkunst, houtbewerking, boekhouden, (post)
graduaat tot leraar en verpleegkunde.
Heb je vragen over het combineren van een opleiding
met je gezin of je werk? Deskundigen geven op de beurs
toelichting bij de mogelijkheden die er vandaag zijn
(opleidingscheques, educatief verlof, kindergeld …).
Onderwijsbeurs ‘Leren voor het leven’ - Alles over
verder studeren in Mechelen, 25.04, 15-20u, Perron M,
Douaneplein, gratis
W www.mechelen.be/lerenvoorhetleven

“Mechelen biedt
opleidingen aan
in verschillende
vormen en op allerhande niveaus. De
beurs weerspiegelt
dat perfect.”
Marc Hendrickx ,
schepen van Onderwijs

Tot je dienst
Kadodder en de bijenkoningin:
nu verkrijgbaar!
Kadodder is het guitige, gevleugelde figuurtje dat een oogje in het
zeil houdt in het Tivolipark. Hij symboliseert de waarden van het
park: respect en liefde voor de natuur, het milieu en het leven. Na
de cd heeft deze kindervriend ook zijn eigen boek uit: Kadodder
en de bijenkoningin. Dit klassieke voorleesverhaal over Kadodder
en koningin Apida werd geschreven door Marc de Bel. Het komt
tot leven door de prachtige paginagrote illustraties van Marijke
Meersman. Het ideale paascadeau!

+
Boek

cd =

,50
€ 17 ,50!
i.p.v.

€ 22

Superaanbieding:
koop het boek en de cd, en je
krijgt de cd aan halve prijs!

Enkel verkrijgbaar bij UiT in
Mechelen, de bibliotheek, Villa32,
Tivolipark en in het Huis van de Mechelaar.
Het boek (zonder cd) is ook verkrijgbaar
bij de betere boekhandel in Mechelen.

Kaddoder en de bijenkoningin, € 12,50
W www.mechelen.be/kadodder
“... Het is een rustige nacht in het Tivolipark. Tot er opeens een
schim uit de lucht naar beneden valt, recht in een grote hoop mest.
De volgende ochtend merken alle dieren meteen dat er iets mis is.
Ze haasten zich naar de mesthoop. En wie vinden ze daar? Hun
goede vriend Kadodder! Hij heeft een bezoeker bij: de bijenkoningin Apida. Kadodder moet haar zo snel mogelijk naar de bijenkast
brengen. Maar zullen ze er wel op tijd raken? ...”

Wist je trouwens dat Tivolipark vanaf
1 april weer anderhalf uur langer open is?
weekdagen: 8.30u - 17.30u
weekend en feestdagen: 13.30u - 17.30u

Word ‘vriend van ’t cruisen’
en daag de provincie
Antwerpen uit!
De provincie roept haar inwoners op om twee weken
rustiger te rijden. Door rustig te rijden daalt je verbruik met
5% en kom je ontspannen aan op je bestemming.
Doe mee aan deze actie en word ‘vriend van ’t cruisen’.
Log in op de site vriendvan.be, registreer je en klik op ‘ik
doe mee’. Hierdoor verdien je sterren
en daar draait het rond. Alle vrienden
sparen op die manier erg veel
sterren. Als er voldoende
sterren behaald worden,
stelt de provincie daar een
engagement tegenover!
Wil je weten hoe je ontspannen
kan rijden? Benieuwd wat het
eerste engagement is? Kijk vanaf
15 april op www.vriendvan.be

Is jouw fiets
al gegraveerd?
De gemeenschapswachten trekken ook dit jaar geregeld de baan op om fietsen te graveren. In het frame
van je tweewieler wordt dan een uniek nummer aangebracht. De gegevens van de geregistreerde fietsen
worden door de politie bijgehouden in een officiële
databank. Dit maakt het veel makkelijker om aangifte
te doen bij diefstal.
Als een geregistreerde (gestolen) fiets
wordt teruggevonden, kan de politie
de eigenaar snel
identificeren.
Kijk snel op
www.mechelen.be/
fietsridder. Daar
vind je een overzicht
van de data en
plaatsen waar je dit
jaar je fiets kan laten
graveren.
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Maneschijn
wij waren

© Miriam Van Damme
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© Sven Van Haez
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endonck

erbij

1 Lezeres Miriam Van Damme stuurde de

redactie van Nieuwe Maan deze prachtige
foto, die ze ‘de wolkendirigent’ doopte.

2 Op 24 februari lieten tientallen

carnavalisten zich niet tegenhouden door
wat kou en sneeuw. De 41ste carnavalsstoet
trok met veel tamtam door de Mechelse
binnenstad. De carnavalisten konden zich
na de stoet verwarmen in het stadhuis en ’s
avonds aan een popverbranding op de Grote
Markt.

3 Ze waren al verhuisd in december vorig

jaar, maar eind februari kreeg de nieuwe
stek van de jeugddienst Villa32 haar officieel
inhuldigingsfeest. Veel jeugdbewegingen,
veel pistolets, sandwiches en ontbijtwaren,
veel geschminkte kindjes en nóg meer
pannenkoeken waren de ingrediënten voor
een meer dan geslaagd openingsfeest.

4 Wie de Harlem Shake nog niet kent,

leefde de afgelopen maanden wellicht op een
andere planeet. Ook bij ons kon je niet naast
de hype kijken. Drie jonge studentes namen
het initiatief om een Harlem Shake op de
Grote Markt te organiseren en kregen al gauw
zo’n 150 man aan het dansen. Benieuwd hoe
dat eruit zag? Youtube.com > zoek op ‘Harlem
Shake Mechelen’

5 Kadodder heeft heel wat fans in Mechelen.
Een van hen is Sara, die deelnam aan de
Kadodder-wedstrijd en deze prachtige
tekening instuurde. Mooi gedaan Sara!
Hij krijgt een plaatsje in de kinderboerderij
waar Kadodder zijn huisje heeft.

Jouw foto hier?

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, Sébastien Walder,
Maaike Janssens, Tina Vanhoye, Vera Denis, Daphne Storms.
Ditte Knaepen, Corinne Lavaerts, Nathalie Bekx en Koen Vermeiren.
Fotografie: Jean Van Cleemput, Jasper Jacobs
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/2013/0797/024

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
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www.mechelen.be

Het sportaanbod in Mechelen
is talrijk, origineel en gevarieerd.
Maak jouw sportieve keuze !

